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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je vytvoření softwaru pro objektivní hodnocení sítnicového pozadí. Za klíčové 

oblasti, které jsou v práci řešeny, lze považovat návrh a realizaci detekce a výpočtu geometrických 

parametrů terče zrakového nervu. Dále realizace funkce pro součet sítnicových lézí a k tomu následné 

statistické vyhodnocení v podobě grafů. Velká pozornost byla také věnována realizaci funkce pro 

hodnocení vzdálenosti morfologických změn na sítnici a funkci pro výpočet zakřivení cév. Poslední 

část práce byla zaměřena na realizace funkce pro vizuální subtrakci obrazových výstupů a popis 

grafického rozhraní softwaru RETINA_0.6.  

Klíčová slova 

RETINA_0.6, retinopatie nedonošených dětí, software, aplikace, algoritmus, sítnice, sítnicové léze, 

zakřivení cév, vzdálenosti a délky 

Abstract 

The aim of the thesis is to create software for the objective evaluation of retinal background. The key 

areas which are solved in this work can be considered as the design and implementation of detection 

and calculation of geometrical parameters of the optic nerve. Furthermore, implementation function 

for the sum of retinal lesions and the subsequent statistical evaluation in the form of graphs. Great 

attention was also devote to the implementation function for evaluating the distance of morphological 

changes in the retina of a function to calculate the curvature of the vessel. The last part focuses on the 

implementation of visual features for image subtraction outputs a description of the GUI software 

RETINA_0.6. 
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curvature vessels, the distance and length 



Seznam použitých zkratek a symbolů 

FNO Fakultní nemocnice Ostrava 

ROP retinopathy of prematurity - retinopatie nedonošených dětí 

g gram 

PD průměr disku 

D dioptrie 

px. pixel 

cm centrimetr 

mm milimetr 

obr. obrázek 

tab. tabulka 

nm nanometr 

cca přibližně 

CO2 oxid uhličitý 

atd. a tak dále 

VB Velká Británie 

USA United States of America - Spojené státy americké 

CCD Charge-Coupled Device 

SE strukturní elementace 

Dat. nar. datum narození 

Gest. stáří nar. Gestační stáří narozeného dítěte 

RČ rodné číslo 

Porod. hm. porodní hmotnost 

Postkonc. postkoncepční věk  

Vybraný sním. vybraný snímek 

OS oculus sinister - levé oko 

OD oculus dexter 
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1 Úvod 

Cílem diplomové práce je vytvoření softwaru pro objektivní hodnocení sítnicového pozadí. Z důvodu 

objektivizace a přesnějšího hodnocení sítnicového pozadí vznikl požadavek z klinické praxe na 

vytvoření softwaru, ve spolupráci s oční klinikou FNO. Mezi konkrétní požadavky patřily, detekce a 

výpočet plochy zrakového nervu, realizace funkce pro součet ploch sítnicových lézí, měření 

vzdáleností morfologických změn na sítnici, realizace funkce pro výpočet zakřivení cév, realizace 

funkce pro subtrakci obrazových výstupů všech naměřených hodnot včetně statického vyhodnocení. 

Pro vytvoření této diplomové práce, zároveň návrhu a realizaci softwaru pro zpracování sítnicových 

obrazů, je nutné pochopit, kde se sítnice nachází a jakým způsobem ji lze zachytit a také hodnotit. 

Diplomová práce je tedy na základě těchto faktů rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část se zabývá stavbou sítnice, optického disku a adaptací sínice za šera a dne. Tato část 

umožňuje pochopit, k čemu sítnice slouží a co se na ní nachází. Důležitou kapitolou je také definování 

nemoci ROP. ROP neboli retinopatie nedonošených dětí je hlavní příčinou vzniku slepoty u 

novorozenců narozených před 32. gestačním týdnem s váhou pod 1500g. Toto onemocnění postihuje 

sítnici oka. Onemocnění těchto nedonošených dětí je doprovázeno tvorbou sítnicových lézí, 

tortuozitou cév a také dilatací cév na sítnici. Snímky sítnice jsou pořizovány pomocí fundus kamery 

RetCam 3 dodávané firmou OFTIS-OPTA. Základní technické parametry a možnosti RetCam 3 jsou 

získány od uvedené firmy, která rovněž poskytla patřičnou dokumentaci. Popis RetCam 3 je pouze 

obecný z důvodu zachování KNOW-HOW firmy. 

Praktická část je zaměřena na popis použitého algoritmu pro vytvoření softwaru s názvem 

RETINA_0.6. Název pro software je odvozen z latinského překladu retina (sítnice) a číslo 6 je verzí, 

která je doprovázena šesti zásadními změnami během vytváření aplikace. Popis aplikace je rozdělen 

do několika částí. První část je věnována popisu vytvořené databáze, nezbytné pro ukládání a zpětné 

načítání jednotlivých snímků sítnice pod datovou informací prezentující ID pacienta. V druhé části 

jsou popsány matematické rovnice, implementovány do prostředí MATLAB s názornou ukázkou z 

kódu a také obrázky jednotlivých objektů, které slouží pro ohraničení různých morfologických změn, 

vzdálenosti objektů mezi sebou nebo zakřivení cév. Pro stanovení jednotky hodnot měřené na sítnici je 

důležité vytvoření PD jednotky. Jednotka je odvozena z průměru zrakového nervu a je nezbytnou 

součástí algoritmu pro zachování poměru měření na jednotlivých snímcích. V poslední části algoritmu 

je popsáno nakládání s výstupními hodnotami. Výstupní hodnoty jednotlivých snímků jsou 

zpracovány do podoby pěti grafů, kde každý z grafů reprezentuje jiné porovnání výstupních hodnot 

mezi snímky, v čase a také možnost vizuálního srovnání dvou snímků (subtrakce snímků) s nebo bez 

detekce sítnicových lézí, zakřivení nebo vzdáleností.  Poslední část diplomové práce je zaměřena na 

popis samotného prostředí. Toto prostředí bylo vytvořeno v grafickém rozhraní GUI a je popsáno 

pomocí názorných obrázků pořízených přímo ze softwaru RETINA_0.6.  
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2 Sítnice 

Sítnice je součástí oka, které představuje párový smyslový orgán, jenž nám umožňuje vidět a vnímat 

okolní svět. Prostřednictvím zraku získáváme až 80% informací o okolním světě.  Je uloženo 

v kostěné očnici a má tvar koule o předozadním rozměru 24 mm. Ze zadní části očnice vystupuje 

zrakový nerv. Živnatka, neboli cévnatka, hraje důležitou roli zejména ve výživě sítnice. Duhovkové 

svaly umožňují změnu velikosti zornice a tím regulují množství světla, které pak dopadá na sítnici. Ve 

vnitřní vrstvě se rozprostírá sítnice, její přední část kryje řasnaté těleso a zadní povrch duhovky, tato 

část postrádá fotoreceptory a nervové buňky. Zadní část, která přiléhá na cévnatku, je složena z deseti 

vrstev, jejíž důležitou součástí jsou tyčinky a čípky, souhrnně označované jako fotoreceptory. 

 

Obr. 1 - Stavba oka 

zdroj: Převzato z [18] 

Sítnice (retina) tvoří vnitřní vrstvu oční koule.  Její přední část se nazývá pars caeca retinae, neboť 

postrádá fotoreceptory a nervové buňky. Zadní část  - pars optica retinae je složena z deseti vrstev.  

Zevní oddíl sítnice, který je přiložený k cévnatce, tvoří pigmentový epitel. Vnitřní vrstvu sítnice lze 

rozdělit do tří etáží. První tvoří tyčinky a čípky, jež naléhají na pigmentový epitel.  Na fotoreceptory 

navazuje vrstva buněk bipolárních a třetí etáž je tvořena gangliovými buňkami. 

Tyčinky a čípky mají spoje s bipolárními buňkami a ty pak s buňkami gangliovými. Vlákna 

gangliových buněk tvoří optický nerv, jehož výstup ze sítnice se označuje jako slepá skvrna nebo také 

papila zrakového nervu – v tomto místě nenalezneme žádné fotoreceptory. Naopak místem 

nejostřejšího vidění je žlutá skvrna, ta získala své označení podle pigmentu, který sítnice v této oblasti 

obsahuje. Ve středu žluté skvrny je rozpoznatelná drobná jamka – fovea a dno fovey tvoří foveola.  
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V místě foveoly je sítnice nejtenčí a obsahuje výhradně čípky. Čípky jsou zodpovědné za barevné 

vidění. Směrem do periferie čípky ubývají, naopak vzrůstá počet tyčinek, které jsou důležité pro 

vidění při menší intenzitě osvětlení. Při průchodu světelného paprsku okem musí paprsek projít i 

všemi vrstvami sítnice, aby se dostal k fotoreceptorům, které jsou lokalizovány nejzevněji. Výživu 

sítnice zajišťuje cévnatka a sítnicové cévy. Cévnatka vyživuje pigmentový epitel a fotoreceptory, další 

části sítnice sítnicový oběh. 

Základní vyšetření sítnice se provádí oftalmoskopem. Při vyšetření je patrný výstup zrakového nervu 

(papila) jako narůžovělý, mírně oválný útvar, v jehož středu prochází arteria centralis retinae a 

stejnojmenná véna. Cévy se dělí na větévky pro jednotlivé kvadranty sítnice až nakonec v terminální 

kapiláry, které oftalmoskopem nevidíme. Temporálně od papily je možno pozorovat žlutou skvrnu.  

[2] [3] 

 

Obr. 2 - Stavba sítnice 

zdroj: Převzato z [19] 

2.1 Optický disk (zrakový nerv)  

Důležitým znakem optického disku (nevus opticus) je, že neobsahuje žádné světlo-citlivé buňky 

(tyčinky ani čípky), které slouží k vidění a zároveň vnímání pozorovaného objektu. Proto známe 

optický disk také pod názvem "slepá skvrna". Ta je umístěna 3     4 mm nazálně od centrální jamky 

(fovea).  
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Optický disk je kruhový terč podobající se elipse nebo kruhu. Průměr disku bývá přibližně  

1,76 ± 0,3 mm (horizontálně) a 1,92 ± 0,3 mm (vertikálně). Poloha a jakási funkce optického disku je 

důležitá pro výstup zrakového nervu, který je tvořen svazky nervových vláken. Velikost disku je dána 

počtem nervových vláken, přičemž lineárně vzrůstá. Jednoduše lze říct, že čím je větší optický disk, 

tím je větší počet nervových vláken. Na snímcích je optický disk viděn jako světlý, bílý nebo žlutý a je 

výrazněji světlejší než jeho okolí na sítnici. Z Obr. 3 je zjevné, že optickým diskem prochází velký 

počet žilek a dvě hlavní tepny v parabolickém tvaru pro výživu celé sítnice a jejich buněk. Patrné je 

také to, že s rostoucí vzdáleností od disku se jednotlivé větve cév a jejich žilky zužují. [3] [6] 

 

Obr. 3 - Přiblížení optického disku (vlevo) a snímek sítnice (vpravo) 

zdroj: Snímek vlevo, převzato [20] 

2.2 Adaptace sítnice za šera a dne 

Jako hlavními fotoreceptory na sítnici pro vnímání barev a intenzity světla se rozlišují dva typy 

přírodních měničů čípky a tyčinky. Tyto nám zachycené světelné podněty převádí na elektrický signál, 

který je dále zpracováván do mozku jako vnímaný jev.  

K vidění za denního světla, rozlišování detailů a rozeznávání různých vlnových délek (barev) slouží 

čípky, kterých se v našem oku nachází cca. 7 miliónů. Maximální citlivost tyto čípky vykazují ve 

vlnové délce okolo 556 nm, které jsou vnímány jako žlutozelené světlo. Adaptace na tuto vlnovou 

délku je velmi rychlá, řádově v několika sekundách. Adaptace oka na světlo se nazývá fotopickým 

viděním. Vnímat okolní vjemy při snížené intenzitě světla (šera) nám pomáhají tyčinky. Jejich počet v 

oku je okolo 120 miliónů a jsou nejcitlivější o vlnové délce 510 nm (zelenomodré světlo). Adaptace u 

toho měniče je pomalejší nežli u čípků. Maximální hodnota adaptace se dosahuje okolo 40     60 minut. 

Toto vidění, neboli adaptace oka na šero, se nazývá skotopickým viděním. 
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Obr. 4 -  Adaptace sítnice za šera a dne 

zdroj: Převzato z [12] 

Každý člověk se ve svém životě určitě setkal s pocitem tzv. oslepení při přechodu z tmavé místnosti 

do místností s větší intenzitou světla. Proces, který nám přivodí tuto chvilkou dezorientaci, nazýváme 

adaptací oka. Z velké části přispívá k této adaptaci (kromě duhovky, rohovky a čočky) také sítnice, 

která reaguje na různou intenzitu světla. Délka adaptace na tmu nebo světlo je u každého jedince 

individuální, ale bývá řádově v několika minutách u tyčinek a sekund u čípků. Jednoduše se dá říci, že 

délka adaptace na světlo je přímo úměrná délce přizpůsobení se (adaptace) na tmu. Toto přizpůsobení 

oka na vnější intenzitu světla probíhá ve dvou fázích. První (primární) fáze probíhá za pomocí čípků, 

zatím co druhá fáze za pomocí tyčinek. Celková doba adaptace sítnice za šera nebo za světla je tedy 

dána intenzitou světla v daném prostředí, kde se osoba nachází (viz. Obr. 4 -  Adaptace sítnice za šera 

a dne) [12] 
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3 Retinopatie nedonošených (ROP) 

Retinopatie nedonošených dětí je sítnicové onemocnění způsobené narušením vývoje vznikajících cév 

pro výživu sítnice zahrnující tortuozitu (zakřivení) a dilataci (rozšíření) cév. Toto onemocnění,  

tzv. nezralé sítnice, ohrožuje zdravý vývoj nedonošených novorozenců. ROP se řadí mezi 

multifaktoriální onemocnění, mezi která patří rizikové faktory, jako jsou nízká porodní hmotnost 

dítěte, hyperoxie (zvýšený parciální tlak kyslíku), oxygenace, zvýšená nebo snížená hladina CO2, 

deficit vitaminu E, úroveň osvětlení zasahující očí nedonošených dětí přímo na jednotkách intenzivní 

péče atd. Téměř 70% všech nevidomých dětí jsou děti postižené právě proděláním retinopatie 

nedonošených. 

Důležitým parametrem pro zdravý vývoj sítnice a celkový zdravotní stav dítěte je délka gestace 

(období narození dítěte). Normální termín pro nošení dítěte v matčině lůně je 38. až 42. týden 

těhotenství, kdy optimální váha novorozeněte je okolo 3200 g. Pokud se však dítě narodí předčasně 

(před 32. gestačním týdnem), má toto dítě velmi vysoké riziko pro vznik retinopatie, která je spojena 

nejčastěji s váhou dítěte. Hmotnost předčasně narozených dětí se dělí do 3 kategorií, přičemž čím nižší 

porodní hmotnost dítěte, tím vyšší riziko i vážnost onemocnění sítnice. Jednotlivé kategorie viz. Tab. 

1. 

Tab. 1 - Kategorie porodní hmotnosti novorozeňat 

Hmotnost Kategorie 

pod 2500g novorozenec s nízkou porodní hmotností  

pod 1500g novorozence s velmi nízkou porodní hmotností 

pod 1000g novorozence s extrémně nízkou porodní hmotností 

Jak bylo řečeno v předešlém odstavci, vývoj a s tím úzce spojená gestační doba narození dítě má velký 

vliv na celkové riziko pro vznik a úroveň onemocnění sítnice. V posledních 12 týdnech před termínem 

porodu dochází k velkým změnám a mimořádnému růstu cév ve fetálním (týkající se plodu) oku. 

Zásadní změny a krevní zásobení začíná v 16. týdnu těhotenství, kdy v tuto dobu cévy dorůstají do 

periferie. Nazálního okraje sítnice dorůstají cévy v 8. měsíci a vaskularizace (vývoj cév) temporální 

části se zastavuje v okamžiku narozením dítěte. Celkový vývoj cévního systému na sítnice probíhá ve 

dvou fázích, angiogenezí a vaskulogenezí. Během vaskulogeneze, vznikají cévní řečiště z 

endoteliálních buněk nezávislých na existenci jiných cév, zatím co během angiogenézního vývoje 

vznikají další nové cévy z již vytvořených cév během vaskulogenezičního vývoje. 
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ROP probíhá a projevuje se ve dvou formách. Tyto formy se dělí na chronické a akutní. Akutní forma 

retinopatie nedonošených dětí se projevuje jako vaskulogeneze nezralé sítnice, zatímco chronická 

forma je zapříčiněna tvorbou retinovitreálních fibrovaskulárních membrán, které svým vývojem 

(trakcí) mohou zapříčinit totální nebo parciální odchlípení sítnice (retiny). 

Strukturální změny v očním pozadí určí míru funkčního poškození zraku. Dobrou zprávou však je, že 

lidské tělo dítěte má vynikající schopnost regenerace. Tyto podmínky pak musí být podobné, ne-li 

stejné jako v matčině lůně. Podmínky jsou vytvořeny pomocí inkubátoru a zde se udržují následující 

parametry jako teplota, hladina CO2, vlhkost a osvětlení. Pakliže se poskytne dítěti prostředí podobné 

jako před narozením, má ROP v 60%     80% sklon ke spontánní regresi bez výrazných trvalých 

anatomických nebo strukturálních následků na sítnici. Ve zbylých 10%     40% mají děti s ROP 

závažné komplikace projevující se jako jizevnaté změny nebo také velmi často s velkou úrovní ztráty 

zraku. Nejhorší průběh onemocnění se projevuje u dětí s porodní hmotností menší než 1000g  

(viz. Tab. 1). Ačkoliv je ROP oboustranné onemocnění, může se vývoj a úroveň postižení sítnice, 

individuálně projevit na každém oku zvlášť. Procentuálně je dáno, že děti narozené pod 1000g mají 

52%     88% a děti nad 1000g pak 34%     60% šanci na vznik ROP. [9] [10] [11] 

3.1 Zóny ROP 

Změny na očním pozadí se dělí do 5 stadií rozvoje ROP, které popisují lokalizaci a rozsah změn na 

sítnici a aktivitu akutního procesu ROP dle mezinárodní platné klasifikace. Sítnice je rozdělena do 3 

zón pro lokalizaci patologických změn. Rozsah ROP a s tím spojený rozsah poškození sítnice se udává 

v hodinách ciferníku nebo po 30 stupních. Příkladem pak může být retinopatie v intervalu  

od 2:00 do 6:00. Tento pojem lze vyložit jako retinopatie v rozsahu 4 hodin. 

Zóna 1 

Je tvořena kružnicí s centrem v papile a poloměrem dvojnásobné vzdálenosti středu papily a makuly.  

Zóna 2 

Je tvořena kružnicí,  jejíž rádius se dotýká nazálně oblasti ora serrata a temporálně dosahuje k 

ekvátoru oka. Ora serrata je latinský výraz pro místo přechodu mezi světločivnou částí sítnice a částí, 

která neobsahuje světločivné buňky. 

Zóna 3 

Zóna 3 navazuje  temporálně  na zónu 2 a dosahuje až k ora serrata. 

První známky ROP jsou často u velmi nezralých dětí, které mohou dosáhnout i váhy okolo  

500     800g. Ty se pak na snímcích projeví na zadním pólu sítnice. ROP vždy začíná v zóně 1, která se 

pak rychle zhoršuje do kritického prahového 3. stádia, zatím co ROP projevující se v zóně 3 už 

obvykle nedosahuje vyššího stádia a je tedy příznivější pro léčbu. [9] [10] [11] 
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Obr. 5 - Rozdělení sítnice na zóny 1., 2., 3. 

zdroj: Převzato z [21] 

3.2 Stádia ROP 

Jak již bylo uvedeno v podkapitole zóny ROP, onemocnění sítnice se dělí do 5 stádií.  

Stádium 1 a 2 

1. a 2. stádium vzniká během tvorby mírných nebo přechodných cév. V těchto stádiích vznikají 

demarkační linie mezi vaskularizovanou a avaskulární částí sítnice. V těchto stádiích je až 90% 

pravděpodobnost, že se vše vrátí do regresivního stavu bez trvalých následků. 

Stádium 3 

3. stádium je hranicí mezi závažností onemocnění sítnice. V tomto stádiu cévy a vazivo prorůstají 

mimo sítnice a to přímo do sklivce. Pro lokalizaci a určení tohoto stádia se provádí operační zákrok, 

který má zabránit dalšímu rozšíření (prorůstání) vaziva hlouběji do sklivce a vzniku vyššího stádia 

postižení. Zde však lékaři zaznamenávají pouze 50% případu spontánní regrese. 

Stádium 4 

Je překročení hranice prorůstání vaziva do sklivce za vzniku jizev, které způsobují částečné odchlípení 

sítnice. Toto stádium může postihnout i žlutou skvrnu. Pokud je žlutá skvrna zasažena může způsobit 

zhoršené vidění dítěte. Dítě má celkově zhoršený zrak a rozezná pouze světlo a stín (šero). 

Stádium 5 

Do 5. stádia se řadí pacienti, u kterých je již zcela odchlípena sítnice vlivem komplexního prorůstání 

vaziva do sklivce. U tohoto stádia se pak u dětí projevuje totální slepota.  
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Zjednodušeně se dá říci, že stádia 1. a 2. obvykle spontánně ustupují a jejich vyléčení je tak velmi 

pravděpodobné bez trvalejších následků. 3. stadium však řadíme mezi rizikové. 4. a 5. je prognosticky 

(výhledově) velmi závažné stadium onemocnění sítnice. Všechna stádia jsou znázorněna na obrázku 

7,8 a9. [9] [10] [11] 

 

Obr. 6 - Stádium 1 a 2 

zdroj: Upraveno podle [22] 

 

Obr. 7 - Stádium 3 a 4 

zdroj: Upraveno podle [22] 

 

Obr. 8 - Stádium 5 

zdroj: Upraveno podle [22] 
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3.3 Plus forma 

Ve většině případů vyvinutých a velmi závažných ROP je toto onemocnění doprovázeno také jasně 

viditelnou změnou zakřivení a délek cév. V odborné terminologie jsou tyto změny označovány jako 

plus disease. Plus forma je také známa jako známka aktivity onemocnění a může se rozvinout v 

každém stádiu ROP, avšak v pozdějších stadiích je závažnější. 

Mezi hlavní příznaky patří dilatace (rozšíření) a tortuosita (zakřivení) cév objevující se v blízkosti 

optického nervu. Zde současně dochází k procesu abnormální vaskularizace v části přední plochy 

duhovky, který má za následek nepružnost, neboli tvrdost zornice za vzniku mydriázy (rozšíření 

zornice) a zákalu napadající sklivec. Důležité je také říct, že plus forma nezasahuje do periferních 

(okrajových) částí sítnice. Pro určení diagnózy plus formy musí být zasaženy alespoň dva kvadranty 

sítnice. [9] [11] 

3.4 Screening 

Od roku 1988 bylo prokázáno, že úspěch léčby může být dosažen také včasným detekováním ROP. Po 

výzkumech a sledováním dilatace nemoci ROP byl oftalmology vytvořen jednoduchý protokol, který 

několikanásobně zvyšuje šanci pro úspěšné vyléčení sítnice i pro vážné formy ROP. Cílem těchto 

kontrol (screeningu) je nejen zachytit včasné stádium ROP a nasadit tak patřičnou léčbu, která se tímto 

včasným zachycením zefektivní, ale také minimalizovat počet vyšetření, která by mohla mít negativní 

dopad na dítě.  

Léčebný postup a indikace nemoci do screeningu je ve většině zemí rozdílná, avšak hlavní parametr, 

který rozhoduje o druhu a způsobu léčby, je ve všech vyspělých zemí stejný a je to porodní váha 

dítěte. Příkladem lze uvést Velkou Británií (VB) a Spojené státy americké (USA).  Obě země vyšetřují 

děti s porodní váhou pod 1500g, avšak rozdíl je pouze v určení gestačního věku dítěte. V USA je to 

29. týden a méně, zatím co ve VB je to 32. týden gestace. Děti nad 1500g jsou podrobeny vyšetření 

pouze v případě například prodloužené oxygenoterapie. 

Obecně sledování dítěte vychází z postkoncepčním věku, což je doba uplynulá od početí dítěte. Čeští 

oftalmologové provádějí screening v 31.     32. týdnu gestace. Vznik před 30. týdnem gestace ROP v 

zóně 3 je velmi vzácný a po 36. týdnu už velmi nepravděpodobný. Intervaly pro kontroly dítěte jsou 

ukázány v tab. 2. Pravidelné kontroly a léčba je ukončena po úplné vaskularizaci sítnice bez známek 

ROP stádií. To však vyžaduje zkušenosti a znalosti oftalmologa. Diskuze jaká kritéria se fixně stanoví 

pro screening, jsou stále v jednání. Důležitý je fakt, že screeningová metoda má svůj účel, který zcela 

zjevně pomáhám dětem postiženým ROP zefektivňovat léčbu sítnice. [10] [11] 
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Tab. 2 – Screening 

Stádium 
KONTROLA 

Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 

1 1x týdně 2x za měsíc ka dý        4. týden 

2 1x týdně (bez plus) 2x za měsíc ka dý 2      3. týden 

3 léčba do 72 hodin 1x týdně (bez plus) ka dý 2      3. týden 

4 okam itá léčba 

3.5 Diagnostika ROP 

Cílem detekce ROP je včasné zjištění prahového nebo podprahového stádia jednotlivých ROP. V 

dnešní době se vyšetřují všechny děti s porodní hmotností pod 1500g a také narozené v 32. gestačním 

týdnu. Během vyšetření dítěte by se měla minimalizovat doba, po kterou je dítě vyšetření vystaveno. 

Během této doby dochází k destabilizaci prostředí vytvořeného v inkubátoru. Také síla pro znehybnění 

dítěte musí být co nejmenší. Celkové vyšetření se provádí pod kontrolou přímé nebo nepřímé 

oftalmoskopie v zatemněné místnosti. V obou případech, jak u přímé tak u nepřímé oftalmoskopie, je 

u malých dětí nezbytné použít oční rozvěrač nebo také provést sklerální indentaci, což je metoda 

založená na vtlačení stěny oka směrem dovnitř pro lepší orientaci na sítnici. Malé děti mohou během 

vyšetření reagovat poruchami srdečního nebo dechového rytmu, proto je přítomnost neonatologa 

(podobor pediatra, který se specializuje na péči o novorozeňata) nezbytná. [10] 

3.5.1 Přímá oftalmoskopie 

Pro vyšetření papily zrakové nervu se využívá takzvaný přímý oftalmoskop skládající se z štěrbiny 

spojený se zdrojem světla, kterým se dívá oftalmolog. Dále pak kotoučem s dioptrickými čočkami, 

kterým lékař koriguje rozdíl v refrakci vyšetřujícího a vyšetřovaného.  

Vyšetření probíhá volným pohledem vyšetřovaného za rameno lékaře. Lékař pak vybaví červený 

reflex od sítnice a přiblíží se ke tváři vyšetřované osoby. Pomocí zmíněného kotouče oftalmolog 

doladí korekci tak, aby přesně viděl část oční bulby, především sítnici a zrakový nerv. Obraz, který 

lékař přes štěrbinu vidí je 15x zvětšený, avšak nevýhodou je, že vidí pouze 5     8
0
 očního pozadí. 
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Průměr nasvíceného pole se vypočítá z rovnice (6). 

    (6) 

kde, 

dz[mm]............. průměr čočky 

X [D]................ pak vergence vzdálenosti mezi lékařem a pacientem 

φ0 [D]…...........optická mohutnost průměrného Gullstrandova oka 

a zvětšení přes rovnici (7) 

    (7) 

kde,  

φ0 [D]... ............optická mohutnost průměrného Gullstrandova oka 

Princip spočívá v odražení paprsků od sítnice do oka pozorovatele, v tomto případě oftalmologa. 

Pokud má oko správný poměr mezi lomivou silou optického aparátu (rohovky, čočky, sklivce) a její 

předozadní délkou, dopadají parsky z přímého oftalmoskopu na sítnice v oblasti s nejostřejším 

viděním (macula lutea) a tím vzniká ostrý obraz. V tomto případě není zapotřebí použití optických 

skel (kotouče). Jiná situace nastává tehdy, má-li pacient hyperopii (dalekozrakost) nebo myopii 

(krátkozrakost). Paprsky vycházející z oka pak budou buď divergentní nebo konvergentní, vytvářející 

ohnisko za sítnicí nebo před sítnicí. V těchto případech je nezbytné využití kotouče ke korekci 

ohniska. [8] 

 

Obr. 9 - Ukázka přímého oftalmoskopu 

zdroj: Převzato z [23] 

Vyšetření sítnice se neliší od vyšetření u starších osob trpících například diabetickou retinopatií. V 

případě nálezu ROP je digitální fotodokumentace pomocí fundus kamery RetCam 3, kterou řadíme 

mezi přímou oftalmoskopii k nezaplacení viz kapitola 4 Fundus kamera. 
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3.5.2 Nepřímá oftalmoskopie 

Vyšetření očního pozadí se provádí také pomocí nepřímého oftalmoskopu. U nepřímého binokulárního 

oftalmoskopu se využívají zakomponované optické čočky o mohutnosti 20     30 dioptrií, pomocí 

kterých se světlo fokusuje na sítnici pacienta. Výhodou nepřímého oftalmoskopu je rozsah 

vyšetřovaného pole a to kolem 45
0
. Naproti tomu je obraz, který lékař pozoruje jenom 3x zvětšený, 

převrácený, avšak reálný a zřetelně viditelný asi 5 cm před čočkou z pohledu lékaře  

(viz. Obr. 10 - Nepřímý oftalmoskop).  

Velikost zobrazovaného pole lze vyjádřit rovnicí: 

    (8) 

kde,  

doč [mm]........................ průměr oftalmoskopické čočky 

φ0 [D]... ......................... optická mohutnost průměrného Gullstrandova oka 

X [mm]......................... vzdálenost oftalmoskopické čočky od zornice oka pacienta 

Zvětšení obrazu pak jako:  

   (9) 

kde,  

f'oč................................. ohnisková vzdálenost oftalmoskopické čočky 

y,y'................................ velikost obrazu 

fo................................... ohnisková vzdálenost oka 

[8] 

 

Obr. 10 - Nepřímý oftalmoskop 

zdroj: Převzato z [24] 
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Pro rozšíření mydriázy (rozšíření zornice) používá oftalmolog kapky obsahující látky, jako jsou 

cyklopentolát (0,5%) a fenylefrin (2,5%), které se aplikují do každého oka zhruba 30minut před 

vyšetřením, a také už zmíněný sklerální depresor (viz. v předešlém odstavci) a rozvěrač víček. 

K hodnocení očního nálezu oftalmolog využívá schéma obou očí s obrysy jednotlivých zón, kde si 

lékař může zakreslit nalezené nálezy a přidat vlastní komentář. Toto je hlavní nevýhodou u nepřímé 

oftalmoskopie, protože není možné pořídit digitální snímek nebo také záznam jako u přímé 

oftalmoskopie, například pomocí RetCam 3 (viz. Obr. 14 -  RetCam 3). [9] [10] 

 

Obr. 11 - Záznam nálezu u ROP 

zdroj: Převzato z [10] 

3.6 Terapie ROP 

Terapie ROP může být aplikována dvěma způsoby. První metoda se řadí do konzervativních postupů, 

kdy se využívá komplementární oxygenoterapie (inhalace kyslíku), aplikace vitamínu E a další 

metody. Tyto metody zatím nejsou žádnými studiemi prokázány, že opravdu zamezují vzniku nebo 

přechodu do vyšších stádií ROP, ačkoliv z dosavadních poznatků ve vzniku a rozvoji ROP nemohou 

nijak ublížit. 

Druhá metoda je zařazena mezi intervenční postupy, využívá například kryokagulaci (mrazení 

krysondou) nebo laserovou fotokoagulaci sítnice (spálením). Tyto metody jsou prověřené a založené 

na výsledcích snížení nepříznivých následků se zabráněním přechodu ROP do vyšších stádií. Obě 

metody mají své přednosti. Důležitým faktorem je zpomalení nebo eliminace ve tvorbě cév.  

Úspěšnost těchto dvou metod je až 70%, avšak musí být aplikována nejlépe ve třetím stádiu ROP do 

72 hodin od stanovení diagnózy. Celkový operační zákrok probíhá buď v lokální anestezii při požití 

laseru, nebo v celkovém uspání dítěte za použití kryoterapie. Zákrok je aplikován buďto přes spojivku 

oka jako u fotokoagulace diodovým laserem, nebo přes proraženou skléru s použitím kryoterapie. 

Avšak i takto ověřené metody mohou mít vedlejší následky jako vznik katarakty (šedý zákal) nebo 

popálení rohovky. [11] 
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Obr. 12 -  Použití kryoterapie (vlevo) nebo diodového laseru (vpravo) 

zdroj: Upraveno podle [11] 
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4 Fundus kamera 

Nepřímá oftalmoskopie s papírovým záznamem se již moc nepoužívá. Tak jak se s neuvěřitelnou 

rychlostí vyvíjejí a mění technické vymoženosti u mobilů, počítačů, tak pozadu nezůstávají ani 

technické možnosti pro zobrazení sítnice. V dnešní době se již využívá záznam očního pozadí na 

fotografie nebo také v digitální podobě. Tyto metody jsou využívány v celé škále vyšetření v 

oftalmologii ať už pro vyšetření sítnice při onemocnění diabetem, zeleného zákalu, ROP, nebo určení 

degenerativních změn souvisejících s opotřebováním očního aparátu a to v souvislosti s rostoucím 

věkem.  

Dříve bylo řečeno, že důležitým bodem pro úspěšnou léčbu kteréhokoliv ze zmíněných onemocnění je 

nezbytné včas detekovat příčinu a lokalizovat jádro onemocnění. Včasná lokalizace (v našem případě 

ROP) může mít až 70% pravděpodobnost pro vyléčení a s tím je spojena i technika, která pomáhá 

diagnostikovat patogenezi na sítnici.  

Fundus kamery se dělí 2 základních skupin. První z nich jsou mydriatické fundus kamery, u kterých je 

zapotřebí před vyšetřením pacientovi aplikovat mydriatika ve formě kapek stejně jako u nepřímé 

oftalmoskopii pro rozšíření zornice. Druhá skupina, nemydriatické kamery jsou sestrojeny tak, aby 

kapky nebyly zapotřebí. 

Fundus kamera je komplexní optická soustava skládající se ze dvou hlavních části, mechanické a 

optické. Mechanická část slouží pro fixaci pacienta. Je zřejmé, že každý pohyb během vyšetření 

bohužel zkresluje požadované snímky, neboť se lékař snaží zachytit požadovanou polohu sítnice. 

Artefakt, který může během pohybu pacienta vzniknout, dává možnost k špatnému zaostření a zároveň 

destabilizaci. Avšak nejnovější fundus kamery mají software pro automatickou detekci středu sítnice 

pro zaostření. Nezbytnou součástí je také automatické řízení intenzity osvětlení. To pracuje na bázi 

upravování jasu na současném snímaném pozadí sítnice, kdy software upraví intenzitu světla na 

základě průměru jasů z předešlých snímků. Fundus kamera neboli retinální kamera obsahuje optický 

systém umožňující upravovat (korigovat) i vysoké hodnoty ametropie, což je refrakční vada oka.  

Každá fundus kamera je vybavena zdrojem bílého světla (neutrální tok světla, který neoslepuje 

pacienta) a slouží pro osvětlení sítnice. Nezbytnou součástí každé retinové kamery je také možnost 

zaznamenání očního pozadí, které se provádí pomocí CCD snímačů. Obraz, neboli digitální fotografie, 

je zvětšený a vzpřímený. S přístrojem je možné korigovat optické kazy od -35 D do 40 D. [4] [5] 
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Obr. 13 - Fundus kamera ( 1 - zobrazovací jednotka; 2, 3, 4 - poziční jednotka; 5 - operační panel pro 

lékaře; 6 - objektiv (směr pohledu pacienta); 7 - počítačová jednotka) 

zdroj: Upraveno podle [4] 

4.1 RetCam 3 

Dnešní možnosti a rozmanitost firem, které se zaobírají výrobou, nebo zdokonalováním fundus kamer, 

je celá škála. Během zpracování diplomové práce se naskytla možnost seznámit se ve Fakultní 

nemocnici v Ostravě (FNO) s retinovou kamerou od firmy Clarity medical systems dodávané firmou 

OFTIS-OPTA a to s modelem RetCam 3.  

Tento model je jeden z nejnovějších modelů nabízejících dokonalý digitální obraz pro diagnostiku 

ROP pro přímou oftalmoskopii. Vyšetřující lékař má možnost pořizování snímků ve vysokém 

rozlišení, a to 1024x468 pixelů, a také vybírat z 5 vyměnitelných čočkových nástavců dle jeho vlastní 

potřeby. Jednotlivé čočky napomáhají k většímu zornému poli od 30
0  
    130

0
. Druhy čoček pak firma 

udává takto: 

 portrétová čočka 

 čočka pro ROP (130
0
) 

 čočka pro děti (120
0
) 

 vysoce kontrastní čočka pro děti a dospělé (80
0
) 

 čočka s velkým zvětšením a detailním rozlišením (30
0
)  

Plně integrovaný mobilní vozík obsahuje počítač s Pentinum Dual Core s frekvencí v jádrech 2,4GHz, 

disk s pamětí 120GB a 2GB paměti RAM. RetCam 3 umožňuje kromě snímků také 2min záznam s 

vysokým rozlišením pomocí 3 CCD (elektronická součástka) kamery s pořizovací rychlostí  

30 snímkům za sekundu, což odpovídá 10bit /pixel. Veškeré snímky jsou zobrazeny na LCD displeji s 

19 palcovou úhlopříčkou.  

Nezbytnou součástí RetCam3 je také možnost využití záložního zdroje na 15 minutový provoz. 

Snímání sítnice je zajištěno flexibilní snímací a exitační hlavicí s úhlem zobrazení 30
0
      130

0
. 
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Uživatel má také možnost využít individuální tří-funkční nožní spínač v podobě pedálů pro plynou 

intenzitu světla a nastavení ohniska vzdálenosti od sítnice a také přepínání mezi módy video/snímek. 

Pomocí pořízení fotodokumentace má lékař možnost posoudit snímky nejen v časové linii, ale také 

možnost vizuálního zhodnocení nálezu na sítnici. [25] 

 

Obr. 14 -  RetCam 3 

zdroj: Převzato z [25] 
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5 Teoretický návrh algoritmu pro výpočet objemu cév 

V kapitole 2.1 bylo řečeno, že na očním pozadí vystupují z optického disku jednotlivé větve cév, které 

mají primární úkol a to vyživovat celou sítnici a jejich buňky (detektory). Jedním z úkolů diplomové 

práce bylo navrhnout teoretický návrh algoritmu pro výpočet objemu cév. Aby však tento algoritmus 

mohl být navrhnut, je zapotřebí shrnout několik faktů a to s jakými snímky se bude v následujících 

kapitolách, týkající se i praktické části, pracovat. 

5.1 Vlastnosti snímku 

Jednotlivé snímky, které byly pořízeny ve spolupráci s oční klinikou FNO, jsou vytvořeny pomocí 

fundus kamery RetCam 3 (viz. kapitola 4 Fundus kamera) a mají následující vlastnosti: 

 Snímek je pořízený v 2D pohledu 

 Rozlišení snímků na šířku (640pixelů) 

 Rozlišení snímků na výšku (480pixelů) 

 Horizontální rozlišení (96dpi) 

 Vertikální rozlišení (96dpi) 

 Bitová hloubka 24 (8 bitů x 3 kanály) 

Z informací o snímku je jasné, že rozlišení pixelů (dále pak px) je 640x480 px. Jednotka dpi udává 

počet obrazových bodů (pixelů) v délce jednoho palce, kdy délka palce se mezinárodně udává jako 

2,54 cm. Zatímco bitová hloubka, neboli také barevná hloubka, udává kolik informací o barvě je k 

dispozici pro zobrazení nebo tisk každého obrazového bodu (pixelu). Jednoduše lze říct, že čím více 

dostupných barev tím, větší má obraz bitovou hloubku (přesnější prezentaci barev v digitálním 

obraze). Kdyby měl obraz bitovou hloubku 1 bit (2
1
), bude mít jeden bod na obrazovce  

(1 pixel) pouze dvě možné barevné hodnoty a to černou nebo bílou. Jednotlivé kanály představují 

barevné rozložení obrazového bodu a to RGB neboli red, green, blue. Jednotlivé mísení těchto 3 

základních barev, vytváří celou škálu barevných spekter. Běžné hodnoty výrobci udávají v rozsahu od 

1 až 64 bitů na obrazový bod. [14] 

 

Obr. 15 - Ukázka snímku sítnicového pozadí v rozlišení 640x480 pořízené ve FNO 
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5.2 Úprava snímku 

V předchozím odstavci byly vysvětleny a znázorněny vlastnosti snímků, se kterými se pracovalo. 

Problém nastává ihned po prvním pohledu na snímek. Bohužel snímky sítnicového pozadí, například 

během vyšetření ROP, jsou v 2D zobrazení. Veškeré cévy nacházející se na sítnici si lze představit 

jako válce o průměru cca 1 mm, které od středu optického disku k periferní části sítnice (okraji) ztrácí 

ze své maximální šířky a zužují se.  

Pro jednodušší implementaci možného algoritmu (matematického modelu) se snímek rozdělí na dvě 

paraboly reprezentující dvě hlavní tepny sítnice. Průnik vrcholů parabol bude představovat střed 

optického disku (dále pak terče).  

Je také na místě, pokud se řeší pouze objemy cév, tyto cévy a jejich žilky zviditelnit z očního pozadí 

na sítnici. To se v programu MATLAB provede pomocí morfologické metody operátorů například 

pomocí strukturní elementace (SE). Tato metoda spočívá na rozdílném barevném rozlišení mezi cévou 

a okolním prostorem. Tohoto rozdělení do dvou základních barev (bílé a černé) se dosáhne přes 

strukturní elementaci, což je matice sestavená z 0 a 1. K jednotlivým buňkám v matici se přiřadí 

hodnoty pixelů (jedna nebo nula) pro rozlišení cévy od okolního prostředí. Například cévě a jejímu 

barevnému odstínu se přiřadí jednička, zatímco okolnímu prostředí nula. Jednoduše řečeno v 

programu MATLAB se tedy určí, který pixel (v bitové hloubce) je céva a který pixel (v bitové 

hloubce) je zbytek sítnice.  Výstupní obraz pak bude černobílý, kdy bílá reprezentuje všechny pixely, 

znázorňující cévy a černá pozadí kolem cév (viz. Obr. 16 -  Úprava snímku pomocí strukturní 

elementace). 

Funkce, která by v programu MATLAB tuto operaci zastoupila, je například funkce strel. 

Morfologická operace, která využívá metodu SE, se dá rozdělit do dvou základních operací dilatace a 

eroze. Dilatace spočívá v tom, že centrální pixel je přizpůsoben na maximální hodnotu z okolí tohoto 

pixelu, což má za následek eliminaci tmavších detailů menších než SE. Díky tomuto přizpůsobení 

dochází k expanzi tmavých oblastí. Naopak je tomu u eroze, kde pixel je přizpůsoben na nejnižší 

hodnotu z jeho okolí. To zapříčiní eliminaci světlých detailů menších než SE k expanzi tmavých 

oblastí. V MATLABU pak existují funkce jako například imdilate nebo imerode, které tyto dvě 

metody dokážou provést. [13] [5] 
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Obr. 16 -  Úprava snímku pomocí strukturní elementace (SE) 

zdroj: Upraveno podle [5] 

Avšak pokud je cílem počítat objem cév z 2D snímku musí se všechny větve cév zidealizovat a to tak, 

že po celé délce jedné cévy se bude předpokládat tvar válce. Tento tvar cévy však reálně nemůže 

nastat a to z důvodu, kdy v průběhu vyšetření dochází ke stlačení cévy (sklerální identace) fundus 

kamerou, což vyvolá deformaci cévy. 

5.3 Návrh algoritmu pro výpočet objemu cév 

Po zpracování snímků (viz. Obr. 16) lze zřetelně vidět jednotlivé větve cév, které se skládají z pixelů 

znázorněných bílou barvou. Pokud se přirovná céva k tvaru válce, pak se vypočítá jeho objem (V) dle 

vzorce (10). Výsledná hodnota bude v pixelech krychlových (px
3
), protože objem cévy si lze 

představit v 3D prostředí jako výplň z pixelu. 

        (10) 

kde, 

r [px]........................... poloměr cévy  

h [px]........................... délka cévy 

V [px
3
]. ........................ objem cévy 

Céva v celé své délce h však nemá konstantní poloměr. Pro zpřesnění výsledné hodnoty celkového 

objemu cév se rozdělí objem na jednu libovolnou větev (viz Obr. 17 -  Rozdělení jedné větve do 

segmentů - (B)) na několik úseku (segmentů). Každý ze segmentů pak bude mít různý poloměr na 

obou stranách a zároveň různé poloměry v jednotlivých řezech. Pro aproximaci průměru tohoto 

jednoho segmentů cévy se vypočítá jeho průměrný poloměr dle vzorce (11) 

     (11) 
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kde, 

rs1 [px]........................ aproximovány průměr prvního segmentu S1 

rD [px]........................ průměr dolní části cévy (válce) směrem od středu terče (paraboly)  

rH [px]........................ horní průměr cévy od vrchol paraboly 

Po vložení do vzorce (10)  vyjde objem jednoho segmentu cévy: 

   [px
3
]  (12) 

Celkový objem cévy bude součtem jednotlivých objemů segmentů cévy, dle vzorce: 

 [px
3
]  (13) 

Při výpočtu neboli algoritmu, celkového objemu všech cév na sítnice by se postupovalo pro jednotlivé 

větve tak, že se rozdělí do segmentů, jak již bylo popsáno výše. Důležité je připomenout, že metoda je 

založená na idealizaci cévy a to do tvaru pravidelného válce. Dalším důležitým faktorem je pak to, že 

snímky jsou pořízeny v 2D prostoru a délka jednotlivých segmentů bude různá. 

 

Obr. 17 -  Rozdělení jedné větve do segmentů 

zdroj: Upraveno podle [5] 
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6 Aplikace RETINA_0.6 

V předchozích kapitolách byla řečena fakta nejen o anatomii oka a s tím spojené podkapitoly, ale také 

bylo řečeno co to je ROP a jak se dá včas detekovat, případně léčit. 

Z těchto poznatků již můžeme přejít na praktickou část, která bude primárně věnována popisu 

vytvořené aplikace s názvem RETINA_0.6. Tato aplikace vnikla na základě potřeby oftalmologického 

oddělení ve FNO Ostrava. Dosavadní výsledky, neboli hodnocení očního pozadí, byly 

zprostředkovány čistě na bázi vizuálního porovnání digitálních snímků sítnice v průběhu času. Lékař 

si zvolil dva snímky z časového intervalu 1    4 týdnů (dle kontrol viz. Tab. 2 – Screening), které si na 

monitoru jednoduše zobrazil vedle sebe a dle subjektivního názoru snímky lékařsky posoudil. Metoda 

založena na tomto posouzení vyžaduje nejen velmi dobré oko vyšetřujícího lékaře (schopnost poznat i 

nepatrné rozdíly mezi snímky), ale také a hlavně jeho zkušenosti jako oftalmologa. 

Aplikace RETINA_0.6 má pomoci s hodnocením snímků. Přesněji řečeno výstupem bude nejen 

vizuální porovnání dvou snímků očního pozadí, ale také grafy doprovázené časovým průběhem 

hodnot naměřené i na několika x snímcích. Hodnoty se zpětně promítnou na grafech nebo také v 

dokumentu ve formátu .txt, se kterými může uživatel libovolně nakládat. Tyto hodnoty jsou naměřeny 

z označených sítnicových lézí, vzdálenostmi na sítnici nebo zakřivením cév vystupujících ze zrakové 

nervu. Všechna takto zpracována data jsou převedena na základní jednotku a to jednotku PD. 

Aplikace RETINA_0.6 byla vytvořena v prostředí MATLAB verze R2012b. Program MATLAB 

umožňuje počítání s maticemi, vykreslování 2D nebo 3D grafických funkcí v interaktivní programové 

prostředí v programovacím jazyce 4. generace.  

Základní členění 

Pro jednodušší, ale podrobný popis algoritmu použitý u aplikace RETINA_0.6 byla zvolena forma 

blokových schémat a vývojového digramu. Na Obr. 18 - Hlavní blokové schéma jsou zobrazeny 3 

základní bloky. Každý z těchto bloků má své opodstatnění a význam, bez kterých by se samotný blok 

a zároveň hlavní praktická část aplikace RETINA_0.6 neobešel. 

 

Obr. 18 - Hlavní blokové schéma 

Pacient 

Blok s pojmenováním Pacient reprezentuje například dítě s porodní hmotností pod 1500g. Jak bylo již 

uvedeno v předešlých kapitolách, je nutné, aby takovéto nedonošené dítě chodilo na pravidelné 

kontroly (screening). Díky pravidelným kontrolám může daný oftalmolog sledovat průběh ROP a včas 

reagovat na případné změny na sítnici dítěte. 
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Vyšetření sítnice se provádí v temné místnosti, musí být nejen rychlé, ale také znehybnění dítěte musí 

být co nejjemnější, přesto dostatečně pevné, aby lékař mohl snímky provést v co největší kvalitě. Před 

znehybněním dítěte se aplikují mydriatické kapky pro rozšíření zornice cca 40 min před samotným 

měřením. Po položení pacienta na stůl je nutné použít oční rozvěrač pro nepřerušené otevření očních 

víček dítěte.  (viz. kapitola 3.5 - Diagnostika ROP). 

RetCam3 

Pro pořízení digitálního snímku sítnice je zapotřebí nejen příprava dítěte na samotnou diagnostiku, ale 

také nastavení parametrů snímku na RetCam3. Snímky sítnic v rozlišení 640x480, které jsou na 

aplikaci testovány, mají tytéž parametry jako v kapitole 5.1 Vlastnosti snímku. Pro připomenutí jsou 

vlastnosti snímku následující:  

 Snímek je pořízený v 2D pohledu 

 Rozlišení snímků na šířku (640pixelů) 

 Rozlišení snímků na výšku (480pixelů) 

 Horizontální rozlišení (96dpi) 

 Vertikální rozlišení (96dpi) 

 Bitová hloubka 24 (8 bitů x 3 kanály) 

Podrobný popis jednotlivých parametrů je uveden v zmíněné kapitole. Avšak pro jasnou představu 

jednotlivých kroků před nahráním daného digitálního snímku do aplikace RETINA_0.6 se lze podívat 

na Obr. 19. 

 

Obr. 19 -  Jednotlivé kroky pro pořízení digitálního snímku 
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Aplikace RETINA_0.6 - vývojový diagram 

Pro popis algoritmu použitého v aplikaci RETINA_0.6 je vytvořen vývojový diagram rozdělený  

na 4 významné části. Jednotlivé části softwaru reprezentují bloky s názvy Databáze snímku,  

PD jednotka, Naměřená data a Výstup z aplikace. Tyto jednotlivé bloky budou dále podrobně popsány 

vzorci, názornými ukázkami z kódu, obrázky a tabulkami pro zcela zřetelné pochopení na čem je celá 

aplikace postavena. 

 

Obr. 20 -  Vývojový diagram aplikace RETINA_0.6 
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6.1 Databáze snímků  

V první části vývojového diagramu na Obr. 20 (zelenou barvou) bylo zapotřebí vytvoření databáze pro 

ukládání naměřených hodnot, bez které by se aplikace neobešla. Databáze snímků (např. smyšleného 

dítěte Jana Nováka) je rozdělena do jedné hlavní databáze snímků workplace, obsahující proměnné 

typu strucure handles.data. 

Jednotlivé snímky od pacienta Nováka, měnící se v čase jsou uloženy do pod-databáze bodů  

a pod-databáze objektů se strukturou handles.points a handles.obj ,jako proměnné typu structure s 

názvem workplace_X (kde X je ID snímku). Tuto operaci pak najdeme v kódu jako: 

Ukázka části kódu 

save([pathname,filename],'workplace'); % ukladani spolecnych udaju od jednoho pacienta "v matlabu 

ve workplace" 

    for i=1:handles.ndates  

eval(['workplace_',num2str(data_ind),'=handles.workplace_',num2str(data_ind),';']); 

Veškerá data ať už z hlavní databáze, nebo pod-databáze jsou ukládána na disku s příponou *.mat. 

Příponu *.mat si lze představit jako maticovou strukturu, do které jsou jednotlivá data ukládána. Tuto 

matici u jednotlivých databází si můžeme představit jako matici řádku a sloupců, kde jednotlivé 

sloupce a řádky nesou danou informaci. 

 

Obr. 21 - Detailnější pohled na blok "Databáze snímků" 

Workplace  

Strukturou hlavní databáze snímku - workplace jsou funkce s příponou handles.data. Tato databáze 

slouží jako databáze všech snímků od jednoho pacienta (v našem případě dítěte Nováka), kterou 

můžeme chápat i jako kartu pacienta.  
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První sloupec tabulky (matice) obsahuje ID snímku. ID snímku je pořadí, ve kterém se snímky načetly 

do aplikace RETINA_0.6. Například postupným načtením 50 snímků bude mít první načtený snímek 

od Nováka ID 1 a poslední pak ID s číslem 50. Druhý sloupec obsahuje pořadí snímků v čase 

editovatelném pomocí textového vstupu v hlavním okně aplikace pod názvem Pořadí snímku.  

To slouží pro zpětné mazaní uložených snímků a zároveň uchování patřičného pořadí, zatímco řádky 

označují jednotlivé snímky sítnice od pacienta Nováka. 

Pro úplnost je uveden příklad, kdy načtením 3 snímků (workplace_1; workplace_2; workplace_3) 

určíme ID pořadí, viz. Tab. 3. 

Tab. 3 - Hlavní databáze (workpalce) snímků dítěte Nováka 

Jednotlivé snímky 

sítnice 

Sloupec 1 -  

ID snímku 

Sloupec 2 - pořadí 

snímku v čase 

workplace_1 1 1 

workplace_2 2 2 

workplace_3 3 3 

Pokud je však vymazán snímek s ID 1, pořadí se změní a to v čase na: 

Tab. 4 -  Změna pořadí snímků v čase 

Jednotlivé snímky 

sítnice 

Sloupec 1 -  

ID snímku 

Sloupec 2 - pořadí 

snímku v čase 

workplace_1 1 1 

workplace_2 2 1 

workplace_3 3 2 

V MATLABU v sekci Workspace se tato hlavní databáze ukládá pod názvem Workplace. Pakliže do 

okna Command Window (Obr. 22), zadáme příkaz Workplace.data, změní se pořadí snímku v čase, 

stejně jako v předešlých tabulkách.  
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Obr. 22 - Změna pořadí snímků v čase, názorně v Command Window 

Workplace_X 

Jak bylo již několikrát zmíněno, snímky se kterými se pracuje, mají rozlišení 640x480 px. 

Jednoduchým vynásobením se dostane číslo 307 200 pixelů. Tedy na jednom snímku se nachází  

307 200 pixelů, kde každý pixel nese informaci o své poloze na ose x a na ose y. Pro jednoduchost si 

lze představit matici A, kde první pixel a nacházející se ve sloupci 1 a řádku 1, bude mít souřadnici a1,1 

stejně jako na Obr. 23. Avšak MATLAB generuje svůj vlastní souřadný systém, který pracuje na 

stejném principu, ale s mnohem větší přesností a to až na čtyři deseti-tisíciny místa. To je dáno 

rozlišením snímku, který je do aplikace nahrán. Souřadnice jednotlivých pixelů jsou po nahrání 

snímku s rozlišením 640x480 zachována. 

 

Obr. 23 - Souřadnicový systém pixelů na snímku 

Abychom dokázali určité tvary nebo vzdálenosti na snímku detekovat, musí se pixely, které ohraničují 

danou oblast, označit. Označení těchto pixelů je zprostředkováno pomocí osového kříže. Tento osový 

kříž je vyvolán funkcí ginput (X), kde X je minimální počet bodů (pixelů), nutných pro zadání funkce 

ginput. Jednotlivé souřadnice bodů se uloží pod proměnné handles.x a handles.y¸ které se dále ukládají 

do obslužné funkce handles.listboxn2 a to do seznamu naměřených bodů. Níže je uvedena ukázku z 

kódu pro funkci ginput. 
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Ukázka části kódu 

 [x y] = ginput(1); 

plot(x,y,'o'); 

handles.x=[handles.x,x]; 

handles.y=[handles.y,y]; 

handles.listboxn2=strvcat(handles.listboxn2,['x=',num2str(x,'%.2f'),', y=',num2str(y,'%.2f')]); 

Je-li objekt ohraničený patřičným počtem bodů (pointů), uloží se do sub-databáze bodů v algoritmu, 

označené jako struktura proměnných handles.points. Pakliže je dostatečný počet bodů (X) pro 

vytvoření objektu, uloží se tento objekt do pod-databáze objektů a to do struktury handles.obj. 

Soustava dvou pod-databází handles.points a handles.obj pak tvoří samotné dvě matice dat, které 

nesou informace o všech označených objektech (kruh, elipsa, polygon, zakřivení, vzdálenost) na 

daném snímku (wokrplace_X). 

Aby bylo možné s těmito objekty pracovat, musí se každému typu objektu a následovnému zařazení 

objektu přiřadit číslo, pod kterým bude v databázi viděn. 

Tab. 5 - Přiřazení čísel typům objektů a zařazení objektu 

Typ objektu Přiřazené číslo 

   Vzdálenost 2 

 

Zařazení obj. Přiřazené číslo 

Kruh 3 

 

Jiné 2 

Elipsa 4 

 

Zrakový nerv 3 

Polygon 5 

 

Sítnicové léze 4 

Zakřivení 6 

   
Pro konečné pochopení bloku Databáze snímku z Obr. 20 a Obr. 21 je vytvořen výpis z příkazu 

workplace_X.points a workplace_X.obj  z Commnad Window. Výpis je upraven v tabulce Excel pro 

lepší pochopení jak se dané body a objekty do pod-databází ukládají. 

V tabulce handle.points. lze vidět modrou a zelenou barvu, které odpovídají hodnotám v tabulce 

handle.obj. Pro připomenutí, ID objetu značí pořadí, ve kterém byly objekty označeny a následně 

uloženy do pod-databáze. Červená a fialová barva v tabulce handle.obj, pak odpovídá typům objektů a 

zařazení objektů dle Tab. 5 - Přiřazení čísel typům objektů a zařazení objektu. Sloupec 3 v tabulce 

handle.obj je výsledek daného objektu (délka nebo plocha) v jednotkách PD, zatímco sloupec 5 

odpovídá numerickému výsledku daného objektu opět v délce nebo ploše v pixelech. Rozdíl mezi 

sloupcem 3 a 5 je pouze v přepočítání pixelů na PD jednotky vynásobeny tisícem. 
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Tab. 6 - Workplace_X (snímek_X) a její pod-databáze bodů a objektů 

      workplace_X  

(snímek sítnice) 

      

            

          

 

handle.points 

 

  

  

 

Jednotlivé 

body 

Sloupec 1 -  

x-ové 

souřadnice 

bodu 

Sloupec 2 -  

y-ové souřadnice 

bodu 

Sloupec 3 -  

ID objektu 

 

  

  

 

bod 1.  327.0829  270.8543 1.0000 

 

  

  

 

bod 2. 331.4714 244.5229 1.0000 

 

  

  

 

bod 3.  352.6829  270.8543 1.0000 

 

  

  

 

bod 4. 331.4714  244.5229 1.0000 

 

  

  

 

bod 5.  193.2314  354.2371 2.0000 

 

  

  

 

bod 6.  188.8429 368.8657 2.0000 

 

  

  

      

  

  handle.obj   

  

Objekty 
Sloupec  1 - 

typ objektu 

Sloupec  2 -  

zařazení 

objektu 

Sloupec  3 -  

výsledek daného 

objektu v PD 

Sloupec  4 -  

ID objektu 

Sloupec  5 -  

numerický (raw) 

výsledek daného 

objektu v px.   

  objekt 1  0.0040 0.0020  0.0010 0.0010  2.1469   

  objekt 2 0.0030 0.0030  0.0006 0.0020  0.7106   

                

6.2 PD jednotka  

Základním kamenem pro objektivní hodnocení digitálního snímku sítnice je jednotka PD, neboli 

průměr disku (viz. Obr. 3 a Obr. 20). Po načtení snímku a vyplnění ID údajů o pacientovi je označení 

zrakového nervu připomínající takřka dokonalý kruh nebo elipsu, prvním a zároveň nezbytným 

krokem pro hodnocení označených objektů na sítnici (snímku). Tato PD jednotka se zadává dvěma 

způsoby a to buď přes rovnici kruhu, nebo elipsy. V obou objektech se vždy vychází z průměru, který 

zadává hodnotu PD jednotky. U kruhu je to vždy jenom jeden průměr (2*r), avšak elipsa se skládá ze 

dvou různě dlouhých poloos a a b. Proto bylo nutné v algoritmu vytvořit cyklus if, který vzájemně 

porovnává délku (průměr) os 2*a s 2*b. Nejkratší délka z těchto dvou poloos (stanovena panem 

MUDr. Jurajem Timkovičem) se stane PD jednotkou, odvozenou z elipsy. PD jednotka, stanovená ať 

už z kruhu nebo elipsy, se dále pře-uloží pod proměnnou handles.diam_neuro. Podobně je tomu i pro 

obsah zrakového nervu s tím rozdílem, že výsledný obsahu kruhu nebo elipsy se ukládá do proměnné 

handles.area_neuro. 
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Objekt typu kruh nebo elipsa, může být použit nejen pro označení zrakového nervu, ale také pro 

označení sítnicové léze. Jinak řečeno výstupem každého typu objektu (kruh, elipsa, polygon, 

zakřivení, vzdálenost), označený na snímku sítnice, se vychází z 3 různých podílů naměřených hodnot.  

1) Pro kruh, elipsu, polygon platí: maximální průměr objektu (kruh, elipsa, polygon) děleno 

průměr zrakového nervu (elipsa, kruh). Výstupem bude hodnota (číslo) v PD. V kódu lze toto vidět 

jako n výsledek = maximální průměr objektu (v px)/handles.diam_neuro.  

2) Pro jednotku plochy kruhu, elipsy nebo polygonu, vztažený k ploše zrakového nervu platí: obsah 

objektu (kruh, elipsa, polygon) děleno obsah zrakového nervu (elipsa, kruh). Výstupem bude 

hodnota (číslo), prezentující poměr dvou obsahů v px
2
. V kódu pak jako p výsledek = obsah objektu  

(v px
2
)/handles.area_neuro.  

3) U měření délek je to: (vzdálenost nebo zakřivení) děleno průměr zrakového nervu. V kódu pro 

vzdálenosti bodů nebo velikost zakřivení je to nvysledek = naměřená délka (v px)/handles.diam_neuro. 

Výstupní hodnota u zakřivení je v procentech, zatímco u vzdálenosti dvou bodů pak v PD. 

6.3 Typy objektů 

Pro stanovení PD jednotky a zároveň označení zrakového nervu se vybírá z objektu pro tvar Kruhu (K) 

nebo Elipsy (E). Tyto dva objekty lze také použít i pro označení např. sítnicových lézí. Pokud má však 

sítnicová léze jiný tvar než připomínající kruh nebo elipsu, lze využít možnost Polygonu (P). Tento 

objekt zaručí označení jakéhokoliv nepravidelného tvaru na sítnici. Poslední možnost pro hodnocení 

sítnicového obrazu je určení libovolných vzdáleností na sítnici pomocí objektu, dále pak funkce 

Vzdálenost (V) nebo určení tortuozity cév pomocí funkce Zakřivení (Z). 

6.3.1 Kruh (K) 

Zrakový nerv nebo sítnicová léze označena minimálně dvěma body (lenght (handles.x)>=2), se 

souřadnicemi bodů x a y je vložena do rovnice kružnice podle rovnice (14), pro vypočítání rovnice o 

dvou neznámých. Podle zařazení kruhu do sekce zrakový nerv nebo sekce sítnicové léze, podle Tab. 5, 

bude výsledek rovnice (14), uložen do proměnné handles.diam_neuroa a to jako PD jednotka. V 

případě zařazení Kruhu (K) do sekce sítnicové léze, bude výsledek 2*r, pro výpočet sítnicové léze ve 

tvaru kruhu, uložen do proměnné nvysledek. 

   (14) 

     (15) 

,kde  

r
2 
[px]........................ průměr kružnice 

x................................ souřadnice x-ové 

y................................ souřadnice y-ové 

S [px
2
]....................... obsah kruhu 

π...............................matematická konstanta 
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Ukázka části kódu 

handles.n==3     

vystup='obsah kruhu'; 

    if length(handles.x)>=2 

pvysledek=pi*((handles.x(1)-handles.x(2))^2+(handles.y(1)-

handles.y(2))^2)/handles.area_neuro*100;  

 r=((handles.x(1)-handles.x(2))^2+(handles.y(1)-handles.y(2))^2)^(1/2); 

nvysledek=2*r/handles.diam_neuro; 

vysledek=[num2str(nvysledek,'%.2f'),' PD (',num2str(pvysledek,'%.0f'),' %)']; 

handles.vysl=vysledek; 

Z ukázky kódu pro Kruh (K) si lze všimnout, že v algoritmu je kruh označený jako handles.n==3, 

korespondující s Tab. 5. Je-li Kruh (K) zařazen do sekce zrakový nerv, je jeho výsledek, vypočtený z 

rovnice (15), zařazen do proměnné handles.area_neuro. Avšak pokud je Kruh (K) zařazen do sekce 

sítnicové léze, je jeho výsledek uložen do proměnné pvysledek. 

 

Obr. 24 - Kruh (K) a osový kříž 

6.3.2 Elipsa (E) 

Zadaná matematická rovnice elipsy do algoritmu probíhá obdobně jako u kruhu jenom s několika 

rozdíly. První rozdíl je v zadání počtu bodů. U elipsy je zapotřebí 3 bodů (lenght(handles.x)>=3), pro 

vypočtení délek poloos a a b z rovnice (16). Z těchto dvou poloos pak snáze vypočítáme obsah elipsy 

(17), neboli obsah zrakového nervu, stejně jako u kruhu.  

   (16) 

     (17) 

,kde  

a
2 
[px]........................délka hlavní poloosy 

b
2
[px]....................... délka vedlejší poloosy 

x...............................  souřadnice x-ové 

y................................ souřadnice y-ové 

S [px
2
]....................... obsah elipsy 

π................................ matematická konstanta 
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Ukázka části kódu 

handles.n==4 

    vystup='obsah elipsy'; 

    if length(handles.x)>=2  

~(handles.x(1)==handles.x(2))&&~(handles.y(1)==handles.y(2)) 

            plot([handles.x(1)+handles.y(2)-handles.y(1),handles.x(1)+handles.y(1)-

handles.y(2)],[handles.y(1)+handles.x(1)-handles.x(2),handles.y(1)+handles.x(2)-handles.x(1)],':k'); 

        elseif ~(handles.x(1)==handles.x(2)) 

    end 

    if length(handles.x)>=3 

c=(handles.y(2)-handles.y(1))/(handles.x(2)-handles.x(1)); 

theta=pi-atan(c); 

pvysledek=pi*a*b/handles.area_neuro*100;  

if a>b  

    nvysledek=2*a/handles.diam_neuro;     

else 

    nvysledek=2*b/handles.diam_neuro;     

end 

Vezme-li se ukázka z kódu pro Elipsu (E) od začátku, lze si všimnout příkazu handles.n==4¸který 

opět odpovídá přiřazenému číslu v Tab. 5. Další část kódu od length(handles.x)>=2 po end slouží pro 

vykreslení pomocné osy (viz. Obr. 25). Algoritmus pro pomocnou osu byl napsán pro větší přesnost 

při označení poloosy b. V řádkách od if length(handles.x)>=3 po theta=pi-atan(c) je vytvořen 

algoritmus pro naklonění elipsy pomocí osy c, kde theta odpovídá úhlu naklonění. Stejně jak tomu 

bylo u Kruhu (K), i zde je podle uložení do sekce, nakládáno s obsahem dvěma způsoby. Zařazením 

Elipsy (E) do sekce zrakový nerv bude výsledný obsah uložen do proměnné handles.area_neur, 

pakliže bude zvolena sekce sítnicové léze, výsledek bude uložen do proměnné pvysledek. Poslední část 

algoritmu se zabývá porovnání poloos a a b pro určení PD jednotky, a to je-li typ objektu Elipsa (E) 

uložen do sekce zrakový nerv. Nejmenší délka z těchto dvou poloos bude uložena do proměnné 

handes.diam_neuro. Avšak je-li Elipsa (E) zařazená do sekce sítnicových lézí, výstupem z poloos bude 

maximální délka poloosy a, uložena do proměnné nvysledek.  

 

Obr. 25 -  Pomocná osa u Elipsy (E) - (čárkovaná čára) a osový kříž 
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6.3.3 Polygon (P) 

Některé objekty na sítnici mohou být nepravidelných tvarů. Abychom nemuseli vytvářet algoritmus 

pro celou škálu tvarů, nabízí se nám možnost využít v prostředí MATLABU funkce polyarea. 

Výhodou oproti ostatním typům objektů je jednoduchost napsání v kódu. Pomocí této funkce není 

zapotřebí implementování matematický vzorců a proměnných do prostředí.  

Funkce polyarea pracuje na bázi dopočítávání obsahů trojúhelníku. Po označení minimálně tří bodů 

(length(handles.x)>=3)se vypočítá obsah trojúhelníku a to pomocí Pythagorovy věty. Po doplnění 

dalších bodů se s každým přidaným bodem obsah trojúhelníku zvětšuje až na konečný polygon 

spojením prvního a posledního bodu. 

Ukázka části kódu 

handles.n==5 

    vystup='obsah polygonu'; 

    if length(handles.x)>=3 

pvysledek=polyarea(handles.x(1:end-1),handles.y(1:end-1))/handles.area_neuro*100; 

dist=0; 

max_dist=0; 

for pp=1:length(handles.x)-2 

    for qq=pp+1:length(handles.x)-1.....    

        if dist>max_dist 

            max_dist=dist; 

        end 

handles.vysl=vysledek; 

Handles.n==5 je jako u předešlých objektů zařazení dle Tab. 5. Pro splnění podmínky výstupní 

hodnoty v PD je zapotřebí zjistit maximální průměr polygonu (max_dist). V algoritmu je tento průměr 

vypočítán pomocí cyklu for, který zkoumá vzdálenosti každého bodu v polygonu s prvním zadaným 

bodem, tedy zkoumání rozdílu proměnných mezi dist a max_dist. Bude-li dist > max_dist, přepíše se 

aktuální vzdálenost mezi prvním a daným bodem na konečnou hodnotu max_dist., neboli maximální 

průměr polygonu. Výstupem algoritmu je také obsah polygonu (pvysledek) vypočtený jako podíl 

obsahu polygonu k obsahu zrakového nervu (handles.area_neuro), převedený na procenta (*100).  

Na Obr. 26 je zobrazena sítnicová léze nepravidelného tvaru (vlevo), využití objektu polygon se třemi 

zadanými body pro získání trojúhelníku (uprostřed) a konečné označení krvácivé léze sérií několika 

bodu (vpravo).  

 

Obr. 26 -  Polygon (P) 
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6.3.4  Vzdálenost (V) 

Aplikace nabízí i možnost měření libovolných vzdáleností nebo šířku cév na snímku. Podmínkou pro 

vypočtení vzdálenosti je minimální počet bodů a to dvou (length(handles.x)>=2). Algoritmus pro 

vzdálenost je založený na počáteční délce s hodnotou nula (delka=0) a cyklem for pro přičtení 

vzdáleností mezi prvním a posledním bodem (delka=delka+(..) 

Ukázka části kódu 

handles.n==2  

    vystup='vzdálenost bodů';  

    if length(handles.x)>=2         

        delka=0; 

        for i=2:length(handles.x) 

        delka=delka+((handles.x(i)-handles.x(i-1))^2+(handles.y(i)-handles.y(i-1))^2)^(1/2); 

    nvysledek=delka/handles.diam_neuro;  

    handles.vysl=vysledek; 

Dále v algoritmu opět vidíme zařazení vzdálenosti pod číslo handles.n==2, odpovídající Tab. 5 a také 

přepočítání vzdálenosti v pixelech na PD jednotku, uloženou pod proměnnou nvysledek. Výsledek 

zapsaný do tabulky hodnot je tedy v PD a je to vzdálenost dvou bodů k jednotce PD, neboli k průměru 

kruhu nebo elipsy.  

 

Obr. 27 - Vzdálenost (V) dvou bodů 

6.3.5 Zakřivení (Z) 

V reakci na potřeby včasného a přesného detekování ROP vzrostl v posledních letech zájem v co 

nejpřesnější stupeň v detekci dilatace (rozšiřování) a tortuozitě (zakřivení) cév. Ve spolupráci  

s počítačovými odborníky byl vyvinut počítačový program, aby automaticky vysledoval cévy na 

sítnici a zároveň uměl kvantifikovat míru tortuozity a dilataci cév. Tento program byl poprvé použit k 

měření mozkových cév v angiogramu a až později na digitálních snímcích z RetCam. 



36 

 

Celkově byly provedeny 3 studie, na základě kterých se program postupně zdokonaloval. V každé této 

testovací studii bylo použito 20 snímků sítnice, o kterých se předem vědělo, že na deseti snímcích je 

pozitivní retinopatie a na zbylých deseti pak negativní. Tyto snímky následně posuzovali dva nezávislí 

oftalmologové a dva počítače s nainstalovaným programem. Výsledkem prvních dvou studií byl 

překvapivě slibný. Program dokázal až s 90% přesností správně diagnostikovat ROP. Později se však 

ukázalo, že program měl svá značná omezení. První omezení bylo ve velikosti vzorku. Od programu 

byla požadována detekce cév v celém rozsahu snímku a ne pouze na soustředěnou oblast a to kolem 

zrakového nervu. Větší velikost vzorku měl pak za následek menší přesnost v identifikaci hlavních cév 

od žilek a to bylo nepřípustné. Druhé omezení bylo v dilataci cév, vzhledem k proměnné, které mohou 

mít za následek variace velikosti obrazu jako například sílu kondenzačních čoček použitých  

k zachycení obrazu. Třetí problém byl v zachycení zakřivení v celé délce cévy. Program nedokázal  

z větší oblasti snímku přesně zachytit celé zakřivení cévy, přesněji řečeno větší zakřivení (zatáčky). 

Toto zakřivení pod větším úhlem program vyhodnotil špatně a to nejkratší cestou. Největším problém 

však byl mírně v rozostřených snímcích. Oftalmolog i přes toto mírné rozostření digitálního snímku, 

dokázal správně posoudit míru dilatece nebo tortuizitu, program však nikoliv. Podobný problém byl 

také u kontrastu snímku. Koncové cévy a žilky mají tak nepatrný rozdíl v kontrastu, že program 

nedokázal rozeznat oční pozadí od cévy nebo žilky. Z výsledných studií nakonec vznikl program  

s názvem ROPtool, který pracuje na bázi oblasti zorného pole cca 30
0
. To by oftalmologům mělo 

stačit pro posouzení ROP stádia a její prognózy. ROPtool využívá dvou metod pro zjištění ROP. První 

metoda (Obr. 28- (A)) pro výpočet zvlnění je založena na poměru celkové délky cévy a přímkou 

tvořenou prvním a koncovým bodem. Druhá metoda (Obr. 28- (B)) pak na poměru mezi reálnou 

délkou cévy a hladkou křivkou tvořenou 200 body (cca 40 pixelů od sebe). I přes větší míru 

automatizace musí uživatel zaznačit minimálně dvěma body počátek a konec měřené cévy nebo žilky. 

[16] [17]  

 

Obr. 28 - Zakřivení cév v programu ROPtool 

zdroj: Upraveno podle [17] 

Pro aplikaci RETINA_0.6 se vycházelo ze tří metod, které mohou řešit diagnostiku zakřivení cév. 
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1) První metoda 

První metoda (viz. Obr. 29 - A) byla založená na součtu vzdáleností jednotlivých délek (červené 

úsečky) od úsečky (zelenou barvou) proložené cévou k maximálnímu bodu vrcholu zakřivení 

jednotlivých oblouků. Myšlenka byla postavena na základě zmenšování nebo zvětšování součtu délek, 

lineárně se zvětšováním nebo zmenšováním zakřivením cévy. 

2) Druhá metoda  

Druhá metoda je založena (viz. Obr. 29 - B) pak na součtu ploch (šrafovaná oblast), která vznikne 

mezi úsečkou a křivkou. Myšlenka pro diagnostiku tohoto způsobu zakřivení, byla založena na 

zvětšování nebo zmenšování celkové plochy s rostoucí nebo klesajícím zakřivením. Zde by bylo také 

potřeba detekovat cévu několika body pro označení hranic jednotlivých ploch.  

3) Třetí metoda 

Třetí metoda vznikla z myšlenky podílu délky reálné cévy k délce mezi prvním a posledním bodem, 

podobně jako u programu ROPtool. Rozdíl je v označení cévy. V programu ROPtool je céva označená 

pouze dvěma body a automaticky dopočítána v celé své délce. Problém s touto automatickou detekcí 

je v kontrastu mezi cévou, žilkou a pozadím oční sítnice. U programu ROPtool  po označení úseku 

cévy (dvěma body), dokázal program ne vždy správně implementovat potřebu vyšetřujícího 

diagnostikovat a označit jenom určitou část. Velmi často se stávalo, že díky kontrastu snímku, se 

započítávaly i žilky mimo část hlavní cévy, které lékař posuzovat nechtěl. Navíc omezení je také 

v oblasti, kterou lékař může posuzovat a to pouze kolem zrakového nervu.  

V aplikaci RETINA_0.6 lze využít manuálního značení diagnostikované cévy a to na základě metody 

číslo 3. Tímto značením je eliminována potřeba, mít na snímku zcela jasný kontrast mezi hlavní větví 

(cévou), žilkou a očním pozadí. Další výhodou je pak možnost detekovat zakřivení po celém obvodě 

cévy. Nevýhodou tohoto řešení však je delší diagnostika zakřivení, kdy je potřeba si požadovanou 

cévou pro tortuozitu manuálně označit dvěma a více body (viz. 30 - C)). 

 

Obr. 29 - Jednotlivé metody pro řešení Zakřivení (Z) cév 
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Ukázka části kódu 

handles.n==6 

    vystup='zakřivení křivky'; 

    if length(handles.x)>=2 

delka0=((handles.x(end-1)-handles.x.... 

delka=0; 

for i=2:length(handles.x)-1 

    delka=delka+((handles.x(i)-handles.x(i-1))^2+(handles...... 

end 

nvysledek=(delka/delka0-1)*100; 

handles.vysl=vysledek; 

Algoritmus pracuje na bází dvou a více bodů (length(handles.x)>=2), podobně jako u algoritmu  

pro Vzdálenost (V). Počáteční délka je rovná nule (delka=0;). Přidáním dalších bodů, se k délce s 

hodnotou nula, přičte vzdálenost mezi prvním a následujícím bodem. Cyklus for zajišťuje přičítání 

vzdáleností až do uzavření smyčky posledním bodem. První a poslední body vytvoří úsečku, která je 

uložena pod proměnou delka0. Výsledkem (nvysledek) je podíl mezi délkou označené cévy (delka)  

a rovnou úsečkou (delka0), stejně jako na Obr. 29 - (C). Odečtením -1 od delka0 zajistíme míru 

zakřivení neboli čím větší zakřivení cévy, tím větší výstupní hodnota v procentech. Stejně jako u 

ostatních typů objektů i zde je zakřivení přiřazeno číslo pro kooperaci s databází (handles.n==6), (viz. 

Tab. 5). 

 

Obr. 30 - Zakřivení (Z) 

6.4 Naměřená data 

Jedním z mnoha požadavků na samotnou aplikaci bylo vytvoření grafického srovnání všech 

naměřených hodnot a to v časovém průběhu i s několika snímky najednou. Naměřená data byla tak 

zpracována do dvou podob. První zpracování je v pěti spojnicových grafech a druhé zpracování  

je vizuální srovnání (subtrakce) dvou libovolně vybraných snímků, které zároveň obsahují označené 

objekty se zrakovými nervy, sítnicovými lézemi, vzdálenostmi a zakřiveními.  
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Obr. 31 - Výstup z aplikace 

V prostředí MATLAB jsou jednotlivé snímky zpětně volány pomocí příkazu eval. Tento příkaz 

osahuje informace o uložených objektech, jako jsou handles.points, handles.obj, handles.area_neuro, 

handles.diam_neuro, handles.area_blood (hodnota ploch naměřených sítnicových lézí), a také ID 

informace o pacientovi. Tyto ID informace o pacientovi se ukládají pod proměnnými  handles.jmeno 

(jméno pacienta), handes.datum (datum měření) a handles.RC (rodné číslo pacienta) atd. Každý 

jednotlivý graf má své vlastní pomocné proměnné  pom_list (jednotlivé hodnoty v grafech na ose y  

v PD nebo procentech) a pom_listt (jednotlivá data měření na ose x, přiřazená k hodnotám na ose y). 
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Ukázka části kódu 

handles=autosave(hObject,handles); 

guidata(hObject,handles); 

if handles.ndates>0 

    pom_list0=[]; %podily 

    pom_list0z=[];%prumerna zakriveni 

    pom_list1=[]; %krevni teliska 

    pom_list2=[]; %zakriveni 

    pom_list3=[]; %delky 

    pom_list0t=[]; %datumovky 

    pom_list0zt=[]; %datumovky 

    pom_list1t=[]; %datumovky 

    pom_list2t=[]; %datumovky 

    pom_list3t=[]; %datumovky 

   for i=1:handles.ndates 

        data_ind=handles.data(i,1); 

eval(['workplace=handles.workplace_',num2str

(data_ind),';']) 

        handles0.points=workplace.points; 

        handles0.obj=workplace.obj; 

        handles0.id=workplace.id;     

handles0.area_neuro=workplace.area_neuro;      

handles0.area_blood=workplace.area_blood;    

handles0.diam_neuro=workplace.diam_neuro; 

        handles0.pname=workplace.pname; 

        handles0.fname=workplace.fname; 

        handles0.datum=workplace.datum; 

        handles0.jmeno=workplace.jmeno; 

        handles0.prijmeni=workplace.prijmeni; 

        handles0.RC=workplace.RC; 

 

6.4.1 Grafy 

Pro ukázku byl vybrán jeden snímek s několika sítnicovými lézemi od smyšleného dítěte Jana Nováka. 

Tento jeden snímek bude diagnostikován třikrát, kde na každém snímku budou označeny pouze dvě z 

šesti sítnicových lézí, vzdálenost mezi lézemi a dvě libovolné zakřivení (viz. Obr. 36). Grafické 

porovnání naměřených hodnot je provedeno v pěti grafech. Každý z grafů prezentuje jiné porovnání 

hodnot mezi jednotlivými snímky. 

V prvních dvou grafech se nacházejí dvě rozdílná srovnání sítnicových lézí. První graf s názvem 

„Součet sítnicových lézí” je zaměřen na součet všech lézí z jednotlivých snímků, zatímco graf s 

pojmenováním „Sítnicové léze”, řeší jednotlivé léze samostatně.  Každý z těchto snímku je 

prezentován na ose x s datem vložení (načtením) snímků do aplikace s tím rozdílem, že u grafu 

„Sítnicové léze” jsou jednotlivé snímky rozděleny svislou čárkovanou čarou pro lepší orientaci na 

grafu. Jednotlivé body na grafu prezentuje osa y a nese informaci o PD jednotce lézí  

(viz kapitola 6.2 PD jednotka).  
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Obr. 32 - Grafický výstup naměřených hodnotu u sítnicových lézí 

V dalším grafickém srovnání se srovnává zakřivení cév. Stejně jako u předešlých sítnicových lézí jsou 

u zakřivení dva výstupní grafy s názvy „Průměrná zakřivení” a „Jednotlivá zakřivení”. V prvním 

grafu se porovnává průměrné zakřivení cév na jednotlivých snímcích dle aritmetického průměru, 

zatím co u druhého grafu pak každá jednotlivá zakřivení zvlášť. Osa x nese informaci s datem načtení 

snímků. V grafu „Jednotlivá zakřivení” jsou jednotlivé snímky opět rozděleny svislými čarami pro 

lepší orientaci, kde osa y nese hodnoty v procentech (viz. Obr. 33).  

 

Obr. 33 - Grafický výstup naměřených hodnot u zakřivené cév 
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Poslední grafický výstup naměřených hodnot je zaměřený na měření vzdáleností lézí a délek cév na 

sítnici s názvem „Vzdálenosti a délky”. Stejně jako u předešlých grafických výstupů i zde jsou 

jednotlivé hodnoty prezentovány na ose x datem vytvoření bodu a na ose y pak PD jednotka. Na Obr. 

34 jsou naměřené hodnoty, kde výstupem jsou vzdálenosti mezi měřenými sítnicovými lézemi. Svislé 

čáry opět dělí graf na jednotlivé snímky pro lepší orientaci. 

 

Obr. 34 - Grafický výstup vzdálenosti mezi lézemi 

Grafické výstupy lze zobrazovat ve dvou zobrazeních a to buď všechny grafy v jednom okně, anebo 

každou dvojici grafů zvlášť včetně samostatného zobrazení „Vzdálenosti a délky”. Rozdíl mezi 

zobrazení najednou nebo zvlášť je v prezentování naměřených hodnot. U grafů sítnicových lézí nebo 

zakřivení cév jsou k jednotlivým grafům přidány legendy nejen s naměřenou hodnotou, ale také s ID 

informací o jaký typ objektu se jedná a v jakém pořadí z daného typu objektu byl označen. Příkladem 

je červený čtverec označený na Obr. 35, který zvýrazňuje hodnotu K1:0.60, neboli na snímku s datem 

25.04.214 byla naměřena sítnicová léze o velikosti 0.60 PD s označením K1. 

Tento popis s legendou byl použit pouze u jednotlivých sekcí zobrazených grafů (Sítnicové léze, 

Zakřivení, Vzdálenosti a délky) a to z důvodu zachování orientace v grafech.  

 

Obr. 35 - Výstupní hodnoty s legendami 
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6.4.2 Subtrakce snímků 

Druhým výstupem naměřených hodnot dle Obr. 31 - Výstup z aplikace je možnost vizuálního 

porovnání dvou libovolně zvolných snímků s naměřenými hodnotami. Na Obr. 36 je opět červený 

čtverec odpovídají hodnotě K1: 0.60 (30), označeném také na Obr. 35. Rozdíl mezi těmito hodnotami 

je pouze v přidané hodnotě (30). Tato hodnota u subtrakce snímků prezentuje hodnotu 30%, neboli 

sítnicová léze s označením K1, velikosti 0.60 PD má 30% obsahu ze zrakového nervu E1: 1.19 (100), 

označená na Obr. 36 zelenou barvou. Na zvolené subtrakci snímku je také viditelná legenda, 

nacházející se vždy nad snímky s ID informacemi o samotném snímku (jméno pacienta, rodné číslo, 

OS-levé oko nebo OD-pravé oko, postkoncepční věk dítěte, pořadí snímku) v našem případě Novák 

Jan, 1404115996, OS, 33 týdnů, 1 (snímek vlevo) a Novák Jan, 1404115996, OS, 35 týdnů, 3(snímek 

vpravo). 

 

Obr. 36 - Vizuální subtrakce dvou snímků  

6.5 Výstup z aplikace  

Veškerá naměřená data na sítnici se ukládají do patřičných proměnných a ty do databáze snímků 

daného pacienta (viz. kapitola 6.1 Databáze snímků). S těmito naměřenými daty v podobě grafů nebo 

subtrakcí snímků lze nakládat čtyřmi různými způsoby.  
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Obr. 37 - Možnost  nakládání s naměřenými daty 

Prvním způsobem je uložení na HD (harddisk). Pro zabezpečení před výpadkem proudu nebo náhlým 

selháním operačního systému je algoritmus ošetřen automatickým ukládáním 

(handles=autosave(hObject,handles)). Veškerá data jsou uschována do souboru temp ve formátu 

*.mat. Složka temp tedy představuje dočasné uložiště dat během užívání softwaru. Toto automatické 

uložení probíhá vždy při jakémkoliv kliknutím nebo operaci během využívání softwaru RETINA_0.6 

a to např. při přidání objektů, vyplnění ID údajů o pacientovi, přidáním snímků atd.  

Další možností je uložení subtrakci snímků do formátu *.pdf. Při kliknutí na tlačítko „Srovnání 

snímků” dojde k automatickému dotazu „Exportovat snímek srovnání do formátu pdf?”. To odpovídá 

příkazu uiputfile, což je adresář s výběrem místa na disku pro uložení formátu *.pdf dle potřeby 

uživatele (viz. Obr. 38). Název souboru bude pak automaticky vyplněn dle legendy nad snímky stejně 

jako u Obr. 36 - Vizuální subtrakce dvou snímků, který odpovídá vyplněným ID údajům o pacientovi. 

Uživatel má možnost uložení, neboli exportování snímku z *.jpg do formátu *.pdf, odmítnout a to 

stisknutím tlačítka zavřít nebo tlačítka storno. Tímto exportem snímku dojde také k vytvoření a 

uložení protokolu v dokumentu s příponou *.txt. Tento dokument pak nese informace s hlavičkou ID 

údajů o pacientovi, vyšetřujícím lékaři atd. a také s hodnotami naměřenými na zvolených dvou 

snímcích, které si uživatel vybral podle vlastní potřeby (viz. Ukázka z protokolu.txt). V našem srovnání 

odpovídá protokol Obr. 36. Vytvořit protokol lze pro subtrakci dvou snímku (jako níže v ukázce) 

anebo pouze pro jeden aktuálně zvolený snímek, pomocí tlačítka „Vytvořit protokol” viz. Obr. 42. 

Formát *.pdf je zprostředkován přidáním knihovny Ghostscript 9.10 v prostředí MATLAB. Naměřená 

data z formátu *.pdf nebo *.txt lze vytisknout a to pomocí tlačítka pro tisk. 
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Ukázka protokol.txt: 

Fakultní nemocnice Ostrava 

Obrazová analýza očního pozadí 

Příjmení pacienta:                    Novák 

Jméno pacienta:                       Jan 

Rodné číslo:                          1404115996 

Gestační věk v době narození:        32 

Porodní hmotnost:                     1500 g 

Aktuální postkoncepční věk:          33 týdnů 

Datum vyšetření:                      18.04.2014 (33 týdnů, OS) a 2.05.2014 (35 týdnů, OS) 

Ošetřující lékař:                     MUDr. Jan Novák 

Porovnání výsledků z 18.04.2014 a 2.05.2014 

Zrakový nerv 

E1  1.19 PD (100 %)  E1  1.19 PD (100 %) 

Sítnicové léze 

K1  0.60 PD (30 %)   P1  0.85 PD (51 %) 

K2  0.42 PD (15 %)   P2  1.12 PD (41 %) 

celkem     1.01 PD              1.98 PD 

Zakřivení 

Z1  17 %      Z1  2 %     

Z2  18 %      Z2  11 %    

Průměr 17 %         7 %  

Vzdálenosti a délky 

V1  2.50 PD   V1  2.72 PD 

 

Obr. 38 - Exportování snímků z *.jpg do *.pdf 
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7 Popis uživatelského rozhraní RETINA_0.6 

Grafické uživatelské rozhraní, dále pak GUI, umožňuje ovládání softwaru pomocí interaktivních 

grafický prvků, jako jsou tlačítka, posuvníky, ikony, toolbarová menu a další. Tato tlačítka jsou pak 

propojena pod příkazy callback s jednotlivými částmi kódu pro plné ovládání grafického prostředí.  

RETINA_0.6 se skládá z 9 různých polí a to z toolbarová tlačítka, Pacient, Snímky pacienta, 

Tvorba/úprava objektu, Aktuální výpočet, Součet objektů, Uložené objekty, Nastavení zobrazení  

a Vývojové grafy. Každá z těchto oblastí umožňuje uživateli zcela zřetelný pohled na grafické rozhraní 

a také jasné ovládání pro plné hodnocení snímku. Jednotlivá pole budou níže detailněji popsána. 

 

Obr. 39 - Software RETINA_0.6  

7.1 Pole „Toolbarová tlačítka” 

Toolbarová tlačítka se nacházejí v levém horním rohu a jsou rozdělena svislými čarami do 4 zón. 

Tlačítka je možné editovat a to v prostředí GUI pod názvem Toolbar editor. Ke každému tlačítku je 

opět nutné přiřadit cestu pro určení její funkčnosti. Výjimkou jsou tlačítka označena na  

Obr. 40 oranžovým obdélníkem. Tato tlačítka jsou již předdefinována. 

První zóna, označená červeným obdélníkem na Obr. 40, obsahuje 3 tlačítka pro manipulaci s kartou 

pacienta, neboli manipulaci s databázi snímku (viz. kapitola 6.1 Databáze snímků). Všechna tři tlačítka 

umožňují nakládání s kartou pacienta a to načtením nové karty (neuložené aktuální výsledky budou 

ztraceny), načtením již uložené karty pacienta, tj. soubor ve formátu *.mat anebo uložením karty 

pacienta (disketa) opět ve formátu *.mat, kde se uloží všechny obsažené snímky do stejné složky. 
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Druhá zóna, označena zeleným obdélníkem, obsahuje 4 tlačítka, která pomáhají uživateli ovládat 

pouze aktuálně načtený snímek. Tento aktuální snímek lze buďto načíst, uložit ve formátu * jpg., 

uložit ve formátu *.pdf a nebo vytisknout. 

Třetí zóna, označená oranžovým obdélníkem, napomáhá uživateli s manipulací snímku. První tlačítko 

s názvem „Kóta”¸ slouží pro označení jednoho bodu (pixelu) s legendou, tedy informaci  

o souřadnicích X, Y, a také s hodnotou o barvě (RGB). Další možností je přiblížení nebo oddálení 

snímku např. pro přesnější označení sítnicové léze nebo zakřivení. Tlačítko v podobě ruky umožňuje 

posouvání po snímku, zatímco šipka slouží jako ukazatel. 

Poslední zóna, obsahuje pouze jedno tlačítko v podobě knihy. Toto tlačítko je pojmenováno jako 

„Nápověda” a slouží k zobrazení dokumentu help.txt., uložený v adresáři, kde byl program 

nainstalován. Tento dokument obsahuje krátkou verzi nápovědy pro grafické prostředí. 

 

Obr. 40 - Toolbarová tlačítka  

7.2 Pole „Pacient” 

Pole s názvem „Pacient” obsahuje ID informace o daném pacientovi podrobující se diagnostice ROP. 

ID informace jsou klíčovými daty pro ukládání proměnných k jednotlivým snímkům. K jednotlivým 

ID informacím není nutný podrobnější popis. Dané údaje jako je jméno, příjmení, R. Č. (rodné číslo) 

atd. si lékař vyplňuje sám. Důležité však je v tomto poli zmínit tlačítko „Přepočítat věk”, které je úzce 

spojené s řádky Gest.stáří nar., nebo také Gestační staří v době narození dítěte, Korigovaný věk  

a Postkonc., neboli postkoncepční věk dítěte.  

Gestační staří v době narození je zadáváno lékařem manuálně. Je to věk dítěte od početí do doby 

narození. Korigovaný věk je věk od narození po načtení (pořízení) snímku sítnice do aplikace. 

Postkoncepční věk dítěte je pak gestační věk a korigovaný věk dohromady. Pro názornou ukázku jsou 

vybrána data, která odpovídají naměřeným hodnotám smyšleného pacienta (dítěte) Jana Nováka 

(viz.kapitola 6.4.1 Grafy). Jan Novák narozen 11.04.2014 s gestačním věkem 32 týdnů bude mít s 

datem načtení snímku do softwaru  a to 25.04.2014 korigovaný věk 2 týdny a postkoncepční věk  

34 týdnů (viz. Obr. 41). Tento přepočet tlačítkem „Přepočítat věk” je zautomatizovaný přes příkaz 

date, který je systémově propojen s aktuálním datem, zobrazeným v operačním systému. 
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Obr. 41 - ID údaje o pacientovi v poli "Pacient" 

Řádky „Pracoviště” a „Lékař” jsou volány ze dvou dokumentů *.txt  a to z Pracoviště.txt a Lékař.txt, 

které jsou uloženy na stejném místě jako dokument help.txt v souboru, kde byl software nainstalován. 

V těchto dokumentech si uživatel napíše název pracoviště a jméno vyšetřujícího lékaře. Následně se 

po každém spuštění softwaru tyto dvě kolonky automaticky vyplní, dle vyplněných údajů. 

Obdélníkový proužek v poli „Pacient” slouží jako informační oblast. Může nabývat dvou barev a to 

červené (karta není uložena) nebo zelené (karta je uložena), stejně jako tomu je na Obr. 39 nebo na  

Obr. 41. Tento informační proužek se však nevztahuje na automatické ukládání. 

7.3 Pole „Snímky pacienta” 

Toto pole je zaměřeno na porovnání libovolných snímků obsažených v databázi. Před porovnáním 

snímků je možné libovolné snímky vymazat, skrze tlačítko „Vymazat snímek”.  

Přidáním snímku s tlačítkem „Přidat snímek”, dojde k zobrazení nového snímku s otevřením 

dialogového okna. Dialogové okno nabídne adresář a cestu k načtení požadovaného snímku. Tlačítko 

„Přidat snímek” má dvě funkce a to vytvoření zcela nové databáze (nové karty pacienta) nebo přidání 

aktuálního snímku do již vytvořené databáze např. Novák_Jan_1404115996.mat. V obou případech se 

k načtenému snímku v řádku „Vybraný sním.” dále pak „Vybraný snímek” automaticky přiřadí 

aktuální datum, zprostředkované pomocí příkazu (dateact=datenum((get...), který je zobrazený v 

kolonce „Datum snímku”, podobně jak tomu již bylo u vypočítání korigovaného věku dítěte v poli 

„Pacient”. Políčko „Datum snímku”, lze také vyplnit manuálně.  

Tlačítko „Srovnání snímků” porovnává dva snímky (subtrakce snímku). Tyto dva snímky se vybírají 

pomocí dvou roletových menu a to „Vybraný snímek” (který je zároveň aktuálně zobrazen) a  

„Srovnat s”. Po kliknutí dojde k zobrazení dvou snímků stejně jako tomu je na  

Obr. 36 - Vizuální subtrakce dvou snímků. 

Řádek s „Korigovaný věk” a „Postkonc.” (Postakoncepční věk dítěte) má stejnou funkci jako tomu 

bylo již v poli „Pacient” s tím rozdílem, že tyto dva věky jsou přiřazeny ke „stáří snímku”. Aktuální 

načtený snímek v tomto případě snímek (3) 2.05.2014, kde (3) značí pořadí snímku korigující  

s políčkem „Pořadí”  má korigovaný věk 3 týdny a postkoncepční věk 35 týdnů.  
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Každý snímek zobrazený v softwaru, uložený do karty pacienta, nese kromě jiných ID informací, také 

informaci, zdali se jedná o levé nebo pravé oko sítnice. Zkratky (OS) a (OD) jsou odvozeny  

z latinských názvu oculus sinister a oculus dexter. 

Tlačítko „Vytvořit protokol”, slouží k vytvoření protokolu ve formátu *.txt se stejným místem 

uložením jako místo odkud byl daný snímek do softwaru nahrán. Formát protokolu viz kapitola  

6.5 Výstup z aplikace. 

 

Obr. 42 - Manipulace se snímky uložené v databázi (karta pacienta) 

7.4 Pole „Tvorba/úprava objektu” 

Pro jednodušší a zřetelnější popis jsou vybrána 4 pole naráz, která jsou navzájem propojena  

(viz. Obr. 43). Pro ukázku jsme vybrali již ohraničené objekty ze snímku, vytvořeného dne 2.05.2014 

stejně jako tomu je na Obr. 42, řádek Vybraný sním.: (3) 2.05.2014. 

V prvním poli s názvem „Tvorba/úprava” objektu je na výběr z možných 5 typů objektů, pomocí 

rolujícího menu, které byly popsány v kapitole 6.3 Typy objektů. Pro vybraný typ objektu lze vybrat 

místo z 3 možných listboxů a to ze Zrakový nerv, Sítnicové léze nebo Jiné, stejně jako tomu je v poli 

„Uložené objekty”.  V tomto poli pak lze libovolně (kliknutím), vybírat mezi objekty. Tento objekt se 

na snímku zvýrazní černou barvou. Pro příklad je vybrána vzdálenost dvou bodů (V1 2.72 PD). Tato 

vzdálenost byla uložena do sekce s názvem „Jiné”. Pole „Aktuální výpočet” zobrazí, o jaký objekt se 

jedná s naměřenou hodnotou. Pole „Součet objektů”, v tomto případě 1.98 PD (92 %), je součet všech 

objektů v poli „Sítnicové léze”. 

Pro zadání nového objektů je nutné stisknout tlačítko „Nový objekt/Obnovit”. Tímto příkazem se uloží 

daný typ objektu do databáze k snímku, na kterém je objekt naměřen. Tlačítko "Uložit/Překreslit" 

koriguje s polem „Zaměřené body”. Uvedený příklad Vzdálenost (V) se skládá z 3 bodů. První dva 

body, a to první a poslední, jsou body úsečky. K třetímu bodu je přiřazena legenda V1: 2.72. Tento 

bod má stejné souřadnice jako poslední bod ze zadané úsečky. Tlačítko „Uložit/Překreslit” umožňuje, 

kterýkoliv z těchto bodů opravit na jinou souřadnici. Tímto je tedy možné např. opravit špatně zadaný 

bod nebo posunout legendu.  

Jednotlivé objekty uložené v listboxech je možné vymazat pomocí tlačítka „Vymazat vybrané” nebo 

odstranit všechny objekty naráz a to tlačítkem „Vymazat všechny”. 
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Obr. 43 - Tvorba, úprava, výpočty objektů, uložení objektů 

7.5 Pole „Nastavení zobrazení”  

V poli „Nastavení zobrazení” je možnost pomocí dvou checkboxů, zapínat nebo vypínat textové 

(legendy) nebo barevné výplně objektů.  Barevné výplně jsou rozděleny do 3 barev, kde každá barva 

reprezentuje jinou sekci. Na Obr. 39 lze vidět, že zelená výplň označuje zrakový nerv, sítnicové léze 

jsou vybarveny červenou barvou a ostatní objekty, jako zakřivení nebo vzdálenosti, barvou modrou. 

Vyškrtnutím políčka „Výplň ploch” zůstanou objekty ohraničeny. Důležité je připomenout, že 

jakýkoliv z vybraných objektů z listboxů (Zrakový nerv, Sítnicové léze, Jiné)¸ bude na snímků 

zvýrazněn černou barvou pro lepší orientaci mezi označenými objekty. 

Tlačítko „Zobrazit podklad” slouží ke skrytí všech naměřených objektů na snímku, kliknutím do 

snímku se označené objekty opět zobrazí. 

 

Obr. 44 - Nastavení zobrazení objektů na snímku 

 

Obr. 45 - Ukázka nastavení zobrazení jedné sítnicové léze 
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7.6 Pole „Vývojové grafy” 

Poslední z 9 popsaných polí je pole s názvem „Vývojové grafy”, které se nachází v levé dolní liště, 

jako je tomu na Obr. 39. Pole obsahuje 4 různá tlačítka pro zobrazení grafických výstupů naměřených 

hodnot. Jednotlivé grafy jsou popsány v kapitole 6.4.1 Grafy. Checkbox s názvem „Ukládat do pdf”, 

umožňuje uložení kteréhokoliv z grafů do formátu *.pdf. 
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8 Závěr 

Retinopatie nedonošených dětí je považována za jedno z velice vážných onemocnění, které u dětí s 

nízkou porodní váhou může způsobit až celkovou slepotu. V současné lékařské praxi je lékař odkázán 

na vizuální porovnání pořízených snímků, na základě kterých určuje rozsah a závažnost tohoto 

onemocnění. To si vyžaduje dlouholeté odborné a praktické zkušenosti vyšetřujícího lékaře. 

Cílem diplomové práce byla tedy snaha o vytvoření softwaru, který by oftalmologům pomohl k 

objektivnímu hodnocení snímků sítnice, což by vedlo ke zvýšení míry přesnosti pro hodnocení nemoci 

ROP. Výsledkem diplomové práce je tedy software s názvem RETINA_0.6, který umožňuje 

objektivní hodnocení očního pozadí sítnice. Snímky, se kterými se pracovalo, a na kterých byla 

zároveň aplikace v průběhu vytváření testována, byly dodány přímo z praxe, a to z oftalmologického 

oddělení ve Fakultní nemocnici v Ostravě.  

Aby software byl schopen objektivního vyhodnocení naměřených dat, bylo nutné stanovit základní 

jednotku měření a to jednotku PD. Jednotka PD, je odvozena ze zrakového nervu, je nezbytná pro 

zachování poměru naměřených hodnot mezi jednotlivými snímky. Funkce pro označení zrakového 

nervu a zároveň určení PD jednotky byla zvolena prostřednictvím typů objektů kruh nebo elipsa. 

Označení sítnicových lézí je možné pomocí 3 různých objektů a to pomocí kruhu, elipsy nebo 

polygonu, které svými tvary mohou ohraničit takřka jakýkoliv útvar nacházející se na sítnicovém 

pozadí. Dalším požadavkem na software bylo vytvoření funkce pro hodnocení zakřivení cév. Tento 

požadavek byl zrealizován v podobě manuálního označení libovolné cévy nebo žíly na snímku. 

Výsledkem je hodnota v procentech, která stanovuje poměr mezi reálnou a ideální délkou cévy. 

Funkce pro hodnocení vzdálenosti morfologických změn na sítnici je zrealizována podobným 

algoritmem jako u zakřivení cév. Rozdílem však je, že uživatel má možnost měřit libovolné 

vzdálenosti na sítnici a to nejen od terče zrakového nervu. RETINA_0.6 navíc nabízí také funkci pro 

určení nejen koncepčního a postkoncepčního stáří dítěte, ale také přepočet tohoto věku na aktuálně 

zobrazený snímek. Algoritmus, který tento věk přepočítá, je propojen s načtením aktuálního data z 

operačního systému pro lehčí práci v softwaru. 

Základní kámen softwaru byla realizace databáze pro uchovávání naměřených dat na snímcích. Tato 

databáze byla nezbytnou součástí pro subtrakci snímků a statického vyhodnocení mezi snímky. Tímto 

je program schopen uchovávat a zároveň porovnávat neomezený počet snímků mezi sebou 

prostřednictví statického vyhodnocení v podobě 5 typů grafů. Jednotlivé grafy jsou výstupem pro 

porovnání mezi snímky a to s ohledem na jasnou orientaci v grafech. Výsledkem těchto grafů je tedy 

porovnání sítnicových lézí, zakřivení a vzdáleností naměřených hodnot mezi snímky. Subtrakce 

snímků je zaměřena na vizuální porovnání dvou libovolných snímků z databáze s pohledem na objekty 

nacházejících se na snímcích, stejně jako tomu je na Obr. 36 - Vizuální subtrakce dvou snímků. 

Veškerá data naměřená v softwaru, a to v podobě grafů nebo v podobě subtrakce snímků, je možné 

uložit ve formátu  jpg. nebo pdf. Více o těchto výstupech v kapitolách 6.4.1 Grafy a 6.4.2 Subtrakce 

snímků. 
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Přínosem softwaru tedy je eliminování subjektivního hodnocení sítnicového obrazů, a to z 

pouhého pohledu lékaře. Software RETINA_0.6 poskytuje možnost hodnocení sítnicového obrazu na 

základě objektivního hodnocení reálně naměřených hodnot. Naměřené hodnoty jsou zpracovány do 

podoby 5 grafů a subtrakce snímků. Všechny naměřené hodnoty lze uložit do databáze, což umožňuje 

lékaři zpětnou úpravu již zhodnocených snímků. Tímto způsobem je zvýšená míra přesnosti pro 

hodnocení sítnicového obrazu, protože objektivní hodnocení, pomocí programu RETINA_0.6, 

poskytuje možnost porovnat i nepatrné rozdíly mezi snímky, které pouhým okem nemusí být 

rozeznatelné. 

Software byl vytvořen v programu MATLAB, jako grafické rozhraní GUI, které je součástí tohoto 

programu. Software RETINA_0.6 byl navržen tak, aby v co největší možné míře ulehčil práci lékaře 

při posuzování (diagnostice) ROP. Další vylepšení softwaru RETINA_0.6 by mohlo být předmětem 

pro vytvoření vyšší verze, a to například automatizací detekce a výpočtu zakřivení cév nebo integrací s 

programem LATEX, pro vytvoření podrobnějšího výstupního protokolu. Je však nutné si uvědomit, že 

jakékoliv vylepšení toho programu by vyžadovalo daleko větší rozsah znalostí, především v oblasti 

programování (algoritmy pro zpracování obrazu), než bylo implementováno do softwaru 

RETINA_0.6. Navíc by se těžiště práce vychýlilo mimo zaměření oboru a to směr k informatickým 

oborům. 
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