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Tematyka badań: Wspomaganie detekcji zmian przedrakowych w rozmazach cytologicznych za pomocą metod
rozpoznawania obrazów opartych na uczeniu się głębokich sieci neuronowych.
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Opis projektu: Rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej spotykanych nowotworów złośliwych we współczesnym
świecie [1]. Powszechnie wiadomo, że rozwojowi tego raka można zapobiec, jeśli kobiety poddają się regularnie
badaniom przesiewowym polegającym na ocenie rozmazu pobranego z kanału i tarczy szyjki macicy. Badania
przesiewowe obejmują tak dużą liczbę pacjentów, że każde zmniejszenia czasu ich wykonywania prowadzi do dużych
oszczędności. Dotychczas badania oceniają cytodiagności i patomorfologdzy pod mikroskopem.
Celem tego projektu jest zaproponowanie narzędzia do automatycznego wykrywania zmian przedrakowych (w
szczególności jąder komórkowych świadczących o występowaniu procesu nowotworzenia) w rozmazie cytologicznym i
wspomaganie procesu badań przesiewowych przez skrócenie czasu pracy cytodiagnostów, i patomorfologów np.:
eliminując z analizy wykonywanej przez patomorfologa te preparaty które zawierają jedynie komórki w normie. W
efekcie doświadczony patomorfolog można poświęcić więcej czasu na preparaty wskazane przez cytodiagnostę jako
pozytywne lub niejednoznaczne. Literatura opisuje takie systemy [4, 5], ale nie są one do tej pory używane w
pracowniach diagnostycznych. Nie ma bowiem dowodu, że są one wystarczająco dokładna i precyzyjne, aby mogły być
certyfikowana przez organizacje oceniające urządzenia medyczne [2, 3].
System opracowany w ramach tego projektu będzie dokonywał detekcję komórek (jąder i cytoplazmy) oraz ich
klasyfikację metodami sztucznej inteligencji (AI), które ostatnio zdobyły duże uznanie w analizie obrazów medycznych
różnego typu.
W naszym laboratorium mamy doświadczenia w zastosowaniu głębokiego uczenia maszynowego w zakresie analizy
preparatów histologicznych barwionych histochemicznie pochodzących z biopsji mniejszych gruczołów ślinowych [6] i
segmentacji fibroblastów [7] z sekwencji obrazów mikroskopowych, dokumentujących zachowanie komórek w hodowli.
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