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Abstrakt 

Hodnocení kostního věku (BAA, bone age assessment) je diagnostická metoda umožňující 

zjistit rozdíl kostního věku od věku kalendářního. Mezi dvě hlavní metody hodnocení kostního věku 

patří metoda GP atlasu a metoda TW2. Obě metody patří mezi metody subjektivní a časově náročné. 

Hodnocení kostního věku je důležité především u dětí s endokrinní poruchou spojenou s poruchou 

sekrece růstových hormonů, pro sledování léčby růstovým hormonem či zhodnocení pacienta před 

operací. Teoretická část je zaměřena na stavbu a vývoj kostí, hodnocení kostního věku a dostupné 

aplikace umožňující jeho hodnocení. Praktická část je věnována navržení, vývoji a následné realizaci 

poloautomatické softwarové aplikace hodnotící kostní věk z rentgenových obrazových dat levé ruky 

dítěte.   

Abstract 

Bone age assessment (BAA) is a diagnostic method providing the possibility to differentiate 

the bone age from the biological age. There are two main methods of bone age assessment – GP atlas 

method and TW2 method. Both these methods are subjective and time consuming. Bone age 

assessment is important especialy for children with endocrinal malfunction connected with 

malfunction in secretion of growth hormones, for monitoring of growth hormone treatment or for 

evaluation of patient before surgery. Theoretical part is focused on bone constuction and osteogenesis, 

on classification of bone age and on available applications for this classification. Practial part is 

dedicated to design, development and implementation semiautomatic software application which 

classifies the bone age from X-ray picture of child’s left hand. 

Klíčová slova 

Kostní věk (BA); biologický věk; TW; GP; antropologie; auxologie; antropometrie; stavba 

kostí; růst kostí; RTG zobrazení; hodnocení kostního věku; automatizované hodnocení kostního věku; 

radiologie. 
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Úvod 

Stanovení kostního věku (ang. bone age, dále jen BA) hraje důležitou roli v diagnostice 

a terapii. Vyhodnocení BA se využívá nejčastěji u pediatrických pacientů k posouzení růstu kostry, 

sledování růstu během léčby růstovým hormonem či jako vstupní vyšetření před operací. Hodnocení 

BA se provádí z rentgenového obrazu levé ruky. Implementací vhodné metody zjistíme odchylku 

kostního věku od kalendářního věku dítěte. BAA se neprovádí jen v pediatrické endokrinologii, ale 

také v ortodoncii a pediatrické ortopedii. 

Hlavní metody hodnocení kostního věku jsou metody Greulich-Pyle a Tanner-Whitehouse, 

z nichž obě zahrnují rentgenové snímky levé ruky a zápěstí. V klinické praxi je nejčastěji používanou 

metodou ruční atlas G&P, atlas vytvořený Greulichem a Pylem, který obsahuje referenční soubory 

standartních rentgenových snímků (dále jen RTG) zdravých pediatrických pacientů. Ruční atlas má 

i svou digitální formu, atlas CAD. Digitální atlas při diagnostice pracuje jen s oblastí článků prstů (lat. 

phalanx), tzv. oblast ROI. Ruční atlas nemá dáno, podle které části bude BA hodnocen. Hodnocení je 

pouze na pozorovateli. Druhou hlavní metodou je metoda TW, sestavená Tannerem a Whithousem, 

v dnešní době inovovaná a aktualizovaná metoda TW2 a TW3. TW metoda je metodou ruční, existuje 

k ní i počítačová metoda, metoda CASAS. Bylo vyvinuto několik dalších metod posuzující BA 

pomocí ultrazvukového vyšetření, počítačové tomografie a magnetické rezonance. Ultrazvuková 

metoda je však velmi nepřesná a nespolehlivá. Při vyhodnocení BA pomocí CT je zbytečně velká 

radiologická zátěž pacienta. Zobrazení pomocí MRI je neinvazivní a relativně nové. Tudíž je 

hodnocení BA stále ve vývoji. 

Metoda atlasu je metodou subjektivní, radiolog hodnotí shodu, nejčastěji karpálních kostí (lat. 

ossa carpi), radiusu, ulny a některých phalangů či metakarpálů, RTG snímku pacienta s referenčními 

obrazy rentgenů v atlasu. Hodnocení je časově náročné a nepřesné. Při používání atlasu byly 

zaznamenány rozdíly věku mezi pozorovateli od 0,37 do 0,6 věku, rozdíl uvnitř pozorovatele byl od 

0,25 do 0,47 roku. 

Metoda TW je metodou objektivní. Kostní věk je odvozen z vývojového skóre osifikačních 

center článků prstů, oblasti ROI. Metodu lze provádět ručním měřením nebo pomocí 

automatizovaných počítačových programů. Metoda TW je časově náročná, komplikovaná na výpočty 

a v určitých věkových skupinách nepřesná. V klinické praxi se málo využívá.  

Ruční atlas G&P lze využít pro BA všech pediatrických pacientů, od narození do 18 let dítěte. 

Díky nízkému kontrastu mezi měkkou tkání a vyvíjejícími se kostmi (strukturou kostí) článků prstů, 

oblasti ROI a nesouměrnému vývoji epifýz, přibližně do 7 let dítěte, je určení BA pomocí TW metody 

a CAD obtížné. Proto při TW a CAD metodě dochází k nepřesnému měření BA a mylné diagnóze. 

TW a CAD měření BA je vhodná pro pediatrické pacienty starší 7 let. Pro mladší pacienty 7 let, je 

vhodné využít zobrazení karpálních kostí. Ty se ve fázi vývoje objevují na RTG snímku jako pinové 

body zvětšující se vývojem do své optimální velikosti a charakteristických tvarů. Při hodnocení podle 

karpálních kostí může dojít k nepřesnému hodnocení u starších pacientů z důvodu překrytí karpálních 

kostí. V tomto případě se radiolog zaměřuje na další vývojové znaky osifikace či vývoj sezamské 

kůstky v úrovni metacarpofalangeálního kloubu palce. 



16 

 

Dostupné metody 

Nemocnice, či soukromé kliniky ve světě využívají obě dostupné metody, TW i G&P. Dalšími 

dostupnými metodami v zahraničí jsou metody založené na TW metodě s použitím rozdílných oblastí 

kostí ruky. Další, ve světě využívanou aplikací, je aplikace BoneAge, Casas, HANDx, ultrazvukové 

metody, metody za použití magnetické rezonance. Využití mají v pediatrii, endokrinologii, 

antropologii i soudní antropologii. V České republice se hodnocení BA provádí ve většině případech 

pomocí G&P – ručního atlasu. Automatizované aplikace založené na TW2 metodě nejsou využívané 

z důvodu časové a finanční náročnosti. Jedinou dostupnou automatizovanou metodou v České 

republice je aplikace BonExpert popsána v kapitole 3.4.16. Slezská nemocnice v Opavě p.o. nehodnotí 

BA pomocí ručního atlasu, digitálního atlasu ani pomocí aplikací, nýbrž využívá tištěné náčrty koster 

levých rukou z knihy [1]. Aplikace vyvinutá v rámci této diplomové práce usnadní hodnocení BA 

odborníkům a pomůže se zorientovat v hodnocení BA novým lékařům a studentům.  

Návrh řešení problematiky 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout a realizovat řešení pro vyhodnocování kostního věku. 

Navrženy byly dva systémy. Jeden systém pracující pomocí TW metody, druhý systém využívající 

atlas rentgenových snímků. Po zvážení požadavků na aplikaci a uživatelskou komfortnost, byla 

nejprve navržena aplikace využívající atlas RTG snímků a náčrtků kostry ruky. Na rozdíl od 

digitálního atlasu by tato aplikace byla vhodná pro pediatrické pacienty ve věku od narození do 18 let. 

Po nahrání klinického RTG snímku pacienta by program vyhodnotil referenční RTG snímky atlasu 

a nahraný snímek pomocí statistické analýzy komparace histogramů obrazů a program by následně 

vyhodnotil a zobrazil uživateli odpovídající malou skupinu referenčních RTG obrazů pro daný kostní 

věk. Uživatel by s výsledkem kostního věku mohl souhlasit, nebo by mohl prolistovat ostatní 

referenční snímky atlasu a porovnat je. Vývoj aplikace vyhodnocující histogramy nebyla realizována 

z důvodu nepříznivých výsledků při testování aplikace. 

Dalším řešením aplikace je využití metody TW. Aplikace bude stále využívat referenční 

rentgenové snímky atlasu s tím rozdílem, že se využívá rozhodovacího stromu (z ang. Dicision tree) 

k analýze rentgenového obrazu a vyhodnocení kostního věku. Výsledkem aplikace je stejně jako 

v prvním návrhu aplikace malá skupina referenčních rentgenových snímků odpovídající věkové 

kategorii snímku klinického. Uživatel nahraje do aplikace klinický RTG obraz, vybere z nabídky, zda 

bude hodnotit RTG obraz dívky nebo chlapce a nabídne se mu 8 odpovědí na první otázku týkající se 

osifikace radia. Každá kost bude mít 8 vývojových znaků, podle kterých bude uživatel rozhodovat, 

v jaké fázi vývoje je klinický obraz. 

Struktura práce 

Diplomová práce je rozdělena do teoretické a praktické části. V úvodu teoretické části je 

nastíněna problematika, dostupné metody a návrh řešení v rámci diplomové práce. Hlavním obsahem 

teoretické části je vývoj a růst kostí, patologie růstu kostí, teorie kostního věku a jeho hodnocení, 

dostupné metody a implementace vyhodnocování kostního věku. Závěrem teoretické části jsou 

kazuistiky pediatrických pacientů s poruchou růstu.  
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Praktická část diplomové práce popisuje postup návrhu a realizace aplikace pro 

vyhodnocování kostního věku. Seznamuje s použitými prostředky, uživatelskými rozhraními, 

diagramy výsledné aplikace a s jejím výsledným testováním. 

Cíl práce 

Cílem práce je navrhnout a realizovat softwarovou aplikaci pro výpočet kostního věku 

z rentgenových obrazových dat pro snadnější a rychlejší analýzu kostního věku..  



 

 

Teoretická část
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1 Základní pojmy  

1.1 Antropologie 

Antropologie je věda o člověku zaměřující se, na rozdíl od anatomie, na vznik a vývoj 

člověka, původ, chování, sociální i kulturní vývoj člověka. Stopy antropologie sahají až do roku 335 

př.n.l., zaznamenané prvními pitvami v Alexandrii, provedené Hérobilosem. Antropologii, jako vědu, 

zavedl v roce 1775 německý lékař Johann Friedrich Blumenbach zabývající se tělesnými znaky 

a Andras Adolf Retzius, který se zabýval tělesnými rozměry. V České republice antropologii rozvíjel 

český lékař a antropolog Jindřich Matiegk a politik a novinář Eduard Grégr [3, 4]. 

1.2 Auxologie 

K antropologii se váže další biomedicínský obor, zabývající se růstem, vývojem a poruchami 

růstu člověka, Auxologiie. Auxologie je věda zabývající se všemi aspekty vývoje a růstu lidského 

organismu, tj. kostí, ale i orgánů, pohlavní změny, vývojové znaky. Definuje růst jako soubor všech 

změn nevyvinutého organismu.  Při hodnocení růstu, růstové akcelerace hodnotí včetně kostního věku 

další aspekty vývoje [3, 4]. 

1.3 Antropometrie 

Posledním ze souvisejících pojmů je Antropometrie. Jedná se o základní metodu antropologie, 

nejstarší metodu měření vývoje růstu člověka. Měření prováděné na kosterních ostatcích se nazývá 

osteometrie. Antropometrie se dnes častěji nazývá somatometrie. Měření na principu posuvného 

měřidla, nejčastěji atropometr, dále kefalometr, pásmové měřidlo. Měřením můžeme zjistit 

patologické změny ve vývoji a růstu [3, 4].   
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2 Fyziologie tělesného růstu 

2.1 Kostní tkáň 

Kost, lat. os, je mírně pružná, pevná tkáň tvořena dvěma základními hmotami. První, 

organická, ústrojná složka, ossein, (25 až 40 % složení kosti). Vytváří lamely stejnosměrného 

a spirálovitého tvaru, mezi nimiž jsou lakuny1 pro osteocyty. Zajišťuje pevnost, pružnost a poddajnost. 

Druhou složkou, neústrojnou, anorganickou (60 až 75 % složení kosti), tvoří soli, vápník, fosfor, fluor 

a další prvky. Hlavní součástí anorganické složky jsou krystaly hydroxiapatitu, fosforečnanu 

vápenatého, jež zajišťují pevnost. Během života se poměr těchto látek mění. Stářím anorganická 

složka přibývá, kosti se stávají tvrdšími, zato však křehčími a lámavějšími [5, 6, 9, 10, 18]. 

Z makroskopického hlediska rozlišujeme na kosti dva typy kostní tkáně. Pevnou kostní tkáň, 

substantia compacta, neboli kompakta. Kompakta je tvořena uspořádanými trubicovými, nebo 

destičkovými lamelami a je to hutná tkáň obsažena především na diafýze dlouhých kostí. Má také 

růstovou aktivitu a regenerační schopnost. Lamely jsou uspořádány v Haversovy systémy, neboli 

osteon. Osteon je tedy základní stavební jednotkou kompakty. Osteon je napovrchu tvořen lamelami, 

mezi nimiž jsou lakuny s uloženými osteocyty (osteoblasty) a kolagenním vláknem. Osteoblasty jsou 

buňky kubického tvaru s dlouhými výběžky, na povrchu trámců kostní tkáně produkující bílkovinu. 

Regulují mechanické namáhání, syntetizují kostní matici a usnadňují proces mineralizace. Odpovídají 

za resorpci kostí.  60 až 80 % osteoblastů odumře do 200 dnů, ostatní osteoblasty se stávají kostními 

buňkami a část osteoblastů zatahuje své výběžky, obklopí se mezibuněčnou hmotou a stávají se z nich 

protáhlé buňky, osteocyty. Osteoblasty (osteocyty) obklopené mezibuněčnou hmotou tvoří 90 % 

buněk v kostech a žijí v rozmezí 1 až 50 let. Nejvíce osteoblastů je v místech novotvorby. Osteocyty 

reagují na zátěž, jsou součástí regulačních procesů. Střed osteonu je tvořen centrálním kanálkem 

vyplněným vazivem, pojivými buňkami, krevními kapilárami a nervovými vlákny [5, 6, 9, 10, 18]. 

Druhý typ tkáně je houbovitá tkáň složená z trámců a plotének, substantia spongiosa, neboli 

spongiosa. Vyskytuje se především v epifýzách dlouhých kostí. Okolí spongiózy je tvořeno osteocyty, 

uloženými v podlouhlých mělkých dutinách, lakunách. Osteocyty mezi sebou anastomosují2, vytváří 

mezi sebou pomocí výběžků plasmodiální síť a jsou uloženy mezi lamelami [5, 6, 9, 10, 18]. 

Dlouhé kosti sestávají z diafýzy a epifýzy. Diafýza je podlouhlá, válcovitá. Střed diafýzy je 

tvořen dřeňovou dutinou, cavitas medullaris, obsahující kostní dřeň, medulla ossea. Kostní dřeň je síť 

retikulárních vláken, vyplňující dutiny uvnitř dlouhých kostí a dutiny u spongiózních kostí. V síti jsou 

uloženy buňky pro tvorbu bílých a červených krvinek a krevních destiček. Kostní dřeň je 

haematopoetický orgán, krvetvorný, bohatě prokrvený. V dětském věku je kostní dřeň obsažena 

převážně v dlouhých kostech a má červenou barvu. Postupem času žloutne vlivem přítomnosti 

tukových buněk v retikulárním vazivu a zůstává jen v plochých kostech. Ve stáří je barvy šedé [5, 6, 9, 

10, 18]. Epifýza tvoří kloubní konce dlouhých kostí vyplněná spongiózou. Na povrchu je kompaktní 

vrstva, růstové chrupavky umožňující růst kostí do dílky. Ukládání růstových destiček a jejich 

remodelaci umožňují chondrocyty. 

                                                      
1 Lakuny – štěrbiny, dutiny  
2 Anastomóza - přirozené anatomické spojení mezi dvěma buňkami 
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Na povrchu dlouhých kostí se nachází periosteum, neboli okostice. Okostice je tuhý vazivový 

obal kosti je bohatě vaskularizován a inervován. Umožňuje tvoru nové vrstvy kosti, díky které kost 

roste do šířky. Periost je tvořen třemi vrstvami. První, povrchová vrstva je tvořena řídkým vazivem 

obsahující fibrocyty a tukové buňky. Střední vrstva obsahuje kolagenní a elastické vlákna. Poslední 

vrstva, vnitřní je bohatá na osteoblasty, fibroblasty a cévní pleteně. Podrobnou strukturu kosti a její 

znázornění můžeme vidět na obrázku č. 1 [5, 6, 9, 10, 18]. 

 

2.2 Osifikace a růst kostí 

2.2.1 Osifikace kostí 

Vývoj kostí začíná v prenatálním a postnatálním období. Vznik osifikačních center je jednou 

ze známek zralosti plodu. Kosti se vyvíjí osifikací (kostnatění) z vazivového nebo chrupavčitého 

modelu primárního centra (diafýza) nebo ze sekundárního centra (epifýza). Kosti vznikající na 

podkladě vaziva se vznikají tzv. desmogenní osifikací a kosti vznikající na bázi chrupavky se vyvíjejí 

tzv. chondrogenní osifikací. Vývoj kostí probíhá pouze v oblastech růstových center, místa kostní 

tkáně jsou nahrazena vrstvou chrupavky nebo vaziva. Na vývoji kostí se podílejí dva druhy buněk. 

Osteoblasty produkující mezibuněčnou hmotu (kolagenní vlákna) a osteoklasty. Osteoblasty vytvoří 

kostěný plášť, kostní trámečky přímo ve vazivu [5, 6, 10]. 

Chondrální osifikace přetváří chrupavčitý model na kost. Proces osifikace začíná 

v 8. embryonálním týdnu v diafýze. V epifýzách vzniká osifikace ve většině případech až po narození. 

U dlouhých kostí nejdříve dochází k osifikaci perichondrální, tzn. uprostřed své délky a následuje 

Obrázek 1 Struktura kosti [5] 
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osifikace endochondrální. U plochých kostí je pouze osifikace endochondrální. Mezi epifýzou 

a diafýzou zůstávají až do dospělosti chrupavky, růstové chrupavky umožňující ve vývoji růst do 

délky, fýza. Vymizí mezi 14 a 18  rokem jedince a tím ukončí jeho růst do délky [5, 6, 10]. 

Desmogenní osifikace, osteoblasty produkují mezibuněčnou hmotu, umožňující diferenciaci 

kolagenním vláknům společně s ukládáním vápenaté soli. Postupným procesem osifikace vzniká 

houbovitá tkáň s kapilárami a nervovými vlákny. Koncem procesu se osteoblasty mění v osteocyty. 

Desmogenní osifikaci uplatňují především ploché a miskovité kosti (lebeční kosti) [5, 6, 10]. 

2.2.2 Růst kostí 

Podle Karlbergova modelu růstu, ICP, z aj. intang-childhood-puberty, růst kostí můžeme 

rozdělit do tří období [5, 6, 8, 10]. 

Infantilní období růstu probíhá již in utero, začíná v 8. až 9. týdnu těhotenství a trvá přibližně 

do dvou let věku. Ve 13. týdnu těhotenství je většina primárních center tubulárních kostí rozvinuta do 

diafýz. Při narození jsou všechny diafýzy osifikované, většina epifýz je stále chrupavčitá. Probíhá 

rychlý růst v druhé polovině nitroděložního těhotenství a časně postnatálně, poté je rychlost růstu 

mírně snížena. V prvních letech je růst ovlivněn genetickými a prenatálními faktory. Přírůstek výšky 

do dvou let dítěte je přibližně +35 cm [5, 6, 8, 10]. 

Dětský růst probíhá od dvou let do počátku pubertálního vývoje. Je to nejdelší období růstu, 

trvá přibližně 7,5 let života. Jedná se o období klidného a lineárního růstu s rychlostí přibližně 

4 cm/rok.  

Posledním obdobím je pubertální, trvající od pubertálního vývoje do dospělé výšky, v délce 

přibližně 4 až 5 let. V této fázi je růst nejvíce ovlivněn hormony. Je to období růstového urychlení 

s rychlostí přibližně 6 až 12 cm/rok. Zvýšená rychlost růstu začíná u dívek okolo 10. roku věku, 

u chlapců později, okolo 12. roku věku. Růst se následně zpomaluje, u dívek je růst zastaven většinou 

v 16. letech, u chlapců v 18. letech [5, 6, 8, 10]. 

Růst kostí probíhá apozicí, přikládáním nové tkáně k tkáni starší, z vrstev periostu a endostu. 

Tím vzniká růst kostí do šířky. Rostoucí kost prochází remodelací pro zachování tvaru, proporcí 

a funkce. Při remodelaci dochází k resorpci kostní tkáně. Růstové chrupavky se posunují k epifýzám 

a zanechávají za sebou novou kostní hmotu. Apozice a resorpce umožňují změnu tvaru kosti [5, 6, 8, 

10]. 

2.2.3 Řízení růstu kostí 

Růst kostí je ovlivněn třemi hlavními faktory a to genetikou, environmentálním faktorem, kde 

patří výživa, klimatické podmínky, nadmořská výška, zdravotní stav, psychosociální faktory 

a posledním faktorem je endokrinní faktor, jež je ovlivněn jak genetikou, tak environmentálními 

faktory. Nejvíce ovlivňují růst kostí žlázy s vnitřní sekrecí. Mají vliv na dobu přítomnosti růstových 

chrupavek. Sníženou funkcí žláz s vnitřní sekrecí, především štítné žlázy, dochází ke zvolnění růstu 

dlouhých kostí. Naopak urychlení růstu a urychlení vymizení růstových chrupavek ovlivňuje sekrece 

pohlavních žláz a vnitřní sekrece přední části hypofýzy [2, 8, 10, 18, 19]. 
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V první části prenatálního období, je důležitý faktor IGF II, proteinový polypeptid strukturou 

podobný inzulinu, složený ze 70 aminokyselin, vytvářen a uvolňován játry. V druhé části prenatálního 

období, fetálního období, od 3. měsíce těhotenství, ale i v postnatálním období, je důležitý faktor IGF I 

také podobný inzulínu. Koncentrace IGF I postupně narůstá. Oba IGF faktory jsou růstové faktory, 

zajišťující chondrogenezi a osteogenezi, podporují tvorbu DNA, proteosyntézu, buněčné dělení a růst 

orgánů. Koncentraci IGH ovlivňuje výživa matky, chronická onemocnění, infekce plodu in utero [2, 8, 

10, 18, 19]. 

Od dvou let dítěte se uplatňuje růstový hormon a genetický růstový potenciál. Další sekreci 

IGH I řídí růstový hormon pomocí navázání sebe na příslušný receptor, ale i výživa, saturace krve 

a tkání kyslíkem, acidobazická rovnováha, zdravotní stav dítěte. Působení IGH je dlouhodobé, 

lineární. Růstový hormon somatotropin, GH, je heterogenní polypeptid složen ze 191 aminokyselin. 

Vytváří se v hypofýze, je ovlivňován hypothalamem a jeho tvorba je zakódována ve skupině genů. GH 

se uvolňuje do krve pulzně, nárazově. S věkem se jeho sekrece zvyšuje. Řízení růstu probíhá 

autokrinně a parakrinně sekrecí IGF a GH. Autokrinně hormony působí na sebe navzájem. Parakrinně 

působí hormony na ostatní buňky tkáně [2, 8, 10, 18, 19]. 

V pubertálním vývoji je hladina GH nejvyšší, růstové zóny ovlivňují nepřímo pohlavní 

hormony. V začátku pubertální růstové doby dochází k urychlení proliferace3 kostních elementů 

způsobující růst do délky. V závěru puberty naopak dochází k apoptóze4 buněk způsobující růst do 

šířky [2, 8, 10, 18, 19]. 

Růst řídí další 4 kaskády hormonů vznikající v předním laloku hypofýzy, adenohypofýzy: 

somatotropní h., tyreotropní h., kortikotropní h.,gonadotropní h.,v hypothalamu neurosekrecí vznikají 

liberiny (stimulující h.) nebo statiny (inhibující h.) ovlivňující využití hormonů předního laloku 

hypofýzy. Vzniká tak hormon somatoliberin a somatostatin, tyreoliberin, kortikoliberin, gonadoliberin. 

Somatoliberin a somatostatin řídí z hypothamalu produkci somatotropinu. Tyreotropní hormon je 

glykoprotein stimulující produkci a sekreci hormonů štítné žlázy a příštítných tělísek tyroxinu T4 

a Trijodtyroninu T3 stimulující růst [2, 8, 10, 18, 19]. 

Produkce hormonů závisí na produkci, regulaci a citlivosti tkáně. Centrum řízení hormonů se 

nachází v hypothalamu. Hypothalamus je součástí spodiny mezimozku nad hypofýzou, přes thalamus 

je spojen s neocortex [2, 8, 10, 18, 19]. 

2.2.4 Patofyziologie růstu 

Většina abnormalit tělesného růstu je dána hormonální poruchou: 

 Porucha systému GH-IGF 

 Hypotyreóza 

 Nadbytek glukokortikoidů způsobený Cushingovým syndromem, dlouhodobým užíváním 

glukokortikoidů 

 Nedostatek pohlavních hormonů 

                                                      
3 Proliferace - bujení, novotvoření, růst. Podstatou p. je zvyšování počtu buněk tzn. dělením, mitózou v tkáni či orgánu  
4 Apoptóza - zánik buňky, který je odlišný od její nekrózy a není provázen zánětlivou reakcí 
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Genetické poruchy růstu jsou vzácnější než poruchy hormonální. Porucha růstu je součástí 

komplexního stavu onemocnění. Nejrozšířenější genetické poruchy jsou: 

 Turnerův syndrom 

 Syndrom Noonanové 

 Porucha shox genu 

K poruchám růstu může dojít také z důvodu chronických onemocnění v dětském věku, 

špatnou výživou, narušení psychosociálního stavu. Znaky poruch růstu jsou malý vzrůst a nadměrný 

vzrůst. Malý růst se vyskytuje mnohem častěji, než vzrůst nadměrný. Růst dítěte je sledován od 

narození u pediatrického lékaře. Důležité je sledování růstu z dlouhodobého hlediska. Růst může být 

zpomalen v rámci půl roku z např. z psychosociálních příčin a poté se rychlost růstu vrátí do normálu 

a není důvod zahajovat jakoukoliv léčbu zpomaleného růstu [2, 8, 10, 18, 19]. 

2.2.5 Malý vzrůst 

O malém vzrůstu dítěte hovoří percentiový graf sahající pod 3. percentil pro daný věk nebo 

zpomalená rychlost růstu. Růstovou rychlost můžeme určit z percentilového grafu. Snížená rychlost se 

projevuje poklesem v grafu o více než jedno pásmo. Příčiny malého vzrůstu jsou podmíněny 

souborem procesů či poruch. Růstová retardace je způsobena většinou vážných chronických 

onemocnění a nutričních selhání, mezi které patří celiakie, IBD, glykogenózy, chronická onemocnění 

ledvin a plic. Dále to jsou endokrinní poruchy, hypopituitarismus, kostní dysplazie, psychosociální 

porucha růstu či konstituční opoždění růstu a zmiňované komplexní stavy [2, 8, 19]. 

Hypopituitarismus, snížená sekrece IGF způsobená nedostatečností adenohypofýzy 

s deficitem jednoho nebo více hormonů.  

Kostní dysplazie je soubor vrozených poruch růstu a stavby kostí způsobená poruchou SHOX 

genu. SHOX gen patří mezi aktivátory transkripce (proces tvorby řetězce RNA podle informace 

obsažené v DNA). Dochází k deformacím kostí a větší lámavosti kostí. Typická kostní dysplazie je 

disproporcionalita postavy způsobená rezistencí vůči IGH [2, 8, 19]. 

Psychosociální nanismus je způsobený útlumem sekrece růstových hormonů psychickou 

deprivací dítěte. Malý růst dítěte může navazovat na růstové selhání in utero.  

Děti narozené s malým růstem se označují jako SGA/IUGR, z ang. small for gestational 

age/intrauterine growth retardation. Faktory způsobující malý vzrůst in utero mohou být vnitřní, ze 

strany plodu, nebo vnější, ze strany matky. S růstem in utero souvisí i genetická predispozice. Většina 

dětí s IUGR mají do dvou let života růstový výšvih. Mezi nejznámější syndromy poruchy růstu in 

utero patří Silverův-Russelův syndrom, SRS, zahrnující skupinu epigenetických poruch [2, 8, 19]. 

Malý růst je součástí komplexního klinického obrazu onemocnění jako jsou, RASopatie, 

Turnetův syndrom, syndrom Noonanové, Lériho-Weillova dyschondrosteóza. RASopatie, je soubor 

onemocnění mající stejné příznaky, mezi které patří fyziopatologie růstu. Turnerův syndrom je 

způsobený chromozomální aberací. Monozomie chromozomu X karyotypu 45,X a nepřítomnost 

chromozomu Y vede k poruchám růstu, skeletálním abnormalitám a osteoporóze. Syndrom 

Noonanové je podobný Turnerovu syndromu. Jedná se o vývojovou poruchu způsobenou genetickou 
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či náhodnou mutací genů. Syndrom Noonanové lze rozpoznat in utero pomocí ultrazvukového 

zobrazení. Po narození dítěte nastávají poruchy příjmu potravy, malý vzrůst, srdeční vady a vývojové 

opoždění. Lériho-Weillova dyschondrosteóza je porucha malého vzrůstu, zkrácení končetin a jejich 

deformace [2, 8, 19].  

2.2.6 Nadměrný vzrůst 

Nadměrný růst je definován nad 97. percentil pro daný věk, anebo růstová rychlost nad 

75. percentilem pro daný věk. Nadměrný růst je vzácný a vyskytuje se pouze ojediněle a v prenatálním 

období téměř nevzniká. Je způsoben nadprodukcí GH a IGF.  

Léčba patologie růstu, ať už nadměrného nebo malého, je individuální, ale mezi nejčastější techniky 

patří léčba růstovým faktorem GH podávaným injekčně nebo léčba IGF. [2,8,19]  
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3 Hodnocení růstu 

3.1 Měření tělesné výšky/délky 

Od narození do 2 let věku dítěte měříme tělesnou délku. Měření délky provádíme bodymetrem 

s možností měření délky dětí do 90 cm. U dětí od dvou let do dospělosti měříme tělesnou výšku 

stadiometrem [2, 6, 10, 11]. 

3.2 Percentilové grafy 

Percentilové grafy neboli růstové grafy slouží pro přehledné zobrazení tělesného vývoje dítěte. 

Grafy umožňují rychlou orientaci ve vývoji růstu dítěte, zjištění míry odlišnosti. Grafy byly sestrojeny 

na základě celostátních antropologických výzkumů pro Českou republiku. Vývoj percentilových grafů 

začal ve druhé polovině 20. století a trval 10 let. Křivky v percentilovém grafu, obr. č. 2, znázorňují 

tzv. percentily. Pásmo růstu se nachází mezi 3. a 97. percentilem. 50. percentil znázorňuje průměrnou 

hodnotu. Pásmo středních hodnot růstu leží mezi 25. a 75. percentilem. Nadměrná výška sahá 

v percentilovém grafu nad 90. percentil, velmi malá výška po 10. percentil růstového grafu. 

Do percentilových grafů se navíc zakreslují výšky rodičů a to následujícím způsobem: do grafu 

chlapce se zakreslí tělesná výška otce (bod O) a o 13 cm zvětšená výška matky (bod M). V grafu 

dívky se potom vyznačí tělesná výška matky (bod M) a o 13 cm zvětšená výška otce (bod O). Střed 

(bod S) mezi bodem O a bodem M s intervalem 8.5 cm nad bodem S a 8.5 cm pod bodem S vyznačuje 

pásmo tělesné výšky dítěte v dospělosti [2, 8]. 

 Obrázek 2 Šablony percentilových grafů pro chlapce a dívky [10] 
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3.3 Biologický věk 

Biologický věk, též kostní věk reprezentuje chronologický věk. Kostní věk, dále jen BA 

(z ang. bone age) je ukazatelem stupně osifikace skeletu. Stanovení BA je klinická metoda pro 

hodnocení stupně skeletárního zrání dítěte a patří mezi nejpřesnější metody odhadu biologického věku 

dítěte. Měření biologického věku má význam v pediatrii pro zjištění odchylky biologického věku od 

věku kalendářního, které mohou naznačovat abnormality ve vývoji skeletu. Hodnocení BA (z ang. 

BAA-bone age assessment) je přímočaré, časově náročné a náchylné k variabilitě pozorovatele. 

Vyžaduje hodnocení rentgenového snímku z levé ruky dítěte zahrnující veškeré důležité oblasti ruky 

a zápěstí s referenčními rentgenovými snímky seskupenými podle pohlaví a věku. Pozorovatel hodnotí 

osifikaci, velikost, tvar kostí, zrání epifýz a polohu růstových chrupavek. BA lze hodnotit i z loktu, 

pánve, klíční kosti, kotníku, ale pro praxi jsou nepraktické a nepřesné. BAA se provádí od narození 

dítěte do 18 let [2, 6, 11, 12, 14, 16]. 

V 19. stol. se BA určoval podle zubů zubními lékaři. V roce 1845 Dr. Pedro Mata vyjádřil 

znepokojení s odhadem BA ze zubů. 1886 Angerer byl první, který uvedl, že karpální kosti jsou 

vhodným ukazatelem vývoje skeletu u mladých lidí. 1887 Behrendsen publikoval a definoval kostní 

změny v závislosti na věku. V roce 1895 nastal přelom objevením rentgenového záření Rontgenem 

a to vedlo k prvním úvahám o měření BA z rentgenů. 1950 až 1980, Greulich a Pyle (G&P) provedli 

radiologickou analýzu karpálních kostí a dali tak základ pro sestavení atlasu s referenčními obrazy 

rentgenů levé ruky [2, 6, 11, 13, 14, 16]. 

Obrázek 3 Kostní věk; A. dítě 2,5 let; B. dítě 4,5 let; C. dítě 9,5 let [5] 
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3.4 Metody hodnocení BA 

Hodnocení kostního věku je radiologická metoda k určení rozdílu mezi kostním věkem 

a věkem kalendářním. Tento rozdíl značí abnormality ve vývoji skeletu nebo hormonální problémy. 

BAA je založeno na třech základních sekvencích: 

1. Vzhled primárních a sekundárních center osifikace 

2. Růst obou center 

3. Časová fúze primárních a sekundárních center 

Základem všech vyvinutých aplikací a metod je metoda atlasu, zkonstruovaná Geurlichem 

a Pylem a druhá základní metoda hodnocení BA byla sestavena Tannerem a Whitehousem. Od těchto 

dvou metod jsou odvinuty další metody hodnotící biologický věk jedince [11, 14, 16, 19]. 

Většina metod BAA pracuje s malou sadou kostí. Rozsah výběru kostí by mohl být větší pro 

snížení rizika variability nepřesného odhadu kostního věku. Všechny uvedené metody, kromě Atlasu 

G&P, TW metody a automatizovaného webového systému, využívají techniku extrakce oblasti ROI. 

Cílem extrakce je analýza kostního věku v jednotlivých etapách. Segmentace obrazu kostí je 

komplikovaný proces, pro který neexistují standarty ani metody pro jeho implementaci. Cílem 

segmentace je oddělit oblasti okraje kostí od obrazu. Histogramy naopak poskytují novou technologii 

zpracování obrazu k posouzení kostního věku. Předpokládá se, že každý snímek je jedinečný, což 

znamená, že má i jedinečný histogram. Pro stanovení kostního věku je vytvořen odpovídající 

histogram rentgenu a je porovnán s histogramy v databázi. Vyhodnocuje se nejvyšší shoda histogramů 

[11, 14, 16, 19]. 

Všechny uvedené metody mají však nevýhodu v tom, že nejsou schopny vyhodnotit věk 

z levého zápěstí v případě deformace, abnormality, úrazu a poškození. Metody jsou zdlouhavé, 

nepřesné, náročné na výpočet systému, obsluhu a pracují jen s úzkou věkovou skupinou (kromě 

metody atlasu G&P). Dochází k rozdílnosti hodnocení věku ve specifické společnosti v rámci více 

metod, porovnávání chyb pozorovatele. Vznikají odchylky přesnosti měření jednotlivých atlasů 

použitých na jednu entitu. Metody také nepočítají s rozdílnými znaky zralosti různých částí těla 

v rámci jedné entity [11, 14, 16, 19]. 

3.4.1 Atlas G&P 

Nejpoužívanějším standardem pro hodnocení kostního věku je atlas publikovaný Geurlichem 

a Pylem (G&P). Jedná se o subjektivní metodu využívající atlas snímků rentgenů střední 

socioekonomické třídy Kavkazských dětí z Midwest v USA z let 1931 až 1942. RTG snímky začali 

shromažďovat v 90. letech z důvodu rychlého vývoje populace. Data byla shromážděna v dětské 

nemocnici v Los Angels v rámci antropometrického měření každého dítěte ve formátu 

standardizovaných rentgenových snímků a všichni účastníci měli zdravotní dokumentaci bez 

jakéhokoliv onemocnění či poruchy. Kandidáti byli vybíráni dle rozhodnutí komise pro klinická 

vyšetření. Atlas obsahuje snímky rozdělené dle pohlaví a věku. 29 předloh pro dívky, 29 předloh pro 

chlapce, ve věku od 8 měsíců do 18 let. Jedná se o klasickou metodu využívající rozpoznání změn 

ukazatelů zralosti na RTG snímku jedince s referenční sadou dat. Radiolog analyzuje jednotlivé kosti 

ruky, určuje kostní věk a shodu s referenčním obrazem z atlasu. Metoda G&P je časově náročná a díky 
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subjektivnímu přístupu byly zaznamenány rozdíly mezi pozorovateli v rozmezí 0,37–0,6 roku 

a rozdíly v rámci jednoho pozorovatele 0,25–0,47 roku, v některých případech byl rozdíl v rámci 

jednoho pozorovatele až 0,67 roků [6, 13, 14]. 

V dnešní době je atlas G&P digitalizován. Atlas je složen ze dvou komponentů: databáze 

obsahující 1400 digitalizovaných rentgenových snímků levé ruky přibližně stejně vyvinutých dětí 

z kavkazských (CA), asijských (AS), afroamerických (AA), hispánských (HI) oblastí dívčího 

i chlapeckého pohlaví ve věku od 1 do 18 let. Tato data jsou rozdělena do 2 kategorií po 4 skupinách. 

CAM, AAM, HIM, ASM kategorie mužů. CAF, AAF, HIF, ASF kategorie žen. Druhá komponenta 

digitálního atlasu je SW metoda CAP, která zahrnuje sedm zainteresovaných oblastí, oblast zájmu 

(ROI), oblast karpálních kostí a oblast 6 phalangů. Modul CAP má 5 kroků:  

1. Předběžné zpracování obrazu 

2. Stanovení ROI 

3. Extrakce jednotlivých phalangů a karpálních kostí 

4. Fuzzy klasifikátory 

5. Agregace výsledků fuzzy klasifikátorů pro získání hodnocení kostního věku 

3.4.2 Metoda TW 

Metoda TW byla vytvořená Tannerem a Whitehousem, využívající oblast RZS (oblast radius–

ulna–short bone, hodnocení 13 dlouhých kostí – ossa metacarpi, phalangs a 7 ossa carpi ). TW metoda 

byla vyvíjena na stádia a má tři verze. Metoda TW1, byla vyvinuta v roce 1961 jako metoda ukazatelů 

zralosti. Metoda TW1 hodnotila tvar, velikost a prostorové znaky kostí ruky a velikost osifikačních 

center a byla vyvinuta na základě rentgenových snímků průměrných sociálně ekonomických dětí ve 

Spojeném Království. V roce 1983 byla metoda TW1 aktualizována, zdokonalena a nazvána metodou 

TW2. TW2 metoda zahrnuje distální epifýzu radia a ulny, dále první, třetí a pátý metacarp, proximální 

a distální phalang prvního, třetího a pátého prstu (oblast RUS, radius–ulna–short bones). Metoda 

zahrnuje sedm z osmi ossa carpi (oblast CARP). V roce 2001 byla z důvodu zjištění, že děti dospívají 

rychleji, než ve vzorovém chronologickém vývojovém schématu, vyvinuta metoda TW3. V klinické 

praxi se však příliš neosvědčila a nejpoužívanější metoda zůstává TW2. Každé kosti je přiřazeno 

bodové skóre znázorňující stupeň zralosti. Stupňů zralosti je pro každou kost 8, jsou označovány 

písmeny A až I. Písmeno A značí dosud nevyvinutou kost, písmeno I značí zcela vyvinutou kost. 

Celkový součet bodového skóre udává skóre kostní zralosti nabývající hodnot 0 až 1000. Skóre se 

transformuje dle tabulek TW na hodnotu kostního věku s přesností na desetiny roku. TW2 metoda 

může hodnotit samostatně oblast RUS a CARP, nebo obě oblasti dohromady. Oblast RUS se využívá 

pro přesnou predikci finální výšky jedince. Metodu zahrnující oblast RUS i oblast CARP nazýváme 

TW20. Využití obou oblastí umožňuje přesnější určení BAA. Všechny druhy TW metody jsou časově 

náročné [7, 11, 14, 16, 20, 21].   
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3.4.3 Systém HANDX 

Systém Handx je první poloautomatický systém BAA. Byl vyvinut v roce 1989 Michealem 

a Nelsonem. Systém umí automaticky segmentovat kosti v RTG snímku zápěstí ruky pomocí technik 

pro zpracování obrazu. Snižuje variabilitu pozorovatele, výstup systému je užitečný při detekci 

abnormality růstu skeletu u dětí, nemá však přiměřenou přesnost. Systém má tři části: 

1. předzpracování 

2. segmentace 

3. měření 

V první fázi jsou data normalizována, následuje segmentace zajišťující izolaci specifických 

kostí. V poslední fázi dosáhne systém kvantitativních parametrů. V případě snížené kvality obrazu 

nebude rentgenový snímek hodnocen [16, 19]. 

3.4.4 PROI-Based systém 

Systém PROI-Based vyvinul Pietka v roce 1991 s výzkumnou skupinou. Systém je založen na 

analýze oblasti PROI, oblast zahrnující phalanx a epifýzy oblasti ROI. V prvním kroku systém snímá 

obraz horizontální čárou a je detekována spodní hranice oblasti PROI, oblast mezi palcem a malíčkem. 

V druhém kroku se detekuje horní hranice určující linii obzoru prostředního prstu (vertikální rovina). 

Jakmile je rozpoznána horní, dolní a pravá hranice PROI oblasti, spustí se fáze segmentace, ze které je 

vyhodnocen gradientní obraz. Gradientní obraz se používá pro segmentaci kostí a výstupní práh je 

založen na empirické analýze k určení okrajů kostí. Hustota hodnoty pixelů na konci oblasti je vyšší 

než střední část. Při této metodě se měří hranice mezi třetí distální, střední a proximálním falangem. 

Metoda využívá standardní tabulku připravenou Garnem zahrnující délku falangů, pro přepočítání na 

Obrázek 4 Označení stádia vývinu kostí metody TW pro ulnu [11] 
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kostní věk. Systém byl testován pomocí 50 počítačových rentgenů pacientů a výsledky systému byly 

porovnány s výsledky pozorovatele (radiologem). Průměrný rozdíl získaný z hodnocení byl 0,02 mm 

s chybou měření 0,08 mm [16, 19]. 

3.4.5 Systém CASAS 

V roce 1994 navrhli Tanner a Gibbson počítačový poloautomatizovaný skeletový systém 

skórování biologického věku. CASAS je systém založený na TW2 metodě s využitím oblasti RUS 

a radia (kosti vřetenní). Systém digitalizuje RTG snímky, následně je RTG obraz zobrazen, překryt 

vzorem a analyzován. Vyhodnocuje se nejlepší průměr klinického a referenčního obrazu rychlou FT. 

Následně je obraz digitalizován a reprezentován matematickými koeficienty. Tyto koeficienty jsou 

porovnávány s koeficienty generovanými každým stupněm vývojových standardů TW metody a SW 

vyhodnocuje největší shodu obou koeficientů. Četné studie prokázaly přesnost metody CASAS i její 

nevyužití v případě výskytu patologií způsobujících deformaci kostí či absenci některé z kostí. Systém 

svým výsledkem minimalizuje chybu rozptylu mezi koeficienty FT z neznámého obrazu kosti a FT 

z dostupných šablon kostí. Vzory se vytvářejí zprůměrováním koeficientů Fourierovy transformace 

pomocí 10 obrazů z kostních obrazů. Tento systém zvyšuje až pět rozptylů pomocí Gaussovy funkce. 

Výstupy systému CASAS se používají pouze pro vývoj standartní kostní zralosti pro Tanner 

a Whitehouse (TW2). Nevyužívá se pro vývoj skutečného skórování kostního věku. Systém je založen 

na velmi jednoduchém procesu zpracování obrazu a metoda umožňuje opakovatelnost. Největší 

slabostí systému je nevyhodnocení kostního věku v případě patologických nálezů způsobených 

deformací kosti. Metoda také snižuje objektivitu hodnocení z důvodu velkému počtu ručních zásahů 

a dlouhé doby vyhodnocení [16, 19]. 

3.4.6 Systém – střední phalanx třetího prstu založený na aktivním tvaru modelu 

Niemeijer vyvinul automatizovaný systém založený na metodě TW2, která klasifikovala 

střední phalang prostředního prstu. Radiolog specifikuje phalang a počítačový systém segmentuje kost 

modelem aktivní hrany. Model využívá střední hodnotu obrazu, popisuje režimy, variace a využívá 

kovariační matici pro statistické měření. Přesnost vyšetřovaného systému je 73 % až 80 % ve srovnání 

s pozorovatelem. Systém má dvě nevýhody, definuje kostní věk pouze pro stupně E až I v metodě 

TW2 a pokrývá pouze hodnocení věku ve věku od 9 do 17 let [16, 19]. 

3.4.7 Systém neuronové sítě založený na lineárních vzdálenostech 

V roce 1995 Gross vyvinul systém hodnocení BA založený na neuronové síti. Systém 

vyhodnocoval kostní věk na základě neuronové sítě z rentgenových obrazů. Systém nepoužívá 

morfologické znaky používané v modelech TW a G&P. Neexistuje tedy velký rozdíl mezi používáním 

metody neuronové sítě a metodou ruční metod Greulich & Pyle (GP) pro hodnocení kostního věku 

[16, 19]. 

3.4.8 Systém založený na délce phalangu 

První verze plně automatizovaného systému byla vytvořena v 90. letech na základě systému 

archivace a komunikace obrazu (PACS), která je řízena digitálním atlasem rentgenů G&P. Tento 

systém používá hrubý odhad založený na měření délky phalangu a porovnání s délkou phalangu 

z tabulek sestavených Garnem. Systém extrahuje specifické oblasti zápěstí ruky na základě hrubých 
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odhadů. Pokud je věk pacienta menší než osm let, pro analýzu je vybrána oblast ossa carpi. Techniky 

zpracování obrazu a algoritmy systému, které se používají k vyhodnocení a získávání skeletových 

prvků, jsou velmi jednoduché, ale časově náročné. Systém využívá fuzzy klasifikátory závislé na 

referenční populační skupině. Přesnost měření vychází z přesnosti segmentace [16, 19]. 

3.4.9 Metoda třetího prstu (Three Epishyses) - CASMAS 

Sato a kolektiv navrhl automatický systém hodnocení kostního věku pro japonské děti na 

základě 3 článků prstu v roce 1999. Počítačový systém hodnotí zralost kostí automatickým 

extrahováním a pomocí regresní analýzy. Využívá hodnocení proximální, střední a distální epifýzy 

3. prstu na základě šířky epifýzy k metafýze a šířky metafýzy-epifýzy k metafýze. Metoda 

vyhodnocuje radiální epifýzu po vytvoření epifýz. Metoda platí pro hodnocení dětí od 2 do 15 let. Pro 

velmi malé děti a osoby starší 15 let nejsou výsledky dostatečně přesné z důvodu vývoje epifýz 

u malých dětí a překrytí epifýz u dětí starších 15 let [16, 19]. 

3.4.10 Systém - Phalanx, epifýza a ossa carpi 

Národní univerzita Tsing-Hwa na Tchaj-wanu představila počítačový systém pro hodnocení 

kostního věku podobně jako Sato a kol., založený na třetím prstu. Tento systém zahrnuje proces 

extrakce levé ruky z rentgenových snímků obsahujících pravou i levou ruku. Metoda využívá 

prahových metod a otočení rentgenu v předběžném zpracování. Systém pracuje s PROI oblastí 

a segmentuje phalang. Segmentace obrazu oblasti PROI obsahuje dvě série informací, první sada 

obsahuje geometrické ukazatele délky, šířky a plochy distálního a proximálního phalangu. Druhá sada 

obsahuje informace o tvaru epifýzy distálního konce phalagu. Tyto funkce jsou k analýze přenášeny 

do neuronové sítě. Metoda využívá tři neuronové sítě a testování typu leave-one-out. Přesnost 

vyhodnocování je 85 % [16, 19]. 

3.4.11 Mahmoodi model 

Mohmoodi navrhl automatizovaný systém založený na analýze aktivní hrany phalangu. 

Systém využívá hierarchistické vyhledává obrysy kostí zahrnující poměr mezi epifýzou metafýzou 

phalangů. Metoda určila přiměřený vztah mezi oblastí epifýzy, metafýzy a chronologickým věkem. 

Mohmoodi otestoval metodu s přesností systému 82 % u mužů a 84 % u žen [16, 19]. 

3.4.12 Klasifikátory neuronové sítě s využitím oblasti RUS a CARP  

Liu a kolektiv vyvinuli počítačový systém využívající umělé neuronové sítě. Metoda je 

založena na dvou geometrických rysech oblasti RUS a oblasti CARP s využitím rozsáhlé databáze 

vzorků a algoritmů částicových rojů aplikovaných pro segmentaci kostí. Metoda má malou 

směrodatnou odchylku výsledku systému a výsledku pozorovatele. Vhodné pro pacienty mladší 9 let 

[16, 19].   
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3.4.13 Neuronová síť využívající os radius a ulna  

Trist a Arribas navrhli počítačový systém hodnocení kostního věku založený na metodě TW 

s využitím radius a ulny. Metoda vyžaduje manuální označení kostí, následuje segmentace ulny 

a radius. Metoda využívá neuronové sítě k predikci míry chyb měření a je jedinou metodou, která 

využívá takový systém [16, 19]. 

3.4.14 Analýza neuronových sítí založená na epifýze a oblasti CARP 

Rucci a kolektiv uvedli řešení systému vytvořující obrysy kostí s následnou extrakcí. 

Důvodem vývoje nového systému bylo obtížné určení hranice kostí v oblasti CARP z důvodu velkého 

podílu šumu na okraji obrazu a kvůli nízkému kontrastu mezi měkkou tkání a kostí. Byla navržena 

neuronová síť pro zpracování pixelů se získáváním rysů obrazů. Uživatel označí specifické oblasti na 

RTG snímku a systém detekuje vybrané oblasti. Využití systému v závislosti na věkovém rozpětí není 

známo z důvodu chybějících dat pro testování. Metoda byla testována s 56 rentgenovými snímky 

nízké kvality a 16 snímky vysoké kvality. Výsledky ukazují 65 % přesnost pro zpracování snímku 

s nízkou kvalitou a 97 % přesnost pro snímky s vysokou kvalitou. Standartní odchylka je 0,85 roku 

[16, 19]. 

3.4.15 The Royal Orthopaedic Hospital Skeletal Ageing Systém 

Hill a Pynsent vytvořili systém ROHSAS (Krállovský ortopedický nemocniční systém 

kosterního věku) založený na hodnocení 13 a 20 kostí TW2 metody. Systém pracuje s iterační 

metodou, nalezne obrys tuky, phalagů, carpálních kostí, radiusu a ulny a vyhodnotí kostní věk 

přibližně za čtyři minuty. Metoda je schopna detekovat levou i pravou ruku pomocí radiusu a šířky 

ulny. Pro segmentaci kostí je vytvořena fuzzy množina. Metoda rozpoznávání tvaru se používá pro 

klasifikaci kostí s normálními fuzzy rozdělením. Uživatel má možnost zrušit klasifikaci kostí v případě 

nesouhlasu se systémem. V 74 % odhadu nebyl žádný rozdíl mezi výsledkem systému a výsledkem 

pozorovatele, avšak systém má 25 % míru odmítnutí [16, 19]. 

3.4.16 Systém BoneXpert  

Systém BoneXpert byl navržen roce 2009 Thodbergem v Dánsku jako automatizovaná metoda 

pracující na základě tvarově řízeného aktivního vzhledu a přístupu založeného na metodě TW i GP 

pracující s oblastí RUS. Sada komponent s více než 3 000 obrysů kostí se otáčí a měří na základě filtrů 

Gobar a vytváří parametry v modelu aktivní hrany. Aplikace posuzuje hustotu kostí, tvar kostí, 

strukturu fúze v růstových destičkách. Metoda posuzuje přesnost kostního věku za použití vztahu mezi 

RTG snímkem a lineárním růstem. Přesnost je uvedena jako 0,42 roků pro použití G&P a 0,80 let pro 

použití metody TW2. Specifikací této metody je posouzení přesnosti kostního věku za použití vztahu 

mezi rentgenovým obrazem a lineárním růstem. Vypočítaná směrodatná odchylka byla 0,5 roku. 

Vývoj aplikace byl zdlouhavý a trval několik let. Její vývoj byl proto rozdělen na dvě fáze vývoje [16, 

19].   
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3.4.17 Automatizovaný webový systém 

V roce 2012 Mansourvar a kolektiv vyvinuli v Malajsii plně automatizovaný systém BAA 

využívající techniku komprese založené na histogramu. Systém má základní znalost sestávající z 1100 

rentgenových snímků levých rukou klasifikovaných podle pohlaví a entity. Systém je spolehlivý 

s odchylkou 0,17 let. Neumí však vyhodnotit snímky s nižší kvalitou a abnormální strukturou kostry 

[16, 19]. 

3.4.18 BoneAge 

Ultrazvuková metoda vyvinuta v Izraeli. Loketní kloub je umístěn mezi dvě opěrky pro 

stabilitu a podporu ruky a zápěstí. Ultrazvuková vlna prochází epifýzou ulny a distálním koncem 

radia. BA se vyhodnocuje pomocí algoritmu založeného na měření rychlosti UZ vlnění a vzdálenosti 

mezi přijímačem a kostí. Tato metoda není zatím určena jako platná náhrada radiologických vyšetření 

BA [16, 19]. 

3.5 Důvod měření BA 

Hodnocení BA je významné pro včasné zachycení a rozpoznání onemocnění související 

s poruchou růstu, při diagnostice poruchy růstu a pro její následné sledování při léčbě. BAA se provádí 

i v rámci plánování operace k odstranění deformací kostí a páteře. BAA je důležitý pro zjištění rozdílu 

odchylky BA od kalendářního věku. Ve světě však BAA měl význam pro identifikaci dětí imigrantů. 

V roce 2010 UNICEF uvedl, že v rozvojových zemích asi 50 % dětí pod 5 let nemá dokumenty 

o narození. Bez důkazů, které by naznačovali věk dítěte, jsou děti vystaveny riziku náboru do 

bojových sil, odsouzení v trestním řízení, k menší schovívavosti ve výkonu trestu aj. V posledních 

letech ACNUR (z ang. Alto Comisionado de los Naciones Unidas para los Refugiados) doporučil, aby 

orgány evropské unie (EU) sjednotili techniky pro BAA za účelem ochrany lidských práv dětí 

přistěhovalců. Americká rada soudních odontologů (ADFO) a německá studijní skupina pro odhad 

věku a legální medicínu (AGFAD) vydaly pokyny pro hodnocení kostního věku. V evropských 

zemích v současnosti neexistují specifické metody hodnocení biologického věku. Přehled všech 

vyvinutých aplikací můžeme vidět v tabulce č. 1 [11, 16, 19]. 

Tabulka 1 Přehled vyvinutých metod a poloautomatizovaných aplikací pro analýzu kostního věku [16] 

Systém 
Rok 

vzniku 
Vynálezce Metoda Výhody Nevýhody 

Systém HANDX 

 
1989 

Micheal a 

Nelson 

Segmentace a 

izolace 

Snížena 

variabilita 

pozorovatele 

Žádná přiměřená 

přesnost 

PROI-Based 

systém 
1991 

Pietka 

a kol. 

Segmentace 

phalangů a 

epifýz 

Nízký průměr a 

nízká míra chyb 

Vyhodnocování 

v měřítku 
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Systém CASAS 1994 
Tanner a 

Gibbons 

Základem TW2 

metoda 

Přesnější než 

ruční TW 

metoda 

Nevyhodnoceno 

v případě 

patologie 

Systém – střední 

phalang třetího 

prstu založený na 

aktivním tvaru 

modelu 

1995 Niemeijer 

Segmentace 

prostředního 

phalangu třetího 

prstu, užití 

aktivní hrany 

Přesnost 73 % 

až 80 % ve 

srovnání 

s pozorovatelem 

Věkové rozpětí 

od 9 do 17 let 

Systém neuronové 

sítě založený na 

lineárních 

vzdálenostech 

1995 
Gross 

a kol. 

Lineární měření 

vzdálenosti 

Lepší korelační 

koeficienty 

Nevyužití 

morfologických 

znaků 

Systém založený 

na délce phalangu 

 

1990 

Pietka, 

Gertych , 

Huange 

Segmentace 

phalangů a 

karpálních kostí 

Snížení 

subjektivního 

hodnocení 

Závisí na 

populační 

skupině 

Metoda třetího 

prstu (Three 

Epishyses) 

1999 
Sato 

a kol. 

Analýza kostí 

třetího prstu 

Přiměřená 

přesnost 

Věkové rozmezí 

od 2 do 15 let 

Systém- Phalanx, 

epifýza a ossa 

carpi 

1999 

Národní 

univerzita 

Tsing-Hwa 

Oblast PROI Nízká míra chyb 

Špatné 

zpracování 

obrazu 

Mahmoodi model 

Vyhledat další 

info 

2000 Mahmoodi 

Analýza 

phalangů, 

model aktivní 

hrany 

Snížení rizika 

odhadu BA 

Schopnost 

dalšího vývoje 

Klasifikátory 

neuronové sítě 

s využitím oblasti 

RUS a CARP 

2008 
Liu 

a kol. 

Oblast RUS a 

CARP 

Malé odchylky 

systému a 

pozorovatele 

Dlouhé 

zpracování 

obrazu 

Neuronová síť 

využívající os 

radia a ulna 

2008 
Tristan a 

Arribas 

Adaptivní 

neuronová síť 

pro segmentaci 

Zlepšení 

segmentace 

kosti 

Omezeno 

úrovněmi 

zpracování 

Analýza 

neuronových sítí 

založená na 

epifýze a oblasti 

CARP 

1995 
Rucciet 

a kol. 

Založeno na 

TW metodě 

s užitím epifýz 

a CARP 

Užitečná 

technika pro 

TW2 metodu 

Systém 

neuronové sítě 

bez adaptace 
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The Royal 

Orthopaedic 

Hospital Skeletal 

Ageing Systém 

1994 
Hill a 

Pynsent 

Využito 13 a 20 

kostí TW2 

metody 

Spolehlivá 

metoda 

Málo testovacích 

dat 

Systém 

BoneXpert 

 

2009 Thodberg 

Tvarově řízený 

obraz, oblast 

RUS TW 

metody 

Vysoká přesnost 

Nevyhodnocení 

nekvalitních 

obrazů 

Automatizovaný 

webový systém 

 

2012 
Mansourvar 

a kol. 

Využití 

histogramu 

Odstranění 

metody 

segmentace 

Nespolehlivost 

vyhodnocení 

v případě 

patologie a špatné 

kvality obrazu 

BoneAge   
Ultrazvuková 

metoda 

Bez radiační 

zátěže pacienta 

Ve vývoji, 

nepřesná 
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4 Ossa membri superioris – kostra horní končetiny 

V rámci diplomové práce se soustřeďujeme na kostru horní končetiny, přesněji na oblast 

karpální. Kostra jako celek tvoří 15 až 20% tělesné hmotnosti člověka a plní tři funkce. Slouží jako 

opora organismu, opěrná složka pohybového aparátu, poskytuje místo pro krvetvorbu a zásobu 

minerálů. Kosti v těle tvoří 70 % typu kompakta, 30 % typu spongiosa. Kosti v lidském těle se dělí 

také podle délky, na dlouhé kosti, krátké a ploché kosti [5, 9, 18, 31]. 

Kostra horní končetiny, obr. č. 5 je tvořena kostrou pletence a vlastní kostrou horní končetiny. 

Pletenec horní končetiny uzavírá na zádech hrudní koš a připevňuje volnou horní končetinu k trupu. 

Dominantní funkcí horní končetiny je úchop. Stavba skeletu, úprava kloubů a uspořádaní svalů 

umožňují úchop a jemnou motoriku [5, 18, 31]. 

  

Obrázek 5 Kostra volné horní končetiny [31] 
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4.1 Cingulum membri superioris – pletenec horní končetiny 

4.1.1 Clavicula – klíční kost  

Kost dlouhá 12 až 16 cm, esovitě prohnutá, hmatatelná, obr. č. 6. Transverzálně spojuje hrudní 

kost s akromiem lopatky. Na sternálním konci kosti klíční se nachází facies articularis sternalis, 

kloubní ploška pokrytá chrupavkou. Sternální konec je ztluštělý a vpřed konvexní. Akromiální konec 

kosti klíční má facies articularis acromialis, oválnou kloubní plochu přiléhající na plochu hrany 

nadpažku. Akromiální konec kosti klíční je plochý a dozadu konvexní [5, 9, 18, 31]. 

 

 

4.1.2 Scapula – lopatka 

Plochá kost trojúhelníkového tvaru umístěná mezi 2. a 7. žebrem na zadní straně hrudníku 

v podkoží, obr. č. 7. Má tři okraje: margo superior, medialis, lateralis. Facies posterior, zadní plocha 

lopatky je lehce konvexní a vybíhá ve spina scapulae (hřeben) a rozděluje lopatku na dvě jámy, fossa 

supraspinata (jáma nadhřebenová) a fossa infraspinata (jáma podhřebenová). Facies anterior, přední 

plocha lopatky, je mírně konkávní k žebrům přivrácená strana. Spina scapulae, hřeben lopatky, vybíhá 

v hmatný a viditelný acromion (nadpažek), na kterém je oválná ploška pro skloubení klíční kosti. 

Z horního okraje lopatky vyčnívá processus coracoideus (hákovitý výběžek). Zevní úhel lopatky je 

rozšířen v oválnou kloubní plochu cavitas glenoidalis též fossa articularis, pro skloubení s kostí pažní. 

Další výběžek je nad spodním okrajem jamky tuberculum supraglenoidale a pod spodním okrajem 

jamky je tuberculum infraglenoidale. Pohyby lopatky jsou elevace (50 °), deprese (5 °), abdukce, 

protrakce (10 °), addukce, retrakce (10 °) [5, 9, 18, 31]. 

Obrázek 6 Clavicula, 1. sternální konec; 2. corpus; 3. akromiální konec kosti; 4. 

facies articularis acromialis; 5. extreminas sternalis; 6. facies articularis sternalis; 

[9, 18] 
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4.2 Kostra volné končetiny – Pars libera membri superioris 

Kostra volné končetiny se skládá z kosti pažní, kosti předloktí – ulna, radius, a kosti ruky – 

kosti zápěstní, kosti záprstní, články prstů a sesamské kůstky.  

4.2.1 Kloubní spojení pletence a horní končetiny 

 Art. acromioclaviculares, plochý kloub spojující akromiální konec klíční kosti a nadpažku 

 Art. sternoclavicularis, složený kloub mezi hrudní kostí a klíční kostí 

 Art. humeri, ramenní kloub, kulovitý volný kloub umožňující spojení kosti pažní a pletence 

horní končetiny. Pohyblivost art. humeri je ve třech osách, ventrální a dorzální, flexe, abdukce 

a addukce, vnitřní a zevní rotace, elevace. 

4.2.2 Humerus – kost pažní 

Kost pažní je dlouhá kost, na níž popisujeme caput humeri (hlavice), který je kraniálním 

koncem kosti pažní, corpus humeri (tělo) a condylus humeri, distální konec kosti pažní, obr. č 8. Caput 

humeri je hlavicí ramenního kloubu, pod níž leží na přední straně kosti dva hrbolky, tuberculum majus 

a tuberculum minus. Corpus humeri je trojhranné a zaoblené. Má tři plochy, facies posterior, facies 

anterlateralis a facies antermedialis. Condydus humeri vybíhá ve dva nápadné hrboly, epicondylus 

Obrázek 7 Scapula, 1. fossa supraspinata; 2. margo superior; 3. spina scapulae; 

4. processus coracoideus; 5. facies articularie acromii; 6. acromion; 7. cavitas 

glenoidalis; 8. collum scapulae;    9. tuberculum infraglenoidale; 10. margo lateralis; 

11. tuberculum deltoideum; 12. fossa infraspinata; 13. margo medialis;  14. dolní úhel 

lopatky; [9, 18] 
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medialis, na vnitřní straně a epicondylus lateralis, na zevní straně. Pod oběma epikondyly jsou dvě 

kloubní plochy. Capitulum humeri kulovitého tvaru pro skloubení s radiem, nad ním leží fossa radialis 

a trochlea humeri klackovitého tvaru pro připojení ulny, nad ním se nachází fossa coronoidea, na 

dosrální straně je fossa olecrani do které při extenzi zapadá olecranon [5, 9, 18, 31]. 

 

4.2.3 Kosti předloktí – Ossa anterbrachii 

4.2.3.1 Ulna – loketní kost 

Dlouhá trojboká kost, obr. č. 9, jejíž proximální konec je ztluštělý a zapadá do loketního 

kloubu. Proximální konec se postupně zužuje, přechází v corpus ulna (tělo ulny) a na distálním konci 

ulny se nachází caput ulnae (hlavice ulny). Proximální část vybíhá ve dva výběžky, processus 

coronoideus (hákovitý výběžek) a olecranon ulnae (zobákovitý loketní výběžek). Processus 

coronoideus se nachází na přední straně a tvoří distální konec incissura trochlearis. Olecranon ulnae 

(okovec) je hmatatelný a přední plochu má vyhloulenou v incisura trochlearie (jamka) pro spojení 

loketní kosti s trochlea humeri. Na laterální straně se nachází incisura radialis, zářez pro připojení 

hlavičky vřetení kosti. Corpus ulnae je trojhranné. Popisujeme na něm margo interosseus (zevní 

okraj), margo posterior (zadní okraj), hmatný po celé délce ulny, margo anterior (přední okraj)Distální 

konec ulny je útlý a zakončený caput ulnae (hlavice loketní kosti) s circumferentia articularis, úzká 

Obrázek 8 Humerus; 1. caput humeri; 2. corpus humeri; 3.condylus humeri; 4.tuberculum minus; 

5. collum anatomicum; 6. crista tuberculi minoris; 7. collum chirugicum; 8. fossa coroidea;          

9. epicondylus medialis; 10. sulcus nervi ulnaris; 11. trochlea humeri; 12. tuberculum majus;       

13. sulcus intertubercularis; 14. crista tuberculi majoris; 15. tuberossitas deltoideus; 16. fossa 

radialis; 17. epicondylus lateralis; [9, 18] 
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kloubní plocha pro skloubení s incissura ulnaris radii. Caput ulnae vybíhá v processus styloideus 

(bodcovitý výběžek), který je hmatatelný a viditelný. Ulna leží na malíkové straně předloktí [5, 9, 18, 

31]. 

 

4.2.3.2 Radius – kost vřetení 

Kost esovitě prohnutá kost ležící na palcové straně předloktí, obr. č. 10. Proximální část je 

tvořena caput radii, útlá plocha obsahující dvě kloubní plochy: fovea articularis, kloubní jamka pro 

skloubení s capitulum humeri, circumferentia articularis, kloubní plocha zapadající do zářezu ulny. 

Caput radii se směrem k distálnímu konci zužuje v collum radii (krček) spojující caput radii s corpus 

radii. Corpus radii (tělo) má na rozhraní krčku a těla tuberossitas radii (hrbolek), Tělo má tři okraje: 

margo interosseus (mediální okraj), anterior a posterior. Distální konec je mírně rozšířen a vybíhá 

v processus styloideus (bodcovitý výběžek). Proti ulně se nachází zářez kloubní plochy incisura 

ulnaris pro skloubení s hlavicí ulny. Facies articularis vytváří mírnou vyhloubeninu, kloubní plochu, 

pro připojení proximální řady karpálních kostí [5, 9, 18, 31].   

Obrázek 9 Ulna; 1. olecranon; 2. incissura trochlearis; 3. processus 

coronoideus; 4. incisura radialis; 5. tuberositas ulnae;  6. corpus 

ulnae s margo interosseus; 7. caput ulnae s circumferentia 

articularis; 8. foramen; 9. margo anterior; 10. processus styloideus; 

[9, 18] 
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Obrázek 10 Radius; 1. circumferentia articularis na caput radii; 2. collum 

radii; 3. tuberositas radii; 4. foramen nutricium; 5. margo interosseus; 

6. corpus radii; 7. incisura ulnaris; 8. facies articularis carpalis; 9. processus 

styloideus [9, 18] 
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4.2.4 Ossa manus – kosti ruky 

Kostra ruky se skládá ze tří hlavních oddílů. Ossa carpi (zápěstní kosti), ossa metacarpi (kosti 

záprstní) a ossa digitorum (články prstů). Rozdělení kostí můžeme vidět na obrázku č. 11 [5, 9, 18, 

31]. 

 

4.2.4.1 Ossa carpi – kosti zápěstní 

Ossa carpi, obr. č. 12, jsou rozděleny do proximální a distální řady. Každá řada obsahuje 

4 charakteristické kůstky a jako celek vytváří zápěstí. Proximální a distální strany kostí mají kloubní 

plochy pro skloubení se sousedními kostmi. Proximální řadu, od vřetení kosti směrem ke kosti loketní, 

tvoří os scaphoideum (kost loďkovitá), os lunatum (kost poloměsíčitá), os triquetrum (kost trojhranná), 

os pisiforme (kost hráčková). Distální řadu v témže směru tvoří os trapezium (kost mnohohranná 

větší), os trapezoideum (kost mnohohranná menší), os capitatum (kost hlavatá), os hamatum (kost 

hákovitá) [5, 9, 18, 31]. 

 Os scaphoiduem je na proximální straně kosti je vyklenutá k radiu a na distální straně je 

směřuje k os trapezium a trapezoideum. V obou směrech je konvexně vyklenutá. Směrem k os 

capitatum má os scaphoideum kloubní jamku. 

 Os lunatum má poloměsíčitý tvar. 

 Os triquetrum je trojhranná kost. Má kloubní plošku pro skloubení s os pisiforme. 

 Os pisiforme je malá kulatá kost skloubená s proti ležící os triquetrum. 

Obrázek 11 Ossa manus; A. ossa digitorum; 

B. ossa metacarpi; C. ossa carpi; p. proxumální 

řada; d. distální řada; m1-m5. ossa metacarpi; 

I-III. phalanges; [9, 18] 
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 Os trapezium má tuberculum ossis trapezii, velká kloubní plocha pro skloubení s metakarpální 

kostí palce. 

 Os trapezoideum Na dorsální straně se rozšiřuje. Na distálním konti obsahuje kloubní plochu 

zapadající do báze 2. metakarpální kosti. 

 Os capitatum je největší kostí z karpálních kůstek. Hlavice kosti zapadá do vyhloubeniny os 

scaphoideum a os lunatum.  

 Os hamatum obsahuje dvě kloubní plochy na distálním konci kosti pro skloubení se 4. a 5. 

metakarpální kostí.   

 

4.2.4.2 Ossa metacarpi – kosti záprstní 

Ossa metacarpi distálně navazují na ossa carpi, obr. č. 11, pět kostí s jednoduchou stavbou 

a podobným tvarem vytváří celek.  Zjednodušeně se značí číslicemi: metacarpi I–V. První metakarp je 

palcový (na palcové straně). Každý metakarp má tři části: basis (široký úsek, proximální strana), 

corpus (tělo, štíhlé) a caput (hlava, distální konec kosti). Báze metakarpálních kostí mají plochy pro 

skloubení s distální řadou metakarpálních kostí. Druhý až pátý metakarp má po strachách báze plochy 

pro skloubení se sousedními metakarpami. Těla metakarpálních kosí jsou zaoblené, mírně zahnuté, na 

dorsální straně jsou téměř rovné. Hlavice metakarpálů mají na distální straně kulovitý tvar pro 

propojení metakarpálů s prvními články prstů. Každá z kostí ossa metacarpi má charakterizující znak. 

I. Metakarp je nejkratší a nejšikmější. Na proximální straně je sklouben s os trapezium. II. Metakarp je 

nejdelší a je sklouben s os trapezoideum. III. Metakarp se sklouben s os capitatum a na dorsální straně 

vybíhá nápadný výběžek. IV. Metakarp je sklouben s os hamatum. V. metakarp má na bázi drsné 

místo sloužící pro úpon svalů [5, 9, 18, 31]. 

Obrázek 12 Ossa carpi, R. radius; U. ulna; I.-V. první až pátý metacarp; 1. os trapezium;  

2. os trapeziodeum; 3. os capitatum; 4. os hamatum; 5. os scaphoideum; 6. os lunatum; 

7. os triquetrum; 8. os pisiforme; [9, 18] 
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4.2.4.3 Ossa digitorum, phalanges – články prstů 

Ossa digitorum umožňují společně se svaly jemnou motoriku ruky. Každý prst má 3 phalangy, 

vyjma palce, ten má pouze dva. Na každém článku popisujeme tři úseky: basis, corpus a caput. Báze 

článků je rozšířená a na proximální straně je konkávní kloubní jamka pro skloubení se sousední kostí. 

Tělo phalangů je na dorsální straně lehce konvexní. Hlavice jsou tvořeny konvexní plochou kloubů 

pro spojení s dalším phalangem. Jednotlivé phalangy se zjednodušeně popisují jako phalanx 

proximalis, phalanx media a phalanx distalis. Nebo též prima, sekunda a tercia. Phalanx proximalis je 

nejdelší a na jeho proximální straně je spojen s metakarpem. Phalanx media je o něco kratší. Phalanx 

distalis je nejkratší. Phalangy jsou mezi sebou propojeny artt. Interphalangeales, kladkovými nebo 

válcovými klouby umožňující flexi a extenzi. S ossa metacarpalia jsou phalangy spojeny 

art. metacarpophalangaelia umožňující flexi, extenzi, abdukci a addukci [5, 9, 18, 31]. 

4.2.4.4 Ossa sesamoidea – sesamské kůstky 

Ossa sesamoidea manus jsou dvě drobné sezamské kůstky ruky u úrovni 

metakarpophalangového kloubu palce. Vznikají ve šlachách svalů. V úrovni dalších 

metakarpophalagálních kloubů se mohou vzácně vyskytnout další sezamské kůstky ruky (ossa 

sesamoidea). Tyto kůstky jsou však ve většině případech chrupavčité, bez známek osifikace. Při RTG 

zobrazení nejsou tedy viditelné [5, 9, 18, 31]. 

4.3 Osifikace kostí ruky 

4.3.1 Osifikace zápěstních kostí 

Ossa carpi osifikují endochondrálně, od středu těla kosti k povrchu. In utero vznikají 

chrupavčité struktury kostí, jejichž osifikace začíná po narození do 2. měsíce života u kosti os 

capitatum. Osifikace, obr. č. 13, pokračuje v os hamatum, osifikující od 3. měsíce, dále se vyvíjí ve 

3. roce os triquetrum, os lunatum ve 4. roce, os scaphoideum se vyvíjí mezi 4. a 5. rokem, os 

trapezium mezi 4. a 5. rokem. Osifikace končí os trapezoideum mezi 5. a 6. rokem. Os pisiforme 

osifikuje až mezi 7. a 13. rokem. U dívek dochází k osifikaci dříve, než u chlapců. Průchod osifikace 

můžeme vidět na obrázku č. 11. Směr šipky naznačuje směr osifikace [5, 9, 18, 31]. 
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4.3.2 Osifikace záprstních kostí 

Ossa metacarpi osifikují z diafýzy a jedné ze dvou epifýz. První metakarp roste z epifýzy při 

bázi, ostatní metakarpy se vyvíjí z hlavice. Jedná se o tzv. monoepifýzové kosti. K osifikaci diafýzy 

dochází v 9. týdnu in utero, osifikace epifýz začíná mezi 2. a rokem, u dívek nastává osifikace epifýz 

dříve než u chlapců. Epifýza splývá s diafýzou mezi 15. až 19. rokem (u dívek nastává spojení dříve) 

[5, 9, 18, 31]. 

4.3.3 Osifikace článků prstů 

Ossa digitorum osifikují podobně jako ossa metacarpi. Osifikují z diafýzy a jedné epifýzy. 

Články prstů osifikují již in utero. Diafýzy osifikují u distálních článků prstů mezi 8. a 9. týdnem in 

utero. Proximální články prsů osifikují v 10. týdnu a střední řada článků prstů osifikují v 11. týdnu. 

Epifýzy osifikují později. Většinou mezi 2. a 4. rokem. Epifýzy se spojují s diafýzou mezi 

15. a 18. rokem [5, 9, 18, 31]. 

4.3.4 Osifikace sezamských kostí 

Sezamské kosti vznikají později než samotné kosti ruky. Vytváří se ze vzniklých šlach 

v období 2. až 3. měsíce in utero. Základ sezamských kostí je husté fibrosní vazivo, nikoli 

mesenchym. Vazivo chondrifikuje v období 4. měsíce in utero. Samotná osifikace probíhá až po 10. 

roce života. V některých případech k osifikaci nedojde a sezamské kosti jsou tvořeny jen vazivovou 

chrupavkou [5, 9, 18, 31]. 

 

Obrázek 13 Směr osifikace ossa carpi [9, 18] 



 

 

Praktická část
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5 Řešení praktické části 

Aplikace pro matematické modelování hodnocení kostního věku z RTG obrazových dat byla 

v první části vývoje směřována na metodu GP. V poloautomatické aplikaci by byl zahrnut digitální 

atlas referenčních rentgenových snímků. Po nahrání klinického rentgenového obrazu by se vhodnou 

analýzou vyselektovalo úzké pásmo referenčních rentgenových obrazů, které by nejvíce odpovídaly 

klinickému obrazu. Uživatel by vybíral odpovídající referenční rentgenový obraz a tím by určil BA. 

Pro tvorbu DP byl poskytnut digitální atlas s referenčními rentgenovými obrazy rukou dívek a chlapců 

ve formátu JPG, obr. č. 14. Počet rentgenů ruky chlapců i dívek je 29 snímků s prvním rentgenem 

osmi měsíčního dítěte a poslední snímek je rentgen ruky osmnáctiletého dítěte. Dále byly poskytnuty 

křivky kostry rukou dívek a chlapců ve formátu JPG, obr. č. 15. Počet křivek u chlapců i dívek je 21, 

první křivka je při narození dítěte, poslední je devatenáctileté dítě. Přehled rentgenů a křivek můžeme 

vidět v tabulce č. 2. Referenční data byla pro lepší přehlednost a manipulaci s daty pojmenována podle 

stáří dítěte. Každý název referenčního rentgenu a křivky obsahuje dvě číslice oddělené podtržítkem 

a písmeno ‘b’ nebo ‘g‘. První číslo určuje roky, druhé číslo měsíce. Číslo 0_8 tedy značí osmi měsíční 

dítě, číslo 5_6 značí dítě staré pět let a šest měsíců. Písmeno ‘b’ na konci pojmenování snímku značí 

‘BOY‘ z ang. chlapec, písmeno ‘g‘ značí ‘GIRL’, z ang. dívka.  Dále byla poskytnuta sada 20 

testovacích rentgenů dívek a chlapců v různých letech ve formátu DICOM a šest RTG snímků ve 

formátu PNG. 

 

 

Obrázek 14 Vzorový obraz poskytnutých 

referenčních dat, křivka 4_0_b 

 

Obrázek 15 Vzorový obraz poskytnutých 

referenčních dat, RTG 4_0_b
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Tabulka 2 Sada referenčních dat – rentgenové snímky a křivky pro chlapce i dívky 

Sady referenčních dat – chlapci, dívky 

RTG   0_8 0_10 1_0 1_2 1_4  1_6 1_8 2_0 2_4  2_6 

Křivka 0_0 0_6   1_0   1_5 1_6  2_0  2_5 2_6 

RTG 3_0  3_6 4_0  4_6 5_0  5_6 6_0  7_0 8_0 9_0 

Křivka 3_0 3_5  4_0 4_5  5_0 5_5  6_0 6_5 7_0  9_0 

RTG 10_0 11_0 12_0 13_0 14_0 15_0 16_0 17_0 18_0  
 

Křivka 10_0  12_0 13_0 14_0     19_0 

 

Diplomová práce byla vyvíjena v Pythonu, který byl vybrán jako hlavní programovací jazyk. 

Důvodem výběru Pythonu byla jeho znalost a široká nabídka knihoven umožňující kvalitní zpracování 

obrazu a dat. V případě tvorby aplikace v prostředí Matlab by finální aplikace musela být převedena 

do jiného programovacího jazyka umožňující tvorbu plnohodnotných aplikací. Python splňoval 

veškeré požadavky pro tvorbu diplomové práce. 

5.1 Python 

Python, obr. č. 26, je skriptovací programovací jazyk navržený roku 1991 Guidem van 

Rossem, inspirovaný programovacím jazykem ABC. Python byl vyvíjen jako open source projekt 

(počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem) a je základem mnoha aplikací běžně 

využívaných. Python je využívám pro webové prostředí Google, část webové aplikace youtube.com je 

naprogramována v pythonu, také webové prostředí seznam.cz převádí své služby do programovacího 

jazyka Python. V Pythonu jsou naprogramované také medicínské aplikace. Mezi nejznámější patří 

brainomic.com vyhodnocující ASPECT skóre [24, 26]. 

 

 

Python má instalační balíčky pro většinu platforem, jako jsou Linux, Unix, MS Windows, 

macOS, Android, zdarma. Od roku 2018 se využívají dvě verze Pythonu 2x a 3x. Na MS Windows je 

nyní verze 3.6.0, pro Linux je verze 3.5.2. Python umožňuje při psaní používat objektivně orientované 

paradigma (snadnější přechod kódu mezi projekty). Python má jednoduchou syntaxi, knihovny pro 

zpracování dat a obrazu, tvorbu webových aplikací, tvorba GUI. Lze ho také vkládat do jiných 

programovacích jazyků. V tabulce č. 3 můžeme vidět implementace Pythonu v různých 

programovacích jazycích [24, 26]. 

Obrázek 16 Python, logo [26] 
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Tabulka 3 Implementace programovacího jazyka Python do jiných programovacích jazyků 

Programovací jazyk Implementace 

Pythonu 

C CPython 

C++ Boots.Python 

Java Jypton 

Prostředí .NET/Mono IronPython 

 

5.1.1 Cykly v Pythonu 

For, cyklus používaný v případech, kdy je znám počet opakování. Opakuje část programu, která je 

odsazená po Forem. 

While, cyklus využívaný v případech, kdy není znám počet opakování a kdy je cyklus závislý na určité 

podmínce. Celý cyklus se opakuje tak dlouho, dokud není podmínka splněna [24, 26]. 

5.1.2 Podmínky 

IF, podmínka, pokud je splněna, provede se v programu část odsazená za podmínkou. Na rozdíl od 

jiných programovacích jazyků se za podmínkou píše dvojtečka.  

ELSE, podmínka se provede, pokud podmínka není pravdivá. Opět se za ELSE píše dvojtečka. 

ELIF, podmínka, kombinace IF a ELSE [24, 26]. 

5.1.3 Základní datové typy 

Int, z ang. intiger, celé číslo, udává v paměti celé číslo. 

Float, z ang. floating, desetinné číslo, může začínat nulou, ale může se psát také bez nuly. Mezi 

celočíselnou hodnotou a desetinným místem píšeme tečku. Pro příklad float může vypadat takto: 0.5, 

ale také ho v pythonu můžeme napsat takto:.5. 

Str, z ang. string, řetězec, slad znaků psaných do uvozovek nebo jednoduchých uvozovek. 

V pythonu se využívají dále Řetězce, výjimky, slovníky, soubory, seznamy, N-tice, moduly, 

testování, třídy, dědičnost. Python má spoustu knihoven a modulů, mezi které patří Math, Random, 

scipy, knihovny pro grafické rozhraní GUI, Tkinter, PyOt, PyGTK, PyGObject, PySide, appJar, 

knihovna pandas vhodná pro zpracování tabulek, sklearn knihovna sloužící pro vědecké výzkumy, 

tvorbu rozhodovacích stromů, graphviz knihovna sloužící pro tvorbu grafů ze sítě [24, 26]. 

5.1.4 Jupyter notebook 

Jupyter notebook, obr. č. 17, je 100 % open-source software, vyvinutý v roce 2014 společností 

The Project z projektu IPython, s licencí BSD open-source. Licence BSD je open-source (open-source 

– zdrojový kód je dostupný) licence a určuje pravidla, za jakých podmínek se mohou informace šířit 

a používat a jaké práva má uživatel při používání kódu. Jupyter notebook byl vytvořen pro podporu 
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interaktivních datových věd a vědeckých výpočtů ve všech programovacích jazycích. Byl vyvinut 

a hostován na otevřené síti GitHub pod organizací IPython a Jupyter GitHub a je pro všechny 

uživatele zcela zdarma. Mezi projektové softwary patří IPython Notebook, IPython Terminal, 

IPython.parallel, Jupyter Hub atd. Služby spuštěné společností The Project se skládají z veřejných 

webových stránek a webových služeb, které jsou hostovány pod doménami jupyter.org nebo 

ipython.org. GitHub je vývojová platforma inspirovaná skutečným způsobem práce programátorů. 

Uživatel zde může hostovat, vyvíjet, spravovat svůj kód, spravovat projekty a vytvářet software 

společně s ostatními vývojáři působící na GitHubu [25]. 

 

5.2 Design prvotního algoritmu 

Prvotní myšlenkou zpracování obrazu pro poloautomatizovanou aplikaci bylo vyhodnocení 

BA pomocí porovnání histogramů referenčních obrazů s histogramem klinického obrazu. Histogram je 

grafické vyobrazení distribuce dat, v tomto případě distribuce pixelů kódovaných v odstínech šedi. 

Histogram je sloupcový graf, přičemž šířka sloupců je neměnná, výška sloupců odpovídá četnosti 

sledované veličiny v daném intervalu. V tomto případě výška sloupce odpovídá četnosti určitého 

barevně kódovaného pixelu v obraze v intervalu < 0;255 >. Histogramy jsem normalizovala (jeho 

plocha je rovna 1) a vybranými statistickými metodami jsem data zpracovávala. Na obr. č. 18 můžeme 

vidět postup zpracování referenčních dat a tvorbu histogramů. Pro testování funkčnosti selekce 

referenčního rentgenu ke klinickému rentgenu jsem použila histogram z kompletního obrazu. 

Následně jsem odstranila odlehlá pozorování (černá a bílá barva) a při třetí analýze byla odstraněna 

bílá, černá a nejtmavší šedá. Stejný postup, obr. č. 19, jsem aplikovala na testovací sadu klinických 

rentgenů.  

  

Obrázek 17 Projektový jupiter existuje k vývoji open-source softwaru, open-standards 

a služeb pro interaktivní výpočty v desítkách programovacích jazyků. [25] 
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Obrázek 18 Zpracování referenčních obrazů na histogramy 
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Obrázek 19 Zpracování klinických obrazů na histogramy 
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5.2.1 Komparace histogramů 

Pro komparaci klinického histogramu s histogramy referenční sady jsem využila vyhovující 

statistické metody.  První použitou statistickou metodou byl Kolmogorův-Smirnov test a Chi-kvadrát 

test. 

5.2.1.1 Kolmogorov-smirnov test 

Kolmogorov-Smirnův, dále KS test, test je neparametrický statistický test rovnosti spojitých 

pravděpodobnostních rozdělení pro srovnání referenčního rozložení pravděpodobnosti s testovací 

sadou referenčního rozložení. KS test kvantifikuje vzdálenost mezi empirickou distribuční funkcí 

vzorku a kumulativní distribuční funkcí s normálním rozdělením. KS test dvou vzorků je jednou 

z nejužitečnějších statistických metod z důvodu velké citlivosti na rozdíly mezi empirickou 

a kumulativní funkcí. Autorem je Andrej Kolmogorov a Ivanovič Smirnov. Pro tuto DP byl použit KS 

test dvouvýběrový. Dvouvýběrový KS test srovnává rozdělení dvou náhodných veličin. Nulová 

hypotéza H0 říká, jak odpovídají dva výběry stejnému rozdělení. Srovnává se rozdíl kumulativních 

četnosti (n ≤ 40) nebo rozdíl relativních kumulativních četností (n > 40) dvou výběrů. V tomto případě 

se jedná o rozdíl četností n > 40. Celkové počty prvků výběru jsou n1 a n2. Celkový počet prvků 

výběru bude vždy 256. F1 a F2 jsou empirické distribuční funkce prvního a druhého vzorku [23, 27, 28, 

30]. 

𝜉𝑖 = 1, 𝑝𝑟𝑜 𝑋𝑖 ≤ 𝑥 

𝜉𝑖 = 0, 𝑝𝑟𝑜 𝑋𝑖 > 𝑥 

Fn1 =
1

n1
∑ 𝜉𝑖(𝑥)

𝑛1

𝑖=1

 

Fn2 =
1

n2
∑ 𝜉𝑖(𝑥)

𝑛2

𝑖=1

 

Hodnotící kritérium: 

Dn1,n2 = sup|F1(x) − F2(𝑥)| 

Nulová hypotéza se zamítá na hladině významnosti α, je-li hodnota D2 větší než kritické D2max, 

v opačném případě se nulová hypotéza nezamítá. 

𝐷2𝑚𝑎𝑥 > 𝑐(𝛼)√
𝑛1 + 𝑛2

𝑛1 ∗ 𝑛2
 

Hodnoty c(α) se získají z následující tabulky č. 4. 
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Tabulka 4 Jednotlivé hodnoty c(α) a hladiny významnosti α 

α 0,2 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 

c(α) 1,07 1,22 1,35 1,48 1,63 1,73 1,95 

5.2.1.2 X2 test 

X2 test neboli test dobré shody, používaný k určení významného rozdílu mezi očekávaným 

rozdělením a pozorovaným rozdělením. Test dobré shody se využíval již v 19. století. X2 test posuzuje 

rozdíl mezi empirickými a teoretickými daty a rozhoduje, zda je tento rozdíl způsoben náhodně, 

soubor pochází z populace s normálním rozdělením, nebo je rozdíl velký a soubor nepochází 

z populace s normálním rozdělením. Zvolíme interval sledované veličiny a zjistíme absolutní četnost 

empirických dat a následně zjistíme četnost teoretickou [22, 33]. 

Testovací kritérium: 

𝑋2 = ∑
(𝑛𝑜 − 𝑛𝑒)2

𝑛𝑜
𝑖=1

 

no … očekávaná četnost 

ne … pozorovaná četnost 

počet stupňů volnosti  

v = k -1 

k … počet parametrů 

Výsledný X2 porovnáváme s hodnotou z tabulek X2(1-α,v).  

Jestliže X2 ≤ X2(1-α,v), výsledek je statisticky nevýznamný. 

Jestliže X2 > X2(1-α,v), výsledek je statisticky významný. 

5.2.2 Implementace, testování navrženého prvotního algoritmu 

Pro využití analýzy histogramů bylo potřeba nejprve referenční data upravit. Z každého 

referenčního snímku jsem vykreslila histogram a hledala rozdíly mezi nimi. Histogramy byly 

normalizované. Pro přesnější analýzu histogramů jsem odstranila všechny černé a bílé pixely z obrazu 

a ve třetím kroku k tomu byly přidány i nejtmavší šedé pixely. Dalším krokem byl výpočet histogramů 

z náhodných klinických dat a porovnání s histogramy referenčních dat.   
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5.2.2.1 Úprava referenčních dat 

Referenční data byla poskytnuta ve formě atlasu v PDF souboru. Bylo nutné tedy RTG snímky 

vystřihnout v dobré kvalitě a pro lepší zpracování histogramů a jejich porovnání ořezat snímky 

natolik, aby bylo na snímcích co nejméně pozadí. Pro přesné ořezání rentgenových snímků jsem 

naimplementovala metodu v Jupyter notebooku. K tomu bylo potřeba nainstalovat knihovnu Image 

pro práci s obrazem, základní knihovnu NumPy definující typ pro n-rozměrné homogenní pole, jsou 

na ni postavené ostatní knihovny pracující s objemnějšími daty jako je matplotlib, scipy, pandas. 

Poslední knihovnou potřebnou pro vykreslení histogramů je Matplotlib. Nahraný RTG snímek, 

obr. č. 20, jsem pro jistotu převedla do odstínů šedi a na dvourozměrné pole hodnot. Řádky a sloupce, 

které se jen nepatrně liší se od černé barvy, jsem přebarvila na čistě černou pro přesnější ořezání 

obrazu. Pole jsem převedla zpět na obrázek a celý obraz pak na negativ pro snadnější detekci hran obr. 

č. 21. Pomocí detekce hran jsem ořezala snímek a převedla na původní obraz. Výsledkem je RTG 

snímek ořezaný přesně na hrany ruky, obr. č. 22. Z nového RTG snímku jsem rovnou vypočítala 

histogram, obr. č. 23, pro lepší představu rozdílu mezi jednotlivými referenčními obrazy. Tento postup 

jsem opakovala pro všechny referenční obrazy. 

 

Obrázek 20 Referenční obraz 11_0_b bez 

úprav 

 

Obrázek 21 Negativ referenčního obrazu 

11_0_b 
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Obrázek 22 Výsledný ořezaný referenční obraz 

11_0_b 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 Histogram referenčního obrazu 

11_0_b

 

Pro přehlednost následujícího testování referenčních rentgenů je zde uveden testovací RTG 

obraz chlapce ve věku 8 let, označení tedy 8_0_b, obr. č. 24. Tento obraz je shodný pro všechny 

statistické testy a není třeba jej dále uvádět. Všechny uvedené výsledné testové hodnoty se vztahují 

právě k tomuto obrazu. 

 

Obrázek 24 Testovací referenční RTG 

obraz chlapce ve věku 8 let, 8_0_b 
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5.2.2.2 Statistická komparace histogramů KS testem 

Pro statistickou komparaci histogramů pomocí KS testu bylo nutné nainstalovat další 

knihovny v Pythonu. Knihovna Glob umožní z programu získat obsah adresáře. Knihovna PIL, python 

imaging library, rozšiřuje možnost zpracování obrazů, vytvářet, modifikovat a převádět obrazy na 

různé formáty (PNG, JPEG, DICOM, BMX). Důležitou knihovnou je knihovna Scipy.Stat obsahující 

velké množství rozdělení pravděpodobnosti a statistických funkcí. Scipy.Stat.ks_2samp vypočítá 

statistické údaje Kolmogorova-Smirnovova testu pro dvě různá data. Předpokládá, že dva nezávislé 

vzorky mají stejnou spojitou distribuci, že pocházejí ze stejného statistického rozdělení. Vypočítaná  

p-hodnota nebo KS-hodnota rozhoduje, zda zamítáme, nebo nezamítáme nulovou hypotézu. Pokud je 

p-hodnota co největší, nebo KS-hodnota co nejmenší, rozdělení obou dat je stejné, pocházejí ze 

stejného statistického rozdělení. Histogramy referenčních dat byly porovnávány ke stejným 

histogramům referenčních dat. KS test rozhoduje, zda data pocházejí ze stejného rozdělení. Z toho 

důvodu byly testovány referenční data vůči sobě, aby bylo zjištěno, zda je komparace histogramů 

úspěšná. Hlavní část výpočetního kódu pro KS test můžeme vidět na obr. č. 25. Referenční obrazy 

jsou uloženy ve slovníku. Ze všech obrazů jsou vypočteny histogramy bez úprav dat. Jsou použity 

všechny pixely. Názorný histogram můžeme vidět na obr. č. 26. KS test je aplikován pomocí funkce 

ks_2samp z knihovny scipy. Slovník je převeden na seznam z důvodu zobrazení a analýzy dat. Data ve 

slovníku jsou seřazena náhodně a náhodně se vypisují. V seznamu je možné data seřadit dle určitých 

rozhodujících kritérií. Výsledná data s ks a p-hodnotami jsou vykreslena v tabulce, obr. č. 27.  

Statistická analýza byla provedena s 5 % hladinou významnosti. 

  

Obrázek 25 Hlavní část výpočetního kódu pro KS test 
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Obrázek 26 Histogram obrazu 8_0_b pro KS test 

Obrázek 27 Tabulka výsledků p-hodnot a s-hodnot KS testu generovaná v Jupyter notebooku pro 

RTG obraz 8_0_b 
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Z důvodu velkého objemu výsledných dat KS testu, jsem zde vložila pouze ukázku tabulky 

s výslednými p-hodnotami a s-hodnotami. Hodnota ‘s‘ představuje v tomto případě výše zmiňovanou 

KS-hodnotu, která má být co nejmenší, v ideálním případě má být rovna 0, p-hodnota v ideálním 

případě má být rovna 1. Na obrázku č. 27 vidíme tabulku generovanou v Jupyter notebooku obsahující 

p-hodnoty a s-hodnoty referenčních RTG obrazů od osmého měsíce věku do dvou let a čtyř měsíců 

a naznačuje komparaci referenčních dat s téže referenčními daty. Jak si můžeme všimnout, na hlavní 

diagonále směřující z levého horního rohu tabulky ke spodnímu pravému rohu tabulky, jsou p-hodnoty 

a s-hodnoty v ideálním stavu. P-hodnota je vždy rovna 1 a s-hodnota rovna 0. V těchto případech 

nezamítáme nulovou hypotézu H0 a data pocházejí ze stejného statistického rozdělení. S tímto 

výsledkem můžu souhlasit, jelikož porovnáváme referenční data vůči sobě. Je tedy zřejmé, že RTG 

snímky stejného věku budou ze stejného statistického rozdělení.  

Metoda KS v tomto případě má však i chybné výsledky. Jeden věk z referenčních dat, 

odpovídá stejnému statistickému rozdělení více rentgenových snímků. Nebyl by to problém v případě 

rozdělení referenčních dat do věkových skupin. Největším problémem této metody je shoda 

(nezamítnutí nulové hypotézy) obrazů nízkého věku s obrazy věku staršího. Příkladem může být první 

referenční RTG obraz věku 8 měsíců 0_8_b, který se shoduje s referenčním RTG obrazem ve věku 

1 roku a 4 měsíců, 1 roku a 6 měsíců, 1 roku a 8 měsíců a 4 let. Referenční RTG obraz dvouletého 

dítěte 2_0_b se shoduje s obrazy dvouletého, 5 letého, 8 letého a dokonce i 15 letého dítěte.  

Z důvodu nevyhovujících výsledků jsem prvně zkusila odstranit černé a bílé pixely 

z histogramu a provést KS test znova. V druhém kroku jsem vyzkoušela odstranit bílé, černé a tmavě 

šedé pixely. Na obr. č. 28 můžeme vidět histogram s odstraněním nultého a posledního pixelu, černé 

a bílé. Obr. č. 29 zobrazuje výsledky KS testu po odstranění výše zmíněných pixelů. Odstranění těchto 

pixelů však nemělo žádný vliv na výsledky KS testu.  

Obrázek 28 Histogram referenčního obrazu 8_0_b s odstraněním nultého 

a posledních pixelů, černé a bílé 
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Poslední aplikací v analýze pomocí KS testu bylo odstranění nultého, prvního a posledního 

pixelu. Na obr. č. 30 vidíme nový histogram bez zmíněných pixelů. Výsledná data, obr. č. 31 se ani 

v tomto případě nezměnila a KS test byl neúspěšný a pro analýzu BA ho v tomto případě nelze 

aplikovat.  

Obrázek 30 Výsledky KS testu po odstranění nultého a posledního pixelu v referenčních obrazech, 

generovaná v Jupyter notebooku pro RTG obraz 8_0_b 

 

Obrázek 29 Histogram referenčního obrazu 8_0_b s odstraněním 

nultého, prvního a posledních pixelů, černé, tmavě šedé a bílé 



62 

 

 

 

 

Obrázek 32 Původní referenční RTG obraz 

8_0_b 

 

 

Obrázek 33 Ořezaný obraz, spodní 1/3 

původního referenčního RTG obrazu 8_0_b 

 

Z důvodu neúspěchu KS testu z celého obrazu a jeho implementací jsem se rozhodla 

generovat histogramy referenčních dat a provést jejich komparace ze spodní třetiny obrazu. Spodní 

třetinu obrazu jsem vybrala z důvodu ROI oblasti, kterou jsou Ossa carpi. Tato metoda měla omezit 

ovlivnění histogramů ostatními částmi ruky. Byly použity stejné knihovny Pythonu jako v předchozím 

případě i stejný postup výpočtu KS testu. Původní referenční obraz, obr. č. 32, byl ořezán na spodní 

1/3 obrazu, obr. č. 33. Ukázku kódu pro ořezání obrazů vyobrazuje obr. č. 34.  

Obrázek 31 Výsledky KS testu po odstranění nultého, prvního a posledního pixelu v referenčních 

obrazech, generovaná v Jupyter notebooku pro RTG obraz 8_0_b 
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Histogramy v prvním kroku byly vygenerovány s celkovým počtem pixelů, obr. č. 35. 

Na obr. č. 36 vyobrazuje vybrané množství výsledků KS testu ze spodní 1/3 referenčního obrazu. 

Referenční obrazy byly srovnány opět jako v předchozím případě sami se sebou z důvodu lepší 

orientace ve výsledných datech. Můžeme vidět, že jeden referenční RTG obraz určitého věku 

odpovídá více referenčním RTG obrazům a odpovídá tak stejnému statistickému rozložení v různých 

letech.  

  

Obrázek 34 Ořezání referenčního obrazu 8_0_b na spodní 1/3 v Jupyter notebooku 

Obrázek 35 Histogram referenčního obrazu 8_0_b ze spodní 1/3 

obrazu 
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Stejně jak u celého obrazu jsem následně vyzkoušela odstranit černé a bílé pixely a v dalším 

kroku odstranit bílé, černé a tmavě šedé. Histogram s odstraněním nultého a posledního pixelu vidíme 

na obr. č. 37 a jeho výsledy KS testu na obr. č. 38. Histogram s odstraněním nultého, prvního 

a posledního pixelu na obr. č. 39 a jeho výsledky KS testu ze spodní 1/3 obrazu na obr. č. 40. Obě 

varianty měly stejné výsledky. Na rozdíl od komparace histogramů z celého obrazu, nebo komparace 

ze spodní 1/3 obrazu se všemi pixely, měly v tomto případě referenční obrazy četnější shodu 

s ostatními referenčními rentgeny. Shody však byly i v odlehlejších věkových skupinách. Úpravy 

obrazu tedy neřeší problém shodujících se rozdílných obrazů. 

   

Obrázek 36 Výsledky KS testu ze spodní 1/3 referenčních obrazů generovaná v Jupyter notebooku 

pro RTG obraz 8_0_b 

 

Obrázek 37 Histogram spodní 1/3 referenčního obrazu 8_0_b 

s odstraněním nultého a posledních pixelu, černé a bílé 
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Obrázek 38 Výsledky KS testu ze spodní 1/3 referenčních obrazů generovaná v Jupyter notebooku bez 

nultého a posledního pixelu pro RTG obraz 8_0_b 

Obrázek 39 Histogram spodní 1/3 referenčního obrazu 8_0_b 

s odstraněním nultého, prvního a posledních pixelu, černé, tmavě šedé 

a bílé 
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Pro ukázku vidíme na obr. č. 41 a 42 vygenerované histogramy ze spodní 1/3 referenčních 

RTG obrazů ve věku 8 let a ve věku jednoho roku a čtyř měsíců. Již pouhým vizuálním posouzením 

vidíme jistou podobnost rozložení histogramů i při tak velkém rozdílu věku. Mezi histogramy jsou tak 

malé rozdíly, které jsou statisticky nevýznamné a zkreslují výsledný kostní věk aplikace.  

 

 

Obrázek 41 Histogram ze spodní 1/3 

referenčního obrazu 8_0_b 

 

Obrázek 42 Histogram ze spodní 1/3 

referenčního obrazu 1_4_b

I přes všechny úpravy, které byly provedeny, jsem nedošla k výsledku, při kterém by se dala 

výsledná data použít pro vývoj aplikace. Bližším zkoumání příčiny nevyhovujících výsledků ukázalo 

velkou podobnost i stejnou barevnou škálu pixelů kostí ossa carpi a měkké tkáně okolo kostí. Z tohoto 

důvodu se shodují referenční RTG obrazy mladších dětí s obrazy starších dětí. Z důvodu vědomí, že 

aplikace založená na porovnání histogramů byla vyvinuta v Malajsii jsem kontaktovala jednoho 

Obrázek 40 Výsledky KS testu ze spodní 1/3 referenčních obrazů generovaná v Jupyter notebooku bez 

nultého, prvního a posledního pixelu pro RTG obraz 8_0_b 
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z tvůrců s dotazem na poskytnutí větší databáze RTG referenčních dat, než byla poskytnuta pro tuto 

DP. Databáze RTG snímků použita pro aplikaci komparace histogramů z Malajsie byla poskytnutá 

organizací IRMA a podepsáním souhlasu mlčenlivosti a nezveřejnění dat.  

5.2.2.3 Statistická komparace histogramů X2 testem 

Druhá statistická metoda X2 je využita v rámci knihovny OpevCV (cv2), open source 

knihovna s licencí BSD obsahující stovky algoritmů. Definuje základní datové struktury, zpracovává 

obrazy, zahrnuje lineární a nelineární filtraci obrazu, geometrické transformace obrazu, konverze 

barevného prostoru či histogramy a jejich komparaci. Knihovna OpenCV byla vybrána především 

z důvodu komparace histogramů podle různých metod, zahrnující i X2 test. Využila jsem knihovny, 

které byly již nainstalované, jako knihovna Glob, PIL, matplotlib, NumPy. Bylo třeba nainstalovat 

dále Scipy.spatial.distance, knihovna pro prostorové datové struktury a algoritmy a knihovnu 

IPython.core.distance pro zobrazení objektů v různých formátech. Díky tomu, že knihovna OpenCV 

neobsahuje jen X2, ale i další metody komparace histogramů, tak byly vyzkoušeny všechny [22]. 

Použité komparační metody: 

1. CORREL 

2. CHISQR 

3. CHISQR_ALT 

4. INTERSECT 

5. BHATTACHARYYA 

Z důvodu velkého množství testů jsou vzorové vygenerované histogramy referenčního obrazu 

8_0_b uvedeny na následující straně a platí tedy pro všechny typy testů použité v této kapitole. 

Histogramy jsou vyobrazeny na obr. č. 43, 44 a 45. Obr. č. 43 znázorňuje histogram z kompletního 

obrazu, obr. č. 44 znázorňuje histogram po odstranění nultého a posledního pixelu a obr. č. 45 

znázorňuje histogram po odstranění nultého, prvního a posledního pixelu. Další pixely nemohly být 

odstraněny z důvodu velkého zastoupení v obraze a narušení výpočtu BAA. 

 

  

Obrázek 43 Histogram referenčního obrazu 8_0_b ze všech pixelů 
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Obrázek 45 Histogram referenčního obrazu 8_0_b bez nultého       

a posledního pixelu, černé a bílé složky. 

Obrázek 44 Histogram referenčního obrazu 8_0_b bez nultého, 

prvního a posledního pixelu, černé, tmavě šedé a bílé složky. 
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1. CORREL 

Correl, z ang. correlation, korelace je vzájemný vztah mezi dvěma procesy či daty. Korelace 

ukazuje, jak blízký lineární vztah mají dvě proměnné mezi sebou. Korelaci určuje Pearsonův korelační 

koeficient v intervalu < -1; +1 >. Je-li hodnota korelace rovna 0, není mezi daty žádná statistická 

lineární závislost. Je-li hodnota rovna -1, korelace značí nepřímou závislost, antikorelaci. Hodnota 

korelace rovna +1 značí přímou závislost. Níže uvedený vzorec slouží pro teoretickou ukázku výpočtu 

rozhodujícího kritéria [22]. 

 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) =
∑(𝐻1(𝐼) − �̅�1)(𝐻2(𝐼) − �̅�2)

√∑(𝐻1(𝐼) − �̅�1(𝐼))2 ∑(𝐻2(𝐼) − �̅�2(𝐼))2
 

 

�̅�𝑘 =
1

𝑁
∑ 𝐻𝑘(𝐽)

𝐽

 

 

d … Pearsonův korelační koeficient 

N … celkový počet pixelů v histogramu 

H1(I) …pozorovaná četnost 

H2(I) … očekávaná četnost 

 

 V tabulce č. 5 můžeme vidět výsledky funkce CORREL v prvním případě, kdy nebyly 

odstraněny žádné složky z obrazu. Opět jsem porovnávala referenční obraz 8_0_b s ostatními 

referenčními obrazy. Jak se dalo předpokládat, přímá závislost je s referenčním RTG obrazem 8_0_b. 

Hodnoty závislostí se mění pouze minimálně a obraz 8_0_b s hodnotou závislosti 0.999 odpovídá 

referenčním obrazům 1_0_b, 2_0_b, 2_4_b, 3_6_b, 5_6_b, 11_0_b, 12_0_b a 15_0_b, což je pro 

vyhodnocení BA velké rozpětí dat. Naopak nejmenší shodu 0.978 má referenční obraz 8_0_b 

s obrazem 6_0_b a 14_0_b, které jsou věku testovaného obrazu blízko. 
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Tabulka 5 Výsledky funkce CORREL pro celý obraz 8_0_b 

 

Tabulka č. 6 znázorňuje výsledky funkce CORREL po odstranění nultého a posledního pixelu. 

Zde se výsledky výrazně změnily. Opět je přímá závislost se snímkem 8_0_b, avšak po přímé 

závislosti následuje hodnota 0.956 znázorňující shodu s obrazem 4_0_b. Největší rozdíl je pak se 

snímkem 1_6_b zastoupen hodnotou 0.579. 

Tabulka 6 Výsledky funkce CORREL pro obraz 8_0_b po odstranění nultého a posledního 

pixelu 

 

  

RTG images 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_b 0.994 3_0_b 0.993 10_0_b 0.987 

0_10_b 0.967 3_6_b 0.999 11_0_b 0.999 

1_0_b 0.999 4_0_b 0.995 12_0_b 0.999 

1_2_b 0.994 4_6_b 0.999 13_0_b 0.997 

1_4_b 0.986 5_0_b 0.996 14_0_b 0.978 

1_6_b 0.993 5_6_b 0.999 15_0_b 0.999 

1_8_b 0.993 6_0_b 0.978 16_0_b 0.990 

2_0_b 0.999 7_0_b 0.998 17_0_b 0.998 

2_4_b 0.999 8_0_b 1.000 18_0_b 0.993 

2_6_b 0.998 9_0_b 0.988   

RTG images 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_b 0.925 3_0_b 0.946 10_0_b 0.939 

0_10_b 0.909 3_6_b 0.654 11_0_b 0.971 

1_0_b 0.889 4_0_b 0.956 12_0_b 0.855 

1_2_b 0.888 4_6_b 0.943 13_0_b 0.908 

1_4_b 0.921 5_0_b 0.715 14_0_b 0.883 

1_6_b 0.579 5_6_b 0.968 15_0_b 0.853 

1_8_b 0.841 6_0_b 0.838 16_0_b 0.895 

2_0_b 0.908 7_0_b 0.933 17_0_b 0.873 

2_4_b 0.788 8_0_b 1.000 18_0_b 0.830 

2_6_b 0.894 9_0_b 0.719   
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Tabulka 7 Výsledky funkce CORREL pro obraz 8_0_b po odstranění nultého, prvního 

a posledního pixelu 

Po odstranění nultého, prvního a posledního pixelu z histogramu se výsledky lišily mnohem 

více než v prvním případě, tab. č 7. Přímá závislost byla opět s obrazem 8_0_b, nejbližší největší 

shoda zastoupená korelačním koeficientem 0.969 byla s obrazem 11_0_b, což činí rozdíl 4 roky. Další 

nejbližší shoda s korelačním koeficientem 0.712 byl obraz 9_0_b. Nejmenší shodu měl potom obraz 

1_6_b.Výsledky nebyly dostatečně přesné, aby mohly být použity pro hodnocení BA. 

  

RTG images 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_b 0.922 3_0_b 0.948 10_0_b 0.936 

0_10_b 0.913 3_6_b 0.639 11_0_b 0.969 

1_0_b 0.887 4_0_b 0.954 12_0_b 0.848 

1_2_b 0.890 4_6_b 0.940 13_0_b 0.904 

1_4_b 0.922 5_0_b 0.708 14_0_b 0.877 

1_6_b 0.579 5_6_b 0.968 15_0_b 0.846 

1_8_b 0.842 6_0_b 0.833 16_0_b 0.891 

2_0_b 0.907 7_0_b 0.930 17_0_b 0.883 

2_4_b 0.778 8_0_b 1.000 18_0_b 0.820 

2_6_b 0.890 9_0_b 0.712   
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2. CHISQR 

Test dobré shody je popsán v kapitole 5.2.1.2. Z důvodu složitosti programového výpočtu je 

zde uveden pouze teoretický výpočet, tab. č. 8 [22]. 

Tabulka 8 Vzorová tabulka teoretického výpočtu pro X2 

Stav Černá 
Odstín 

šedi 1 

Odstín 

šedi 2 

Odstín 

šedi 3 

Odstín 

šedi 4 

Odstín 

šedi 5 

Odstín 

šedi 

6-256 

Celkem 

Očekávaná 

relativní četnost 

(referenční data) 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 … 1 

Pozorovaná 

četnost (klinická 

data) 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 … 256 

Očekávaná 

četnost 
a1* x1 a2* x2 a3* x3 a4* x4 a5* x5 a6* x6 … … 

 

 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) = ∑
(𝐻1(𝐼) − 𝐻2(𝐼))2

𝐻1(𝐼)
𝐼

 

H1(I) …pozorovaná četnost 

H2(I) … očekávaná četnost 

 

P-hodnota je vypočtena pomocí hodnoty d(H1,H2): 

 

p-hodnota = 1-F0(d(H1,H2)) 

 

kde F0(d(H1,H2)) je distribuční funkce X2 rozdělení se stupni volnost: 

 

n = 256 - 1 = 255 

 

Při X2 testu bylo zjištěno, že testovací rentgen 8_0_b odpovídá pouze rentgenu 8_0_b 

a neexistuje ani malá podobnost mezi ostatními rentgeny. Výsledky v tabulce č. 9 vyjadřují výsledky 

bez zásahu do obrazu. Hodnota d(H1, H2) vyjadřuje shodu testovacího referenčního obrazu se sadou 

referenčních obrazů a bude tím menší, čím více se obrazy shodují. I když obraz 8_0_b neodpovídá 

žádnému dalšímu rentgenu, podobnost s hodnotou d(H1, H2) okolo 50000.00 je vyhodnocena v obrazu 

2_6_b a 12_0_b, což činí věkový rozdíl 10 a půl let. Výsledky se výrazně nezměnily ani po odstranění 

pixelů v druhém případě, tab. č. 10, ani v posledním případě, kdy byl odstraněn nultý, první a poslední 

pixel, tab. č. 11. Výsledky jsou nepoužitelné pro vyhodnocení BA z důvodu velkých rozdílů shod 

testovacího rentgenu a referenční sady obrazů.  
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Tabulka 9 Výsledky funkce CHISQR pro celý obraz 8_0_b 

Tabulka 10 Výsledky funkce CHISQR pro obraz 8_0_b po odstranění nultého a posledního 

pixelu 

  

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_b 92951.51 3_0_b 81969.11 10_0_b 137287.08 

0_10_b 203833.83 3_6_b 163961.76 11_0_b 12695.49 

1_0_b 99515.57 4_0_b 8689.48 12_0_b 53760.49 

1_2_b 98113.01 4_6_b 27874.54 13_0_b 62753.46 

1_4_b 134464.63 5_0_b 187039.81 14_0_b 204501.80 

1_6_b 353047.13 5_6_b 29167.05 15_0_b 76300.48 

1_8_b 141791.06 6_0_b 240708.26 16_0_b 147142.60 

2_0_b 65245.40 7_0_b 80863.68 17_0_b 60217.99 

2_4_b 118633.44 8_0_b 0.0 18_0_b 129873.08 

2_6_b 56579.02 9_0_b 235140.70   

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_b 68281.76 3_0_b 40053.28 10_0_b 38474.41 

0_10_b 96142.90 3_6_b 161276.12 11_0_b 10877.50 

1_0_b 96116.38 4_0_b 77510.89š 12_0_b 41271.82 

1_2_b 71545.97 4_6_b 24775.82 13_0_b 32355.34 

1_4_b 68058.15 5_0_b 176902.47 14_0_b 37820.35 

1_6_b 330717.71 5_6_b 24200.27 15_0_b 67047.23 

1_8_b 108162.91 6_0_b 98380.16 16_0_b 32406.04 

2_0_b 55670.30 7_0_b 71483.19 17_0_b 32927.48 

2_4_b 116645.48 8_0_b 0.00 18_0_b 55066.79 

2_6_b 52931.71 9_0_b 141911.94   
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Tabulka 11 Výsledky funkce CHISQR pro obraz 8_0_b po odstranění nultého, prvního 

a posledního pixelu 

  
RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_b 67164.06 3_0_b 39300.80 10_0_b 38472.41 

0_10_b 96090.43 3_6_b 161274.78 11_0_b 10868.23 

1_0_b 96116.16 4_0_b 76985.06 12_0_b 41270.06 

1_2_b 71473.94 4_6_b 24720.84 13_0_b 32297.78 

1_4_b 68054.43 5_0_b 176902.45 14_0_b 37800.86 

1_6_b 330435.41 5_6_b 24197.33 15_0_b 66868.40 

1_8_b 107964.06 6_0_b 97673.98 16_0_b 32318.73 

2_0_b 55650.43 7_0_b 71443.498 17_0_b 32070.49 

2_4_b 116638.19 8_0_b 0.0 18_0_b 55065.90 

2_6_b 52922.45 9_0_b 141813.91   
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3. CHISQR_ALT 

Alternativní test dobré shody, založen na X2 testu, vyhodnocuje, zda jsou dvě data vůči sobě 

korelované. Výsledná hodnota d(H1,H2) rovnající se 0 značí úplnou shodu dvou dat, čím větší číslo od 

0, tím jsou vzorky méně srovnatelné. Testovací kritérium se vypočítá dle níže uvedeného vzorce [22]. 

 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) = 2 ∗ ∑
(𝐻1(𝐼) − 𝐻1(𝐼)2)

𝐻1(𝐼) + 𝐻2(𝐼)
𝐼

 

 

H1(I) …pozorovaná četnost 

H2(I) … očekávaná četnost 

 

V tabulkách č. 12, 13 a 14 vidíme příslušné výsledky alternativního testu dobré shody. 

Z důvodu obdobných výsledků jako u X2 testu není možné využít alternativní test dobré shody pro 

analýzu BA. Testovací obraz 8_0_b se shoduje z celé sady referenčních obrazů pouze sám se sebou. 

S ostatními referenčními rentgeny vykazuje velké rozdíly.  

Důvodem nevyužití jak testu X2 tak jeho alternativního testu, i v případě, že se shoduje 

testovací obraz s referenčním obrazem je Overfitting popsaný na konci této kapitoly.  

Tabulka 12 Výsledky funkce CHISQR_ALT pro celý obraz 8_0_b 

   

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_b 87186.74 3_0_b 80857.35 10_0_b 147813.56 

0_10_b 210677.49 3_6_b 168002.23 11_0_b 11961.96 

1_0_b 78560.23 4_0_b 67816.88 12_0_b 52568.80 

1_2_b 85760.40 4_6_b 23691.23 13_0_b 63050.75 

1_4_b 130129.55 5_0_b 169990.37 14_0_b 255129.63 

1_6_b 256804.41 5_6_b 28595.18 15_0_b 79547.72 

1_8_b 119459.48 6_0_b 242480.59 16_0_b 178821.99 

2_0_b 52271.63 7_0_b 50926.29 17_0_b 62385.08 

2_4_b 93773.43 8_0_b 0.00 18_0_b 139027.64 

2_6_b 56021.69 9_0_b 207917.97   
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Tabulka 13 Výsledky funkce CHISQR_ALT pro obraz 8_0_b po odstranění nultého 

a posledního pixelu 

Tabulka 14 Výsledky funkce CHISQR_ALT pro obraz 8_0_b po odstranění nultého, prvního 

a posledního pixelu 

  

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_b 59469.38 3_0_b 32337.47 10_0_b 24635.23 

0_10_b 71495.84 3_6_b 165214.92 11_0_b 10092.16 

1_0_b 75324.62 4_0_b 59124.29 12_0_b 39195.50 

1_2_b 55802.93 4_6_b 20472.79 13_0_b 28849.99 

1_4_b 49709.51 5_0_b 159076.83 14_0_b 32676.02 

1_6_b 231830.79 5_6_b 23816.71 15_0_b 69744.44 

1_8_b 81046.77 6_0_b 55921.57 16_0_b 34534.78 

2_0_b 43209.43 7_0_b 40857.71 17_0_b 32105.09 

2_4_b 91844.71 8_0_b 0.00 18_0_b 49189.94 

2_6_b 52216.57 9_0_b 92591.40   

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_b 57734.91 3_0_b 30959.66 10_0_b 24630.71 

0_10_b 71440.41 3_6_b 165190.01 11_0_b 10082.69 

1_0_b 75318.38 4_0_b 58319.63 12_0_b 39190.31 

1_2_b 55710.583 4_6_b 20414.43 13_0_b 28785.58 

1_4_b 49679.03 5_0_b 159066.93 14_0_b 32611.12 

1_6_b 231309.14 5_6_b 23802.31 15_0_b 69570.04 

1_8_b 80714.98 6_0_b 54835.15 16_0_b 34401.08 

2_0_b 43188.81 7_0_b 40813.86 17_0_b 30991.52 

2_4_b 91835.53 8_0_b 0.00 18_0_b 49188.54 

2_6_b 52185.32 9_0_b 92426.95   
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4. INTERSECT 

Metoda intersect je založena na jednoduchém průsečíku dvou histogramů. Je tedy důležité, jak 

velkou část tvoří průsečík dvou histogramů, jak velkou část mají společnou. Čím větší výsledek, tím je 

zaznamenaná větší shoda obou histogramů. Testovací kritérium se vypočítá dle níže zmíněného vzorce 

[22]. 

 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) = ∑ min(𝐻1(𝐼), 𝐻2(𝐼))

𝐼

 

H1(I) …pozorovaná četnost 

H2(I) … očekávaná četnost 

Shoda testovaného RTG obrazu se objevila opět se stejným obrazem, kde byla hodnota 

nejvyšší. V ostatních případech hodnoty testovacího kritéria klesaly. V prvním případě, tab. č. 15, kdy 

nebyla provedena žádná změna v obraze, byla nejbližší shoda testovacího obrazu 8_0_b s obrazem 

1_0_b. Další skupinou mající hodnotu d(H1,H2) okolo 1 100 000, byly referenční rentgeny 2_4_b, 

2_6_b, 4_0_b, 4_6_b, 7_0_b, 11_0_b. Tato shoda s testovacím rentgenem 8_0_b je nepoužitelná pro 

praktické využití aplikace. Při odstranění nultého a posledního pixelu, tab. č. 16, byly výsledky lepší, 

avšak stále nedostačující. Nejbližší shoda testovacího obrazu 8_0_b byla s hodnotou d(H1,H2) okolo 

400 000 zastoupena rentgeny 7_0_b, 0_10_b, 1_4_b, 3_0_b a 5_6_b. Rozsah shodných referenčních 

rentgenových obrazů je užší, ale stále s velkým rozpětím.  

Tabulka 15 Výsledky funkce INTERSECT pro celý obraz 8_0_b 

  RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_b 1078773.0 3_0_b 1038435.0 10_0_b 931806.0 

0_10_b 956644.0 3_6_b 1094856.0 11_0_b 1165739.0 

1_0_b 1200107.0 4_0_b 1170701.0 12_0_b 1068995.0 

1_2_b 1073485.0 4_6_b 1151811.0 13_0_b 28785.58 

1_4_b 1005132.0 5_0_b 1074863.0 14_0_b 828400.0 

1_6_b 1031902.0 5_6_b 1203986.0 15_0_b 1077528.0 

1_8_b 1041208.0 6_0_b 845901.0 16_0_b 876222.0 

2_0_b 1205909.0 7_0_b 1139012.0 17_0_b 1026875.0 

2_4_b 1170812.0 8_0_b 1223144.0 18_0_b 928087.0 

2_6_b 1141436.0 9_0_b 895071.0   
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 Tabulka 16 Výsledky funkce INTERSECT pro obraz 8_0_b po odstranění nultého 

a posledního pixelu 

  

Tabulka 17 Výsledky funkce INTERSECT pro obraz 8_0_b po odstranění nultého, prvního 

a posledního pixelu 

 

  

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_b 393795.0 3_0_b 401757.0 10_0_b 395817.0 

0_10_b 409638.0 3_6_b 329595.0 11_0_b 397359.0 

1_0_b 396339.0 4_0_b 417876. 12_0_b 363180.0 

1_2_b 395274.0 4_6_b 393123.0 13_0_b 383853.0 

1_4_b 408168.0 5_0_b 342033.0 14_0_b 377526.0 

1_6_b 334932.0 5_6_b 400218.0 15_0_b 358593.0 

1_8_b 383607.0 6_0_b 364080.0 16_0_b 367161.0 

2_0_b 402141.0 7_0_b 403458.0 17_0_b 367353.0 

2_4_b 367044.0 8_0_b 419376.0 18_0_b 360774.0 

2_6_b 379854.0 9_0_b 344505.0   

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_b 385377.0 3_0_b 393339.0 10_0_b 387591.0 

0_10_b 401745.0 3_6_b 321177.0 11_0_b 389160.0 

1_0_b 387954.0 4_0_b 409458.0 12_0_b 354762.0 

1_2_b 387681.0 4_6_b 385224.0 13_0_b 376077.0 

1_4_b 400185.0 5_0_b 333624.0 14_0_b 369108.0 

1_6_b 328482.0 5_6_b 391800.0 15_0_b 350175.0 

1_8_b 376773.0 6_0_b 355662.0 16_0_b 359763.0 

2_0_b 394038.0 7_0_b 395471.0 17_0_b 358935.0 

2_4_b 358893.0 8_0_b 410958.0 18_0_b 352464.0 

2_6_b 371436.0 9_0_b 344505.0   
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5. BHATTACHARYYA 

Metoda bhattacharyya, založená na distance OpenCV vypočítá vzdálenost Hellingera, která se 

vztahuje k Bhattacharyovskému koeficientu měřící míru překrytí dvou distribucí. Výpočet testovacího 

kritéria pro metodu Bhattacharyya je uveden níže. [22] 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) = √1 −
1

√�̅�1�̅�2𝑁2
∑ √𝐻1(𝐼) ∙ 𝐻2(𝐼)

𝐼

 

H1(I) …pozorovaná četnost 

H2(I) … očekávaná četnost 

Nízká hodnota d(H1,H2) značí velkou shodu obou distribucí, vyšší hodnota d(H1,H2) značí 

malou míru překrytí. Je-li hodnota d(H1,H2) rovna 0, distribuce si jsou rovny. Srovnáme-li výsledky 

všech tří tabulek, tab. č. 18,19,20, výsledky jsou si velmi podobné. Ve všech třech případech jsou si 

distribuce rovny právě v 8_0_b. Nejbližší referenční obraz k testovacímu obrazu je potom ve všech 

třech případech 11_0_b s hodnotou pohybující se od 0.034 až 0.054. Rentgenové obrazy okolo 

testovacího obrazu 8_0_b, obrazy 7_0_b a 9_0_b, značí svou hodnotou d(H1,H2) malou podobnost 

s testovacím obrazem. Jako ve všech předchozích případech je bohužel tato metoda pro tuto aplikaci 

nepoužitelná. 

 

Tabulka 18 Výsledky funkce BHATTACHARYYA pro celý obraz 8_0_b 

  
RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_b 0.097 3_0_b 0.087 10_0_b 0.104 

0_10_b 0.147 3_6_b 0.137 11_0_b 0.034 

1_0_b 0.082 4_0_b 0.073 12_0_b 0.068 

1_2_b 0.094 4_6_b 0.049 13_0_b 0.073 

1_4_b 0.114 5_0_b 0.135 14_0_b 0.133 

1_6_b 0.171 5_6_b 0.045 15_0_b 0.093 

1_8_b 0.111 6_0_b 0.135 16_0_b 0.107 

2_0_b 0.056 7_0_b 0.073 17_0_b 0.067 

2_4_b 0.095 8_0_b 0 18_0_b 0.101 

2_6_b 0.076 9_0_b 0.136   
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Tabulka 19 Výsledky funkce BHATTACHARYYA pro obraz 8_0_b po odstranění nultého 

a posledního pixelu 

Tabulka 20 Výsledky funkce BHATTACHARYYA pro obraz 8_0_b po odstranění nultého, 

prvního a posledního pixelu 

 

5.2.2.4 Overfitting 

Overfitting je chyba modelování, vznikající při analýze, která příliš odpovídá nebo přesně 

odpovídá určitému souboru údajů, většinou referenčním datům. Funkce je příliš kompatibilní 

s omezenou sadou souborů. V tomto případě by vznikla aplikace, která by uměla pracovat pouze 

s referenčními daty a neuměla by rozeznat a zařadit do kategorie jiný, klinický rentgenový obraz. 

Aplikace by určovala kostní věk na 100%, pouze však pro ta referenční data, na kterých byla vyvinuta 

a testována. Z důvodu nevycházejících statistických metod a overfittingu, byl navržen nový model 

výsledné aplikace.  

  

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_b 0.114 3_0_b 0.085 10_0_b 0.084 

0_10_b 0.090 3_6_b 0.226 11_0_b 0.054 

1_0_b 0.129 4_0_b 0.063 12_0_b 0.109 

1_2_b 0.108 4_6_b 0.076 13_0_b 0.090 

1_4_b 0.093 5_0_b 0.206 14_0_b 0.099 

1_6_b 0.252 5_6_b 0.077 15_0_b 0.155 

1_8_b 0.141 6_0_b 0.132 16_0_b 0.106 

2_0_b 0.094 7_0_b 0.096 17_0_b 0.098 

2_4_b 0.161 8_0_b 0 18_0_b 0.122 

2_6_b 0.115 9_0_b 0.166   

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_b 0.114 3_0_b 0.085 10_0_b 0.084 

0_10_b 0.089 3_6_b 0.228 11_0_b 0.054 

1_0_b 0.130 4_0_b 0.063 12_0_b 0.111 

1_2_b 0.108 4_6_b 0.077 13_0_b 0.090 

1_4_b 0.093 5_0_b 0.208 14_0_b 0.101 

1_6_b 0.253 5_6_b 0.078 15_0_b 0.157 

1_8_b 0.142 6_0_b 0.133 16_0_b 0.107 

2_0_b 0.094 7_0_b 0.097 17_0_b 0.097 

2_4_b 0.162 8_0_b 0 18_0_b 0.123 

2_6_b 0.116 9_0_b 0.167   
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5.3 Design výsledného algoritmu 

Z důvodu neúspěšného výzkumu komparace histogramů v předešlých kapitolách, není 

výsledný algoritmus aplikace založen na metodě atlasu G&P, nýbrž na metodě TW2 s použitím 

rozhodovacích stromů, dále jen DTs, z ang. decision tree, vyvíjené v softwaru Jupyter notebook, který 

je popsán v kapitole 5.1.4. Pro práci s DTs v pythonu bylo nutné nainstalovat potřebné knihovny 

a moduly. Knihovna pandas je pro zpracování dat, zpracování tabulek a pro práci s nimi. Knihovna 

graphviz slouží pro tvorbu a vykreslování grafů grafického stejnojmenného softwaru od společnosti 

Python. Knihovna sklearn je využívána pro vědecké účely a tvorbu rozhodovacích stromů. Poslední 

knihovnou je SciPy, patří mezi základní balíčky pro numerické integrace a optimalizace. Výsledná 

poloautomatická SW desktopová aplikace obsahuje databázi referenčních rentgenových obrazů, které 

byly upraveny, zpracovány a vyhodnoceny dle TW2 metody a následně roztříděny do malých skupin 

po 2 až 5 RTG snímcích dle vývojových znaků s ohledem na skóre osifikace kostí a podobnost mezi 

RTG snímky. Po nahrání klinického obrazu do uživatelského prostředí, odpoví uživatel na otázky 

týkající se stádia osifikace kostí navazující na DTs. Uživatel hodnotí vývojové stádium kostí se 

vzorovou ukázkou dané kosti a jejím skóre. Na konci DTs se uživateli zobrazí úzké pásmo dat, které 

odpovídá s určitou pravděpodobností klinickému snímku. V případě nesouhlasu uživatele s výsledkem 

SW aplikace, nebo při špatném rozhodnutí a vyhodnocení vývoje kosti uživatelem, lze zobrazit celou 

škálu referenčních rentgenových snímků, nebo lze hodnocení provést znova. Zjednodušený princip 

aplikace můžeme vidět na obr. č. 46. 

  

Obrázek 46 Vývojový diagram zjednodušeného principu 

algoritmu výsledné aplikace 
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5.3.1 Rozhodovací strom 

Rozhodovací strom je nástroj využívající stromový graf podobný vývojovému diagramu. 

Model rozhodování pro zobrazení možných následků a výsledků. Jedná se o neparametrickou metodu 

pro klasifikaci a regresi. Cílem je vytvořit model, který předpovídá hodnotu cílové proměnné tím, že 

se určí jednoduchá pravidla modelování odvozená z datových funkcí. DTs se využívají k analýze 

identifikační strategie, se kterou se s největší pravděpodobností dosáhne cíle, při operačním výzkumu 

a řízení provozu. Tak jako sítě umělé inteligence se dá DTs natrénovat, je však k tomu potřeba velké 

množství dat. DTs se nikdy nevytváří ručně, generují se pomocí specializovaných softwarů. DTs 

obsahuje rozhodovací pravidla, které vedou k výsledkům DTs. Větvení vlevo představuje TRUE, 

větvení vpravo FALSE. Mezi výhody DTs patří srozumitelnost, přehlednost, snadná interpretace, 

tvorba DTs při malém množství dat, kombinovatelnost s jinými technikami. Nevýhodou DTs je 

nestabilita, která se projevuje při již malých změnách dat a může vést k velkým změnám ve struktuře 

DTs. Nevýhodou je také náročnost výpočtů DTs [29]. 

Byla vytvořena tabulka kostí, které byly pro tvorbu DP klíčové a zároveň se dají hodnotit dle 

TW2 metody. Pro vývoj SW aplikace jsem využila celkový počet ossa carpi, ulna, radius, první a třetí 

ossa metacarpi, distální phalang třetího prstu, druhý phalang třetího prstu, os hamatum, os capitatum, 

os triquetrum, os lunatum, os scaphoideum, os trapezium, os trapeziodeum. Pro referenční data dívek 

a chlapců byly tabulky vytvořeny zvlášť. Prvním krokem bylo vyhodnotit, zda se vývoj chlapců 

a dívek od sebe výrazně liší. Z teoretické části víme, že kosti dívek se vyvíjí rychleji, bylo však třeba 

toto tvrzení v rámci poskytnutých referenčních dat potvrdit. Největší rozdíly jsou v ossa carpi, kdy 

celkový počet karpálních kostí námi hledaný je u dívek již ve 4 letech. U chlapců jsou vyvinuty až 

v 6 letech. Výrazné rozdíly jsou pozorovány také ve vývoji ulny, radia a phalangů. Dívky a chlapci 

byli tedy testováni zvlášť. Vybrané kosti byly hodnoceny pomocí TW2 metody dle skóre 1 až 9 

a zapsány do tabulky. Referenční RTG snímky byly rozděleny do skupin s ohledem na vývojové 

znaky. Kompletní tabulku i s vývojovými znaky můžeme vidět v tabulce č. 21. Žlutá pole představují 

výrazné vývojové znaky. Poslední sloupec tabulky představuje rozdělení referenčních RTG snímků do 

skupin. V Jupyter notebooku byl následně generován rozhodovací strom z celé tabulky kostí. 

Rozhodovací strom byl otestován. Z důvodu ověření rozhodovacího stromu a s ohledem na kosti 

s nejvýraznějšími vývojovými znaky, byl vytvořen nový rozhodovací strom, který byl vytvořen ručně 

a následně implementován v Jupyter notebooku pouze z určitých kostí: počet ossa carpi, radius, první 

os metacarpi, os lunatum, os trapezium a os trapeziodeum. Zjednodušený postup tvorby 

rozhodovacích stromů můžeme vidět na obr. č. 47. Oba rozhodovací stromy byly testovány pomocí 

referenčních dat, i klinických obrazů poskytnutých nemocnicí v Opavě. Podrobná tabulka pro dívky 

s referenčními daty hodnocených dle TW2 metody je umístěna v přílohách z důvodu přehlednosti 

praktické části. 

Pro snadnější hodnocení klinických dat dle rozhodovacích stromů, byly vytvořeny vzory kostí 

vývojových stupňů, obr. č. 48, které se budou zobrazovat uživateli při hodnocení klinického obrazu. 

Vzory byly vytvořeny z referenčních dat s ohledem na stupně vývoje TW metody a vytvořených 

skupin referenčních dat. Vzory byly očíslovány 1-8, kde 1 odpovídá stádiu vývoje dle TW2 metody 

písmenu A a 8 odpovídá písmenu H.  
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Obrázek 48 Vzory referenčních dat kostí chlapců pro výslednou aplikaci: distal phalang pátého prstu, 

radius, os lunatum, os trapeziodeum, os trapezium 

Obrázek 47 Zjednodušený vývojový diagram 

generace rozhodovacího stromu 



 

 

Tabulka 21 Přehled ref. dat chlapců hodnocených dle TW2, využité kosti dle posloupnosti v tabulce: počet viditelných ossa carpi, Ulna, Radius, první os metacarpal, třetí os metacarpal, 

distální a střední phalang třetího prstu, os hamatum (4), os capitatum (3), os triquetrum (7), os lunatum (6), os scaphoideum (5), os trapezium (1), os trapeziodeum (2) 

RTG 
BOY 

Visible 
carpal 
bones Ulna Radius 

First 
metacarpal 

Third 
metacarpal 

Distal 
phalang 
of fifth 
finger 

Middle 
plahanx of 
third finger 

os 
carpi 
(4) 

os 
carpi 
(3) 

os carpi  
(7) 

os carpi 
(6) 

os 
carpi 
(5) 

os 
carpi 
(1) 

os 
carpi 
(2) 

RTG 
groups 

0_8_b 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

0_10_b 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 

1_0_b 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 

1_2_b 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 

1_4_b 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 

1_6_b 2 1 3 1 2 1 1 4 4 1 1 1 1 1 2 

1_8_b 2 1 3 1 3 1 2 4 4 1 1 1 1 1 2 

2_0_b 2 1 3 1 3 1 2 4 4 1 1 1 1 1 2 

2_4_b 3 1 4 1 3 1 3 5 5 2 1 1 1 1 3 

2_6_b 3 1 5 2 3 1 3 5 5 3 1 1 1 1 3 

3_0_b 4 1 5 2 4 2 4 5 5 3 2 1 1 1 4 

3_6_b 4 1 6 3 4 3 4 5 5 3 2 1 1 1 4 

4_0_b 4 1 6 3 4 4 4 5 5 3 3 1 1 1 5 

4_6_b 5 1 6 3 4 4 4 5 5 3 3 1 2 1 6 

5_0_b 5 1 6 4 5 5 4 5 6 3 3 1 3 2 6 

5_6_b 6 2 6 4 5 5 4 6 6 4 3 2 3 3 7 

6_0_b 7 2 7 5 5 6 4 6 6 4 4 3 3 3 8 

7_0_b 7 3 7 5 5 6 5 6 6 5 5 3 4 3 9 

8_0_b 7 4 7 5 6 7 5 6 6 5 5 3 4 3 10 

9_0_b 7 4 7 6 6 7 5 6 7 5 5 4 4 4 10 

10_0_b 7 5 7 6 6 7 5 6 7 6 5 4 4 4 10 

11_0_b 7 5 7 6 6 7 6 7 7 6 6 5 5 5 11 

12_0_b 7 6 7 7 7 7 6 7 7 6 6 5 5 5 11 

13_0_b 7 6 8 7 7 7 7 8 7 6 6 5 6 6 12 

14_0_b 7 7 8 8 8 7 7 8 7 7 6 6 7 6 12 

15_0_b 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 12 

16_0_b 7 8 8 9 9 8 9 8 8 8 7 8 8 7 13 

17_0_b 7 8 9 9 9 9 9 9 8 9 8 8 8 8 13 

18_0_b 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13 
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5.4 Implementace a testování výsledného algoritmu 

Tvorba DTs pomocí knihovny Sklearn.Tree a třídy DecisionTreeClassifier byla provedena 

v Jupyter notebooku. Do DTs se zadávají dvě pole X a Y. X představuje hustotu stromu, Y velikost 

vzorků pro učení DTs. V tomto případě jsou v X uloženy hodnoty kostí, vývojová (číselná) stádia 

kostí. V Y jsou uloženy hodnoty výsledných skupin, obr. č. 50. Data z tabulky uvedené výše, 

tab. č. 21, jsou načtena a převedena na floaty. Rozhodovací strom je exportován ve formátu Graphviz 

pomocí export_graphviz. První rozhodovací strom můžeme vidět na obr. č. 51. V rozhodovacím 

stromu nejsou využity všechny kosti, knihovna Sklearn.Tree sama rozhodne podle znaků, které ji byly 

přiděleny, které vývojové znaky jsou v danou chvíli vhodné pro vytvoření rozhodovacího stromu. 

V DTs najdeme dva typy listů, příklad uveden na obr č. 49. První list vyjadřuje kost a její vývojové 

stádium, na které se rozhoduje, zda je hodnocená kost menší nebo větší než uvedená hodnota. Gini 

hodnota oznamuje, jak snadné je se v tomto poli rozhodnout o vývojovém stádiu kosti. Čím je gini 

hodnota větší, tím je pro uživatele lehčí se rozhodnout.  

  

Obrázek 50 Zadání pole X a Y rozhodovacího stromu 

Obrázek 49 Typy listů rozhodovacího 

stromu 
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DTs jsou vytvořeny pro dívky a chlapce zvlášť z důvodu odlišností ve vývoji kostry. 

Rozhodovací strom ze všech kostí pro chlapce i dívky byl otestován. Testování rozhodovacího stromu 

jsem provedla nejprve na referenčních datech, později na klinických datech. Příklad postupu testování 

vidíme na obr. č. 53. Vybraný testovací rentgenový obraz, obr. č. 52 jsem nejprve ohodnotila pomocí 

TW metody a vytvořila tak stupně zralosti pro všechny potřebné kosti, tab. č. 22. Následně jsem 

postupovala dle rozhodovacího stromu. Z důvodu vědomí, že Opavská nemocnice hodnotí BA pomocí 

ossa carpi a z důvodu velkého opakování stejných kostí hned za sebou v rozhodovacím stromu, jsem 

se rozhodla vytvořit rozhodovací strom pouze z vybraných kostí. Vybrané kosti, uvedené výše, jsem 

vybrala na základě významných vývojových znaků a vytvořených skupin. Stejným způsobem byl 

testován i druhý rozhodovací strom  

   

Obrázek 51 Rozhodovací strom vytvořený na základě všech hodnotících kostí pro chlapce 
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Tabulka 22 Hodnoty vývojových znaků  

pro RTG obraz 11_0_b 

  
11_0_b 

Visible carpal 

bones 

7 

Ulna 5 

Radius 7 

First metacarpal 6 

Third metacarpal 6 

Distal phalang of 

fifth finger 

7 

Middle plahanx of 

third finger 

6 

Os hamatum 7 

Os capitatum 7 

Os trapezium 6 

Os lunatum 6 

Os scaphoideum 5 

Os trapezium 5 

Os trapeziodeum 5 

Obrázek 52 Postup testování rozhodovacího stromu pro chlapce 

Obrázek 53 Testovací rentgenový snímek 11_0_b 
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Nový rozhodovací strom, obr. č. 54, má úzké pásmo vybraných kostí a začíná na ,,Radius“, 

který je v celém věkovém intervalu velmi důležitý svými vývojovými znaky, které jsou nápadné, a lze 

tedy díky němu již při prvním hodnocení zúžit pásmo vybraných referenčních RTG snímků. Po 

důkladném testování bylo zjištěno, že strom je vyhovující a není třeba dalších úprav. Z důvodu 

objemnosti dat, jsou oba rozhodovací stromy pro data dívek obsaženy v přílohách. 

Poslední částí implementace SW aplikace byl návrh uživatelského prostředí samotné aplikace 

s ohledem na velikost dat, jednoduchost ovládání a komfortnost uživatele. Na obr. č. 55 můžeme vidět 

navrhnuté uživatelské prostředí. Cílem bylo zobrazit v levé části referenční RTG obrazy a vedle nich 

nahraný klinický obraz. Rozhodovací pole pro výběr hodnocení rentgenu dívky nebo chlapce, podle 

něhož se bude generovat správný rozhodující strom. V pravé části se pak nachází okna pro zobrazení 

vývojových vzorů, které byly uvedeny výše, obr. č. 48. Posledním hlavním polem je možnost 

provedení analýzy znova nebo zobrazit všechny referenční rentgeny. Po nahrání klinického RTG 

obrazu uživatel odpovídá na vývojová stádia vybrané kosti a podle rozhodovacího stromu se 

vygeneruje určité malé množství referenčních RTG snímků, ze kterých se uživatel může rozhodnout, 

zda odpovídají klinickému obrazu nebo nikoliv.  

Obrázek 54 Nový rozhodovací strom z vybraných kostí pro chlapce 
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Obrázek 55 Návrh uživatelského prostředí SW aplikace BAA 
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5.5 Realizace klinické SW aplikace 

Základní DTs byl naprogramován v Jupyteru, otestován a následně implementován do 

konečného programu PyCharm. Informace o všech využitých kostech jsou uloženy v tabulkce ve 

formátu .csv. Tabulka společně s otázkami pro DTs (question.json) jsou načteny do programu 

(self_data). Jak bylo zmíněno v kapitole 5.3.1, DTs má dvě pole. Pole X jsou referenční data, podle 

kterých se DTs trénuje a využívá jen tolik sloupců (kostí) z tabulky, na kolik už zná odpověď. Pole Y 

obsahuje očekávané výsledky a díky nim se rozhodovací strom generuje. DTs bylo třeba natrénovat. 

Pomocí predict_train se zjistí, do které skupiny patří vzorek z rozhodovacích otázek DTs a vyhodnotí 

se limity Lower a Upper určující čísla referenčních rentgenových snímků, které se mají zobrazit podle 

výsledku odpovědi na rozhodující otázky. Další důležitou funkcí programu DTs je uložení odpovědi 

na rozhodující otázky, funkce zavolá save.anwere, odpověď se uloží do proměnné answere, spustí se 

trénování stromu popsané výše, provede se predikce. Výsledkem predikce je horní a spodní limit 

(Lower, Upper), které vyberou referenční obrazy k zobrazení. Class DTs celý algoritmus zabalí do 

jedné třídy obsahující veškeré výpočty, trénování, uložené odpovědi rozhodovacího stromu 

a referenční data. V prvním kroku byl rozhodovací strom vygenerován hned na počátku po zvolení 

pohlaví, které chceme hodnotit. Uživatel nahrál svůj klinický obraz a mohl začít testovat. Při první 

otázce na vývoj Radiusu se hodnota vývojového stádia nastavila na určitou zvolenou hodnotu 

osifikace, ostatní kosti se však nastavily na hodnotu 0, protože na ně ještě nebylo odpovězeno. 

Nastavení ostatních kostí na 0 však způsobilo, že DTs vyhodnotil kosti jako nevyvinuté a zobrazil tak 

ve většině případech špatné výsledky. Z toho důvodu je SW vyvinut tak, aby se DTs generoval při 

každé otázce znova. DTs se na první otázce generuje pouze z prvního sloupce vývojových hodnot, 

tzn., že se generuje pouze z vývojových hodnot Radiusu. Již touto odpovědí můžeme dostat skupinu 

referenčních RTG obrazů, které přesně nebo skoro odpovídají klinickému obrazu. Při další odpovědi 

se rozhodovací strom generuje z prvních dvou sloupců, z Radiusu a z os trapeziodeum. S každou další 

otázkou se do rozhodovacího stromu přidává nový sloupec odpovídající kosti. Zkrácený proces tvorby 

rozhodujícího stromu můžeme vidět na obr. č. 56. Díky tomuto principu je strom velmi přesný, 

spolehlivý a v některých případech stačí odpovědět na první otázku k dosažení a zobrazení 

odpovídajícího věku. Není-li uživatel s výsledkem spokojen, může testovat dále, začít analýzu znova 

nebo si může prohlídnout všechny referenční RTG obrazy sám a vyhodnotit BA manuálně. 
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Jelikož cílem bylo vytvořit desktopovou aplikaci, nikoli webovou, databáze referenčních RTG 

snímků je součástí složky se všemi potřebnými soubory pro aplikaci. Aplikace tak nezabírá příliš 

místa na disku uživatele, není pomalá a náročná na obsluhu. Uživatelské prostředí (dále jen UI, z ang. 

user interface) reálné SW aplikace bylo vyvinuto v programu QT designer, multiplatformní sada, 

umožňující rychle a efektivně navrhnout a vyvíjet software. UI bylo vytvořeno s ohledem na reálnost 

programovatelnosti. Úvodní okno po zapnutí aplikace vidíme na obr. č. 58. V levé části uživatelského 

prostředí je sloupec pro zobrazení referenčních rentgenových obrazů, nad sloupcem je výběr 

male/female pro výběr hodnoceného pohlaví. V pravé části uživatelského prostředí jsou zobrazeny 

vzory osifikace kosti ,,Radius“, jelikož DTs začíná rozhodováním osifikace ,,Radius“. Pod každým 

vzorem je číselné zastoupení vývoje osifikace.   

Obrázek 56 Tvorba rozhodovacího stromu během užívání SW aplikace 
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Po kliknutí na ,,Open RTG image file“ se zobrazí okno pro načtení klinického RTG obrazu, 

obr. č. 59. Pro UI SW aplikace bylo vytvořeno hlavní okno UI, mainwindow.ui, třída reprezentující 

hlavní okno UI. Každý prvek v UI má svůj specifický název. Pomocí inicializace (init) se vytvoří 

grafická aplikace. Následně jsou naprogramovaní veškeré operace aplikace. Pro veškeré oprace je 

definované, co se má stát při kliknutí na určitý prvek. Vzory vývoje osifikace (kap. č. 5.3.1) jsou 

uloženy do soubor.ui, každý vzor má své specifické jméno. Do daného widgetu se načtou obrázky 

pomocí cyklu for, který vzory zobrazuje a následně je definováno, co se má stát po kliknutí na vzory 

osifikace. Je nutné zadat název obrázku. Nemá-li metoda název souboru, pole vyprázdní, toho je 

docíleno u odpovědi na otázku: Number of visibal carpal bones, kde potřebujeme pouze čísla, nikoliv 

obrázky. Po klidnutí na vybraný obrázek vývoje osifikace se odpověď uloží pro tvorbu nového DTs 

a vyvolá další otázka, která je na řadě. Není-li vybrán klinický obraz, všechny tlačítka vzorů jsou 

nastavena na hodnotu fail, nedá se odpovědět. Důležitou součástí je načtení referenčních obrazů 

a subset, který definuje určité množství referenčních obrazů v závislosti na odpovědích rozhodovacího 

stromu. Zobrazení referenčních rentgenových snímků je pomocí open reference image, po kliknutí na 

vybraný referenční obraz v levém sloupci a zobrazí jej. Vybrání a zobrazení klinického obrazu lze 

pouze až po zvolení pohlaví. Pokud není vybráno pohlaví, na funkci pro výběr klinického obrazu je 

nastaven False a tak na tlačítko nelze kliknout.  Po vybrání pohlaví lze klinický obraz načíst a zobrazit. 

Pomocí open RTG image. Změníme-li klinický obraz, DTs se generuje znova. Poslední funkcí 

programu je reset DTs. Při resetu se vymažou odpovědi na otázky a vzory osifikace se nastaví na první 

otázku. 

Obrázek 57 Vývoj uživatelského prostředí v QT designer 
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Obrázek 58 Uživatelské prostředí po zapnutí aplikace 

Obrázek 59 Uživatelské prostředí, výběr klinického RTG obrazu 
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Po vybrání klinického RTG obrazu se zobrazí v levé části uživatelského prostředí všechny 

referenční obrazy, které si již teď může uživatel prohlédnout, obr. č. 60. Po odpovědění na první 

otázku týkající se osifikace ,,Radius“ se uživateli v levé části skupina rentgenů, které nejlépe 

odpovídají na zvolené stádium osifikace, obr. č. 60. Postupným odpovídáním na osifikace kostí dojde 

uživatel k odpovídajícímu výsledku. 

SW aplikace byla vytvořena s MIT licencí, MIT open source licence, umožňující každé osobě 

využívat aplikaci zdarma. SW je poskytován ve své konečné podobě, bez záruky jakéhokoliv druhu, 

vhodnosti pro konkrétní účel, autoři nejsou zodpovědní za nároky, škody nebo jiné odpovědnosti. 

Licenci je možné kdykoliv změnit či zrušit. Zrušením licence bude SW neveřejný a nikdo ho nebude 

moci používat. 

  

Obrázek 60 Uživatelské prostředí, vyhodnocování BA 
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5.6 Zhodnocení výsledků práce 

Vytvořená poloautomatická SW aplikace prošla výrazným a dlouhým vývojem do verze, která je 

plně funkční, rychlá, jednoduchá na obsluhu, variabilní pro klinické účely i pro účely studijní. 

Výhodou SW aplikace je její již zmíněná rychlost, relativní přesnost, kdy jsme schopni vyhodnotit 

úzké pásmo referenčních RTG snímků již při odpovědění na první otázku z rozhodovacího stromu. 

Aplikace nikdy neurčí věk přesně. Uživateli zobrazí úzké pásmo dvou až pěti možností, které nejlépe 

odpovídají zvoleným osifikačním stádiím. Jedinou nevýhodou aplikace je závislost na uživateli a na 

jeho funkčních odpovědí. Výsledek rozhodovacího stromu není závislý komplexně na všech 

odpovědích. Odpoví-li tedy uživatel špatně na jakoukoliv z otázek, zvolí-li špatné stádium osifikace, 

výsledek rozhodovacího stromu je i tak ve většině případech přesný. Metoda je plně subjektivní. 

Předpokládáme však, že lékaři pracující na radiologickém oddělení jsou v tomto oboru plně vzdělaní 

a není se třeba obávat, že by odpověděli na vývoje osifikace špatně. SW aplikace také může sloužit 

pro studijní účely radiologickým asistentům či budoucím lékařům pracujícím v tomto oboru. 

Po konzultaci výsledné SW aplikace s primářem radiologického oddělení v nemocnici v Opavě, 

jsem došla k závěru, že cíl a záměr práce byl plně splněn. Aplikace vyhovuje lékařům ve všech 

směrech. Při prvním použití aplikace trvalo lékaři 30 s zhodnotit snímek. Věřím, že při častějším 

užívání bude hodnocení BA ještě rychlejší. Velkou výhodou, ze strany lékaře, je vyhodnocení BA 

pomocí úzké skupiny RTG snímků, nikoliv jeho přesné určení, se kterým ve většině případech lékaři 

nesouhlasí a také zobrazení všech referenčních obrazů, které jsou k dispozici, a mezi nimi snadná 

orientace.  
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6 Závěr 

Původním cílem pro tvorbu SW aplikace pro výpočet biologického kostního věku byla tvorba 

aplikace na základě GP metody s využitím poskytnutých náčrtků osifikace kostí levé ruky pro dívky 

a chlapce zvlášť. Postupným vývojem bylo usouzeno, že náčrtky jsou pro SW aplikaci nevhodné. 

Využívalo se tedy referenčních rentgenových snímků z poskytnutého atlasu GP se zaměřením na ossa 

carpi. První výhodou referenčních RTG snímků bylo pokrytí mnohem širší věkové skupiny dětí. 

Náčrtky a referenční rentgeny byly sice od určitého měsíce do věku plnoletosti, avšak náčrtky měly 

menší věkové zastoupení od desátého roku. Obsahovaly pouze náčrt desetiletého, dvanáctiletého, 

třináctiletého, čtrnáctiletého a následně až devatenáctiletého dítěte. Referenční RTG obrazy naopak 

byly zastoupeny pro každý rok od narození do plnoletosti. V první fázi vývoje se využila komparace 

histogramů pomocí statistických metod. Bohužel jsem po nesčetném množství testů došla k závěru, že 

při tak malém množství referenčních dat není možné vyhodnotit kostní věk pomocí komparace 

histogramů. Klinický obraz se shodoval s více referenčními obrazy různého věku. Využití komparace 

histogramů by byla možná při databázi alespoň 1000 referenčních rentgenových obrazů a muselo by se 

pracovat s anodovým proudem a napětím, které výrazně ovlivňuje výsledný obraz a mění tedy jeho 

barevnou škálu odstínů šedi, které se pak neshoduje s referenčními obrazy. Využití anodového napětí 

a proudu by zahrnovalo několikaletý výzkum a testování.  

Návrh vyřešení problematiky zahrnoval i aktivní kontury a selektizaci ossa carpi. Tato metoda 

nebyla uskutečněna z několika důvodů. Prvním důvodem byl malý barevný rozdíl mezi ossa carpi 

a měkkou tkání okolo a druhým důvodem bylo překrývání kostí v pozdějším věku. Výběr by byl tedy 

nepřesný a zahrnoval by i měkkou tkáň, která by vyhodnocování zkreslila a výrazně ovlivnila. 

Z důvodu plánu pokrytí všech věkových skupin od narození do plnoletosti bylo od tohoto postupu 

odstoupeno.  

Výsledný postup hodnocení kostního věku dodržel cíle diplomové práce, vyhodnocuje úzké 

pásmo referenčních rentgenových obrazů s kostním věkem. Aplikace je však založena na metodě TW2 

a založena na rozhodovacích stromech, které se dobře učí i na malém množství referenčních dat. Jsou 

složité na výpočet a tvorbu, nicméně splňují veškeré požadavky na tvorbu SE aplikace. Z důvodu 

vývojových znaků, bylo odstoupeno od hodnocení BA pouze z ossa carpi a byly zahrnuty další kosti, 

které byly pro vyhodnocení BA klíčové. Ossa carpi má výrazné vývojové znaky od narození do sedmi 

let dítěte. V pozdějším věku se kosti překrývají a nedochází k výrazným změnám osifikace. Je tedy 

těžší určit přesně věk u starších dětí. Proto byl zahrnut do analýzy Radius a distální phalang pátého 

prstu. Aplikace je pak schopna vyhodnotit věk dítěte od osmi měsíců do plnoletosti.  

Celá SW aplikace je v angličtině z důvodu univerzálního využití pro širší oblast v lékařství. 

Aplikace má pomoci lékařům s vyhodnocováním kostního věku, především tuto doposud zdlouhavou 

práci urychlit. Navržená aplikace může být nápomocná budoucím lékařům nebo radiologickým 

asistentům k snadnějšímu pochopení problematiky vyhodnocení kostního věku a lepší orientaci 

v osifikaci kostí. 
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CORREL 

Tabulka 23 Výsledky funkce CORREL pro celý obraz 8_0_b  

Tabulka 24 Výsledky funkce CORREL pro obraz 8_0_b po odstranění nultého a posledního 

pixelu 

  

RTG images 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_g 0.992 3_0_g 0.991 10_0_g 0.999 

0_10_g 0.997 3_6_g 0.999 11_0_g 0.999 

1_0_g 0.999 4_0_g 0.999 12_0_g 0.999 

1_2_g 0.997 4_6_g 0.995 13_0_g 0.999 

1_4_g 0.999 5_0_g 0.999 14_0_g 0.993 

1_6_g 0.999 5_6_g 0.996 15_0_g 0.999 

1_8_g 0.999 6_0_g 0.999 16_0_g 0.999 

2_0_g 0.997 7_0_g 0.999 17_0_g 0.999 

2_4_g 0.997 8_0_g 1.000 18_0_g 0.999 

2_6_g 0.998 9_0_g 0.999   

RTG images 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_g 0.518 3_0_g 0.913 10_0_g 0.950 

0_10_g 0.838 3_6_g 0.921 11_0_g 0.916 

1_0_g 0.832 4_0_g 0.784 12_0_g 0.918 

1_2_g 0.826 4_6_g 0.962 13_0_g 0.872 

1_4_g 0.863 5_0_g 0.801 14_0_g 0.903 

1_6_g 0.882 5_6_g 0.880 15_0_g 0.940 

1_8_g 0.851 6_0_g 0.937 16_0_g 0.791 

2_0_g 0.912 7_0_g 0.954 17_0_g 0.866 

2_4_g 0.926 8_0_g 1.000 18_0_g 0.895 

2_6_g 0.945 9_0_g 0.919   



 

 

Tabulka 25 Výsledky funkce CORREL pro obraz 8_0_b po odstranění nultého, prvního a 

posledního pixelu 

  

CHISQ 

Tabulka 26 Výsledky funkce CHISQ pro celý obraz 8_0_b 

  

RTG images 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_g 0.507 3_0_g 0.911 10_0_g 0.949 

0_10_g 0.838 3_6_g 0.918 11_0_g 0.913 

1_0_g 0.834 4_0_g 0.778 12_0_g 0.916 

1_2_g 0.821 4_6_g 0.961 13_0_g 0.867 

1_4_g 0.858 5_0_g 0.794 14_0_g 0.902 

1_6_g 0.882 5_6_g 0.876 15_0_g 0.939 

1_8_g 0.851 6_0_g 0.935 16_0_g 0.786 

2_0_g 0.913 7_0_g 0.954 17_0_g 0.864 

2_4_g 0.924 8_0_g 1.000 18_0_g 0.891 

2_6_g 0.944 9_0_g 0.916   

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_g 259670.55 3_0_g 778148.33 10_0_g 13857.94 

0_10_g 111546.27 3_6_g 34912.06 11_0_g 37840.44 

1_0_g 193661.01 4_0_g 86584.209 12_0_g 43691.82 

1_2_g 65702.49 4_6_g 34141.82 13_0_g 46321.20 

1_4_g 69704.83 5_0_g 154678.87 14_0_g 70569.87 

1_6_g 144200.12 5_6_g 152031.64 15_0_g 14473.56 

1_8_g 110530.51 6_0_g 17851.56 16_0_g 142334.30 

2_0_g 56882.57 7_0_g 10141.81 17_0_g 28512.96 

2_4_g 30371.84 8_0_g 0.00 18_0_g 36498.20 

2_6_g 59961.95 9_0_g 24236.17   



 

 

Tabulka 27 Výsledky funkce CHISQ pro obraz 8_0_b po odstranění nultého a posledního 

pixelu 

Tabulka 28 Výsledky funkce CHISQ pro obraz 8_0_b po odstranění nultého, prvního a 

posledního pixelu 

 

  

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_g 237515.29 3_0_g 26259.98 10_0_g 13765.37 

0_10_g 108364.29 3_6_g 30938.61 11_0_g 20991.21 

1_0_g 146702.38 4_0_g 81879.20 12_0_g 43026.11 

1_2_g 58738.25 4_6_g 13617.55 13_0_g 30699.15 

1_4_g 60068.77 5_0_g 153350.91 14_0_g 19123.93 

1_6_g 91997.45 5_6_g 46499.92 15_0_g 12615.36 

1_8_g 98924.09 6_0_g 12139.44 16_0_g 140032.71 

2_0_g 50951.11 7_0_g 8942.30 17_0_g 28379.12 

2_4_g 20718.31 8_0_g 0.00 18_0_g 24366.86 

2_6_g 15716.83 9_0_g 21704.77   

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_g 237414.68 3_0_g 26257.30 10_0_g 13611.77 

0_10_g 108363.06 3_6_g 30922.98 11_0_g 20954.28 

1_0_g 146700.81 4_0_g 81876.18 12_0_g 42963.56 

1_2_g 58653.41 4_6_g 13593.35 13_0_g 30592.65 

1_4_g 59940.35 5_0_g 153339.84 14_0_g 18614.58 

1_6_g 91996.11 5_6_g 46345.12 15_0_g 12461.76 

1_8_g 98879.81 6_0_g 12125.29 16_0_g 139952.25 

2_0_g 50929.68 7_0_g 8899.28 17_0_g 28294.28 

2_4_g 20714.78 8_0_g 0.00 18_0_g 24257.35 

2_6_g 15577.24 9_0_g 21693.05   



 

 

CHISQ_ALT 

Tabulka 29 Výsledky funkce CHISQ_ALT pro celý obraz 8_0_b 

Tabulka 30 Výsledky funkce CHISQ_ALT pro obraz 8_0_b po odstranění nultého a 

posledního pixelu 

  

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_g 215145.39 3_0_g 88105.46 10_0_g 14135.12 

0_10_g 108793.91 3_6_g 37646.39 11_0_g 42690.36 

1_0_g 168495.93 4_0_g 56743.67 12_0_g 23225.00 

1_2_g 60996.74 4_6_g 35330.26 13_0_g 42222.23 

1_4_g 47412.77 5_0_g 52632.53 14_0_g 78792.69 

1_6_g 141135.32 5_6_g 142360.50 15_0_g 16410.03 

1_8_g 82208.88 6_0_g 17645.71 16_0_g 49951.37 

2_0_g 51507.28 7_0_g 10211.57 17_0_g 27627.49 

2_4_g 29336.32 8_0_g 0.00 18_0_g 34423.37 

2_6_g 53667.61 9_0_g 31275.72   

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_g 190034.91 3_0_g 26501.54 10_0_g 14041.93 

0_10_g 105841.65 3_6_g 33468.46 11_0_g 24308.54 

1_0_g 127095.06 4_0_g 51791.48 12_0_g 22548.50 

1_2_g 53533.99 4_6_g 12338.00 13_0_g 27774.77 

1_4_g 38327.68 5_0_g 51277.46 14_0_g 17648.83 

1_6_g 95576.47 5_6_g 55868.30 15_0_g 14612.70 

1_8_g 71360.40 6_0_g 12234.53 16_0_g 47726.69 

2_0_g 45189.60 7_0_g 8985.68 17_0_g 27492.36 

2_4_g 18886.89 8_0_g 0.00 18_0_g 23122.64 

2_6_g 14801.60 9_0_g 28663.04   



 

 

Tabulka 31 Výsledky funkce CHISQ_ALT pro obraz 8_0_b po odstranění nultého, prvního a 

posledního pixelu 

INTERSECT 

Tabulka 32 Výsledky funkce INTERSECT pro celý obraz 8_0_b 

  

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_g 189941.81 3_0_g 26498.92 10_0_g 13902.24 

0_10_g 105840.43 3_6_g 33453.30 11_0_g 24273.34 

1_0_g 127093.51 4_0_g 51788.42 12_0_g 22489.69 

1_2_g 53455.00 4_6_g 12314.73 13_0_g 27676.42 

1_4_g 38209.97 5_0_g 51266.68 14_0_g 17217.68 

1_6_g 95575.15 5_6_g 55272.58 15_0_g 14473.02 

1_8_g 71318.36 6_0_g 1220.79 16_0_g 47651.65 

2_0_g 45167.34 7_0_g 8944.82 17_0_g 27413.37 

2_4_g 18883.41 8_0_g 0.00 18_0_g 23021.63 

2_6_g 14674.11 9_0_g 28651.63   

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_g 875042.0 3_0_g 862920.0 10_0_g 1024458.0 

0_10_g 1002086.0 3_6_g 983429.0 11_0_g 905359.0 

1_0_g 1004291.0 4_0_g 953796.0 12_0_g 994605.0 

1_2_g 968324.0 4_6_g 942211.0 13_0_g 1025720.0 

1_4_g 1032809.0 5_0_g 1003343.0 14_0_g 852997.0 

1_6_g 1005911.0 5_6_g 1012289.0 15_0_g 1023149.0 

1_8_g 1032704.0 6_0_g 1022411.0 16_0_g 1003622.0 

2_0_g 983717.0 7_0_g 994605.0 17_0_g 1003542.0 

2_4_g 972948.0 8_0_g 1058960.0 18_0_g 1020392.0 

2_6_g 1042544.0 9_0_g 971215.0   



 

 

Tabulka 33 Výsledky funkce INTERSECT pro obraz 8_0_b po odstranění nultého a 

posledního pixelu 

  

Tabulka 34 Výsledky funkce INTERSECT pro obraz 8_0_b po odstranění nultého, prvního a 

posledního pixelu 

  

  

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_g 320046.0 3_0_g 379500.0 10_0_g 376824.0 

0_10_g 356268.0 3_6_g 372300.0 11_0_g 353967.0 

1_0_g 349269.0 4_0_g 349959.0 12_0_g 360819.0 

1_2_g 365421.0 4_6_g 391608.0 13_0_g 370698.0 

1_4_g 377787.0 5_0_g 369096.0 14_0_g 372249.0 

1_6_g 350889.0 5_6_g 357267.0 15_0_g 368127.0 

1_8_g 377682.0 6_0_g 367389.0 16_0_g 348600.0 

2_0_g 376662.0 7_0_g 367566.0 17_0_g 354207.0 

2_4_g 386562.0 8_0_g 403938.0 18_0_g 365370.0 

2_6_g 387522.0 9_0_g 356901.0   

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_g 316176.0 3_0_g 375732.0 10_0_g 372954.0 

0_10_g 352398.0 3_6_g 368430.0 11_0_g 350097.0 

1_0_g 345399.0 4_0_g 346197.0 12_0_g 356949.0 

1_2_g 316551.0 4_6_g 387738.0 13_0_g 366828.0 

1_4_g 373917.0 5_0_g 365226.0 14_0_g 368379.0 

1_6_g 347019.0 5_6_g 353397.0 15_0_g 364257.0 

1_8_g 373812.0 6_0_g 363519.0 16_0_g 344730.0 

2_0_g 373080.0 7_0_g 363696.0 17_0_g 350337.0 

2_4_g 382692.0 8_0_g 400068.0 18_0_g 361500.0 

2_6_g 383652.0 9_0_g 353031.0   



 

 

BHATTACHARYYA 

Tabulka 35 Výsledky funkce BHATTACHARYYA pro celý obraz 8_0_b 

Tabulka 36 Výsledky funkce BHATTACHARYYA pro obraz 8_0_b po odstranění nultého a 

posledního pixelu 

  

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_g 0.167 3_0_g 0.092 10_0_g 0.041 

0_10_g 0.111 3_6_g 0.067 11_0_g 0.057 

1_0_g 0.111 4_0_g 0.083 12_0_g 0.053 

1_2_g 0.086 4_6_g 0.061 13_0_g 0.058 

1_4_g 0.064 5_0_g 0.082 14_0_g 0.080 

1_6_g 0.104 5_6_g 0.097 15_0_g 0.044 

1_8_g 0.080 6_0_g 0.043 16_0_g 0.080 

2_0_g 0.079 7_0_g 0.030 17_0_g 0.057 

2_4_g 0.058 8_0_g 0.000 18_0_g 0.055 

2_6_g 0.049 9_0_g 0.059   

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_g 0.237 3_0_g 0.088 10_0_g 0.067 

0_10_g 0.166 3_6_g 0.099 11_0_g 0.086 

1_0_g 0.180 4_0_g 0.129 12_0_g 0.085 

1_2_g 0.112 4_6_g 0.054 13_0_g 0.090 

1_4_g 0.104 5_0_g 0.126 14_0_g 0.074 

1_6_g 0.0167 5_6_g 0.136 15_0_g 0.067 

1_8_g 0.127 6_0_g 0.060 16_0_g 0.129 

2_0_g 0.107 7_0_g 0.050 17_0_g 0.092 

2_4_g 0.069 8_0_g 0.000 18_0_g 0.084 

2_6_g 0.063 9_0_g 0.096   



 

 

Tabulka 37 Výsledky funkce BHATTACHARYYA pro obraz 8_0_b po odstranění nultého, 

prvního a posledního pixelu 

  RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

RTG 

images 
𝑑(𝐻1, 𝐻2) 

0_8_g 0.238 3_0_g 0.088 10_0_g 0.067 

0_10_g 0.167 3_6_g 0.100 11_0_g 0.086 

1_0_g 0.181 4_0_g 0.129 12_0_g 0.086 

1_2_g 0.120 4_6_g 0.054 13_0_g 0.091 

1_4_g 0.104 5_0_g 0.127 14_0_g 0.073 

1_6_g 0.168 5_6_g 0.137 15_0_g 0.067 

1_8_g 0.127 6_0_g 0.061 16_0_g 0.129 

2_0_g 0.107 7_0_g 0.049 17_0_g 0.092 

2_4_g 0.069 8_0_g 0.000 18_0_g 0.085 

2_6_g 0.063 9_0_g 0.097   



 

 

V. Tabulka vyhodnocených kostí dle TW metody pro dívky 

Tabulka 38 Přehled ref. dat dívek hodnocených dle TW2, využité kosti dle posloupnosti v tabulce  

RTG 
GIRL 

Visible 
carpal 
bones Ulna Radius 

First 
metacarpal 

Third 
metacarpal 

Distal 
phalang of 
fifth finger 

Middle 
plahanx of 
third 
finger 

os carci 
(4) 

os carci 
(3) 

os carci 
(7) 

os carci 
(6) 

os carci 
(5) 

os carci 
(1) 

os carci 
(2) 

RTG 
groups 

0_8_g 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

0_10_g 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

1_0_g 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 

1_2_g 2 1 2 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 

1_4_g 2 1 3 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 

1_6_g 2 1 3 1 2 1 2 4 3 1 1 1 1 1 2 

1_8_g 3 1 3 2 3 1 2 4 4 3 1 1 1 1 3 

2_0_g 3 1 4 2 3 2 3 4 4 3 1 1 1 1 3 

2_4_g 4 1 4 2 3 2 3 4 5 3 2 1 1 1 4 

2_6_g 4 1 4 3 3 2 3 5 5 3 3 1 1 1 4 

3_0_g 4 1 5 3 4 3 3 5 5 3 3 1 1 1 4 

3_6_g 6 1 5 3 4 3 3 6 6 4 3 1 2 2 5 

4_0_g 7 1 5 3 4 3 4 6 6 4 3 2 2 2 6 

4_6_g 7 1 6 4 4 4 4 6 6 4 3 3 2 3 6 

5_0_g 7 1 6 4 5 4 4 6 6 5 4 3 2 3 6 

5_6_g 7 1 6 4 5 4 4 6 6 5 4 3 3 3 6 

6_0_g 7 2 6 4 5 4 4 6 6 5 4 3 3 3 6 

7_0_g 7 4 6 5 5 5 5 6 6 5 4 4 4 4 7 

8_0_g 7 5 7 5 5 5 5 6 6 6 5 4 4 4 7 

9_0_g 7 6 7 5 6 5 6 6 7 6 5 5 4 4 7 

10_0_g 7 6 7 5 6 6 6 7 7 6 6 6 5 5 8 

11_0_g 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 6 6 5 5 8 

12_0_g 7 7 8 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 8 

13_0_g 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 6 6 6 7 9 

14_0_g 7 7 8 7 8 8 7 8 7 7 7 7 7 7 9 

15_0_g 7 8 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 9 

16_0_g 7 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 

17_0_g 7 9 9 9 9 8 8 9 9 8 8 8 8 8 10 

18_0_g 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 



 

 

VI. Rozhodovací strom ze všech dat 

  

Obrázek 77 Rozhodovací strom pro dívky ze všech dat 



 

 

VII. Rozhodovací strom z omezeného množství dat 

  

Obrázek 78 Rozhodovací strom pro dívky z omezeného výběru dat 



 

 

 

 


