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Identificarea și clasificarea nodulilor pulmonari prin tehnici de înaltă rezoluţie CT şi soluţii de 

inteligenţă artificială 

Rezumat: 

 Cancerul bronho-pulmonar este al doilea cel mai frecvent cancer în populația generală la 

nivel global conform statisticilor GLOBOCAN 2020. În anul 2020, România s-a situat pe locul 16 în 

Europa, înregistrând o incidență de 31,7 la 100.000 locuitori, fiind peste incidența medie 

declarată la nivel european (29,4 la 100.000 locuitori). Diagnosticul precoce al cancerului bronho-

pulmonar este unul dificil prin prisma unor simptome și semne specifice. Astfel, screening-ul 

pacienților în vederea diagnosticării timpurii a cancerului bronho-pulmonar sau a determinărilor 

secundare pulmonare implică utilizarea examenului CT al toracelui. Proiectul de față se va 

desfășura prospectiv, într-un mediu controlat, pe o perioadă de un an și va presupune utilizarea 

unui soft informatic (Veolity) ce va analiza un număr de aproximativ 300 de investigații CT ale 

toracelui în vederea depistării, evaluării și monitorizării leziunilor nodulare pulmonare în cazul 

pacienților din baza de date PACS a Departmentului de Imagistică al Universității de Medicină și 

Farmacie din Craiova. La finalul studiului, datele obținute vor fi prelucrate statistic cu ajutorul 

aplicațiilor IBM SPSS și GraphPad și vor fi comparate cu performanțele a doi medici specializați 

pe Radiologie și Imagistică Medicală pentru a testa performanța sistemului informatic. De 

asemenea, vom caracteriza fiecare grup de pacienți în funcție de gradul ACR Lung-RADS, precum 

și în funcție de tipul de leziune pulmonară decelată (nodul pulmonar solid, semisolid sau non-

solid). 

1. Stadiul cunoașterii 

Conform estimărilor GLOBOCAN 2020, cancerul bronho-pulmonar este considerat al 

doilea cel mai frecvent cancer, atât în rândul femeilor, cât și în rândul bărbaților, fiind depășit ca 

incidență de cancerul de sân la femei și de cancerul de prostată la bărbați. Valorile cele mai 

ridicate ale incidenței cancerului bronho-pulmonar se înregistrează în America de Nord (32,6 la 

100.000 locuitori), în timp ce continentul European se situează pe locul al doilea cu o valoare a 

incidenței de 29,4 la 100.000 locuitori. În Europa, Ungaria ocupă primul loc ca incidență a 

cancerului bronho-pulmonar (50,1 la 100.000 locuitori), în timp ce România se află pe locul 16 în 

Europa ca și incidență a cancerului bronho-pulmonar (31,7 la 100.000 locuitori), fiind peste 

valoarea medie a incidenței înregistrată la nivel european [1, 2]. 

 Cancerul bronho-pulmonar se clasifică, în funcție de tipul histopatologic, în: cancer 

microcelular și cancer non-microcelular (carcinom scuamos, carcinom cu celule mari, 

adenocarcinom). Din punct de vedere clinic, aproximativ 50% din totalul pacienților cu cancer 



bronho-pulmonar sunt asimptomatici, în timp ce restul pacienților pot prezenta simptome și 

semne nespecifice, precum tuse, dispnee, efuziuni lichidiene pleurale sau simptomatologie 

datorată dezvoltării determinărilor secundare (osoase, cerebrale, glande suprarenale, ficat etc.) 

[3, 4]. 

 În absența unor modificări clinice precoce în cazul pacienților cu cancer bronho-pulmonar 

este necesar sa apelăm la mijloace de diagnostic imagistic. Pentru depistarea modificărilor 

pulmonare se poate folosi atât radiografia pulmonară, cât și examenul Computer Tomografic (CT) 

al toracelui. Examenul CT este o tehnică imagistică de înaltă performanță ce permite vizualizarea 

multiplanară a structurilor din organism și este capabilă să deceleze leziunile nodulare pulmonare 

traduse clinic prin tumoră pulmonară primară sau determinări secundare pulmonare [5]. 

Conceptul de „deep learning” (DL) sau de „învățare profundă” reprezintă principala 

tehnologie care a stat la baza dezvoltării inteligenței artificiale (IA) în numeroase domenii, de la 

aplicații în cercetarea medicală până la conducerea automatizată a vehiculelor. În ultimii ani, 

tehnica de DL a fost tot mai folosită în domeniul medical, mai ales în radio-diagnostic [6], reușind 

să înregistreze o acuratețe diagnostică ridicată în urma detecției automate a afecțiunilor 

pulmonare [7-9]. 

Principalul obiectiv al acestui proiect îl constituie identificarea nodulilor pulmonari 

decelabili CT prin intermediul unui soft informatic bazat pe IA. 
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 2. Metodologia cercetării 

 Proiectul de față se va desfășura prospectiv, într-un mediu controlat, pe o perioadă de un 

an și va presupune utilizarea unui soft informatic (Veolity) ce va analiza un număr de aproximativ 

300 de investigații CT ale toracelui în vederea depistării, evaluării și monitorizării leziunilor 

nodulare pulmonare în cazul pacienților din baza de date PACS a Centrului de Imagistică al 

Universității de Medicină și Farmacie din Craiova. Studiul se va desfășura cu acordul obținut din 

partea Comitetului de Etică al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, optând astfel 

pentru respectarea drepturilor pacientului și anonimizarea datelor de identificare ale pacienților 

incluși în studiu. 

 Investigațiile CT ale toracelui vor fi efectuate în cadrul Centrului de Imagistică al 

Universității de Medicină și Farmacie din Craiova pe un aparat Siemens biograph mCT 20 spire. 

Protocolul CT folosit va include obligatoriu reconstrucții în fereastră pulmonară și în fereastră 

mediastinală la distanță de 1,5 mm și, în funcție de particularitatea fiecărui caz, reconstrucții 

postcontrast intravenos în fereastră mediastinală la 1,5 mm. 

 Pe toată durata studiului, vom utiliza întregul potențial al aplicației prin identificarea 

nodulilor pulmonari decelabili CT cu ajutorul IA, precum și monitorizarea acestora în cazul 

pacienților care efectuează examinări succesive în cadrul aceluiași centru de diagnostic imagistic. 

De asemenea, softul informatic bazat pe IA este optimizat pentru segmentarea automată a 

nodulilor solizi, semisolizi sau non solizi, precum și pentru detecția și marcarea automată a 

nodulilor pulmonari solizi. 

 Unul dintre principalele avantaje oferite de acest soft informatic este capacitatea de a 

clasifica fiecare leziune nodulară pulmonară în funcție de sistemul ACR Lung-RADS dezvoltat de 

către Colegiul American de Radiologie, înlăturând astfel variabilitatea interobservator. 

 La finalul studiului, datele obținute vor fi prelucrate statistic cu ajutorul aplicațiilor IBM 

SPSS și GraphPad și vor fi comparate cu performanțele a doi medici specializați pe Radiologie și 

Imagistică Medicală pentru a testa performanța sistemului informatic. De asemenea, vom 

caracteriza fiecare grup de pacienți în funcție de gradul ACR Lung-RADS, precum și în funcție de 

tipul de leziune pulmonară decelată (nodul pulmonar solid, semisolid sau non-solid). 

  



 

 

 3. Planul de realizare 

 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

2022 
A.1.           

 A.2.  

 A.3.  

 A.4.  

         A.5. 

ACTIVITĂȚI: 
A.1. Crearea bazei de date și a protocoalelor de includere 
A.2. Includerea și evaluarea CT a pacienților cu noduli pulmonari 
A.3. Includerea și evaluarea prin soft de inteligenta artificială (IA) a nodulilor pulmonari 
A.4. Analiză statistică complexă și enunțarea rezultatelor finale 
A.5. Publicarea rezultatelor finale (reviste indexate BDI, prezentarea la congrese de specialitate) 

 

  

  

PACIENTI CU NODULI PULMONARI 
(n=300) 

ANALIZA CT  
 

SISTEM PACS 

SISTEM IA 

FULLY INTEGRATED COMPUTER AIDED 
DETECTION  

AUTOMATIC NODULE 
SEGMENTATION 

(AST, ALT) 

AUTOMATIC FOLLOW-UP 
COMPARISON 

ANALIZA STATISTICA COMPLEXA 



 4. Buget 

 Infrastructura existentă a proiectului include Centrul de Imagistica, Universitatea de 

Medicină și Farmacie din Craiova, ce beneficiază de locația centrului și de echipamentul de ultimă 

generație finanțat prin mai multe granturi naționale de cercetare. 

❖ Imagistică: 

• Sistem CT Siemens Biograph 20 slices 

• Sistem PACS pentru analiza computerizată a imaginilor înregistrate 
❖ Software pentru analiza statistică 

 

Descrierea bugetului 

În cadrul Centrului de Imagistică, Centrul de Cercetare de Gastroenterologie și 

Hepatologie Craiova, recunoscut de CNCSIS în anul 2005 (http://www.umfcv.ro/ccgh), s-a reușit 

în ultimii 10 ani obținerea de finanțare din peste 20 de proiecte de cercetare. În plus, resursele 

financiare din cadrul unui proiect major de infrastructura (TARGET) au permis  achiziționarea de 

sisteme de diagnostic și de cercetare de ultimă generație, respectiv sistem CT multislice 20 spire. 

Perioada de timp de 12 de luni pentru dezvoltarea proiectului este adecvată.  Centrul de 

Imagistică este un centru cu adresabilitate mare a pacienților cu patologie pulmonară, astfel încât 

numărul propus de pacienți pentru includere în cercetare se poate atinge fără eforturi deosebite. 

Afilierea membrilor echipei în unul dintre centrele de cercetare din România, cu mare vizibilitate 

internațională și națională este un alt punct forte al proiectului propus.  

 

Capitol de buget (cheltuieli) An 2022 

Cheltuieli de personal 0 

Logistică 49.600 LEI 

Mobilitate 0 LEI 

Indirecte (regie) 12.400 LEI 

Total 62.000 LEI 
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