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Abstract: Segmentation of retinal vessel system plays an important role in the analysis of retinal 

images. In this contribution, I have used the segmentation method based on morphological image 

analysis. The product of this method is a final binary representation of blood vessel tree. The out-

come of my work is the computer program for automatic vessel segmentation. The method was 

tested by standardized images from VUT database. 
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1. ÚVOD 

V rámci řešení projektu byl vytvořen uživatelský program umožňující plně automatickou segmen-

taci cévního řečiště ze snímků sítnice. Tato segmentace může sloužit pro účely dalšího zpracování 

s cílem rozpoznávání chorob postihujících cévy sítnice, jako jsou např. glaukom a diabetická reti-

nopatie. Vyšetření retinálních cév umožňuje rozpoznat nemoc v raných stádiích, ještě než se proje-

ví další příznaky a dovoluje tak nasazení účinnější léčby [2]. Automatizace tohoto zpracování může 

lékařům ušetřit velké množství práce. Prezentovaná analýza, prováděná za pomoci počítače, je za-

ložena na segmentaci cév z fotografií očního pozadí a jejich porovnání se vzorovými obrázky zdra-

vých a poškozených očí z veřejné databáze. 

2. MORFOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ OBRAZU 

Existuje velké množství metod, založených na různých postupech, a to od filtrace obrazu (angl. 

Filter-based methods) [1], přes metody založené na použití lineárních a nelineárních modelů (angl. 

Model-based methods) [1], až po algoritmy využívající klasifikaci obrazu (angl. Machine-learning 

methods) [1] . 

V této práci jsem se pro segmentaci očního pozadí rozhodl využít metody morfologického 

zpracování obrazu [3], které by se daly zařadit do výše zmíněné skupiny filtračních metod. Tato 

metoda vychází z teorie množin a její základy tvoří operace dilatace a eroze. Metoda 

morfologického zpracování přistupuje k obrazu jako k matici. Při dilataci je k obrazu logickým 

součtem přičten strukturní element (matice z nul a jedniček) a při erozi je strukturní element od 

obrazu logicky odečten. Na těchto základních operacích jsou založeny další, jako např. 

morfologické otevření, což je eroze následovaná dilatací a morfologické uzavření, což je dilatace 

následovaná erozí.  

3. PRAHOVÁNÍ 

Prahování (angl.. tresholding) představuje nezbytnou metodou při segmentaci obrazu [4]. Jak je 

vidět z obrázků 1 a 2 prahuje se šedotónový obraz a výsledkem je obraz binární. Při prahování je 

nejprve vytvořen takzvaný práh, který představuje číselnou hodnotu. Poté je každý pixel v obrázku 

porovnán s prahem. Pokud je hodnota pixelu větší nebo stejná jako hodnota prahu, stává se pixel 

popředím a obarví se bíle, jak je patrné na obrázku 2. Pokud je hodnota pixelu nižší než hodnota 
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prahu, stává se pixel pozadím a je obarven černě. Pro nalezení správné hodnoty prahu se používá 

Otsu metody [4], jež využívá histogramu popředí a pozadí. 

   

 Obrázek 1: Snímek před prahováním Obrázek 2: Snímek po prahování 

4. POSTUP PRÁCE 

Během práce byla nejprve z barevného RGB snímku sítnice (viz obr. 4) extrahována jeho zelená 

složka, která je pro další zpracování nejvhodnější z duvodu nejlepšího kontrastu mezi cévami a po-

zadím. Jak je patrné z blokového schématu (obr. 3), byl tento obraz následně třikrát podroben mor-

fologické operaci botomhat [3], kterou představuje morfologické uzavření odečtené od původního 

obrazu, pokaždé s použitím většího strukturního elementu. Nejmenší strukturní element segmento-

val nejužší cévy, střední prostředně široké a největší segmentoval ty nejširší. Tímto byly vytvořeny 

tří hrubé šedotónové obrazy (viz obr. 1). Ty byly dále upraveny prahováním, které z nich vytvořilo 

tzv. hrubý binární obraz, na kterém jsou cévy zvýrazněny bílou barvou, zatímco pozadí je černé 

(viz obr. 2). Pro prahování byla využita metoda Otsu, viz kapitola prahování. Pak bylo použito čiš-

tění šumu a nadbytečných fragmentů, které by působily nepřesnosti, použitím morfologické opera-

ce otevření oblasti [3]. Očištěné obrazy byly následně sečteny, jak to lze vydět ze schématu, čímž 

vznikl celkový binární obraz. V něm byly zaceleny defekty narušující cévy pomocí morfologického 

uzavření a opět byl odstraněn šum za pomoci otevření oblasti. Takto byl získán výsledný binární 

obraz (viz obr. 5), jež lze využít pro případnou diagnostiku chorob postihujících retinální cévy. 

 

Obrázek 3: Blokové schéma graficky znázorňující jednotlivé etapy analýzy cévního řečiště. 
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5. DISKUZE 

Pomocí, v této práci, vytvořeného programu bylo segmentováno 45 snímků očního pozadí z data-

báze HRF (High-resolution fundus) [5], z toho 15 zdravých, 15 trpících glaukomem a 15 postiže-

ných diabetickou retinopatií. 

Ohodnocení úspěšnosti metody proběhlo za pomocí standardizované databáze VUT. Výsledné ob-

razy byly porovnány se vzorovými snímky a na základě toho bylo určeno, které cévy jsou určeny 

správně, které úseky cév chybí a které artefakty byly chybně určeny jako cévy. Použitá metoda do-

sahovala celkové přesnosti 84% což představuje dostatečně dobrý výsledek. Celková přesnost je 

vyjádřena poměrem správně a chybně určených pixelů. Hodnota tedy udává, že jich 84% bylo ur-

čeno správně. 

   

 Obrázek 4: Původní snímek Obrázek 5: Výsledný obraz segmentace 

6. ZÁVĚR 

V rámci práce byl vytvořen uživatelský program umožňující plně automatickou segmentaci 

cévního řečiště ze snímků sítnice. Pro implementaci metody bylo využito vývojové prostředí 

MATLAB verze R2008b a v něm implementovaná knihovna Image Procesing Toolbox. Úspěšnost 

metody byla ohodnocena porovnáním se vzorovými příklady z databáze VUT. 
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