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Dual energy substraction chest X Ray







QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Cập nhật: 8:4, 17/5/2021 Lượt đọc: 809

Ứng dụng AI trong phân tích hình ảnh X quang phổi giúp dự báo chính xác bệnh nhân COVID-19 sẽ diễn biến nặng

Đó là sản phẩm ứng dụng máy học của nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Grossman NYU (New York, Mỹ), nhóm 
tác giả đã sử dụng hàng trăm gigabyte dữ liệu thu thập được từ 5.224 phim X quang phổi của 2.943 bệnh nhân COVID
19 có diễn biến lâm sàng nặng.

Sản phẩm này là một ứng dụng máy học từ một chương trình máy tính đã phân tích hàng nghìn phim X quang phổi với độ 
chính xác lên đến 80% về diễn tiến nặng đe doạ tính mạng người bệnh trong vòng 4 ngày sau đó. Với sản phẩm này, các tác 
giả đã cung cấp một phương tiện có khả năng dự báo nhanh chóng những bệnh nhân mắc COVID-19 nào có nguy cơ bị các 
biến chứng có thể gây tử vong, từ đó giúp cho các bác sĩ lâm sàng chủ động hơn trong công tác điều trị và chăm sóc, góp phần 
cải thiện tỷ lệ tử vong.

Để đạt được mục đích trên, nhóm tác giả không chỉ dựa vào nguồn dữ liệu hình ảnh X quang phổi, mà còn dựa vào các dữ liệu 
quan trọng khác như: tuổi, chủng tộc và giới tính của bệnh nhân, cân nặng, dấu hiệu sinh tồn, cùng một số dấu hiệu quan trọng 
và kết quả xét nghiệm khác, bao gồm cả phân tích số lượng tế bào miễn dịch trong máu. Các mô hình toán học cũng được đưa 
vào như nhu cầu thở máy cơ học , kết quả cuối cùng của mỗi bệnh nhân (sống sót hay tử vong).

Sau đó, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm phần mềm được thiết kế dựa trên 770 lần chụp X-quang ngực từ 718 bệnh nhân 
khác nhập viện vì COVID-19 tại khoa Cấp cứu của bệnh viện NYU Langone từ ngày 3/3 đến ngày 28/6/2020. Chương trình 
máy tính đã dự đoán chính xác 4/5 bệnh nhân COVID-19 được chăm sóc đặc biệt và thở máy và/hoặc tử vong trong 
vòng 4 ngày sau khi nhập viện.

Một ưu điểm chính của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như chương trình này là độ chính xác của nó có thể được theo dõi, cập 
nhật và cải thiện với nhiều dữ liệu hơn. Là một phần của nghiên cứu sâu hơn, nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ sớm triển khai 
ứng dụng AI để phân loại mức độ nặng của bệnh nhân COVID-19 tương ứng với các hướng dẫn lâm sàng cho từng mức độ 
phân loại độ nặng của bệnh.

(Tài liệu tham khảo: “AI Tool Uses Chest X-Rays to Identify COVID-19 Patients Likely to Develop Life-Threatening 
Complications with 80% Accuracy”, www.hospimedica.com)
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XN RT-PCR: ÂM TÍNH



XN RT-PCR: DƯƠNG TÍNH



XN RT-PCR: DƯƠNG TÍNH



What you need to know
A normal chest radiograph does not exclude covid-19 pneumonia

No single feature of covid-19 pneumonia on a chest radiograph is specific or 

diagnostic, but a combination of multifocal peripheral lung changes of ground 

glass opacity and/or consolidation, which are most commonly bilateral, may be 

present

Diagnosis might be complicated as covid-19 pneumonia may or may not be 

visible on chest radiograph; consider other causes for patients’ respiratory 

symptoms



Summary of potential chest radiograph findings in covid-19 pneumonia
Most patients with covid-19 infection have a mild illness and do not develop pneumonia
The chest radiograph may be normal in up to 63% of people with covid-19 pneumonia, 
particularly in the early stages (but there is uncertainty around this estimate, ranging from 0% 
to 63%)
Changes include ground glass (68.5%), coarse horizontal linear opacities, and 
consolidation. These are more likely to be peripheral and in the lower zones, but the whole 
lung can be involved
Ground glass appearance is common in earlier presentations and may precede the appearance 

consolidation
Bilateral lung involvement is most common (72.9%) (but can be unilateral in 25%).
Signs suggestive of potential comorbidities on chest radiography might be obscured by signs 
of covid-19 pneumonia

The appearance of nodules, pneumothorax, or pleural effusion (1-3%) might be incidental, 
caused by covid-19 or by comorbidities



Tổng kết chụp tai khu cách ly Q11 KTX ĐHSP TPHCM
ngày 16/6/2021, Medic hợp tác với Medicen, Vinbrain

15 ca bấtthường/104

BÁO CÁO SỐ CA CHỤP BẤT THƯỜNG 
Khu cách ly KTX Đại học Sư phạm TP HCM
Ngày 16/06/2021

STT Tên bệnh nhân Năm sinh Tuổi Giới tính Số phòng Số điện thoại
Ngày tiếp nhận 

cách ly
Đề xuất của VinBrain phần mềm trí tuệ nhân tạo Ghi chú

1 PHẠM DÂN LONG 1983 38 Nữ B106 906361926 3/6/2021 Viêm nhiễm cạnh rốn phổi T không đặc hiệu, cần loại trừ Covid ; ĐN: Xét nghiệm COVID mẫu đơn Nghi ngờ COVID-

2 PHẠM KIỀU SÁNG 1950 71 Nữ B103 912074922 3/6/2021
Viêm nhiễm hạ đòn phổi P nghi lao, cần loại trừ Covid ; Bệnh lý tim mạch do xơ mỡ động mạch và/hay 
cao huyết áp ; Đề nghị : siêu âm tim, điện tâm đồ , Xét nghiệm COVID mẫu đơn Nghi ngờ COVID-

3 LÊ THỊ PHƯƠNG THU 1985 36 Nữ C204 973267998 7/6/2021 Viêm nhiễm thùy giữa P nghi ngờ nhiễm Covid; Đề nghị : Xét nghiệm COVID mẫu đơn Nghi ngờ COVID-

4 TRẦN THỊ LỆ 1960 61 Nữ C204 7/6/2021

Viêm phổi mô kẽ vùng dưới 2 bên, cần loại trừ Covid ; Nốt mờ vùng dưới T chẩn đoán phân biệt nốt 
đặc xương sườn 4; Bệnh lý tim mạch do xơ mỡ động mạch và/hay cao huyết áp ; Đề nghị : Xét 
nghiệm COVID mẫu đơn , siêu âm tim, điện tâm đồ, MSCT ngực Nghi ngờ COVID-

5 NGUYỄN HỮU TÌM 1958 63 Nam A309 932734494 7/6/2021 Viêm nhiễm vùng trên P nghi do lao , cần loại trừ Covid ; Đề nghị: Xét nghiệm COVID mẫu đơn Nghi ngờ COVID-

6 DƯƠNG QUỐC CƯỜNG 1961 60 Nam C210 903822848 12/6/2021
Viêm phổi mô kẽ vùng dưới 2 bên , cần loại trừ Covid; Nốt vôi hoá vùng dưới P; Đề nghị : Xét nghiệm 
COVID mẫu đơn Nghi ngờ COVID-

7 VĂN THỊ HỒNG SƯƠNG 1992 29 Nữ C004 858999811 3/6/2021
Viêm nhiễm thùy dưới P không đặc hiệu nghi ngờ nhiễm COVID-19.; Đề nghị : Xét nghiệm COVID 
mẫu đơn Nghi ngờ COVID-

8 NGUYỄN LÝ NGỌC ĐOÀN 2002 19 Nam B310 901045102 06//03/2021 Viêm nhiễm thùy dưới phổi P nghi ngờ nhiễm COVID-19.; Đề nghị : Xét nghiệm COVID mẫu đơn Nghi ngờ COVID-

9 ROGER KEITH HALDENBY 1948 73 Nữ A408 937871697 3/6/2021
Gãy cũ cung trước 5,6 xương sườn bên trái.; Bệnh lý tim mạch do xơ mỡ động mạch và/hay cao 
huyết áp ; ĐN: so phim cũ, siêu âm tim, điện tâm đồ Tổn thương khác

10 LÊ QUỐC VŨ 1964 57 Nam A309 905029464 7/6/2021 TD bệnh lý tắc nghẽn phổi phế quản mãn ; ĐN: Đo chức năng hô hấp Tổn thương khác

11 NGUYỄN THANH PHONG 1981 40 Nam C209 908571621 04/06/2021
Tim bình thường, không thấy tổn thương tiến triển 2 phổi ; TD sẹo cũ phổi T vùng dưới ; ĐN: so phim 
cũ Tổn thương khác

12 LÊ THỊ KIỀU HẠNH 1981 40 Nữ B103 906306710 3/6/2021
Tim bình thường, không thấy tổn thương tiến triển 2 phổi ; TD sẹo cũ phổi P vùng dưới ; ĐN: so phim 
cũ ; Tổn thương khác

13 VÕ NGỌC AN DI 1984 37 Nữ B408 917968078 6/6/2021
Gãy cũ xương đòn bên trái.; Tim bình thường, không thấy tổn thương tiến triển 2 phổi ; ĐN: so phim 
cũ Tổn thương khác

14 VÕ TRUNG MINH KHANG 2000 21 Nam B402 934112843 5/6/2021 Tim bình thường, không thấy tổn thương tiến triển 2 phổi ; Tách đôi cung trước xương sườn 4 bên P Tổn thương khác

15 TỪ VĂN TÀI 1976 45 Nam A204 766367023 3/6/2021
Tim bình thường, không thấy tổn thương tiến triển 2 phổi ; Gãy cũ xương sườn số 3,6 bên trái.; ĐN: 
so phim cũ Tổn thương khác




