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Abstrakt 

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je jedním z nejrozšířenějších onemocnění očního 

fundu, které bývá nejčastější příčinou ztráty zraku nad 60 let věku. Existuje několik metod, kterými se 

VPMD diagnostikuje. Jedním z nich je metoda Fundus Autofluorescence (FAF) jako jedna z modalit 

diagnostických přístrojů společnosti Heidelberg Engineering. Modalita BluePeak
TM 

využívá fluores-

cence lipofuscinu (pigment v postižených buňkách) k zobrazení míry progrese onemocnění. Nativní 

snímek je dále pro upřesnění diagnostiky onemocnění vyhodnocován – je potřeba stanovit velikost 

plochy makulární léze. Výpočet geometrických parametrů makulární léze jsme realizovali 

v programovém prostředí MATLAB
® 

kde jsme stanovili velikost plochy léze. Automatizovaná metoda 

detekce léze je realizovaná pomocí geometrické aktivní kontury, která ohraničuje postiženou 

makulární lézi, jejíž plochu – na základě matematických operací – lze s vysokou přesností stanovit.  

Klíčová slova: Věkem podmíněná makulární degenerace, Optická koherentní tomografie, 

BluePeak
TM

, MATLAB, Image Processing Toolbox, zpracování obrazu, Level-set metody, aktivní 

kontury 

Abstract 

Age-related macular degeneration (AMD) is one of the most prevalent disease which is the cause of 

irreversible vision loss in people over 60 years. There are several methods to diagnose AMD. One of 

them is the FAF (Fundus autofluorescence) method exploited by the Heidelberg Engineering in their 

OCT (Optical coherence tomography) devices as one of the modalities. This modality, BluePeak
TM

, 

uses fluorescence of lipofuscin deposited in lysosomes of affected cells to display the extent of disease 

progression.The acquired image is processed with the aim to determine the area of macula struck by 

the disease. For this purpose, the software MATLAB with its Image Processing Toolbox can favoura-

bly be used. Using mathematical operations is possible to calculate the range of macular lession with 

great precision.  

Key words: Age-related Macular Degeneration, Optical Coherence Tomography, BluePeakTM, 

MATLAB, Image Processing Toolbox , Level-set methods, Active contour   
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AMD  Age related macular degeneration 

BAF  Blue laser autofluorescence 

CNV  Choroidální neovaskularizace 

cSLO  Konfokální laserová oftalmoskopie 

FA  Fluorescenční angiografie 

FAF  Fundus autofluorescence 

FAG  Fundus angiografie 

GA  Geografická atrofie 

GUI  Geographical user interface 

ICG  Indocyaninová zeleň  

ICGA  Indocynaninová angiografie 

IR  Infračervené snímkování 

mFC  Modifikovaná fundus kamera 

OCT  Optická koherenční tomografie 

OD  Oculus dexter, pravé oko 

OS  Oculus sinister, levé oko 

RF  Red-free, bezčervené snímkování 

RP  Retinitis pigmentosa 

RPE  Retinální pigmentový epitel 

SLD  Superluminiscenční dioda 

VPMD  Věkově podmíněná makulární degenerace 
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Kapitola 1  

Úvod 

Přístrojová technika očního lékařství je v posledních několika letech odvětvím, které prošlo velkými 

změnami. Kdysi byla jediným zobrazovacím prostředkem oftalmologů pouze štěrbinová lampa, která 

byla prostředkem pro diagnostiku téměř všech známých onemocnění. Postupem času se začal rozvoj 

techniky ubírat i tímto směrem a dnes už se můžeme na oftalmologických pracovištích setkat se 

speciálně upraveným CT, kterému se pro oftalmologické účely a funkci zobrazení očních struktur říká 

OCT (Optická koherentní tomografie). Díky OCT můžeme zobrazit celé oční pozadí, v jednotlivých 

řezech zobrazit sítnici a tím dokonale diagnostikovat morfologické změny v jejích vrstvách, které 

bývají příčinou některého z onemocnění očního aparátu. Mezi modality OCT patří také Blue laser, 

který využívá fluorescenčních vlastností některých látek a tím umožňuje zobrazení metabolických 

změn sítnice, což umožňuje oftalmologům dokonale určit, o jaké onemocnění se jedná a jakou 

nejvhodnější léčbu zvolit.Této metody se také využívá v diagnostice velmi častého onemocnění 

u starších osob, je jí Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD). 

Součástí přístrojů OCT určených pro diagnostiku oční sítnice je mnoho modalit, které napomáhají 

očním specialistům diagnostikovat různé typy onemocnění, keré mohou postihovat různé části očního 

pozadí a různé vrstvy sítnice. Výhodou těchto multimodalitních přístojů je umístění jedné vyšetřovací 

stanice vhodné pro vyšetření široké škály očních onemocnění bez nutnosti provedení mydriázy 

(rozkapání oka, sloužící k dilatac zornice). Díky tomu je práce oftalmologů rychlejší a mnohem 

přesnější z důvodu velkého rozlišení a kvality získaných pacientských snímků. 

OCT přístroje Heidelberg Spectralis jsou rozděleny do několika řad. Každá řada přístrojů může mít 

jiné modality. Základní verze OCT Spectralis mají pouze možnost infračerveného snímkování (IR) 

a OCT, nejvyšší řada přístrojů má veškeré dostupné modality, kterými jsou: OCT, IR, Blue Laser 

Autofluorescence (BAF), Red-Free Imaging (RF), Fluorescein Angiography (FA) a ICG Angiografie 

(ICGA).   

Věkem podmíněná makulární degenerace je onemocnění, kterému je v posledních několika letech 

věnována velká pozornost. Vlhká forma tohoto onemocnění má několik metod léčby, suchá forma je 

zatím neléčitelná, proto je velmi důležité se soustředit na prevenci a monitorování rizikových skupin 

pacientů. Pro přesnou diagnostiku drúz (primární stádium VPMD) a geografické atrofie (GA, 

terminální stádium VPMD) se využívá kombinace IR, BAF a OCT, které zajišťují zobrazení 

metabolických a morfologických změn na sítnici postižené VPMD. Blue Laser Autofluorescence má 

zde nezastupitelné využití, díky tomu, že zobrazuje kumulaci žlutavého odpadního pigmentu, 

lipofuscinu, v postižených buňkách, který při ozáření modrým laserem fluoreskuje. 

Jedním z pomocníků pro diagnostiku jsou i image-processingové metody, které mohou 

pomocí segmentačních metod určit, jak velká část očního fundu je zasažena, a jak se v čase vyvíjí. 

Této analýze je věnována tato bakalářská práce, která využívá snímků získaných z OCT Spectralis 
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Oční kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě, která poskytla snímky pacientů postižených VPMD 

a v jejíž spolupráci tato práce vznikala.  
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Kapitola 2  

Anatomie a fyziologie očního pozadí 

2.1 Retina 

 

Obrázek  2. 1 Snímek zdravé sítnice vlevo získaný za pomocí přístroje Spectralis a vpravo za pomocí Fundus 

kamery 

Sítnice je část oka rozprostírající se na vnitřní straně očního bulbu. Její přední část kryje řasnaté těleso 

a dorsální stranu duhovky. Její tloušťka kolísá od 0,5 mm při papile a na okraji fovey přes 0,2 mm na 

ekvátoru až k 0,1 mm na orra serrata. 

U dospělých osob se na sítnici rozeznávají dvě hlavní části – pars caeca retinae a pars optica retinae. 

Pars caeca retinae má v přední části dvouvrstvý epitel, který pokrývá zadní plochu duhovky a vnitřní 

povrch řasnatého tělíska (corpus cilliare). Pars optica retinae pokrývá celý vnitřní povrch cévnatky 

a slouží k zrakové funkci. Obě tyto části jsou odděleny linií ora serrata.  

Pars optica retinae je funkčně nejdůležitější částí stěny oční koule, která dosahuje tloušťky od 0,1 do 

0,4 mm a těsně naléhá na cévnatku. Na obrázku 2.1 je sítnice zobrazena červeně, to je dáno 

prosvítáním cév cévnatky. 

Pars caeca retinae leží před ora serrata a pokrývá řasnaté těleso (pars ciliaris) a duhovku (pars iridica) 

z jejich vnitřní strany. Slepá část sítnice se z části dostává na přední okraj duhovky (margo pupillaris) 

a vytváří tmavý proužek okolo zornice (pupily). Stavba této části není tak složiá jako stavba optické 

části sítnice. Je tvořena pigmentovou vrstvou (pars pigmentosa) a nenachází se zde žádné smyslové 

buňky. Běžné označení pro tuto část sítnice je pigmentový list řasnatého tělesa a duhovky. [1, 5, 7, 13] 

  



Kapitola 2 Anatomie a fyziologie očního pozadí  4 

 

Automatizovaná analýza geometrických parametrů makulární léze 

2.1.1 Vrstvy sítnice 

Na sítnici se rozeznávají dvě základní vrstvy: 

Vnitřní vrstva (pars nervosa retinae),  neuroretina, obsahuje fotoreceptory, nebo-li primární smyslové 

buňky, a neurony, které slouží ke sbírání informací a jejich přenosu prostřednictvím zrakového nervu 

do mozku, kde se tyto informace zpracovávají. 

Zevní vrstva, je tvořena jednovrstevným pigmentovým epitelem (pars pigmentosa retinae). Přiléhá 

těsně k cévnatce, spolu tvoří světelnou izolační vrstvu, která pohltí dopadající světlo a zabrání dalším 

odrazům uvnitř oka. Do této pigmentové vrstvy jsou zanořeny výběžky světločivých buněk sítnice. 

V pars optica retinae se histologicky popisuje devět vrstev: 

1. Vrstva fotoreceptorů – tyčinek a čípků 

2. Membrana limitans externa 

3. Zevní jádrová vrstva 

4. Zevní plexiformní vrstva 

5. Vnitřní jádrová vrstva 

6. Vnitřní plexiformní vrstva 

7. Vrstva gangliových buněk 

8. Vrstva nervových vláken 

9. Membrana limitans interna 

Sítnice obsahuje tři vertikální neurony, které od receptorů vedou ke gangliovým buňkám, které jsou 

uloženy ve vnitřních vrstvách sítnice. V zevní a vnitřní plexiformní vrstvě dochází k synapsím mezi 

těmito neurony: 

I. vertikální neuron, kterého tvoří vrstva receptorů (zevní a vnitřní segmenty) a zevní nukleární 

vrstva (jádra fotoreceptorů). 

II. neuron se nachází ve vnitřní nukleární vrstvě, kde se nachází bipolární buňky. 

III. neuron je tvořen gangliovými buňkami. 

K pigmentovému epitelu je těsně přiložena vrstva receptorů. Přes gangliové buňky, vnitřní vrstvy 

a přes fotoreceptory procházejí světelné paprsky. Ve fotoreceptorech dochází k převodu světelného 

stimulu na elektrochemický signál, který je přes jednotlivé vrstvy a optický nerv přenesen do mozku 

ke zpracování (viz obrázek.2.2). [1, 5, 7, 13] 
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Obrázek 2. 2 Nákres stavby sítnice a buněčných synapsí vytvářející optický nerv [13] 

2.1.2 Fotoreceptory 

Sítnice obsahuje přibližně 5 milionů čípků a 140 milionů tyčinek. S přibývajícím věkem se hustota 

tyčinek snižuje až o 30 %, počet čípků se nemění. Největší počet čípků je ve fovey, ve které se nachází 

až 10 % všech čípků. Hustota čípků v makule klesá, a za jejími hranicemi už bývá konstantní. 

Tyčinky mají funkci vnímání světelných rozdílů i za nízkých hladin osvětlení na rozdíl od čípků, 

jejichž funkce se uplatňuje za jasného světla. Tyčinky jsou senzitivní obzvlášť v modrozelené oblasti. 

Čípky zajišťují zrakovou ostrost a barevné vidění. 

Fotoreceptory jsou rozlišeny podle speciálních rysů, jako jsou zevní a vnitřní segmenty, umístění jádra 

a podle synaptických zakončení. Každý receptor má zevní segment, ve kterém je obsažen zrakový 

pigment, a segment vnitřní, ve kterém se uskutečňují metabolické procesy. 

Původní klasifikace fotoreceptorů se řídila mikroskopickým tvarem distálního konce buněk. Čípky se 

od vnitřního segmentu zužují směrem k zevnímu. Tyčinky mají zevní segment cylindrický. Synapse 

čípků s jinými buňkami je zajištěna pomocí receptorového terminálu, zvaného „pedicle“. U tyčinek 

bývá zakončení menší a je nazván ,,spherule“. Čípky jsou masivnější než tyčinky. Často se však nedá 

s jistotou rozlišit tyčinky od čípků, proto nemůže být klasifikace založena na jejich morfologii.  
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Místo, kde dochází k přeměně světelné energie na elektrický signál, se nazývá zevní segment 

fotoreceptoru. Tyčinky a čípky mají membranózní disky, které jsou složeny z lipoproteinových 

membrán. Tato část zevního segmentu neustále dorůstá a je pohlcována buňkami retinálního 

pigmentového epitelu. Fagocytóza a degradace těchto zevních segmentů má určitý denní rytmus. 

Fagocytóza disků tyčinek probíhá ve dne, čípků v noci. 

Disky zevního segmentu obsahují pigmenty. Tyčinky obsahují pigment zvaný rodopsin, který dokáže 

zachytit fotony, a proto jsou citlivé na světlo. Rodopsin se nachází jako jedna molekulární vrstva 

v discích a je složen ze dvou částí. Jedna část je chromofor vitamin A aldehyd, který absorbuje světlo, 

a který se nazývá retinal. Tento chromofor je chemicky příbuzný vitaminu A. Druhá část rodopsinu se 

nazývá opsin. Buňky čípků obsahují zrakové pigmenty, které jsou také složeny ze dvou částí. 

Molekula absorbující světlo je podobná retinalu. Existují tři druhy čípků, které jsou citlivé na modré, 

oranžové a zelené světlo. Citlivost molekuly retinalu v čípku na určitou vlnovou délku je dána 

specifickým typem proteinu, opsinu, na který je navázán. Rodopsin, hlavní tyčinkový pigment má 

vrchol vlnové délky okolo 500 nm. Pigmenty čípků absorbují maximálně modrou část spektra 

s vlnovou délkou okolo 450 nm, zelenou část s vlnovou délkou asi 530 nm a žlutou část mající 

vlnovou délku přibližně 565 nm. 

Vnitřní segment fotoreceptoru obsahuje mnoho mitochondrií v tzv. elipsoidu, který leží pod zevním 

segmentem. V této části probíhají oxidační procesy. Myoid, je další z částí vnitřního segmentu, 

obsahující Golgiho komplex, glykogen a ribozomy. Jádro se nachází pod vnitřním segmentem 

v rozšířené části buňky. Výběžky fotoreceptorové buňky končí v zevní plexiformní buňce, kde vytváří 

s bipolárními a horizontálními buňkami synaptické kontakty. 

Intereceptorová matrix je extracelulární matrix, která obklopuje apikální výběžky fotoreceptorových 

buněk. Tato matrix se nachází mezi neurální sítnicí a RPE, zároveň obklopuje elipsoidní část vnitřních 

a zevních buněk fotoreceptorů. Její funkcí je zajištění průchodu výživných látek a metabolitů mezi 

fotoreceptory a jejich cévní zásobení krevními cévami choroidey. Díky obsaženému glykogenu může 

zprostředkovávat transport derivátu vitaminu A retinolu mezi fotoreceptory a RPE. 

Sítnice obsahuje tři typy gliových buněk – Müllerovy buňky, astrocyty, mikroglie. Müllerovy buňky 

zajišťují stavbu jejích vrstev. Mikroglie a astrocyty zajišťují fagocytózu a účastní se reparačních 

procesů. [1, 5, 7] 
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2.1.3 Topografie makulární oblasti 

 

Obrázek 2. 3 Topografie makulární oblasti 

Oblast makuly (macula lutea), neboli žluté skvrny utvářejí tyto struktury: 

Area centralis (makula) je charakterizována vrstvami gangliových buněk. Její průměr je okolo 

5,5 mm. Skládá se z několika dalších částí – umba, foveoly, fovey, parafovey a perifovey.  

Umbo je ve středu foveoly a celé centrální oblasti. Skládá se z tenké bazální laminy, Müllerových 

buněk a z čípků. Nachází se zde největší koncentrace čípků (okolo 300 000 mm
2
). Tyto čípky jsou 

velmi jemné a jsou podobné tyčinkám.  

Foveola obklopuje umbo. Její průměr je asi 0,35 mm. Jedná se o avaskulární oblast s velkým 

množstvím elongovaných čípků spojených se zevní limitující membránou. Leží na vrcholu optické osy 

(linea visus) a proto se jedná o oblast nejostřejšího vidění, protože se do ní promítá centrální paprsek. 

Fovea (fovea centralis) je centrální deprese retinálního povrchu s průměrem 1,5 mm. Tloušťka sítnice 

zde klesá směrem k centru díky ubývání vnitřních retinálních vrstev. Centrální část je avaskulární 

o průměru 500 µm. 

Parafovea je střední částí makuly. Jedná se o pás o šířce 0,5 mm obklopující foveu. Obsahuje  

4–6  vrstev gangliových buněk a také 7–11 vrstev bipolárních buněk. 

Perifovea je částí makuly obklopující parafoveu. Šířka tohoto pásu je 1,5 mm. Vrstva gangliových 

buněk se zde ztenčuje až na jednu vrstvu. Vrstev bipolárních buněk je šest. 

Periferní sítnice je část, která obklopuje makulu. Dělí se na několik oblastí: střední periferie, 

ekvatoriální sítnice, přední nebo periferní sítnice. Hranice mezi nejzazší periferií a pars plana se 

nazývá ora serrata. 

Nazálně od makuly ve vzdálenosti asi 4 mm odstupuje zrakový nerv (discus nervi optici nebo papila 

nervi optici), který se projevuje jako bělavý kruk o průměru asi 1,5 mm a jehož střed je lehce 
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prohluben (excavatio disci).  Papila neobsahuje žádné světločivé elementy, a proto se jí také říká slepá 

skvrna (macula caeca) zároveň je tvořena neurity multipolárních neuronů z vrstvy ganglion nervi 

optici. Ze střední části slepé skvrny vstupují do sítnice artérie a véna (arteria et vena centralis retinae), 

které se dále větví: vasa temporalia inferiora retinae, vasa temporalia superiora retinae, které zajišťují 

krevní zásobení také oblast makuly, a vasa nasalia inferiora et superiora retinae.   

Hustota fotoreceptorů sítnice klesá s její topografií. Ve fovee je hustota čípků 200 000 mm
2
. V oblasti 

centrální fovey se nenachází tyčinky. Počet čípků se směrem k periferii sítnice snižuje, kde čípky 

nejsou téměř žádné. [1, 5, 7, 13] 
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Kapitola 3 

Věkem podmíněná makulární degenerace 

Věkem podmíněná makulární degenerace, dále jen VPMD, je název pro jedno z nejčastějších 

onemocnění sítnice, a to konkrétně její části, žluté skvrny (makula, lat. macula lutea). Běžně se také 

používá označení AMD odvozené z anglického názvu Age-related macular degeneration.VPMD je 

navzdory velkému pokroku v jejím výzkumu stále jednou z hlavních příčin ztráty zraku u lidí nad 

60  let v rozvinutých zemích a díky stále lepším metodám detekce se počty nemocných stále zvyšují. 

Častěji jsou onemocněním postiženy ženy než muži, a zároveň starší lidé před mladšími. Jedná se tedy 

o významný zdravotně-sociální problém. Díky těmto statistickým výsledkům je cílem vědců snaha 

zabránit vzniku slepoty nebo její dlouhodobé odvracení. 

Charakteristickým znakem onemocnění jsou vzniklé metamorfopsie (deformace obrazu), snížená 

centrální zraková ostrost, centrální skotom (výpadek zorného pole), úbytek kapilár v oblasti 

choriokapilaris, ve které se zajišťuje látková výměna v oblasti makuly. Při nadměrném úbytku kapilár 

dochází ke snížení výživy makuly a tím dochází ke snížení ostrosti vidění.  

Věkem podmíněná makulární degenerace může mít dvě formy: 

1. Suchá forma VPMD (atrofická, nonexsudativní) 

2. Vlhká forma VPMD (neovaskulární, exsudativní) 

Suchá forma se vyskytuje častěji než vlhká forma, a to až v polovině případech výskytu. Dle statistik 

je suchá forma zjištěna u 85 % pacientů postižených VPMD, 15 % pacientů je postiženo exsudativní 

formou. Nevyřešenou otázkou zůstává, nakolik je onemocnění podmíněno geneticky a jaký podíl mají 

civilizační faktory. Epidemiologické studie se zabývají vyhodnocením vlivu životního prostředí 

(elektromagnetické vlnění), nesprávné životosprávy (kouření, antioxidanty) a celkového zdravotního 

stavu nemocných (oční nálezy, krévní tlak, cévní onemocnění atd.). Jedná se tedy o onemocnění 

multifaktoriální. Dalšími prokazatelnými faktory, které s jistotou ovlivňují vznik VPMD jsou kouření, 

diabetes mellitus, oxidační stres, pohlaví, rasa, dědičnost (bylo prokázáno, že onemocněním jsou 

postiženy více ženy bílé rasy a členové rodin postižených VPMD. [1, 5, 7, 10] 
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3.1 Suchá forma VPMD 

Suchá forma VPMD je také označována jako atrofická. Jedná se o méně závažnou formu VPMD, 

z důvodu její pomalejší progrese. Tato forma VPMD je definována jako oblasti RPE atrofie, které 

vznikají v důsledku regrese a splývání malých drúz
.
 Tyto drúzy mohou být dvojího typu. Pokud jsou 

malé a ohraničené odpovídající zvětšeným buňkám RPE, nejsou projevem suché formy VPMD. Pokud 

jsou však drúzy měkké, neohraničené, obsahující kolagen a lipid a objevuje-li se ztluštění Bruchovy 

membrány, pak jde o projev suché formy VPMD. Drúzy mohou zůstávat bez jakékoli progrese i po 

mnoho let a bez vlivu na kvalitu vidění. Pokud se však začnou zvětšovat a splývat, může dojít 

k postupu onemocnění do vlhké formy. 

Suchá forma VPMD má dvě stadia. V prvním stádiu onemocnění dochází ke vzniku RPE lézí 

a následně dochází k postižení další vrstvy sítnice, cévnatky. Začnou-li se na sítnici vytvářet RPE 

atrofie, dochází k odumírání fotoreceptorů. Toto stádium se nazývá věkem podmíněná makulopatie, 

která je předstádiem vlastní VPMD. Ve druhém stádiu jsou atrofická ložiska ohraničená a mají 

nepravidelný tvar. Tomuto stádiu se také říká geografická atrofie. Dochází zde k hromadění pigmentu, 

který způsobuje zabarvení postižené oblasti. Hromadění tohoto pigmentu – lipofuscinu – je možné 

pomocí metody autofluorescence zviditelnit.  

Geografická atrofie (GA), terminální stádium suché formy, bývá příčinou úplné slepoty až u 20 % 

osleplých pacientů kvůli VPMD. Nejčastěji se vyskytuje v oblasti fovey, tedy střední části makuly, 

kde dochází k zániku kapilár v choriokapilaris. V této fázi může dojít ke vzniku skotomu, který se 

projeví jako černá skvrna v pacientově vidění a je příčinou snížení jeho ostrosti. Oftalmoskopicky jsou 

viditelné oblasti atrofického pigmentového epitelu s prosvítajícími choroidálními cévami. Regrese GA 

od prvního ložiska do vzniku praktické slepoty je přibližně 9 let a průměrná rychlost růstu je okolo 

139 µm za rok. Jestliže je geografickou atrofií postiženo jedno oko, bývá z 50 % postiženo i oko 

druhé, jedná se tedy o bilaterální oční onemocnění. Rozvoj GA v jednom oku navíc omezuje 

pravděpodobnost vzniku vlhké formy v obou očích.  
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Obrázek 3. 1 Geografická atrofie postihující makulu dvou pacientů. Vlevo snímek 84 letého pacienta, 

vlevo 90 leté pacientky 

Lipofuscin patří mezi lipopigmenty – typ pigmentu, který se skládá převážně z oxidovaných tuků, 

a který s přibývajícím věkem kumuluje v buněčných lysozomech. Patří zde společně s ceroidem 

a lipochromem. Je charakteristický žlutohnědou barvou a vyskytuje se ve formě granulí. Vzniká 

oxidací proteinů a lipidových zbytků v sítnicovém pigmentovém epitelu – RPE. Nenachází se jen 

ve starších buňkách sítnice, ale častěji také v játrech, ledvinách, nadledvinách, srdci, ve svalech nebo 

v nervových buňkách. Pokud dojde k hromadění lipofuscinu v buňkách RPE, dojde k jejich degeneraci 

a začnou se utvářet drúzy, což je největší rizikový faktor VPMD.  

Lipofuscin je vlastně metabolickým odpadem. V průběhu lidského života je odstraňován díky výskytu 

melaninu, který se nachází v buňkách ve formě zrn, které rozptylují světlo do choroidei a pohlcují 

fotony odražené zpět. Melanin tedy chrání sítnici biochemicky před pohlcováním volných radikálů 

a před působením jiných chemikálií. Tato ochranná bariéra s přibývajícím věkem postupně klesá. 

Proces, během kterého dochází k pohlcení nebo zničení cizorodého materiálu se nazývá fagocytóza, 

která zajišťuje, aby nedocházelo k nadměrnému hromadění lipofuscinu v buňkách RPE. Během 

fagocytózy jsou kromě lipofuscinu odstraňovány z RPE například bakterie, odumřelé nebo poškozené 

buňky. [1, 2, 5, 7, 10] 

3.2 Vlhká forma VPMD 

Vlhká forma je mnohem závažnější než suchá forma. Má rychlejší progresi a pokud není léčena, může 

způsobit ztrátu zraku během několika měsíců u zbylých 80 % pacientů postižených VPMD. 

Pro suchou formu je charakteristické vytváření a růst nových cév z cévnatky (vytvářejí choroideální 

neovaskulární membránu – CNV), které se dále šíří pod Bruchovu membránu, kde dochází ke vzniku 

trhlin, kterými nově vytvořené cévy pronikají pod RPE a následně pod sítnici, kde se dále šíří jako 

fibrovaskulární subretinální membrána. Novotvořené cévy mají zvýšenou permeabilitu a tím způsobují 
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zvýšenou transudaci tekutiny pod sítnici. V další fázi onemocnění dochází k serózní ablaci RPE, která 

je doprovázena snížením zrakové ostrosti za vzniku metamorfopsií. Nově vytvořené cévy jsou křehké 

a velmi často krvácejí do subretinálního prostoru. Krvácení následně stimuluje tvorbu vazivové tkáně. 

V makule se poté vytvoří nový vazivový útvar, který se nazývá pseudotumorem nebo disciformní 

okulární degenerací (nebo také disciformní jizva).  

Subretinální neovaskulární membrány jsou rozděleny podle vztahu k foveole na: 

1. Subfoveální – Jedná se o membránu ležící přímo pod centrem fovey 

2. Juxtafoveolární – Tato membrána leží blíže než 200 µm od centra 

3. Extrefoveolární – Mebrána, která leží více než 200 µm od centra 

Dále se subretinální neovaskulární membrány rozdělují na dva typy: 

1. Klasická – Tento typ membrány je výborně zobrazitelný na fluorescenční angiografii kvůli 

jejímu umístění přímo pod senzorickou sítnicí nad RPE. 

2. Okultní – Okultní membrána není dobře zobrazitelná na fluorescenční angiografii, v mnoha 

případech se nezobrazí vůbec. Má neostré hranice kvůli jejímu umístění pod RPE, který je 

neprůhledný a tím zablokuje fluorescenci z membrány, která pak není vidět. Okultní 

membrána lze zobrazit pomocí angiografie s indocyaninovou zelení (ICG). Tato látka se 

v 90% váže na plazmatické bílkoviny a tím nedochází k extravaskulárnímu průniku 

v choroideálním řečišti na rozdíl od fluoresceinu. Choroideální fluorescence tady není 

blokována RPE, díky tomu, že absorpce a emise vzniká v oblasti infračerveného světla, tedy 

při vlnové délce 835 nm. [5, 10] 

3.3 Srovnání suché a vlhké formy VPMD 

Vlhká forma VPMD má ve srovnání se suchou formou rychlejší a dramatičtější progresi. Začíná 

metamorfopsií, která je způsobena deformací sítnice při její elevaci subretinální tekutinou a růstem 

subretinální membrány. Dále je velmi rychle doprovázená snížením zrakové ostrosti a vznikem 

skotomu. Pro oba typy AMD je tedy důležitá včasná detekce a léčba. Suchá forma je prozatím 

neléčitelná, dá se však vhodně zvolenou stravou a přísunem vitamínu zpomalit. Vlhká forma je 

léčitelná a způsoby její léčby se za několik let posunuly velmi dopředu. [5] 

3.3.1 Terapie VPMD 

Suchá forma VPMD patří mezi neléčitelná onemocnění sítnice. U vlhké formy však existují určitě 

způsoby, jak tento druh onemocnění léčit. Hlavním problémem je, že díky terapii nedojde k vyřešení 

základního problému, kterým je úbytek kapilár v cévnatce a makule. Léčbou dochází pouze ke 

stabilizaci zbytkové ostrosti zraku. Všechny následující formy léčby mohou být zkomplikovány 

progresivní atrofií RPE, jehož správná funkce je nezbytná pro správnou funkci fotoreceptorů. Mezi 

tyto nejpoužívanější léčebné metody exsudativní formy VPMD patří: Aplikace antagonistů cévního 



Kapitola 3Věkem podmíněná makulární degenerace  13 

 

Automatizovaná analýza geometrických parametrů makulární léze 

růstového faktoru, koagulace laserem, fotodynamická terapie, radioterapie, transpupilární termoterapie 

a chirurgická extrakce membrány. [5] 
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Kapitola 4 

Diagnostické metody 

V posledních několika letech došlo k významnému rozvoji v oblasti oftalmologických zobrazovacích 

diagnostických metod. V oblasti klinické praxe byl rozvoj zaměřen zejména na problematiku diagnóz 

onemocnění sítnice, glaukomu
1
 nebo diabetické retinopatie

2
. V tomto období bylo vyvinuto několik 

diagnostických metod pro snímkování očního fundu, jako jsou: ofltalmoskopie (přímá a nepřímá), 

biomikroskopie, vyšetření pomocí fundus kamery, vyšetření ostrosti vidění do dálky a na blízku 

a vyšetření pomocí Amslerovy mřížky (obrázek 4.1.). Mezi tyto nové metody patří také Optická 

koherentní tomografie – OCT a metody založené na detekci buněčné fluorescence jako je 

autofluorescence fundu. Tato metoda je velmi významná v diagnostice VPMD, a proto je její princip a 

přínos v kombinaci s OCT níže rozebrán podrobněji. Mezi tyto vyštřovací metody dále patří i 

angiografické metody: fluorescenční angiografie (FA) a angiografie s využitím indocyaninové zeleně 

(ICGA). Tyto metody mohou být součástí OCT přístrojů. Výhodou je tedy přítomnost jednoho 

přístroje s více modalitami přinášející více možností snímkování na jednom vyšetřovacím  místě. 

Jednotlivé modality jsou rozebrány v podkapitolách.V mé práci se soustředím na OCT přístroje 

Spectralis společnosti Heidelberg Engineering. Přístroje Spectralis jsou rozděleny do několika tříd, z 

nichž každá  může být vybavena jinými modalitami. Všechny třídy přístrojů Spectralis jsou vybaveny 

OCT a možností infračerveného snímkování umožňující frontální zobrazení očního fundu. [1, 4] 

 

Obrázek 4. 1 Amslerova mřížka sloužící k vyšetření postižení zraku  matemorfopsií [18] 

                                                      

1
 Glaukom – zelený zákal, onemocnění postihující zrakový nerv. Narozdíl od VPMD v terminálním stádiu do-

chází ke zhoršení periferního vidění.  

2
 Diabetická retinopatie (DR) – je dalším onemocněním zapříčiňujícím ztrátu zraku. Ovlivňuje cévní zásobení 

sítnice. 



Kapitola 4 Diagnostické metody   15 

 

Automatizovaná analýza geometrických parametrů makulární léze 

4.1 Optická koherentní tomografie 

Optical coherence tomography (OCT) je jediná neinvazivní diagnostická metoda, která 

umožňuje zobrazení morfologických změn sítnice. 

 

Obrázek 4. 2 Řez v oblasti zdravé makuly s využitím infračerveného snímkování (vlevo) a OCT řezu 

(vpravo) 

Oční struktury jsou v podstatě transparentní a světlo jimi prochází s minimálním útlumem 

a rozptylem, což umožňuje snadný přístup pro biomikroskopické vyšetření a snímkování. Dříve se 

využívalo OCT pracující v časové doméně – Time-Domain OCT, v dnešní době se využívá OCT 

pracující ve spektrální doméně – Spectral-Domain OCT. [1] 

4.1.1 Základní princip OCT 

OCT používá oproti běžnému CT (Computed Tomography), které využívá jako zdroj záření rentgenku 

a způsobuje velkou radiační zátěž pro organismus, jako zdroj paprsku superluminiscenční diodu 

(SLD), která nezpůsobuje radiační zátěž pro organismus. OCT přístroje patří do laserové třídy I, tedy 

mezi bezpečné lasery. Díky tomu nemůže dojít k poškození oční struktury, pacienta, ani vyšetřujícího. 
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Obrázek 4. 3 OCT řez makulou postiženou VPMD 

Superluminiscenční dioda je zdrojem částečně koherentního světelného paprsku, který obsahuje 

fotony šířící se v přímé linii ve formě vlny. Tento paprsek je vysílán skrz přední oční segment do 

sítnice, kde kmitá přes transparentní vrstvy sítnice a kde je částečně rozptýlen a odražen od 

vitreoretinálního rozhraní vrstev sítnice a cévnatky.  

Kmitající paprsek prochází několika změnami při prostupu strukturami sítnice je absorbován, 

rozptýlen a lomen. Většina světla je odražena v inverzním směru oproti dopadajícímu paprsku. Tento 

odražený paprsek je zaznamenán a použit k sestavení celkového OCT obrazu. 

Získání snímku z OCT signálu je založeno na rozdělení dopadajícího paprsku do dvou částí za pomocí 

rozdělovače paprsků. Jednou jeho částí je odražený paprsek a druhou částí je paprsek referenční. Oba 

paprsky jsou vyslány jiným směrem, mají však stejnou vlnovou délkou. Když odražené paprsky 

jednotlivě dorazí na detektor, indukují interferenční signál, jehož amplituda je měřena a použita pro 

získání snímku. 

Princip OCT je tedy založen na přítomností částečného rušení mezi paprskem odraženým od vrstev 

sítnice a druhého paprsku odraženého od referenčního zrcadla. Kombinace vlnoploch mnoha 

koherentních paprsků indukovaných rušivými vlivy s amplitudami, které mohou být odstraněny nebo 

přidány, dochází ke vzniku interferenčních proužků. [1, 4] 

4.2 Time-Domain OCT 

OCT pracující v časové doméně je jedním ze starších používaných typů OCT. Jeho funkce je založena 

na světelném paprsku, který je emitován superluminiscenční diodou a rozdělen na dva paprsky 

s pomocí rozdělovače paprsků. První paprsek je vyslán do oční tkáně a je odražen od jednotlivých 

vrstev sítnice očního pozadí, druhý paprsek je odražen od referenčního zrcadla. Tyto dva paprsky se 
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po odražení vrací stejnou cestou zpět a potkávají se v blízkosti světelného detektoru, kde dochází 

k jejich interferenci, která je následně detekována. 

 

Obrázek 4. 4 Nákres excitovaného paprsku a jednotlivých odražených paprsků TD-OCT [1] 

Změna polohy referenčního zrcadla ve směru odraženého světelného paprsku umožňuje analyzovat 

struktury umístěné v několika hloubkách během jednotlivého získávání světelného echa, které vytváří 

A-scan.  

B-scan retinálních struktur je složen z několika sekvencí A-scanů a vyžaduje také příčné snímání 

sítnice v předdefinovaném směru (horizontálním, vertikálním, nebo šikmém). 

Preciznost získaného obrazu závisí na počtu scanů hluboko uložených sítnicových struktur. Závisí také 

na velikosti absorpce světla sítnicových a ostatních očních struktur, jimiž světlo prochází. Dalším 

faktorem ovlivňující kvalitu obrazu je čas potřebný ke scanování a získání obrazu, proto se tento OCT 

přístroj nazývá Time-Domain OCT, nebo-li pracující v časové doméně. [1] 
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Obrázek 4. 5 Schéma funkce TD-OCT [1] 

4.3 Spectral-Domain OCT 

Dalším krokem kupředu v rozvoji oftalmologické přístrojové techniky je OCT pracující ve spektrální 

doméně (SD-OCT), které přináší velmi rychlé získávání snímků. 

SD-OCT je založeno na principu Fourierovy transformace, která eliminuje nutnost použití 

pohyblivého referenčního zrcadla umístěného ve směru referenčního paprsku.  

Interference mezi dvěma paprsky (odraženého od očních struktur a referenčního) je získávána v celém 

spektru a všechny frekvence jsou analyzovány zvlášť pomocí spektrometru. Interferenční signál je 

u tohoto typu OCT funkce vlnových délek a všechna echa získávána z jednotlivých vrstev sítnice jsou 

samostatně měřena. Získávání obrazu je díky tomu rychlejší než u TD-OCT a přináší výborné 

rozlišení. Tato vlastnost umožňuje zachytit velké množství snímků ve vysokém rozlišení. 
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Obrázek 4. 6 Nákres excitačního a emitovaných paprsků SD -OCT [1] 

SD-OCT je až padesátkrát rychlejší než TD-OCT a stokrát rychlejší než první UHR-OCT (Ultra High 

Resolution – OCT s vysokým rozlišením). Vyšetření lze provádět v několika rovinách a díky tomu lze 

provádět 3D rekonstrukci díky stovkám snímků získaných za jednu sekundu. Rychlé snímání 

umožňuje získání mnoha B-scanů v krátkém čase a díky tomu dochází k významné redukci artefaktů, 

které vznikají při očních a respiračních pohybech pacienta během vyšetření. 

Za pomocí zpracování obrazu založeného na průměrování v reálném čase dochází k redukci šumu 

a zvýšení ostrosti obrazu a jeho kvality.  

 

 

Obrázek 4. 7 Schéma funkce SD- OCT [1] 
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Přístroje Heidelberg Spectralis disponují čtyřmi světelnými zdroji a až šesti modalitami v nejvyšší 

výbavě tohoto přístroje. Spectralis jsou jediné přístroje, které kombinují SD-OCT a fluorescenční 

angiografii v jednom zařízení. Vysokého rozlišení je dosaženo díky rychlému skenování oční 

struktury. Rychlost tohoto skenování je okolo 40 000 A-scanů za sekundu. [1, 18, 20] 

Technické detaily přístroje SPECTRALIS 

Světelné zdroje Modality Rychlost scanováni 

488 nm OPS laser Fluorescenční angiografie 

40 000 scanů za minutu 

790 nm laserová 

dioda 
Indocyaninová angiografie 

820 nm laserová 

dioda 
Fundus autofluorescence 

870 nm SLD dioda Bezčervené snímkování 

SD-OCT Infračervené snímkování 

Axiální rozlišení Transverzální rozlišení 
Průměr 

zornice 
Možnosti zobrazení 

3,5 mikronů digitální 

14 mikronů ˃ 3 mm 

Barevná škála: červená, modrá 

Stupně šedi: pozitiv, negativ 

7 mikronů optické 2-D a 3-D modelování 

Tabulka 4. 1: Shrnutí technických parametrů OCT přístroje Heidelberg Spectralis 

4.3.1 Srovnání TD-OCT a SD-OCT  

Snímky získané za pomocí SD-OCT poskytují oproti snímkům získaných za pomocí TD-OCT 

kvalitnější snímky ve vysokém rozlišení. 

Další výhodou OCT pracující ve spektrální doméně je možnost využití několika doplňkových funkcí, 

které může přístroj obsahovat (např. fotografie fundu, angiografie, mikroperimetrie a další).  

OCT systémy se staly významným diagnostickými metodami a jejich využití je významné pro léčbu 

mnoha forem VPMD.  

Mezi významné doplňkové funkce patří i zobrazení metabolické aktivity buněk, kterou u přístrojů 

Heidelberg Spectralis umožňuje modalita BluePeak
TM

. [1] 

4.4 Fundus autofluorescence 

Modely Heidelberg Spectralis jsou kombinací konfokálního laserové oftalmoskopie (cSLO) a SD-

OCT. Čtyři z šesti modelů jsou vybaveny „Blue Laser Autofluorescencí“ (neboli BluePeak
TM
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laserem). Proces snímkování je kompletně neinvazivní bez nutností aplikace jakékoli kontrastní látky. 

Použití Blue laseru přináší čisté, vysoko kontrastní snímky zobrazující metabolickou aktivitu buněk 

RPE. 

Fundus autofluorescence (FAF), je zobrazovací metoda umožňující zobrazení očního pozadí. K jejímu 

rozvoji docházelo již v šedesátých letech současně s vývojem fluorescenční angiografie (FA). Teprve 

v posledních patnácti letech dochází k aplikaci této metody v klinické praxi a zhodnocení jejích výhod 

a nevýhod. 

FAF umožňuje porozumění vzniku a progrese onemocnění sítnice a makuly. Díky podrobnějším 

a přesnějším informacím, které FAF poskytuje, je oproti jiným metodám, např. oproti vyšetření fundus 

kamerou, lepší a přesnější metodou. Společně s FAF se k diagnostice využívá SD-OCT pro zobrazení 

řezů sítnicí a fluorescenční angiografie, která zobrazuje prokrvení cévního řečiště sítnice.  

Fundus autofluorescence využívá fluorescenčních vlastností metabolického indikátoru, lipofuscinu. 

Lipofuscin je pigment (viz kapitola 3.1.), který umožňuje zkoumat změny v pigmentovém epitelu 

sítnice (RPE). Ačkoli mohou být na vnější straně sítnice fluorofory, které mohou souviset 

s onemocněním, pigment lipofuscin je unikátním zdrojem fluorescence.  

Na rozdíl od snímků získaných pomocí OCT, díky kterým je možné sledovat morfologické změny 

tkání, zobrazování sítnicových struktur pomocí FAF umožňuje zjišťování změn metabolických. Proto 

tyto metody slouží k odlišným účelům, ani jedna z nich nemůže nahradit metodu druhou. FAF 

snímkování společně s OCT a systémem Active Eye Tracking přináší možnost studovat 

mikrostrukturální změny ve vnějších vrstvách sítnice. Na rozdíl od fluorescenční angiografie 

a indocyaninové angiografie, kdy se sleduje pohyb kontrastní látky v cévách, má Blue laser zásadní 

význam díky tomu, že jeho snímky nezaznamenávají dynamický průběh a tím umožňuje snazší 

interpretaci těchto snímků. 

Při vyhodnocování snímků BluePeak laseru, by měla být jakákoli odchylka od normálního záznamu 

rozpoznána, potenciální příčinou je abnormální nález. Abnormální hodnoty FAF signálů jsou 

způsobeny změnami množství a složení fluoroforů v cytoplazmě buněk RPE, například lipofuscinu, 

nebo z absorpce autofluorescenčního materiálu buněčné linie RPE.  

Identifikace abnormalit na snímcích FAF velmi závisí na jeho kvalitě. Dalšími faktory ovlivňující 

kvalitu snímku jsou ostatní oční struktury (např. rohovka, přední komora, čočka nebo sklivec), nebo 

jejich poškození, které zapříčiní nepřesnost detekce autofluorescence buněk RPE. 

Multi-modalitní snímkování za pomocí BluePeaku a SD-OCT přináší velkou výhodu v diagnostice 

patofyziologických změn tkáňových struktur v řezu (morfologické změny) stejně dobře jako 

v metabolické změny v oblasti makuly.  

Tato metoda byla z počátku považována jako nástroj pouze pro specialisty diagnostiky onemocnění 

sítnice. V dnešní době je kladen důraz na důležitost monitorování pacientů pro časnou identifikaci 
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primárních stádií onemocnění a na pravidelnou kontrolu zdravotního stavu, která je důležitá u většiny 

onemocnění sítnice, a to zejména u rizikových skupin pacientů. Toto může napomoci k minimalizaci 

pacientů se ztrátou zraku a k prevenci očních onemocnění.  

Technologie cSLO pro získávání FAF snímků přináší lékařům spolehlivý nástroj pro diagnostiku 

a kontinuální monitorování zdraví sítnice. Tato metoda může být jednoduše zakomponována do 

klinické praxe a má jednoduchý, dobře zavedený standardizovaný protokol. Pro vyšetření nejsou 

potřeba žádné speciální podmínky, aby systém přinášel rychle kvalitní a spolehlivé snímky sítnice. 

Technologie zároveň lékařům přináší možnost přesné diagnostiky široké škály onemocnění, jako jsou 

VPMD (vznik a progrese drúz, geografická atrofie), neovaskularizace cévnatky, cystoidní makulární 

edém, uveitida, makulární díra nebo dědičná onemocnění jako jsou Retinitis pigmentosa (RP) 

a Stargardtova choroba.  

S rostoucím počtem onemocnění vzhledem ke stáří populace a jejich životnímu stylu, je kladen důraz, 

aby získané snímky byly co nejpřesnější a docházelo k nesprávné diagnóze. Rostoucí prevalence 

a dostupnost nových léčebných metod budou neustále přinášet nové a nové pacienty a nároky na oční 

kliniky. I když jsou k dispozici nejrůznější druhy léčiv, je důležité neustále monitorovat zdraví 

pacientů a zajistit neustálý vývoj a pokrok léčebných metod. Očekává se, že použití cSLO technologie 

očními lékaři bude neustále narůstat a umožňovat včasně diagnostikovat různá onemocnění.  

Možnosti detekce autofluorescence jsou rozděleny do dvou základních oblastí – na ty, které jsou 

založeny na konfokální laserové oftalmoskopii cSLO a na ty, které jsou založeny na modifikované 

fundus kameře (mFC).  

Ačkoli jsou obě metody různého typu, čelí stejnému problému. Přirozená fluorescence vyzařovaná 

tkáněmi očního pozadí je velmi malá – až o dva řády nižší než ta, která je zobrazována např. na 

angiogramu po aplikaci indikátoru (kontrastní látky) do cévního řečiště. [4, 8] 

4.5 Konfokální laserová oftalmoskopie – cSLO 

Metoda cSLO, byla vynalezena R. H. Webbem, a byla následně aplikována A. von Ruckmannem. 

Tato metoda se využívá pro získání snímků očního fundu zachytáváním fluorescence buněk 

postižených VPMD. K tomuto se využívá  nízkoenergetický laserový paprsek, který je vyslán do oka 

a který je vychylován oscilačním zrcadlem..To zajistí jeho kmitání napříč očním pozadím. V každém 

bodě je odražený paprsek detekován a měřen citlivým detektorem Tak vznikne obraz zvětšených 

struktur sítnice a díky zaznamenávání většího počtu jednotlivých snímků dochází k redukci šumu 

v pozadí a vznikají snímky ve vysokém rozlišení a s vysokým kontrastem. Konfokální systém 

umožňuje získat snmímky jak 2D tak 3D díky postupnému skenování vrsty za vrstvou.  

Odlišné typy cSLO jsou poměrně široce využívány pro získání FAF snímků a k jejich následnému 

studování. Byly pozorovány významné rozdíly v kontrastu a jasu také u snímků, které byly 
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v odstínech šedi. Toto je významný ukazatel pro obrazovou kvalitu mezi rozdílnými druhy cSLO 

zařízení. 

Konfokální laser snímá sítnici kontinuálně a dochází k okamžité digitalizaci. Zobrazení a nastavení 

obrazu může probíhat v reálném čase.  

Technologie cSLO umožňuje získávání snímku relativně snadno, neinvazivně a v krátkém čase bez 

nutnosti dilatace zornice. To je významné zejména u diabetiků, u kterých není dilatace zornice dobře 

realizovatelná. Sítnice je kontinuálně snímkována, data jsou okamžitě digitalizována a obrazena na 

počítačové obrazovce. Orientace a pozice laserové kamery, detektor citlivosti a refrakční korekce 

může být jednoduše nastavena a snímek lze získat v reálném čase. Toto praktické a jednoduché 

provedení snímkování je možné díky vysoké citlivosti a relativně malé hladině světla konfokálního 

laseru. Přesto je důležité optimálně nastavit tyto tři modifikovatelná nastavení tak, aby  se dosáhlo 

dostatečné kvality snímků a získaly se spolehlivé informace ze záznamu. Dále je možné nastavit 

automatickou kontrolu citlivosti, která zjednodušuje proces snímkování. 

Heidelberg Spectralis systémy jsou navrženy tak, aby se na každém klinickém pracovišti dalo pracovat 

s daty ze zařízení jiného. Tohoto se dosáhne díky společné pacientské databázi Heyex
TM

, která 

umožňuje ukládání, správu a náhled snímků z kteréhokoli Heidelberg diagnostického zařízení. Soft-

ware také umožňuje jednoduchý, spolehlivý přístup ke snímkům jednotlivých pacientů na každém 

připojeném počítači. Mezi další doplňující systémy OCT patří: 

AutoRescan
TM 

 je systém, který zajišťuje, aby každé další snímkování pacienta bylo provedeno ve 

stejné poloze očního bulbu, v jakém byl při posledním snímkování. To je realizováno díky 

automatickému sledování snímků. Díky této technologii je možné identifikovat i velmi malé změny 

v progresi retinálních onemocnění. 

TruTrack
TM

 Active Eye Tracking umožňuje provedení snímku v přesně stejné poloze očního bulbu, 

v jakém byl při posledním snímkování, tohoto se dosáhne díky referenčním bodům, určených na 

prvním pacientském snímku. Díky této funkci je možné dokonalé srovnání těchto snímků a zjištění 

progrese onemocnění. Vysoce kontrastní snímky s vysokou eliminací šumu získáváme díky 

překrývání jednotlivých snímků, přes sebe.  

Konfokální laserové systémy jsou společně s OCT nezbytnou součástí moderních diagnostických 

oftalmologických přístrojů. [4, 11, 18, 20] 
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4.6 Modifikovaná fundus kamera – mFC  

Fundus kamera je přístroj využívající se pro snímkování zadního očního segmentu. Pracuje na 

principu nepřímé oftalmoskopie, která přináší pohled na zvětšené struktury sítnice. 

Fundus kamera používá k fokusaci excitačního svazku několik čoček, které upravují, jak velká část 

očního pole bude snímáná. Jedná se tedy o nastavení optického úhlu (např. 20 °,40 °,60 °, maximálně 

140 °), které může být různé závisející na typu vyšetření. Úhel 30 ° je základním nejběžněji 

využívaným optickým úhlem používaný při vyšetření, který zobrazí struktury 2,5x zvětšené. Tento 

úhel může být široký a definován v rozmezí 45 ° do 120 °, nebo úzký, který může být 20 ° nebo 

menší. Větší úhel zajišťuje menší zvětšení struktur očního pozadí. 

 

Obrázek 4. 8 Zobrazení očního pozadí s různým nastavením optického úhlu  pomocí fundus 

kamery, převzato z [14] 

Paprsek vyslán do oka je nejprve filtrován než se dostane k referenčnímu zrcadlu, které odráží světlo 

do čoček, které ho dále fokusují do požadovaného tvaru a je dále vyslán na zrcadlo se  středovým 

otvorem a prostřednictvím objektivu pokračuje směrem do oka. 

Fundus kamery mají možnost snímkovat ve třech režimech: Red-Free (dojde k vyfiltrování červené 

barvy z odraženého spektra  a tím ke zviditelnění cévního řečiště), angiografie (pomocí intravenózně 
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aplikovaného fluorescenčního barviva je zviditelněn stav cévního řečiště) a barevný mód, při kterém je 

sítnice excitována bílým světlem a tím dojde k zachování všech barev. 

Výhodou systému založeného na mFC je jeho rychlost, jednoduchost pro obsluhu a menší finanční 

náročnost. Systémy cSLO naopak produkují velmi kvalitní snímky zaměřené přímo na vyšetřovanou 

oblast.[4, 14] 

4.6.1 Konfokální laserová oftalmologie a modifikovaná fundus kamera 

Porovnáváním těchto dvou zařízení (obrázek 4.9. a tabulka 4.2.) zabývajících se FAF snímkováním se 

zabýval Dr. Schmitz-Valckenberg,: ,,Zůstává stále nevyřešeno, zda nálezy FAF získané pomocí cSLO 

jsou srovnatelné s těmi, které byly získány systémy založených na principu fundus kamery. Například 

využití rozdílných parametrů jako je rozdílná excitace vlnových délek a emisních filtrů mezi oba 

systémy může mít vliv na rozložení intenzity autofluorescence v patologických podmínkách. 

Matoucím faktorem může být absence konfokální optiky ve fundus kameře. Fluorescence čočky 

a světelného rozptylu na vrstvách sítnice vnějších i vnitřních vrstev do vrstev, které nás zajímají, 

mohou výrazně ovlivňovat výsledný obraz“. 

 

Obrázek 4. 9 Kvalitativní srovnání snímků získané pomocí modifikované fundus kamery (vlevo)  

a konfokální laserovou oftalmoskopií (vpravo) [4] 

Snímek získaný mFC dovoluje modifikaci různých nastavení, což umožňuje více možností nastavení. 

Nevýhodou je obtížnost a časová náročnost při hledání správné funkce pro každého pacienta 

individuálně. Získávání cSLO snímků je jednodušší a mohlo by vést k jeho velkému rozšíření do 

každodenní klinické praxe.[4] 
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  Fundus kamera Konfokální laser 

zdroj xenonová výbojka laser 

fokusace pa-

prsku 
čočky konfokální optika 

mydriáza zorni-

ce 
ano ne 

detekce emito-

vaného svazku 
CCD prvek 

elektronické detekto-

ry 

výhoda 
rychlejší nastavení a 

snímkování 
náročnější na obsluhu 

nevýhoda 
méně kontrastní 

snímky 

vysokokontrastní 

snímky 

Tabulka 4. 2 Srovnání  fundus kamery a konfokální laserové oftalmoskopie 

4.7 Infračervené snímkování 

Infračervené snímkování (IR) je základní modalitou přístrojů Spectralis, při samotném vyšetření 

pacienta se provede jak infračervený snímek tak i OCT řez. Ve vyšetřovacím protokolu je pak možné 

pozorovat, ve které části fundu byl řez proveden. Počet řezů je možné nastavit tak, aby vyšetření bylo 

co nejpřesnější a bylo možné prohlédnout řezy retinou i mimo zasažené oblasti.  

IR snímkování využívá laserových paprsků o vlnové délce 820 nm. Díky tomu jsou snímky velmi 

detailní a bez dilatace. Hluboší pronikání světelných paprsků v kombinaci s konfokálními principy 

přináší více detailní snímky lézí nacházejících se ve vnitřních vrstvách retiny. Nižší intenzita světla je 

lépe snášena staršími pacienty, kteří mohou mít problém zvládnou běžné fotografování očního 

fundu.[18 20] 

4.8 Red-Free snímkování 

Bezčervené snímkování. Při tomto typu snímkování je použito filtrů zachycující červené světlo. Této 

metody se využívá pro dokumentaci lipidových depozit a povrchové a intreretinální hemoragie. 

Tohoto typu snímků se využívá před zahájením angiografie jak fluorescenční, tak indocyaninové.  

Pro excitaci retiny je použit modrý laser o vlnové délce 488 nm, bez použití bariérového filtru, což 

umožňuje získat bezčervené snímky. Díky tomu dojde k zobrazení například nervové vrstvy sítnice, 

epiretinální membrány, nebo cysty. [6, 18, 20]  
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4.9 Fluorescenční angiografie 

Fluorescenční angiografie, FAG nebo také FA, je významná metoda monitorování pacienta, která 

umožňuje přesnou diagnostiku a následnou léčbu cévních onemocnění sítnice a cévnatky. 

Metoda využívá chemických vlastností inertní organické molekuly sodné soli fluoresceinu, která je 

rozpustná ve vodě. Jestliže je tato molekula excitována světlem s vlnovou délkou v modré oblasti 

viditelného spektra (465–490 nm) začne emitovat světlo o vlnové délce v rozmezí 520–530 nm, jehož 

frekvenci je možné při snímání s použitím vhodných filtrů oddělit od frekvence excitačního světla.   

 

Obrázek 4. 10 Fluorescenční angiografie realizovaná za pomocí fundus kamery. Vlevo je vidět plnění 

cévního řečiště celého očního pozadí, vpravo je snímek plnění cév v oblasti papily 

Nejprve se při snímkování intravenózně aplikuje 5 ml desetiprocentní sodné soli fluoresceinu do 

kubitální žíly. Než se barvivo objeví v zadním očním segmentu uběhne 10–15 sekund a poté se projeví 

skvrnitou fluorescencí cévnatky. V celém krevním oběhu včetně intravaskulárních oblastní sítnice 

a cévnatky se fluorescein rozloží za 3–5 minut, než se začně vylučovat ledvinami (cca do jedné 

hodiny). 

Aplikovaná kontrastní látka se dostává do cévnatky zadními ciliárními arteriemi, kde naplní lobuly 

v choriokapilaris a začne prosakovat do Bruchovy membrány. Po několika minutách se kontrastní 

látka zředí a její koncentrace se snižuje. Vyšší koncentrace zůstává zachována v choroidálním 

extravaskulárním prostoru. Toto se na angiogramu projeví tmavším zobrazením choroideálních cév 

oproti okolním tkáním. V pozdější fázi dojde k tmavšímu zobrazení hlubších cév choroidey oproti 

fluorescenci extravaskulárních tkání a vnitřních sklerálních vláken. Cévnatka a retina jsou odděleny 

RPE, které vytváří pro fluorescein neprostupnou bariéru. Do retinální oblasti se fluorescein dostává 

skrz centrální retinální arterii a vytváří tak uzavřený systém. 
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Cirkulace retinální oblastí je rozdělena do tří funkčních částí: 

1. Nejprve dochází k retinálnímu vaskulárnímu plnění, které má 3 fáze – arteriální, kapilární 

a tranzitní, která je charakteristická venózním plněním. 

2. V recirkulační fázi, která probíhá za 3–5 minut dochází k rovnoměrnému rozprostření 

fluoresceinu v arteriolách, venulách a v prostoru cévnatky. 

3. Eliminační fáze je charakteristická úplným vyrázdněním fluoresceinu z cév. 

Abnormální nálezy na angiogramu jsou reprezentovány hyperfluorescencí, tedy nadměrným 

množstvím barviva, které může být způsobeno porušením hematoretinální bariéry (prosakování 

fluoresceinu), abnormálními cévními strukturami (fluorescein se zde nachází ve zvýšení koncentraci) 

nebo hypofluorescencí (způsobenou optickou blokádou normální perfuze) nebo arteriální a venózní 

okluzí. 

Nesnášenlivost fluoresceinu se projevuje přibližně u 5 % pacientů, kdy může dojít během 60 sekund 

po aplikaci k nevolnosti a zvracení. Závažnější potíže se mohou objevit u 1 % pacientů, které se 

projevují například anafylaxí, zvýšenou tělesnou teplotou nebo nekrózou tkáně v oblasti extravazace
3
 

během vpichu barviva. Výhodou je, že toto vyšetření není pro těhotné ženy kontraindikováno. [6, 9] 

4.10 Angiografie pomocí indocyaninové zeleně 

Indocyaninová angiografie, nebo-li FAG, patří mezi diagnostické zobrazovací metody, kterých se 

využívá ke sledování choroidální cirkulace a jejích abnormalit. Dalším zásadním rozdílem oproti FAG 

je nízká senzitivita detekčních filmů (4 % oproti FAG) ICG, toto je kompenzována digitálními 

zobrazovacími systémy, které zajišťují vysokokontrastní snímky. 

ICG je ve vodě rozpustné trikarbocyaninové barvivo, které se z 80 %váže v krvi na globuliny, a proto 

se velmi dobře udržuje ve strukturách choroidey. Absorbce barviva je v infračervené oblasti 

světelného spektra (790–805 nm), což umožňuje pozorování patologických struktur pod oblastmi, 

které jsou blokovány FAG. Tohoto se například využívá k zobrazení membrány pod ablací RPE nebo 

k zobrazení choroidální neovaskularizace. 

Indocyaninová angiografie je bezpečnější než FAG a má méně nežádoucích účinků. Barvivo je 

vylučováno játry, a proto ICGA není vhodná pro pacienty s jaterním onemocněním, pro těhotné ženy, 

nebo pro alergiky na jód. Další výhodou je, že ICGA neproniká do cerebrospinálního moku, nebo 

placenty. ICGA může být aplikována ihned po FA. U obou typů angiografiií je však důležité mít 

k dispozici resuscitační léky. 

                                                      

3
 Extravazace – únik tekutiny mimo cévy 
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Stejně jako u FA se injikuje 20–50 mg barviva rozpuštěného ve vodném do roztoku do kubitální žíly. 

U tohoto typu angiografie jsou jednotlivé fáze určeny takto: 

1. Prvotní monochromatické zobrazení fundu před aplikací barviva provedeno v Red – 

Free režimu. 

2. Tranzitní fáze (10–30 s). 

3. Recirkulační fáze, která se dělí na střední a pozdní. 

 

Srovnání těchto dvou metod je shrnuto v tabulce 4.3. [6] 

  Fluorescenční angiografie Indocyaninová angiografie 

Diagnostika retinální a choroidální prostor choroidální abnormality a cirkulace 

Kontrastní látka sodná sůl fluoresceinu trikarbocyaninové barvivo 

Vylučování Ledviny játra 

Rizika 
Nevolnost nevhodné pro těhotné ženy 

Zvracení nevhodné pro alergiky na jód 

Výhody 

nevyvolává komplikace u těhot-

ných žen 
méně nežádoucích účinků než FAG 

ověřuje funkčnost hematoretinální 

bariéry 
neproniká do cerebrospinálního moku 

Tabulka 4. 3 Srovnání FAG a ICG 
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Kapitola 5 

Praktická část 

Praktické část této bakalářské práce se zabývá analýzou snímků očního pozadí postižené suchou for-

mou VPMD. Tyto snímky byly  získány z přístroje OCT Heidelberg Spectralis společnosti Heidelberg 

Engineering, který vlastní Oční klinika Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. Na tomto přístroji pro-

vedli specialisté Oční kliniky FNO diagnostiku VPMD s pomocí OCT a za pomoci modality Blue-

Peak, která je součástí přístroje Spectralis. Jak již bylo uvedeno v teoretické části, FAF je metoda 

snímkování, která přináší zcela nový pohled na diagnostiku AMD. Proto je v praktické části pracováno 

se snímky této modality.  

Protože práce vznikala ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava, bylo nutné splnit některé 

z prvotních požadavků na tuto analýzu, která je především určená pro personál oční kliniky, který jej 

může využívat jako pomocníka při stanovení dalších postupů při léčbě makulární degenerace. Mezi 

tyto požadavky patřilo: 

1. Vytvoření automatizované analýzy, která by samostatně provedla vyhodnocení velikosti ma-

kulární léze. 

2. Vytvoření metody, která by byla rychlá a časově nenáročná z důvodu velké vytíženosti praco-

viště. 

Oba tyto požadavky se nakonec podařilo dovést k aplikačnímu konci až na několik drobných detailů, 

které jsou rozebrány v dalších kapitolách.  

Samotné vyšetření očního pozadí podstoupilo několik vybraných pacientů, u kterých byla diagnosti-

kována Věkem podmíněná makulární degenerace ve svém terminálním stádiu, geografické atrofii. 

Kromě základního vyšetření pomocí infračerveného snímkování a OCT bylo provedeno i snímkování 

v režimu BAF (Bluelaser autofluorescence), které je velmi nepříjemné a vyžaduje velkou trpělivost ze 

strany pacienta. Subjektivně lze toto vyšetření popsat jako nepříjemný intenzivně blikající modrý čtve-

rec. Výsledkem jsou však snímky vysoké kvality. Z těchto snímků jsem následně prováděla analýzu 

plošných parametrů geografické atrofie.  

Samotnou analýzu jsem prováděla za pomocí programového prostředí MATLAB 2011a ve kterém 

jsem prováděla úpravu jednotlivých snímků a výpočet obsahu makulární léze. Postup samotné analýzy 

je proveden ve čtyřech základních krocích: 

1. Načtení obrazových dat 

2. Preprocessing  

3. Registrace a ohraničení geografické atrofie 

4. Výpočet velikosti plochy GA 
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Jednotlivé kroky analýzy jsou popsány v následujícíh kapitolách, kde budou také posány jednotlivé 

analýzy na pacientských datech, včetně zhodnocení validity výsledků.  

5.1 Obrazová data  

Jak již bylo zmíněno výše, Věkem podmíněná makulární degenerace postihuje zejména osoby nad 

60 let. V mé práci jsem využila anonymizovaných snímků několika pacientů ve věku od 60ti do 90ti 

let. Tyto jsem pojmenovala pacient 1, pacient 2 atd.  

Obrázek 5. 1 Načtení pacientského snímku pomocí příkazu imread vlevo pacient 1 a vpravo pacient 2 

Při tvorbě samotného algoritmu jsem pro načtení snímku využila základního příkazu imread 

(obrázek 5. 1). Díky tomuto příkazu dojde k načtení snímku. Poté jsou nadefinovány originální 

rozměry obrázku a jejich uložení do proměnné size. Následně je zapotřebí vyříznout oblast makulární 

léze. Pokud bychom to neudělali, analýza neproběhne správně z důvodu přítomnosti terče zrakového 

nervu (papily), která je na snímku výraznějším bodem, než je GA. Tento výběr byl realizován za 

pomocí příkazu imcrop (obrázek 5. 2).  
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Obrázek 5. 2 Výběr postižené oblasti pomocí příkazu imcrop vlevo pro pacienta 1 a vpravo pro pacienta 2 

V dalším kroku je nutné převést načtený RGB obraz do jiného datového typu, než ve kterém se 

původně nacházel. Získané snímky byly vyextrahovány z přístroje Spectralis ve formátu PNG s osmi 

bitovou hloubkou (uint8). V tomto datovém typu však obraz nemůže zůstat, protože by nebylo možné 

provádět některé matematické operace. Vhodným datovým typem je typ double. Stejnojmenný je pak 

i příkaz pro převod z jednoho datového typu do druhého.  

5.2 Preprocessing 

Úprava snímku je prováděna několika zůsoby. Nejprve je důležité převést snímek na stupně šedi, pro 

získání obrazu ve stupnních šedi (příkaz rgb2gray). Následně je nutné obraz zmenšit na polovinu jeho 

velikosti, aby analýza byla výpočetně jednodušší (příkaz imresize). 

Je nutné s tímto nově nastaveným parametrem počítat při dalších operacích, aby byla analýza přesná. 

Zde se jevilo jako nejjednodušší právě změnšení na polovinu. 

V dalším kroku dochází k zobrazení obrazu pomocí příkazu imagesc, který umožňuje zobrazení 

obrazu v nadefinované barevné škále. Jedním z parametrů pro tento příkaz je clims, který definuje, 

v jaké barevné škále bude obraz zobrazen. Pro lepší představu jsou na obrázku 5.3 dvě možnosti 

nastavení tohoto parametru. Nadefinována je v tomto případě i barevná mapa obrázku, která je 

nastavená jako gray (není třeba nastavit jinou barevnou mapu, snímek je převeden na stupně šedi). 

U imagesc je možné nastavit i měřítko pomocí příkazu axis, tato možnost je v použitém algoritmu 

vypnuta, ale pro znázornění funkce je na obrázku 5. 3 toto měřítko zapnuto.Výsledkem této sekvence 

je obraz v nadefinované barevné škále a v požadované barevné mapě.  
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Obrázek 5. 3 Použití příkazu imagesc vlevo ve škále [0 255] a vpravo [0 100] 

Dalším použitým příkazem je fspecial, který vytváří požadovanou konvoluční masku pro 

příkaz imfilter, který je využíván pro filtrování multidimenzních obrazů. Obraz je filtrován 

gaussovským jádrem s poloměrem 20 a sigmou 10. Tento typ filtrování je součástí použitého skriptu 

pana Li Wanga a spol., kteří definovali matematický princip Gaussianovy aktivní kontury, která je 

využita v tomto algoritmu. Tento skript byl upraven pro správnou funkci na získaných 

oftalmologických snímcích. 

5.3 Segmentace obrazu 

Segmentačních metod existuje spousta, jejich úkolem je oddělit určitý objekt zájmu od pozadí. V mé 

obrazové analýze bylo nutné využít metodu rychlou, přesnou a zároveň elegantní, jelikož je úkolem 

vytvořit automatizovanou analýzu.  

Vhodnou metodou se nakonec zdála být aktivní kontura, která patří mezi level-setové segmentační 

metody. Ve svém algoritmu jsem využila již předdefinovaného algoritmu vytvořeného panem Li 

Wangem, který je i spoluautorem matematického modelu této použité kontury. Tento matematický 

model vysvětlují v článku Active contours driven by local Gaussian distribution fitting energy (2009). 

[15] 

Výhodou aktivní kontury oproti jiným segmentačním metodám, např. prahování, je držení jejich tvaru 

– kontura přilne na segmentovanou část obrazu. Toto přilnutí je možné díky křivce, která se postupně 

tvaruje na tento objekt. Tyto aktivní kontury,mohou být rozděleny do dvou základních typů s odlišným 

matematickým popisem. 
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1. Parametrická kontura: 

        

               

          

Tento popis vyjadřuje, že existuje vektor, který je složen z x-ové a y-ové souřadnice. Každému číslu 

z intervalu (0,1) je přiřazena dvojice souřadnic. Pokud kontura vychází z tohoto zápisu, jedná se 

o parametrickou konturu. Tyto kontury se nemohou rozdvojit a drží přesně tvar.  

2. Geometrická kontura 

Tento typ aktivní kontury vychází z implicitního zápisu počáteční křivky – například kružnice 

s nulovým posunem: 

                    

Tato křivka se vyvíjí v čase – klíčová vlastnost pro aktivní kontury. Jedná se tedy o modelování 

nějakého děje v čase. 

U level-setových metod kontura rozděluje obraz na vnější a vnitřní oblast. Obraz se tak skládá ze tří 

částí: Vnitřní oblasti, kterou tvoří záporné hodnoty (záporná hodnota nejkratší euklidovské vzdálenosti 

bodů od kontury), vnější oblast (kladná hodnota nejkratší euklidovské vzdálenosti bodů od kontury) 

a samotná kontura s nulovou hodnotou. Lze si tak představit, že z prostoru  2
 vznikne prostor  3

. Čím 

vzdálenější bude bod od křivky, tím větší bude výsledná hodnota. Výsledkem tohoto výpočtu bude 

kužel, který definuje vzdálenosti kladných a záporných hodnot od nulové hodnoty a tím dojde 

k vytvoření level-setového prostoru. Level-setový prostor je definován level-setovou funkcí Ф, která je 

zapsána takto: 

          

Obor hodnot funkce Ф patří do  3
. Už se tedy nejedná jen o křivku, ale o celý prostor, který se bude 

postupně měnit v čase. 

V jednom z nejzákladnějších případů pro vývoj level-setového prostoru je potřeba určit gradient, který 

je potřebný ke správnému vývoji tohoto level-setového prostoru: 

    
  

  
 
  

  
  

Gradient je vektor, má tedy určitý směr a velikost. Tam, kde je velká derivace (velká změna), dochází 

k velké změně a i gradient je velký . Pokud je v obraze prudká změna jasu, je gradient velký. Tam, kde 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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je v obraze nízká změna jasu je gradient malý. Prudké změny jasu – velké gradienty, určují hrany 

v obraze. 

Vyvíjení křivky v level-setu v čase je dán parciální derivací level-setové funkce Ф podle času: 

  

  
 

V nejjednoduššíim případě se kontura vyvíjí v čase ve směru normály, kdy je rychlost vývoje 

"c" konstantní. 

  

  
        

c ... konstanta určující velikost normály 

     ... normálový vektor 

Vzorec pro výpočet normály je definován takto: 

      
  

    
 

Směr normály určuje gradient. Normálový vektor je kolmý k tečně kontury, která se vyvíjí ve směru 

této normály vynásobené konstantou. Místo konstantní rychlosti můžeme využít funkci divergence 

normál. Divergence určuje, jestli se vektory sbíhají do nějakého bodu, nebo rozbíhají. Nejprve se 

spočítají normály a divergence určí, jestli se v tomto místě vektory sbíhají – záporná divergence, nebo 

rozbíhají – kladná divergence. Tímto způsobem lze provést vývoj level-setového prostoru, který je 

však v těchto případech nezávislý na hodnotách obrazu. Pro segmentaci objektu v obraze je tedy 

vhodné použít rychlostní funkci závislou na velikosti gradientu obrazu. 

Nejčastěji používané typy kontur, které se v poslední době využívají, jsou založeny na principu 

minimalizace energetického funkcionálu. Funkcionál je zobrazení, které funkci přiřazuje reálné číslo. 

Do funkcionálu je dána kontura a sleduje se velikost energie. Pokud by byla energie příliš velká, 

kontura se postupně deformuje do tvaru, který energii zmenšuje. To se iteračně provádí tak dlouho, 

dokud se nedosáhne minima energie.  

(5) 

(6) 

(7) 
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Obrázek 5. 4 Výsledek segmentace aktivní konturou, vlevo pro pacienta 1 a vpravo pro pacienta 2 

Dále bylo nutné nastavit ostatní vstupní parametry kontury tak, aby se kontura co nejpřesněji 

rozšiřovala a ohraničila celou oblast GA. Jedním z nejdůležitějších parametrů nakonec bylo 

nadefinování výchozí kružnice, ze které bude kontura vycházet. Nejprve byl zvolen menší poloměr 

této kružnice, ale kontura se špatně rozšiřovala z intenzivnějších částí GA do méně intenzivních. 

V dalším kroku byla nadefinována jiná část GA ze které se kontura rozšiřovala. Ani tento způsob 

nevedl k tomu, aby kontura ohraničila celou GA proto další možností bylo nastavit konturu tak, aby 

byla vždy větší než GA a postupně se zmenšovala až k intenzitním hranám mezi periferní sítnicí a GA. 

5.4 Výpočet velikosti plochy GA 

Již od první myšlenky, jak by se dal realizovat výpočet plochy léze bylo jasné, že nejvhodnější cestou 

by byl převod obrazu do binární podoby. Této úvaze napomáhá i charakteristika aktivní kontury. Díky 

parametru Ф, který definuje, které hodnoty jsou vně a které uvnitř kontury pomocí kladných 

a záporných hodnot bylo možné vhodně zvoleným cyklem vypočítat, kolik pixelů se nachází uvnitř 

kontury. Tato suma se následně převede na reálnou hodnotu mm
2
. 

Cyklus pro samotný výpočet začíná určením proměnné count, do které se bude postupně zapisovat 

počet pixelů. Celý obraz je následně procházen pixel po pixelu a pokud narazí na hodnotu 1, zapíše ji 

do této proměnné. Aby cyklus zapisoval pouze hodnoty 1, je potřeba převést obraz do binární podoby. 

Každé záporné hodnotě uvnitř kontury je dána hodnota 1 a všem kladným hodnotám mimo konturu je 

dána hodnota nula. 

Cyklus prochází přes všechny pixely, které jsou definované souřadnicemi [i, j]. Nejprve se kontroluje 

celý sloupec řádek po řádku. Jakmile je kontrola jednoho sloupce dokončena, přejde se na další 

sloupec, který je opět kontrolován řádek po řádku a pokud cyklus při kontrole narazí na hodnotu jedna, 

zapíše ji do proměnné count.  
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Převod na plošnou jednotku byl realizován nejprve za pomocí rozlišení snímku, které bylo 200 µm. 

Tato hodnota odpovídá vyznačené oblasti v každém snímku. Bohužel tato hodnota není u všech 

snímků stejná. Pro každý pacientský snímek odpovídala tato hodnota jinak velké oblasti. Tento 

problém je dán dioptrickým ostřením, které se nastavuje při každém snímkování subjektivně a ,,na 

míru” pacientovi. Proto je každý snímek jinak velký a rozlišení 200 µm odpovídá jinak velké části 

obrazu. Tento problém byl vyřešen nutností využití funkce přístroje Spectralis sloužící k proměření 

velikosti snímků, která odpovída reálné hodnotě velikosti vyšetřované oblasti očního fundu. Tento 

parametr se následně vloží do algoritmu, který s ním již počítá a přepočítá si podle něj i velikost 

jednoho pixelu, a to tak, že tuto naměřenou hodnotu vydělí velikostí obrazu, který je načten pomocí 

příkazu imread. Tato velikost 1 pixelu pak slouží k přepočtu sumy všech pixelů s hodnotou 1 na 

plochu, jejíž jednotka je mm
2
. [16] 

5.5  Aplikace GA ANALYSIS  

Z celého nadefinovaného skriptu byla následně vytvořena aplikace, která bude sloužit jako pomocník 

k diagnostice makulární léze. Tato aplikace vznikala v grafickém uživatelském rozhraní GUI (Graph-

ical User Interface) MATLAB 2011a. 

Vzniklé uživatelské rozhraní je zobrazeno na obrázku 5.5. Níže bude dopodrobna popsáno, jak se 

aplikace ovládá, tento popis bude následně skrnut do jednoho dokumentu, který bude dostupný 

vyšetřujícímu, který bude aplikaci obsluhovat. K tomuto návodu se dostane přes tlačítko Help, které se 

nachází v levém horním rohu. 

Aplikace po spuštění je zobrazena na obrázku 5.5. Je zde několik základních ovládacích prvků: Load, 

BW, Reset, Start segmentation a Clear All. Ve dvou bílých oknem jsou zobrazeny pacientské snímky 

v průběhu analýzy pro lepší přehled obsluhy, jak vypadal snímek před a po segmentaci. Výsledky 

segmentace jsou zobrazeny v polích Count of pixels a Lession area. Pole Fundus diameter slouží 

k zapsání naměřeného průměru fundu, pokud by nebyla tato hodnota zadána, segmentace nemůže být 

spuštěna. Nastavení jasu snímku může být prováděno s pomocí posuvníku, který se nachází pod 

prvním bílým polem. 
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Obrázek 5. 5 Aplikace na výpočet velikosti plochy geografické atrofie 

5.5.1 Návod k obsluze aplikace 

Nejprve je potřeba načíst pacientský snímek, přes ovládací prvek Load (Obrázek 5.6) 

 

Obrázek 5. 6 Načtení snímku 

Snímek se zobrazí v levém poli, kde je nutné provést výběr oblasti makulární léze (Obrázek 5.7). 
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Obrázek 5. 7 Výběr oblasti makulární léze 

Na vyznačenou část je porovést dvojklik, oblast se následně ořízne a zobrazí (Obrázek 5.8). 

 

Obrázek 5. 8 Zobrazení požadované oblasti 

V této fázi je potřeba zadat naměřenou velikost průměru očního pozadí, která je naměřena pomocí 

jedné z funkcí OCT. Tato hodnota musí být doplněna v mikrometrech, protože je následně 

automaticky převedena na milimetry. 
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Obrázek 5. 9 Doplnění hodnoty průměru do pole Fundus diameter 

Pomocí ovládacího prvku BW je možné podívat se na snímek v režimu Black and White, nebo za 

pomocí posuvníku nastavit jas snímku. Pomocí tlačítka Reset je možné tuto možnost zrušit. 

Segmentace se spustí po kliknutí na ovládací prvek Start segmentation (Obrázek 5.10). 

 

Obrázek 5. 10 Spuštění segmentace pomocí tlařítka Start segmentation,  segmentovaný snímek se zobrazí v 

druhém poli 

Po skončení segmentace aktivní konturou se v poli Count of pixels zobrazí počet pixelů v kontuře 

a výsledná plocha léze v mm
2 
(obrázek 5.11) 
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Obrázek 5. 11 Konec segmentace a výsledky výpočtů 

Analýza je dokončena, po stisknutí tlačítka Clear all je možné vrátit aplikaci do původního nastavení 

(obrázek 5.5). 

5.6  Analýza pacienta 1 

Prvním vyšetřovaným pacientem je 91 letá pacientka s geografickou atrofii nacházející se v pravém 

oku. Infračervený snímek a OCT je vyobrazeno na obrázku 5.12. Analyzován byl snímek získaný v 

režimu BAF (Blue Laser Autofluorescence). 

Protože je celá analýza lehce nepřesná z důvodu toho, že ne vždy každý vyšetřující označí oblast 

geografické atrofie stejně, bude vždy analýza lehce nepřesná.  

Pro analýzu snímků  této pacientky byl naměřen průměr fundu 8808 µm (viz. obrázek 5.11). 

Na obrázku 5.12 je vidět pracovní prostředí OCT Spectralis oční kliniky FNO. Na infračerveném 

snímku je vyznačeno, kde budou provedeny jednotlivé OCT řezy. Jeden z OCT řezů je vidět v pravé 

části obrázku 5.12. Na tomto snímku je vidět ablace retinálních vrstev v oblasti geografické atrofie.  
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Obrázek 5. 12 Pracovní prostředí OCT Spectralis, vlevo IR snímek pravého oka pacientky, vpravo OCT řez 

postiženou makulou 
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5.7 Analýza Pacienta 2 

Druhým vyšetřovaným pacientem, u kterého byla provedená analýza, tentokrát na obou očích, je 

85 letý pacient se zasaženým levým i pravým okem. 

 

Obrázek 5. 13 Infračervený snímek (vlevo) postiženého levého oka a OCT řez makulou (vpravo) 
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Obrázek 5. 14 Infračervený snímek (vlevo) postiženého pravého oka a OCT řez makulou (vpravo) 

 

Obrázek 5. 15 Analýza GA, pacient 2, levé oko 
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Obrázek 5. 16 Analýza pacienta 2, levé oko 
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5.8  Analýza pacienta 3 

Ve třetí analýze je použita pacientka, která má levé oko postižené vlhkou formou onemocnění. Tato 

analýza je zde zařazena kvůli toho, aby se srovnal účinek analázy na suchou a vlhkou formu 

onemocnění. Léze vzniklé v důsledku progrese vlhké formy mají jiný charakter, než geografická 

atrofie a jejich segmentace je daleko náročnější (obrázek 5.19). 

 

Obrázek 5. 17 Snímek očního pozadí pacienta 3 postiženého vlhkou formou VPMD 

 

 

Obrázek 5. 18 Infračervený snímek vlhké formy onemocnění (vlevo) a vpravo OCT postižené oblasti 
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Obrázek 5. 19 Analýza vlhké formy onemocnění 

Na obrázku 5.19 je vidět, že analýza neproběhla správně,  aktivní kontura ohraničila správně jen část 

makulární léze, proto i výsledek se nedá považovat za zcela správný. 
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Závěr 

Tato práce se zabývala návrhem softwarového nástroje pro automatizovanou analýzu geometrických 

parametrů makulární léze. Tato aplikace byla vytvořena v programovém prostředí MATLAB 2011a 

a grafickém uživatelském rozhranní GUI pro potřeby klinické praxe Oční kliniky Fakultní nemocnici 

Ostrava, kde bude tato aplikace testovat v praxi. 

Při testování pacientských dat, které je popsáno v posledních kapitolách této práce byly zhodnoceny 

vybrané snímky. U pacienta 1 a u pacienta 2 byla diagnostikována geografická atrofie – terminální 

stádium suché formy VPMD, u pacienta 3 byla diagnostikována vlhká forma tohoto onemocnění. 

Úkolem bylo vytvořit analýzu pro výpočet geometrických parametrů geografické atrofie tak, aby 

dokázala stanovit a vypočítat, jak velkou plochu očního fundu postihuje vlhká forma onemocnění. 

Protože je geografická atrofie terminálním stádiem, kterému předchází tvorba malých ložisek – drúz – 

bylo by přínosné, aby aplikace dokázala analyzovat i toto stádium onemocnění, což by nebylo vůbec 

jednoduché zejména proto, že se na očním snímku tyto drúzy projevují jako neostrá a nekompaktní 

ložiska v periferní části makuly. 

Prostředky pro evaluaci těchto paramatrů makulárních lézí jsou velmi potřebné, protože umožňují 

klinikům sledovat progresi onemocnění v čase. Protože pozdně diagnostikovaná Věkem podmíněná 

makulární degenerace způsobuje slepotu, je výzkum soustředěn zejména do této oblasti, což zamezí 

další progresi onemocnění, která má u suché formy pomalejší vývoj než u vlhké formy. Díky včasné 

a přesné diagnostice onemocnění je možné zahájit léčbu, která se u suché formy aplikuje ve formě 

vhodných farmakologických doplňků, a u vlhké formy vhodným odstraněním choroidální 

neovaskularizační membrány vedoucí ke stabilizaci onemocnění. 

Do budoucna by bylo velmi přínosné rozšířit aplikaci tak, aby se dala použít k analýze obou forem 

onemocnění. Analýza některých snímků s geografickou atrofií rozšířenou až na oblast papily, se 

v těchto případech ukázala jako nepřesná. Toto nastává zejména proto, že je papila v obraze 

nejintenzivnějším bodem společně s odstupujícími cévami. Tomuto jevu nemohl zabránit ani výřez 

zasažené oblasti, který byl v aplikaci použit právě z důvodu přítomnosti papily a odstupujících cév. 

Tyto cévy zůstávaly v obraze i při výběru zasažené oblasti a díky tomu, že se na tuto oblast aktivní 

kontura místy rozšířila, způsobují nepřesnosti ve výpočtech. 

Testování bylo provedeno na malém množství klinických dat z důvodu absence pacientů s rozvinutou 

formou geografické atrofie. Aplikace bude dále testována v klinické praxi a na základě dalších 

poznatků bude dále rozšiřována o další funkční prvky, které mohou být realizovány v rámci 

diplomové práce. 
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