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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá detekcí vybraných projevů diabetické retinopatie na sním-
cích sítnice, pořízených digitální fundus kamerou. Před samotným hledáním exsudátů a
hemoragií je určeno místo fovey, optického disku a oblast krevního řečiště, což zlepšuje vý-
slednou detekci. Detektor využívá morfologickou rekonstrukci získané kandidátské oblasti
pro nalezení konkrétních lézí. Algoritmus založený na prahování potom zpřesňuje jejich
okraje. Nalezené útvary jsou klasifikovány na základě jejich tvaru a barvy. Vyhodnocení
detekce bylo provedeno na 120 snímcích vybraných ze tří databází. Zakomponování auto-
matické detekce projevů diabetické retinopatie do přístrojů snímajících sítnici může pomoci
lékařům v diagnostice a zabránit tak případné ztrátě vidění, kterou nemoc způsobuje.

Abstract
This bachelor’s thesis deals with the detection of the symptoms of diabetic retinopathy at
retinal images taken by a digital fundus camera. Optic disc, fovea, and blood vessels are
found before searching for exudates and hemorrhages. This step improves final detection.
The detector uses morphological reconstruction of a candidate region for determination of
specific lesions. An algorithm based on thresholding precises its edges. Found regions are
classified according to shape and color. Evaluation of detection was done using 120 images
selected from three databases. Adding automatic detection of signs of diabetic retinopathy
into equipment for retinal screening can help medical doctors in diagnosis and prevent
possible vision loss which the disease can cause.
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Kapitola 1

Úvod

Diabetická retinopatie je chronické onemocnění sítnice projevující se jako důsledek diabetu
mellitu. Vzhledem k tomu, že postihuje jeden z nejdůležitějších smyslových orgánů, výrazně
ovlivňuje kvalitu života jedince. I přes výrazné pokroky v medicíně je stále jednou z hlavních
příčin slepoty lidí ve vyspělých zemích. Diabetes mellitus je onemocnění, kterým trpí značná
část lidské populace jak v České republice, tak i ve světě, a předpokládá se, že tento počet
stále poroste. Jeho rozvoj kromě genetických faktorů ovlivňuje životní styl, nadváha a věk.

Diabetická retinopatie vzniká jako následek celkového oslabení cév u diabetu mellitu vli-
vem vysoké hladiny cukru v krvi. Toto onemocnění se projevuje tvorbou mikroaneurysmat,
hemoragií, exsudátů a cévních abnormalit na sítnici. Vyšetřením očního pozadí pomocí
oftalmoskopu nebo s využitím digitální fundus kamery lze tyto příznaky snadno pozorovat
a také dokumentovat. Díky tomu je možné odhalit první projevy nemoci a zahájit potřeb-
nou léčbu, což je klíčové pro zachování zrakových funkcí. Při léčbě retinopatie je důležitá
především kompenzace diabetu. V pokročilejším stádiu se využívá také laserová fotokoagu-
lace sítnice, která však nedokáže léčit příčinu onemocnění, ale pouze zmírňuje a zpomaluje
jeho následky. Diabetickou retinopatii v její neproliferativní i proliferativní formě často
doprovází také diabetická makulopatie, která se projevuje otokem a výskytem exsudátů
v centrální části sítnice. V této oblasti, která je také nazývána jako žlutá skvrna, je největší
koncentrace čípků a její postižení proto často způsobuje oslepnutí.

Jak již bylo zmíněno - u diabetické retinopatie je pro zachování zrakové ostrosti nejdůle-
žitější včasné zachycení jejích příznaků. K tomu jsou určeny oftalmologické prohlídky, které
člověk postižený diabetem pravidelně podstupuje. Cílem této práce je vytvoření aplikace
pro detekci hemoragií a exsudátů na snímcích sítnice, což by mohlo tyto prohlídky výrazně
usnadnit. Vhodné použití může lékařům pomoct s určením závažnosti onemocnění a celkově
urychlit vyšetření. V případě vytvoření spolehlivé aplikace může dojít k úplné automatizaci
prohlídky bez potřeby asistence lékaře.

Na začátku práce v kapitole 2 je shrnutí informací o sítnici a jejích nemocech. Je zde
popsána stavba sítnice a útvary, které na ní můžeme pozorovat. Dále jsou shrnuty nej-
používanější oftalmologické metody a přístroje pro vyšetření. Diabetickou retinopatii, její
projevy a klasifikace popisuje následující podkapitola. Zmíněna je také diabetická makulo-
patie, věkem podmíněná makulární degenerace, odchlípení sítnice a další častá onemocnění
postihující sítnici. V této kapitole jsou také uvedeny metody zpracování obrazu, které byly
využity pro detekci lézí. V kapitole 3 je popsán návrh algoritmu pro detekci hemoragií a
exsudátů, který zahrnuje také rozpoznání optického disku, fovey a krevního řečiště, protože
by tyto útvary mohly negativně ovlivňovat detekování projevů retinopatie. Způsob testování
a zhodnocení dosažených výsledků je uveden v kapitole 4.
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Kapitola 2

Současný stav

Tato kapitola shrnuje nastudované poznatky o sítnici, jejích onemocněních a popisuje algo-
ritmy pro úpravu obrazu využité při detekci. Jako první je popsána stavba sítnice lidského
oka a její funkce. Následují metody a přístroje pro vyšetření očního pozadí a také popis
laserového ošetření sítnice. Další sekce popisuje nejčastější onemocnění vyskytující se na
sítnici. Jedná se především o diabetickou retinopatii, na kterou je tato práce zaměřena, po-
stižení makulární oblasti a další vaskulární onemocnění. Na závěr této kapitoly jsou popsány
metody zpracování obrazu se zaměřením na ty, které byly použity při implementaci.

2.1 Sítnice lidského oka
Oko je považováno za jeden z nejdůležitějších smyslových orgánů, kterým člověk vnímá své
okolí. Poškození nebo ztráta zraku proto představuje významný zásah do jeho života. Lidské
oko je složeno z mnoha částí (viz obrázek 2.1), které společně zajišťují ostré vidění. Jednou
z nich je sítnice pokrytá fotoreceptory, které vnímají dopadající paprsky světla.

Sítnice (retina) je tenká průhledná blána o tloušťce asi 100–200 µm pokrývající vnitřní
část oka. Její tloušťka a struktura se v různých místech liší podle toho, jakou funkci v dané
oblasti vykonává. Skládá se především z nervové části, která zpracovává příchozí světelné
signály, a z pigmentového epitelu. V přední části oční bulvy sítnice pokrývá řasnaté tělísko
a duhovku. Blána je zde redukována do jednovrstevného nepigmentovaného epitelu, ve
kterém se vůbec nevyskytují světločivné buňky. Od zadní vícevrstevné části je oddělena
obloukovitou klikatou linií zvanou ora serrata. Zadní část sítnice je složena z několika vrstev
různých typů buněk. Mezi nejznámější z nich patří například pigmentový epitel, tyčinky a
čípky, gangliové nebo bipolární buňky.

Sítnici dělíme na vnitřní a vnější část. Vnější je tvořena vrstvou pigmentového epitelu,
který zajišťuje látkovou výměnu. Vnitřní vrstva obsahuje fotoreceptory a nervové buňky
zprostředkovávající vnímání světla. Při dopadu světelných paprsků na tyčinky a čípky je
elektrický impuls veden přes gangliové buňky a jejich nervová vlákna. Ty se spojují ve
zrakový nerv, který vede až do mozku. Tyčinky tvořící až 95 % fotoreceptorů vyskytujících
se na sítnici umožňují člověku vidět v noci a obecně za špatných světelných podmínek.
Pomocí čípků, kterých je podstatně méně, potom rozlišujeme jednotlivé barvy.

Fotoreceptory nejsou na sítnici rovnoměrně rozloženy. Největší koncentraci čípků nalez-
neme v místě zvaném žlutá skvrna neboli makula. Tato okrouhlá oblast v centrální části
sítnice má průměr asi 5,5 mm a obsahuje více vrstev gangliových buněk. V jejím středu, asi
3 mm temporálně (směr spánku, opak - nazální) od centra terče zrakového nervu, se nachází
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jamkovitá prohlubeň o průměru 1,5 mm tzv. fovea centralis. Díky vysoké koncentraci čípků
se jedná o místo nejostřejšího vidění. Na sítnici je běžně jedna gangliová buňka napojena na
více čípků, ze kterých přijímá impulsy. V oblasti fovey však každému čípku náleží jen jedna
gangliová buňka. Centrum fovey (foveola) je nejtenčí místo na sítnici. Foveola o průměru
350 µm obsahuje pouze čípky a nenajdeme zde žádné gangliové buňky ani vrstvu nervových
vláken.

Nervová vlákna gangliových buněk, která jsou rozprostřena po sítnici, se sbíhají do
jednoho místa zvaného slepá skvrna (papila). Jednotlivá vlákna se zde spojují do optic-
kého nervu, který vystupuje z oka a vede do mozku. Dopadající světelné paprsky v tomto
místě nemůžou být vnímány, protože zde zcela chybí fotoreceptory. Tento okrouhlý útvar
narůžovělé barvy má horizontální průměr 1,5 mm a vertikální průměr 1,8 mm. Při oftal-
mologickém vyšetření nalezneme terč zrakového nervu směrem dovnitř a níže než je zadní
pól oka. Optický disk a foveu můžeme vidět na snímku sítnice 2.2.

Aby sítnice mohla správně fungovat, je důležité buňkám dodávat potřebné živiny a
kyslík. To zajišťují dva oddělené cévní systémy – retinální a uveální. Uprostřed papily
zrakového nervu do oka vstupuje cévní brankou tepna Arteria centralis retinae, která se
ještě na tomto místě dělí do čtyř hlavních větví. Každá z nich potom vyživuje svou část
sítnice. Uvnitř fovey se nachází foveální avaskulární zóna (FAZ), která neobsahuje sítnicový
cévní systém, a živiny jsou jí proto dodávány difúzí z okolí. Pigmentový epitel a světločivné
buňky jsou vyživovány difúzí z cévnatky. [16, 18, 25, 29]

Obrázek 2.1: Stavba oka [35].
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Obrázek 2.2: Fotografie zdravé sítnice [39].

2.2 Vyšetření očního pozadí
Vyšetření očního pozadí pomáhá odhalit příznaky řady onemocnění, které se na sítnici
mohou vyskytovat. Využívají se k tomu různé mikroskopy, kamery a speciální zobrazovací
techniky. S jejich pomocí lze pozorovat abnormality optického disku, neprůchodnost větví
krevního řečiště, hemoragie, drúzy, exsudáty a další útvary. Včasné odhalení těchto příznaků
může být zásadní pro zachování zraku. Obor, který se zabývá vyšetřením oka a s ním
spojených orgánů, se nazývá oftalmologie.

Štěrbinová lampa

V oftalmologii se z mikroskopů nejvíce využívá štěrbinová lampa, což je přístroj sloužící
k vyšetření především přední části oka, kde se nachází rohovka, čočka, spojivky apod. Pro
vyšetření zadní části oka (sítnice) musí být použita speciální vyšetřovací čočka, která může
mít různou optickou mohutnost. Čočky, které jsou předkládány před oko pacienta, vytvá-
řejí buď skutečný převrácený nebo neskutečný vzpřímený obraz. Součástí štěrbinové lampy
je osvětlovací soustava a systém, kterým lze nastavovat zvětšení. Pro vylepšení kontrastu
pozorovaného obrazu lze do osvětlovacího svazku přidat barevný filtr. Například pro zvýraz-
nění hemoragií, neovaskularizací a intraretinálních mikrovaskulárních abnormalit je vhodné
použít red-free filtr. [28]

Přímá oftalmoskopie

Oftalmoskopie zahrnuje zobrazovací a diagnostické metody určené pro zkoumání především
očního pozadí. Vyšetření spočívá v osvětlení vnitřní části oka dostatečně intenzivním svět-
lem a pozorování světelných paprsků, které se částečně odráží na sítnici. Díky tomu můžeme
pozorovat zvětšený obraz útvarů jako je optický disk, cévy, fovea a projevy onemocnění.
Pokud je oftalmoskopie prováděna v přímém obraze, jde o přímou oftalmoskopii.

Oftalmoskop využívaný u přímé oftalmoskopie (viz obrázek 2.3a) má zabudovanou osvět-
lovací soustavu a lékař jej drží v ruce. Pomocí přímé oftalmoskopie jsme schopni sledovat
oblast velkou přibližně 2 mm, která je asi 16krát zvětšená. Díky tomu lze detailně vyšetřit
sítnici a pozorovat příznaky onemocnění. Metoda ovšem může být nepřehledná, protože
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lékař vidí jen malou část sítnice. Pro pozorování různých oblastí je zapotřebí změnit náklon
oftalmoskopu nebo polohu vyšetřovaného oka. Vyšetření je možné provádět přes dilatovanou
i nedilatovanou zornici. [28]

Nepřímá oftalmoskopie

Nepřímá oftalmoskopie využívá speciální optické prvky, které vytváří nepřímý obraz. U této
metody je pozorováno širší zorné pole než u přímé oftalmoskopie, což je dáno silou a vzdá-
leností čočky od oka. Za použití speciální spojné čočky je možné vyšetření sítnice provádět
z větší vzdálenosti (asi 40–50cm). Světelný zdroj, který je umístěn na hlavě vyšetřujícího,
přes tuto čočku osvětluje zadní část oka. Vytvářený obraz je reálný, převrácený a lékař jej
pozoruje oběma očima. Velikost pozorované oblasti lze měnit v závislosti na použité čočce.
Systém může být vybaven i záznamem na digitální kameru. Vyšetření se provádí přes di-
latovanou zornici, aby bylo možné pozorovat vetší část oka. Nepřímý oftalmoskop ukazuje
obrázek 2.3b. [14, 28]

Fundus kamera

Fundus kamera (viz obrázek 2.3c) je přístroj pro fotodokumentaci sítnice. S jeho pomocí
lze detailně vyšetřit oční pozadí a včas detekovat projevy onemocnění. Výsledek pozoro-
vání lze uchovat v digitální podobě, což může být velmi užitečné pro porovnávání snímků a
dokumentování stavu onemocnění s postupem času. Snímky pořízené touto kamerou mají
vysoké rozlišení. Velikost zorného úhlu lze nastavit měnitelnou clonou a pohybuje se v roz-
mezí 20∘–50∘. Je možné sestavit i panoramatický snímek velikosti až 110∘.

Světlo z osvětlovacího systému prochází přes asférickou čočku objektivu směrem do oka.
V závislosti na šířce zornice lze nastavit průměr osvětlovacího paprsku. Osvětlení bílým
světlem umožňuje pozorovat sítnici ve skutečných barvách, kamera má však různé režimy
nastavení. Obraz lze také pozorovat monochromaticky použitím některého z barevných
filtrů, které zvýrazňují určité oblasti. Přes modrý filtr lze dobře pozorovat strukturu ner-
vových vláken, zelený filtr zlepší kontrast krevního řečiště. Režim kamery pro fluorescenční
angiografii zvýrazňuje cévy s vysokým kontrastem.

Před vyšetřením je vhodné použít kapky pro rozšíření zornice. [2]

(a) (b) (c)

Obrázek 2.3: (a) Přímý oftalmoskop [13]. (b) Nepřímý oftalmoskop [12]. (c) Fundus ka-
mera [22].
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Fluorescenční angiografie

Fluorescenční angiografie (FAG) se často využívá pro diagnostiku cévních sítnicových one-
mocnění. Při vyšetření touto metodou je pozorována látka proudící cévami, která vyzařuje
světlo o určité vlnové délce.

K vyšetření se používá sodná sůl fluoresceinu, což je ve vodě rozpustná látka. Její roztok
je injekčně aplikován do žíly. Během několik sekund se fluorescein objevuje v cévnatce, do
pár minut se rozloží v celém krevním oběhu včetně krevního řečiště sítnice. Jeli tato látka
excitována modrým světlem o vlnové délce mezi 465–490 nm, vyzařuje žlutozelené světlo
délky v rozmezí 520–530 nm.

Při vyšetření jsou oči dilatovány a je použita speciální fundus kamera. Před její zdroj
světla je umístěn modrý filtr, který zajišťuje, aby se do oka dostala jen modrá složka světla.
Zároveň se v kameře nachází žlutozelený filtr, který blokuje odražené modré světlo od
sítnice a propouští jen to vyzařované. Bílé světlo z kamery tedy prochází přes modrý filtr
do oka a excituje molekuly fluoresceinu v sítnici a cévnatce, které začnou vyzařovat světlo
delší vlnové délky. Kamerou je následně zaznamenáno pouze žlutozelené světlo, které projde
přes filtr.

U zdravé sítnice můžeme pozorovat rovnoměrné proudění barviva krevním řečištěm (viz
obrázek 2.4). Onemocnění však způsobují oblasti hyperfluorescence nebo hypofluorescence.
Hyperfluorescence je způsobena zvýšeným množstvím barviva, které se může nahromadit
v abnormálních cévních strukturách (např. neovaskularizacích). Dalším příkladem jejího
výskytu je porušení hematoretinální bariéry. Prosakování z cévních abnormalit můžeme po-
zorovat už v časných fázích angiogramu s postupně se zvyšující intenzitou. Hypofluorescenci
můžeme pozorovat u pigmentovaných lézí. Jsou to například hemoragie a exsudáty, které
blokují normální fluorescenci a na angiogramu vytvářejí tmavé oblasti. [19, 29]

(a) (b)

Obrázek 2.4: (a) Fluorescenční angiografie zdravé sítnice [29]. (b) FAG s množstvím zářících
prosakujících mikroaneurysmat [29].

Optická koherenční tomografie

Optická koherenční tomografie (OCT) je způsob vyšetření, který zobrazuje příčný řez bio-
logických tkání podobně jako ultrazvuk. Jedná se o neinvazivní a nekontaktní diagnostickou
metodu, která k vyšetření používá infračervené záření. Při zobrazování jednotlivých vrstev
sítnice využívá toho, že každá tkáň záření jinak odráží. Pro vyšetření zadního pólu oka má
OCT vysokou rozlišovací schopnost.
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Součástí přístroje je štěrbinová lampa, zdroj infračerveného záření, kamera, která je na
ně citlivá, a monitor zobrazující snímanou část oka (viz obrázek 2.5). Počítač znázorňuje
snímané informace v upravené barevné škále, která odpovídá jednotlivým tkáním. Vrstvy,
které záření odrážejí nejvíce, jsou zobrazeny červenou a bílou barvou. Černá a modrá zná-
zorňuje tkáně, které záření odráží nejméně. Střední reflektivitu představuje barva zelená.

Díky tomuto systému je možné získat detailní informace o jednotlivých vrstvách sítnice.
OCT se často využívá pro vyšetření makulární oblasti, kde se vyskytují makulární edémy,
díry a s věkem spojené degenerace. S její pomocí je možné pozorovat rozvoj onemocnění a
určit postup léčby. [14, 19]

Obrázek 2.5: OCT fovey s nahromaděnou subretinální tekutinou [29].

Ošetření laserovým zářením

Ošetření sítnice za pomocí laseru se využívá například u pokročilé diabetické retinopatine,
makulopatie, nebo věkem podmíněné makulární degenerace. Laserem je možné vykonat
spoustu různých zákroků od destrukce tkání po řezání. Výsledný efekt způsobený dopadem
laserového záření na tkáň se liší podle množství laserové energie, velikosti ozářené plochy
a na specifické reakci tkáně na záření. V současné době je možné použít široké spektrum
vlnových délek elektromagnetického záření. K dispozici jsou barvy záření od ultrafialové po
infračervenou o vlnových délkách 193 nm–10600 nm. Pro ošetření vnitřku oka se využívají
délky v intervalu 380 nm–1400 nm, které jsou nejméně pohlcovány předními částmi oční
bulvy a mohou tak okem prostoupit až na jeho pozadí. Výsledek interakce laseru s tkání
závisí na době, po jakou byl aplikován, a na množství absorbované energie. [28]

Pro ošetření sítnice se používá laserové záření o rozsahu vlnových délek 400 nm–900 nm.
Laserový paprsek je směřován systémem zrcadel do štěrbinové lampy nebo nepřímého oftal-
moskopu a dále do oka. Na sítnici laser vytváří okrouhlý koagulační bod o velikosti 50–1000
µm. Při léčbě konkrétního pacienta je důležitá správná volba velikosti stopy. Léčbu laserem
můžeme rozdělit na fokální (cílenou), vícečetnou (např. mřížkovou) a panretinální. Fokální
koagulací se léčí pouze lokální bodové problémy jako např. uzavření sáknoucích mikro-
aneurysmat a kapilár. Vícečetná koagulace se používá na menší oblast a panretinální je
aplikována na celou sítnici.

Pro léčbu diabetické retinopatie se nejdříve používá fokální fotokoagulace. V pozdějších
stádiích se přechází k fotokoagulaci panretinální, která je za pomoci maticových laserů
aplikována na celou sítnici s výjimkou cév a oblasti makuly. Na sítnici po ošetření najdeme
okrouhlé stopy, různě zbarvené podle použité intenzity laseru. Body běžně mívají barvu od
šedavé, přes žlutou až bílou. Při vysoké intenzitě a dlouhém času působení vzniká na sítnici
sytě bílá stopa. V některých případech se vytvoří i jizva, která může být později bohatě
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pigmentovaná. Protože má oblast makuly vysokou absorpci, může dojít použitím špatné
intenzity i k poškození nervových vláken.

Příklad použití laserové fotokoagulace na sítnici ukazuje obrázek 2.6. [28, 29, 33]

(a) (b)

Obrázek 2.6: (a) Stav sítnice po maticové fotokoagulaci [29]. (b) Panretinální fotokoagulace
s pigmentací skvrn [29].

2.3 Onemocnění sítnice
Na sítnici se může vyskytovat řada různých onemocnění, které často způsobují vážné po-
škození zraku a v nezanedbatelném množství případů i celkovou slepotu. Mezi nejčastější
nemoci sítnice patří poškození makulární oblasti spojené s rostoucím věkem, cévní onemoc-
nění nebo trhliny na sítnici. Bývají ovlivněny věkem, dědičností i životosprávou a mohou
být spojeny s celkovým onemocněním, jakým je například diabetes nebo vysoký krevní tlak.

2.3.1 Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie (DR) je jedno z nejčastějších onemocnění sítnice způsobující poško-
zení zraku a slepotu. Retinopatie vzniká jako důsledek celkového oslabení cév vlivem vysoké
hladiny cukru v krvi u diabetu mellitu. DR má za následek slepotu 2–5% diabetiků. U di-
abetes 1. typu se projevuje nejdříve po 10 letech na rozdíl od diabetes 2. typu, kdy právě
retinopatie může být mezi prvními příznaky.

Diabetická retinopatie poškozuje cévní stěnu, způsobuje zánik pericytů a narušení mem-
brány kapilár. V důsledku těchto změn dochází k rozšíření (dilataci) kapilár, vzniku výdutí
a prosakování plazmatických bílkovin a lipidů do okolí cév. Následné hromadění těchto látek
a omezené okysličování vede k hypoxii sítnice a produkci vazoaktivních látek. Tyto projevy
způsobují proliferaci (novotvoření buněk) a odchlípení sítnice. [25]

Cílená prokazatelně prospěšná léčba DR medikamenty dosud nebyla nalezena. Léčení
potvrzené kontrolovanými studiemi je založeno na potlačení celkové hyperglykemie a vyso-
kého krevního tlaku při kompenzaci diabetu. V pokročilých stádiích se využívá fotokoagu-
lace sítnice. Protože je při léčbě DR zásadní včasné zachycení jejích příznaků, jsou důležité
pravidelné kontroly a dokumentování zdravotního stavu. Diabetik by měl podstoupit pre-
ventivní vyšetření očního pozadí každý rok. Osoby, u nichž se již projevily známky DR,
jsou vyšetřovány každých 6 měsíců. U proliferativní formy nebo diabetické makulopatie se
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kontroly provádějí každé 3 měsíce. Často jsou však problémy zjištěny až příliš pozdě, kdy
dochází ke zhoršení ostrosti vidění, a léčba už není tolik účinná. [33]

Základním postupem při léčení proliferativní DR, difúzní a fokální diabetické makulo-
patie je laserová terapie. Pokud je zákrok proveden včas, může výrazně redukovat riziko
ztráty vidění. U počínající a střední neproliferativní DR se fotokoagulace neprovádí, pro-
tože šance, že přejde do proliferativní formy není vysoká. [20] Laserovou fotokoagulací však
není léčena podstata onemocnění, ale pouze se zmírňuje a zpomaluje jeho průběh. Při DR
se laseruje povrch sítnice pouze v periferních oblastech. Výjimkou jsou lokální problémy
v centrální části, které jsou ošetřeny za účelem zachování funkčnosti zbytku makuly. Me-
chanismus účinku fotokoagulace není zcela objasněn. Předpokládá se, že laserové stopy
vedou k destrukci hypoxických oblastí sítnice, čímž se zlepšuje prokrvení ostatních částí.
Uzavření kapilár v periferních oblastech zvyšuje průtok krve v makule a snižuje se také
produkce vazoaktivních látek. [25]

(a) (b)

Obrázek 2.7: (a) Zdravá sítnice. (b) Sítnice postižená diabetickou retinopatií. [38]

Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus (DM) je skupina metabolických onemocnění, která se projevují chronic-
kou hypoglykemií – dlouhodobě nízkou hladinou glukózy v krvi. Ta je způsobena sníženou
nebo žádnou produkcí hormonu inzulinu, špatnou reakcí tkání na inzulín, nebo kombinací
obojího. S onemocněním jsou spojeny i další komplikace jako je zmíněná diabetická reti-
nopatie postihující zrak, nefropatie vedoucí k selhání ledvin a neuropatie, která může mít
za následek amputaci končetin. Mezi charakteristické symptomy patří zvýšené vylučování
moči, nadměrná žízeň, snížení tělesné váhy, slabost, zhoršení vidění. [1]

Diabetes se dělí na dva hlavní druhy – 1. a 2. typ. Kromě nich můžeme ještě odlišit vzác-
nější typy jako je gestační diabetes vyskytující se v těhotenství, pankreatogenní diabetes,
LADA nebo MODY.

∙ Diabetes mellitus 1. typu vzniká jako důsledek autoimunitní destrukce 𝛽-buněk
Langerhansových ostrůvků pankreatu, čímž dochází k absolutnímu nedostatku inzu-
linu v těle. To vede k nutnosti jej od začátku onemocnění podávat uměle. Autoimunitní
reakci často vyvolává virové onemocnění. [15]

∙ Diabetes mellitus 2. typu je způsoben kombinací tkáňové rezistence a zároveň po-
ruchy tvorby inzulinu. Inzulinová rezistence se projevuje tím, že orgány a tkáně nejsou
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schopné správně reagovat na inzulín, což v těle vyvolává dojem jeho nedostatku. 𝐵-
buňky na tuto situaci reagují zvýšenou produkcí inzulinu. Následně dochází k poruše
glukózové rovnováhy a k rozvoji DM 2. typu. Příčnou inzulinové rezistence mohou být
genové mutace, hormonální změny, metabolické příčiny, protilátky. DM 2. typu zahr-
nuje 90–95% případů onemocnění diabetes a může se projevit v jakémkoli věku. [15]

Diabetes mellitus obecně a především diabetes 2. typu je onemocnění postihující stále
více lidí jak v České Republice, tak i ve světě. Jeho vznik a průběh ovlivňuje řada gene-
tických faktorů, okolní prostředí, věk jedince anebo stravování. Mezi nejvýznamnější ci-
vilizační faktory podílející se na zvýšené pravděpodobnosti jeho výskytu patří nadměrný
příjem kalorií spojený s nevhodným stravováním a nedostatečnou fyzickou aktivitou ve-
doucí k narůstající obezitě. Onemocnění bývá diagnostikováno nejčastěji u lidí starších 40
let. Část nemocných má v době odhalení nemoci už i další klinické projevy, z nichž se v 15%
jedná o diabetickou retinopatii. [30]

Projevy diabetické retinopatie

DR se začíná projevovat výskytem drobných, těžce pozorovatelných mikroaneurysmat s ná-
slednou tvorbou různě velkých hemoragií a exsudátů. V pokročilém stádiu dochází ke změ-
nám tvaru cév a k neovaskularizaci. I přes to, že jsou hemoragie a exsudáty charakteris-
tickými projevy DR, mohou se vyskytovat i u jiných onemocnění. Pozorování vzniku a
rozšiřování cévních abnormalit je důležité především z hlediska určování fáze DR a jejího
přechodu do proliferativní formy. Srovnání zdravé a postižené sítnice ukazuje obrázek 2.7.

(a) (b) (c)

Obrázek 2.8: (a) Hemoragie - červené skvrny. (b) Tvrdé exsudáty - žluté, ostře ohraničené
skvrny. (c) Měkké exsudáty - světlé skvrny s nevýraznými okraji. [38]

∙ Mikroaneurysmata patří mezi první charakteristické projevy diabetické retinopatie.
Jedná se o rozšíření kapilár ve středních vrstvách sítnice, které vzniká v důsledku
odumírání buněk (pericytů), což oslabuje kapilární stěnu. [40] Na sítnici je můžeme
pozorovat jako tmavě červené tečky o velikosti 12–100 µm, které se velmi podobají
dalšímu typickému projevu diabetické retinopatie – mikrohemoragiím. V porovnání
s nimi jsou však menší a mají ostře ohraničené okraje. Pro rozlišení těchto dvou
útvarů se využívá fluorescenční angiografie, při níž se mikroaneuryzmata jeví jako
jasně svítící tečky na rozdíl od tmavých mikrohemoragií, které fluorescenci blokují.
Mikrohemoragie se typicky vyskytují temporálně od makuly na hranici perfundované
(perfuze – průtok krve tkání) a neperfundované sítnice. Můžeme je však nalézt po
celém zadním pólu sítnice a to nejvíce v místech, kde je ztenčena cévní stěna. [31, 33]
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∙ Hemoragie (viz obrázek 2.8a) neboli krvácení mají vzhled tmavě červených teček a
skvrn různé velikosti. Na fluorescenční angiografii jsou tmavé, protože blokují fluo-
rescenci. Hemoragie dělíme podle místa výskytu na intraretinální, subretinální, pre-
retinální a vitreální. Jejich tvar a velikost závisí na místě a původu krvácení.
Intraretinální hemoragie jsou následkem prasknutí mikroaneurysma, kapiláry či ve-
nuly. Podle tvaru můžeme rozlišit tečkovité a kaňkovité hemoragie, které jsou velmi
podobné mikroaneurysmatům. Jsou malé, okrouhlého tvaru, a jejich velikost se po-
hybuje okolo 200 µm. Plaménkové hemoragie (třískovité, stříkancovité) se nacházejí
pod vrstvou nervových vláken, nejčastěji v okolí temporálních cévních arkád. Mají
zhruba stejnou velikost jako průměr papily zrakového nervu (DD – Disc Diameter).
Skvrnovité (hroznovité) hemoragie s charakteristickým tvarem skvrn často vytvářejí
shluky a svou velikostí nepřesahují 1/4 DD. Petaloidní (chryzantémové) hemoragie
připomínající květ chryzantémy nalezneme především v periferiích sítnice. V jejich
okolí se mohou vyskytovat mikroaneurysmata. Difuzní hemoragie nebývají u diabe-
tické retinopatie příliš časté. Velikostí přesahují 1–2 DD a většinou nepřecházejí přes
okraje cév. Typickým tvarem preretinálních hemoragií, které jsou uloženy mezi sítnicí
a sklivcem, je meniskus. [31, 33]

∙ Exsudáty se rozdělují na tvrdé a měkké. Tvrdé exsudáty (viz obrázek 2.8b) jsou
útvary tvořící se v místech, kde prosakuje plazma z kapilár a mikroaneurysmat.
Plazma se následně vstřebává a nahromaděné bílkoviny a lipidy formují tvrdá ložiska.
Tvrdé exsudáty vznikají v oblasti zadního pólu oka a v makule. Tento častý příznak di-
abetické retinopatie je zároveň jedním z charakteristických znaků klinicky signifikant-
ního makulárního edému, u kterého je nutné zahájit léčbu laserem. Tvrdé exsudáty
můžeme rozdělit na tečkovité a chomáčovité. Tečkovité vypadají jako okrouhlé, jasně
žluté tečky, které na sítnici často vytvářejí shluky. Druhým typem jsou chomáčovité
tvrdé exsudáty vznikající především v období vstřebávání intracelulárního edému.
Tvrdé exsudáty se mohou po fotokoagulačním zákroku vstřebat, ale zanechávají po
sobě jizvu pod pigmentovým epitelem, která zhoršuje vidění. Na fluorescenční angi-
ografii blokují fluorescenci, čímž je můžeme odlišit od někdy podobně vypadajících
drúz.
Měkké (vatovité) exsudáty vznikají jako důsledek infarktu v nervové vrstvě sítnice.
Tyto útvary připomínající chomáček vaty mají velikost okolo 1,5 DD. Podél jejich
okrajů se často vyskytují roztažené kapiláry a na sítnici spolu s nimi můžeme najít
i plaménkové hemoragie. Měkké exsudáty většinou nalézáme v oblasti zadního pólu
oka. Mohou se objevit po fotokoagulaci, samotné je však laserem neošetřujeme. Po
jejich vstřebání může vzniknout tzv. příznak vpáčené sítnice – atrofie projevující se
zvýšeným leskem. [33, 40]

∙ Cévní abnormality (viz obrázek 2.9) jsou projevem velmi pokročilé diabetické re-
tinopatie. Vznikají následkem zvýšeného průtoku krve, který způsobuje rozšíření cév,
jež nemusí být při vyšetření patrné. Mezi abnormality patří řetízkovatění žil, venózní
kličky, meandry a reduplikace. Omega kličky tvarem připomínající písmeno omega
se nacházejí na větších žilních kmenech. Intraretinální mikrovaskulární abnormality
(IRMA) jsou rozšířené kapiláry, které vyrůstají na hranici větších žil. Na fluorescenční
angiografii neprosakují a bývají známkou pokročilé neproliferativní formy retinopatie.
Novotvořené cévy neboli neovaskularizace se mohou nacházet na papile zrakového
nervu i na sítnici. Sítnicové neovaskularizace vyrůstají na hranici oblasti neperfuze
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sítnice, často v prostoru zadního pólu oka. Některé sítnicové neovaskularizace (abor-
tivní) mají tvar maliny o velikosti asi 500 µm. Nejvíce se nacházejí temporálně na
cévních arkádách a na fluorescenční angiografii výrazně sáknou a často bývají zdro-
jem krvácení. Neovaskularizace na papile zrakového nervu a v jeho nejbližším okolí
nejčastěji rostou podél hlavních cévních kmenů. Oba typy neovaskularizací může do-
provázet fibrózní tkáň, která roste po povrchu sítnice. [33, 40]

Obrázek 2.9: Cévní abnormality [31].

Klasifikace diabetické retinopatie

Diabetická retinopatie se dělí na neproliferativní a proliferativní formu. U obou variant
můžeme dále rozlišit několik stádií podle toho, jak moc je onemocnění u jedince rozvinuté.
Určujeme mírnou, středně pokročilou a pokročilou neproliferativní DR. Proliferativní forma
může být počínající, riziková a pokročilá fáze s dalšími komplikacemi. Oba typy retinopatie
může doprovázet i závažná diabetická makulopatie, která postihuje centrální část sítnice.
K přesnému určení stádia DR je využívána fluorescenční angiografie. [25]

∙ Počínající neproliferativní DR se projevuje výskytem mikroaneurysmat, tečkovi-
tých hemoragií a tvrdých exsudátů. Mikroaneurysmata a hemoragie se objevují přede-
vším temporálně od fovey. Pro středně pokročilé stádium neproliferativní formy jsou
charakteristická vatovitá ložiska, která se mohou i samovolně vstřebávat. Na sítnici
nacházíme více mikroaneurysmat a tečkovité hemoragie vytvářející shluky. Přibývají
také plaménkovité a stříkancovité hemoragie a dochází k výskytu korálkovitých žil a
dalších cévních abnormalit. U DM 2. typu se nevíce změn objevuje v zadním pólu sít-
nice, temporálně od fovey, okolo temporálních cévních arkád a nazálně (směr k nosu,
opak - temporální) od zrakového nervu. U DM 1. typu je nejvíce projevů ve střední
periferii sítnice.
U pokročilé neproliferativní DR najdeme velké množství hemoragií a přibývají i měkké
a tvrdé exsudáty. Intraretinální mikrovaskulární abnormality jsou už známkou velmi
pokročilé fáze. U některých pacientů je v tomto stádiu vhodná panretinální fotokoagu-
lace. Podle studie ETDRS1 se jedná o pokročilou neproliferativní formu v případě, že
se hemoragie vyskytují ve všech čtyřech kvadrantech sítnice nebo korálkovité žíly ale-
spoň ve dvou kvadrantech. Rozhodující je i nález intraretinálních mikrovaskulárních
abnormalit. [11, 25, 40]

1Early Treatment Diabetic Retinopathy Study
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∙ Proliferativní DR je stav vážně ohrožující kvalitu vidění. Na sítnici se vyskytuje
značné množství hemoragií, exsudátů a žilních změn. Hlavním znakem je neovasku-
larizace (tvoření nových žil) na zrakovém nervu a sítnici. Proliferativní DR často
doprovázejí těžké formy diabetické makulopatie. Pro léčbu se využívá laserová foto-
koagulace sítnice. U DM 1. typu se objevuje po 20 letech trvání nemoci. [11, 40]

2.3.2 Diabetická makulopatie

Diabetická makulopatie neboli makulární edém je onemocnění často doprovázející DR a
bývá hlavní příčinou slepoty. Charakteristickým projevem je ztluštění sítnice a výskyt tvr-
dých exsudátů v makulární oblasti. U pokročilé retinopatie se snižuje prokrvení v periferiích
sítnice, aby se zajistil dostatečný průtok krve v makulární oblasti (viz obrázek 2.10). Po-
stupně se však zhoršuje i prokrvení této části a dochází k rozvoji diabetické makulopatie.
Výraznější zhoršení ostrosti vidění se projevuje až při poškození centrální části makuly –
fovey. Diabetickou makulopatii můžeme klasifikovat do několika typů jako je např. klinicky
signifikantní makulární edém (KSME), fokální nebo difúzní makulární edém.

Klinicky signifikantní makulární edém označuje ETDRS jako stav, který vážně ohro-
žuje foveu a je nutné jej ošetřit fotokoagulací. KSME je charakterizován splněním alespoň
jednoho z následujících požadavků:

∙ Otok sítnice je do vzdálenosti 500 µm od centra makuly

∙ Tvrdé exsudáty se nacházejí do 500 µm od centra makuly spolu s vyskytujícím se
ztluštěním

∙ Ztluštění sítnice o ploše rovné alespoň ploše průměru papily ve vzdálenosti do 1 DD
od centra

Fokální makulopatie je zapříčiněna prosakováním mikroaneurysmat. Vyskytují se u ní také
tvrdé exsudáty kruhovitě uspořádané okolo centrální oblasti sítnice. Difúzní makulární edém
je způsobený značným poškozením kapilár, kdy jsou cévy rozšířené a mají velmi propustné
stěny. Dochází tak k výraznému prosakování. Projevuje se větším ztluštěním makuly, výsky-
tem mikroaneurysmat a cévních abnormalit. Tvrdé exsudáty nejsou tak časté jako u fokální
makulopatie. Může se nacházet i v periferiích mimo makulu. [3, 33]

Obrázek 2.10: Diabetická makulopatie [31].
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2.3.3 Věkem podmíněná makulární degenerace

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je další velmi časté onemocnění sítnice
lidí v produktivním věku. Postihuje osoby starší 50 let a často bývá příčinou slepoty, jelikož
zasahuje centrální oblast sítnice. Její výskyt ovlivňuje řada faktorů, mezi které patří věk,
genetika, pohlaví, kouření cigaret nebo další nemoci. VPMD se vyskytuje ve dvou formách
— suchá a vlhká. Příklad sítnic postižených VPMD ukazuje obrázek 2.11.

U suché formy, která postihuje až 90% pacientů, dochází k výskytu makulárních drúz a
poškození pigmentového epitelu. Charakteristická je ztráta kapilární sítě cévnatky v maku-
lární oblasti, avšak nevytvářejí se tvrdé exsudáty ani hemoragie. Suchá forma VPMD má
většinou pomalý průběh a nebývá tak závažná jako vlhká forma. Přesto však v určitých
případech končí slepotou.

Vlhká obdoba nemoci se projevuje lipoidními ložisky v sítnici, exsudáty a hemoragi-
emi, které vedou až k fibrotické jizvě. Charakteristická je tvorba nových cév, které prorůs-
tají Bruchovou membránou. Onemocnění vede k vážnému poškození centrálního vidění a
k jeho ztrátě. Nedochází však k úplné slepotě, protože periferie sítnice zůstává nepoškozena.
U vlhké formy spočívá léčba v uzavření novotvořených cév fotokoagulací. [1, 5, 11]

Pro oba druhy VPMD je charakteristický výskyt drúz, které dělíme na tvrdé a měkké.
Tvrdé drúzy jsou malá, ohraničená ložiska uložená na hranici pigmentového epitelu a Bru-
chovy membrány. Jsou žlutě zbarvená a jejich velikost se pohybuje okolo 50 µm. Na fluo-
rescenční angiografii září ale neprosakují. Výskyt tvrdých drúz je u VPMD běžný ale mů-
žeme je nalézt i na sítnici mladých lidí, které onemocnění nepostihuje. Ložiska světle žluté
barvy s nejasně ohraničenými okraji označujeme jako měkké drúzy. Podle velikosti je dělíme
na malé (do 63 µm), střední a velké (přes 128 µm). Měkké drúzy způsobují ztluštění Bru-
chovy membrány, degeneraci pigmentového epitelu a následně poškození fotoreceptorů. [1]

Obrázek 2.11: Věkem podmíněná makulární degenerace [17].

2.3.4 Odchlípení sítnice

Oddělení neurosenzorické části sítnice od pigmentového epitelu nazýváme odchlípení sít-
nice (OS). Jeho příčinou je selhání sil, které tyto dvě části sítnice spojují. Následkem je
hromadění nitrooční tekutiny v subretinálním prostoru vedoucí k dalšímu zhoršení stavu.
Odchlípení sítnice je děleno do hlavních typů:

∙ Rhematogenní OS (rhegma = trhlina) je nejčastější příčinou odchlípení sítnice.
Charakteristická je pro něj přítomnost trhliny, která je držena otevřená působením sil
uvnitř oka. Díky tomu se pod neurosenzorickou částí sítnice hromadí tekutina, která
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vzniká kapalněním sklivce. Stále přibývající množství tekutiny způsobuje další oddě-
lení pigmentového epitelu. Osoba s touto poruchou vnímá světelné záblesky (fotopsie)
a pohybující se stíny (sklivcové zákalky). Později se objevuje také narušení zorného
pole.

∙ Trakční OS se vyskytuje bez přítomnosti trhliny v sítnici. Jeho hlavní příčinou bývá
proliferativní DR nebo retinopatie nedonošených. U trakčního OS je oddělována sít-
nice od pigmentového epitelu působením sil mezi sklivcem a sítnicí. Následně nahro-
maděné tekutiny pod sítnicí je méně než u rhematogenního OS a postižení zrakových
funkcí mívá pozvolný průběh. Fotopsie ani sklivcové zákalky se obvykle neprojevují.

∙ Exsudativní OS není způsobeno trhlinou ani trakcí. Vzniká v důsledku hromadění
tekutiny pod sítnicí, která uniká z řečiště sítnice nebo z cévnatky. Charakteristické
jsou pohyby tekutiny v závislosti na sklonu hlavy, kdy se mění hranice odchlípené
sítnice. Při velkém množství tekutiny může odchlípení dosahovat až k čočce. Paci-
ent může vnímat sklivcové zákalky, světelné záblesky se však neobjevují. Tento typ
odchlípení může doprovázet řada dalších onemocnění.

∙ Trakčně-rhematogenní OS je kombinací dvou zmíněných odchlípení. Začíná jako
trakční OS, u kterého vznikne časem trhlina působením velkých sil na sítnici. [14, 19]

2.3.5 Vaskulární onemocnění

Venózní okluze sítnice

Sítnicové venózní okluze patří mezi časté vaskulární onemocnění. Mezi hlavní příčiny, které
se podílejí na jejich vzniku, patří tvrdnutí tkání cév, ke kterému dochází v souvislosti s vě-
kem, zvýšeným krevním tlakem a poruchou srážlivosti krve. K uzavření sítnicové žíly může
dojít v místě jejího kmene nebo v některé z větví. Zhoršení vidění se projevuje pozvolna
během několika dní a závisí na místě, kde se okluze vyskytuje. Větvové okluze mají většinou
méně závažné následky než kmenové.

∙ Kmenová okluze sítnicové vény vzniká uzavřením hlavní sítnicové žíly v místě,
kde optický nerv vystupuje z oka. Po celé sítnici se vyskytují hemoragie a rozšířené
žíly. Vzniká ischemický edém sítnice a otok papily zrakového nervu. Okluze se většinou
objevuje u osob starších 50 let a může být spojena s onemocněním diabetes.

∙ U okluze větve sítnicové vény dochází k uzavření žíly v místě, kde se kříží s tepnou.
Pokud je uzavřena nazální větev žíly, většinou se neobjevují žádné příznaky. Neprů-
chodnost temporální větve s sebou přináší pokles zrakové ostrosti. Na sítnici můžeme
pozorovat rozšířené vény, hemoragie a ischemický otok sítnice.

Arteriální okluze sítnice

Arteriální okluze je následkem uzavření centrální sítnicové tepny nebo jedné z jejich větví.
Projevuje se náhlou bezbolestnou ztrátou vidění. Onemocnění se vyskytuje u osob ve věku
okolo 60 let a může být spojeno s vysokým krevním tlakem anebo diabetes. Pokud je
neprůchozí kmenová část tepny, dochází k úplné ztrátě vidění. Sítnice má šedobílou barvu
kromě místa fovey. Ta zůstává červená díky prosvítající cévnatce, která ji vyživuje. Při
postižení některé z arteriálních větví se změny na sítnici projevují jen v oblasti, která je
příslušnou větví zásobena. Pokud se nepodaří obnovit oběh v sítnici do 2 hodin, dochází
k trvalému poškození zraku. [7, 28]
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2.4 Relevantní metody zpracování obrazu
Pro zpracování obrazu existuje mnoho různých metod. Patří zde vyhlazování pro odstranění
šumu, zpřesňování okrajů a úpravy histogramu pro zlepšení kvality snímku. Pomocí metod
segmentace a rozpoznávání tvarů lze z obrazu získat konkrétní objekty. V této kapitole
jsou popsány především metody, s jejichž pomocí byla implementována detekce projevů
onemocnění.

2.4.1 Prahování

Prahování (tresholding) je jednoduchá metoda pro zpracování obrazu v odstínech šedi, kdy
v ideálním případě dochází k oddělení pozadí a popředí obrazu. Každý pixel je porovnáván
s hodnotou prahu a podle výsledku je mu přiřazena hodnota nová. Pokud je intenzita pixelu
větší než práh, jeho barva je nastavena na bílou, pokud má hodnotu menší nebo rovnu
prahu je nastaven jako černý. Pro zvolení prahu se využívá histogram obrazu. Pro některé
obrázky je vhodné jako práh vybrat místo mezi dvěma vrcholy v histogramu. Nedostatečný
kontrast obrazu, pozadí s různou intenzitou a nerovnoměrné osvětlení objektů komplikuje
výběr jediného prahu, který je vhodný pro celý obraz. Optimální prahování vybírá takovou
hodnotu prahu, pro kterou je špatně klasifikován nejmenší počet pixelů (popředí jako pozadí
a naopak). Šum, který vznikne špatným klasifikováním pixelů, je následně možné redukovat
pomocí morfologických operací (dilatace, eroze). Pro dosažení lepších výsledků se před
samotným prahováním obraz často vyhlazuje pomocí průměrovací nebo mediánové masky.

V případě, že není možné najít globální práh pro celý obraz, je vhodné použít adaptivní
prahování. Lze tak zabránit například špatné klasifikaci pixelů u obrazů se špatným osvět-
lením a nerovnoměrným pozadím. U této metody je vybráno okolí o určité velikosti a pro
každý bod je zvlášť vypočítána hodnota prahu. Ta může být zvolena jako průměr intenzit
všech pixelů v daném okolí, medián, nebo průměr nejvyšší a nejnižší intenzity. V někte-
rých případech má prahování lepší výsledky, když se od vypočítaného prahu odečte vhodná
konstanta. [10] Porovnání globálního a adaptivního prahování ukazuje obrázek 2.12.

(a) (b) (c)

Obrázek 2.12: (a) Originální obraz [21] převedený do odstínů šedi. (b) Globální prahování.
(c) Adaptivní prahování.
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2.4.2 Morfologické operace

Nejčastěji používané morfologické operace jsou dilatace, eroze, otevření a uzavření. Používají
se především k předzpracování obrazu (vyhlazení šumu) a ke zvýraznění tvaru objektu
(ztenčení, ztluštění). Při aplikaci morfologických operací je celý obraz procházen daným
strukturním elementem, který je pokládán přes každý pixel. Na základě intenzit, kterých
obraz nabývá v bodech, jež strukturní element aktuálně pokrývá, je vyhodnocena výsledná
hodnota porovnávaného pixelu. Důležité parametry při použití morfologických operací jsou
velikost a tvar strukturního elementu a počet iterací dané operace. Nejčastěji se používá
porovnání centrálního bodu s jeho čtyřmi sousedícími pixely.

U dilatace je zpracovávaný bod vyhodnocen jako popředí, pokud strukturní element
alespoň částečně pokrývá popředí obrazu. Jedná se o operaci, která rozšiřuje objekty a může
způsobovat jejich sloučení. Dilatace také zužuje díry, které odpovídají pozadí, a zjemňuje
ostré okraje útvarů (viz obrázek 2.13).

Obrázek 2.13: Aplikace operace dilatace [10].

Eroze na rozdíl od dilatace rozšiřuje pozadí a zužuje objekty v popředí. Pokud alespoň
jeden pixel strukturního elementu pokrývá pozadí obrazu, potom je výstupní pixel nastaven
na hodnotu pozadí. Objekty v popředí mají tendenci se zmenšovat nebo se rozdělovat. Rohy
útvarů se zostřují a díry rozšiřují.

Obrázek 2.14: Aplikace operace eroze [10].

Operace otevření je tvořena kombinací eroze a následnou dilatací obrazu s použitím
stejného strukturního elementu. Tato metoda rozšiřuje mezery a je jedním z nejčastěji
používaných způsobů pro odstranění šumu z binárních obrazů. Opačný postup použití
základních operací, tedy aplikování dilatace s následnou erozí, se nazývá uzavření. Tato
operace zužuje a uzavírá mezery v útvarech (viz obrázek 2.14). [10]

2.4.3 Ekvalizace histogramu

Ekvalizace histogramu je jednoduchá a efektivní metoda používaná pro úpravu kontrastu
obrazu. Histogram obrazu je často nerovnoměrně rozložený a snímek je proto příliš tmavý
nebo příliš světlý. Tato metoda se snaží o rovnoměrné rozložení histogramu tak, aby se v něm
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každá hodnota pixelu vyskytovala stejně často. Úpravou dochází ke zvýraznění kontrastu
a tím i detailů obrazu. Použití této metody je vhodné, pokud je kvalita obrazu ve všech
oblastech stejná. Často však bývá obraz nejednotný a úprava globálního histogramu může
způsobit ztrátu informace přesvětlením nebo přílišným ztmavením některých oblastí. Proto
je výhodnější vypočítat a upravit více histogramů pro menší regiony obrazu.

Pro efektivnější zvýraznění okrajů objektů se používá adaptivní ekvalizace histogramu.
AHE (adaptive histogram equalization) je modifikovaná metoda ekvalizace, která vypočítá
intenzitu každého pixelu v závislosti na jeho okolních pixelech. Pro každou oblast o zvolené
velikosti je určen histogram a ten je upraven.

Aby se zamezilo zvýrazňování šumu v obraze, využívá se pro úpravu histogramu vari-
anta CLAHE. CLAHE (Contrast limited adaptive histogram equalization) je modifikovaná
metoda AHE, která rozděluje obraz do několika regionů a pro každý zvlášť vypočítává jeho
histogram. Ten je následně ořezán nad určitou hodnotou omezující kontrast (clip limit) a
tyto pixely jsou rovnoměrně rozloženy po histogramu. [10, 26]

Porovnání globální ekvalizace histogramu a CLAHE ukazuje obrázek 2.15.

(a) (b) (c)

Obrázek 2.15: (a) Originální snímek. (b) Použití globální ekvalizace histogramu. (c) Apli-
kace CLAHE. [24]

2.4.4 Vyhlazování obrazu

Vyhlazování se nejčastěji používá k odstranění šumu a artefaktů, které můžou v obraze
vzniknout například nerovnoměrným osvětlením nebo jako důsledek komprese obrazu. Nej-
častěji se v obraze vyskytuje šum typu sůl a pepř a Gaussovský šum. Filtry, které se
používají na vyhlazení, můžeme rozdělit na lineární a nelineární. K určení nové hodnoty
konkrétního bodu se využívá jeho okolí, které má nejčastěji tvar kříže (4 okolí) nebo čtverce
(8 okolí). U lineárních filtrů je výsledná hodnota určena lineární kombinací všech bodů
okolí. Nelineární filtry naopak z okolí vybírají jen jednu hodnotu (medián, modus, maxi-
mum, minimum), která je zpracovávanému pixelu přiřazena.

Gaussovo vyhlazování

Gaussovo vyhlazování patří mezi lineární filtry. Jednoduchý lineární filtr vypočítá novou
hodnotu pixelu jako průměr všech bodů v jeho okolí. Průměrování úspěšně vyhladí větší
plochy, ale zároveň dochází k rozmazání okrajů útvarů v obraze. Tento nedostatek lze
potlačit využitím Gaussova filtru.

Gaussovo vyhlazování využívá čtvercové okno, ale jednotlivým pixelům v něm jsou při-
řazovány určité váhy podle toho, jak jsou vzdáleny od středu. Čím dále jsou body od
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zpracovávaného pixelu, tím mají menší váhu. Pixely nacházející se nejblíže středu tedy
nejvíce ovlivňují výpočet. Porovnání Gaussova a klasického lineárního vyhlazení ukazuje
obrázek 2.16. [32]

(a) (b) (c)

Obrázek 2.16: (a) Originální snímek. (b) Vyhlazení jednoduchým průměrováním a (c) Gaus-
sovo vyhlazování s okolím velikosti 15x15.

Mediánové vyhlazování

Mediánové vyhlazování (viz obrázek 2.17a) patří mezi nelineární filtry a je vhodné ho použít
například pro odstranění šumu typu sůl a pepř. Pro každý zpracovávaný pixel je určen
medián, který je vypočítán z bodů v okolí dané velikosti. Toto číslo je poté zvoleno jako
nová hodnota středového pixelu. Mediánový filtr vyhlazuje větší oblasti a na rozdíl od
jednoduchého průměrování má tendenci zachovávat okraje.

Medián je hodnota, která se nachází uprostřed seřazeného pole čísel. U pole, které
má lichý počet čísel, medián není těžké určit. Pokud má pole sudý počet čísel, je medián
vypočítán jako průměr dvou prostředních hodnot. [32]

(a) (b)

Obrázek 2.17: (a) Ukázka vyhlazení šumu mediánovým filtrem [23]. (b) Bilaterální filtr,
který vyhlazuje plochy ale zachovává okraje.
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Bilaterální vyhlazování

Bilaterální filtr vyhlazuje obraz i na základě vlastností pixelů a ne jen jejich polohy. Kom-
binuje Gaussův filtr, který dává bodům určitou váhu v závislosti na jejich vzdálenosti od
středu, a zároveň zohledňuje podobnost intenzity bodů se středovým pixelem. Z výpočtu
jsou tak vyřazeny body, které mají velmi odlišnou intenzitu. Tento filtr je v porovnání
s předchozími pomalejší, protože má složitější výpočet, ale nedochází tolik k rozmazávání
okrajů objektů. Výsledek filtrování ukazuje obrázek 2.17b. [36]

2.4.5 Segmentace metodou Mean Shift

Mean shift je metoda segmentace obrazu, která vytváří shluky bodů na základě jejich vlast-
ností. Je to jedna z clusterovacích metod, která pracuje s předem definovanou velikostí okna.
Jednotlivé pixely jsou reprezentovány vektorem, který zahrnuje jejich souřadnice a barvu.
Algoritmus v každé iteraci vypočítá vážený průměr bodů, které se nacházejí v okolním okně
aktuálního bodu. Následně je zpracovávaný bod posunut směrem k vypočítanému průměru.
Tyto kroky jsou opakovány, dokud dochází ke změně polohy bodů. Tímto postupem pixely
s podobnou intenzitou začnou vytvářet shluky a mohou být určeny jejich lokální maxima.

Segmentace obrazu je vhodná pro zjednodušení obrazu a může tak být urychleno jeho
zpracování. Existuje také varianta této metody nazývaná Bluring Mean Shift. Ta v každé
iteraci pracuje s daty, které vznikly výpočtem v minulé iteraci. [6, 8]

2.4.6 Houghova transformace

Houghova transformace je metoda pro hledání různých tvarů v obraze. Pro detekci je po-
třeba znát parametrický popis hledaného objektu. Proto je metoda používána pro detekci
útvarů, které lze lehce popsat rovnicí, jako např. přímky, kružnice, elipsy. Před samotnou
detekcí je obraz předzpracován pro získání hran, což zvyšuje úspěšnost Houghovy transfor-
mace.

Parametrický prostor Houghovy transformace musí mít tolik dimenzí, kolik je nezná-
mých v rovnici. Pro rovnici kružnice, která pracuje se souřadnicemi středu [a, b] a polo-
měrem r, to budou tři dimenze, pro přímku dvě. Každý bod obrazu je transformován do
parametrického prostoru, ve kterém se tímto v určitých místech zvyšuje intenzita. Body
v parametrickém prostoru s nejvyšší intenzitou potom představují přítomnost detekova-
ného tvaru. Souřadnice těchto bodů jsou parametry hledaných kružnic. Tato metoda je
však výpočetně náročná, protože musí pracovat s velkým množstvím dat. Je proto vhodné
omezit poloměr hledaných kružnic. [27, 37]
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Kapitola 3

Návrh a implementace

Před samotnou detekcí exsudátů a hemoragií je zapotřebí rozeznat další útvary, které se na
sítnici vyskytují. Jedná se především o foveu a optický disk, který má podobné vlastnosti
jako exsudáty. Určení těchto míst nejen zpřesní detekci lézí, ale také může pomoct při
určení závažnosti onemocnění. Vhodné jé také extrahování krevního řečiště, které by mohlo
negativně ovlivnit detekci hemoragií a které lze také využít při hledání exsudátů.

Graf 3.1 ukazuje postup pro zpracování obrazu a hledání jednotlivých útvarů na sítnici.
Detaily jednotlivých kroků popisují následující podkapitoly.

Obrázek 3.1: Návrh algoritmu.

3.1 Předzpracování
Po načtení snímku sítnice je nejprve upravena jeho velikost. Snímky, které mají šířku větší
než 2400 pixelů, jsou na tento rozměr zmenšeny. Tímto opatřením se sníží počet bodů, se
kterými musí algoritmy pracovat, a může se tak výrazně zkrátit čas celkového zpracování.
Pro úpravu vzorkování obrazu je použita bilineární interpolace, která vypočítá hodnotu no-
vého pixelu jako vážený průměr jeho čtyř sousedních bodů. Ostatním snímkům je ponechána
původní velikost a potřebné parametry funkcí jsou v závislosti na ní upravovány.

Původní obraz je rozložen na jednotlivé RGB kanály. Zelený kanál se jeví pro detekci
onemocnění nejvýhodnější, protože je nejvíce kontrastní a jednotlivé léze v něm lze dobře
rozeznat. Při hledání optického disku je však využita i červená složka obrazu. Oba kanály
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jsou před dalším zpracováním vyhlazeny pro odstranění drobného šumu a je aplikována
ekvalizace histogramu metodou CLAHE.

Oddělení sítnice a pozadí

Před samotným vyhledáváním onemocnění je zapotřebí v obrazu oddělit oblast sítnice od
pozadí. To totiž nebývá čistě černé a může obsahovat šum nebo označení snímku, které
by mohlo detekci negativně ovlivnit. Prvním krokem je tedy vytvoření masky pozadí a
získání potřebných informací pro další výpočty. Protože sítnice na snímku tvoří celý nebo
částečně ořezaný kruh, k její detekci je využita Houghova transformace pro hledání kružnic
aplikovaná na předem upravený snímek. Ze zeleného kanálu jsou vybrány oblasti v levém
horním a pravém spodním rohu o velikost 30x30 pixelů, ve kterých jsou nalezeny body
s nejvyšší intenzitou. Průměr těchto dvou intenzit je použit jako práh pro globální prahování,
které provede hlavní rozlišení oblasti sítnice od pozadí. Následné použití morfologických
operací otevření a eroze odstraní drobný šum a vyhladí okraje.

Na takto upravený obraz je aplikována Houghova transformace. I když se jedná o po-
měrně výpočetně náročný algoritmus, je možné jej výrazně urychlit vhodným nastavením
parametrů. Předpokládá se, že hledaná kružnice je pouze jedna a nachází se uprostřed.
Minimální vzdálenost středů detekovaných kružnic je nastavena jako sedmina celkové šířky
obrazu (případně výšky podle toho, který z rozměrů je větší). Sítnice může vyplňovat celý
obraz, proto je maximální poloměr hledané kružnice omezen na polovinu šířky (příp. výšky)
snímku. Minimální poloměr je nastaven na třetinu šířky (výšky) obrazu. Výsledek Houghovy
transformace ukazuje obrázek 3.2.

(a) (b) (c)

Obrázek 3.2: (a) Zelený kanál po aplikaci CLAHE. (b) Výsledek prahování. (c) Nalezená
kružnice.

S pomocí nalezené kružnice je vytvořena maska pozadí. Její poloměr je dále využíván
pro úpravu velikosti parametrů ostatních funkcí, např. pro hledání OD. V případě, že by
kružnice odpovídající sítnici nebyla nalezena, použije se místo jejího poloměru polovina
většího rozměru obrazu.

Před použitím Houghovy transformace jsem se snažila o vytvoření masky pozadí pouze
za pomoci prahování. To však nemělo uspokojující výsledky. U tmavších snímků byla jako
pozadí vyhodnocena i značná část oblasti sítnice. S využitím Houghovy transformace byl
ale správně určen její kruhovitý tvar.
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3.2 Detekce optického disku
Tvrdé exsudáty a optický disk (OD) se často podobají svými vlastnostmi. Oba útvary jsou
žlutavé barvy a v zeleném kanálu mají vysokou intenzitu. Před samotnou detekcí exsudátů
je proto potřeba nalézt OD a tuto oblast vyloučit z dalšího zpracování. Kdyby se toto
opatření vynechalo, mohlo by poměrně často docházet k chybnému určení částí OD jako
exsudátů.

Optický disk je oblast oválného tvaru, která má na snímku často největší intenzitu.
Jeho detekce založená na nalezení nejsvětlejšího pixelu však není vždy správná. V někte-
rých případech onemocnění DR jsou na sítnici exsudáty, které mají intenzitu vyšší. Proto je
nejdříve na zelený kanál aplikována morfologická operace otevření se strukturním elemen-
tem o velikosti menší než je poloměr OD. Tímto krokem se odstraní světlé exsudáty, které
by mohly negativně ovlivnit hledání OD. Následně je možné v obrazu detekovat nejsvětlejší
pixel, který určuje místo, kde se přibližně OD nachází.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Obrázek 3.3: (a) Červený kanál po aplikaci CLAHE. (b) Oblast pro hledání OD, na kterou
byla použita dilatace (c), Mean-shift segmentace (d) a adaptivní prahování (e). (f) Výsledek
Houghovy transformace.

Pro hledání OD je vybrána čtvercová oblast okolo nejsvětlejšího pixelu o straně rovné
třetině poloměru sítnice. Morfologickou dilatací jsou odstraněny cévy, které narušují okraje
optického disku, a následnou segmentací metodou Mean-shift jsou jeho hrany zvýrazněny.
Adaptivním prahováním s jádrem o velikost 9 pixelů vznikne obraz s okrajem OD. Jelikož
je OD poměrně velký oválný útvar, poslední fáze detekce je zaměřena na tuto vlastnost.
I když je prahováním někdy získána jen část obrysu OD, je to dostačující pro následné
použití Houghovy transformace pro hledání kružnic. Její parametry jsou nastaveny tak,
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aby byly hledány kružnice o poloměru v rozmezí jedné až dvou desetin poloměru plochy
sítnice. Postup zpracování ukazuje obrázek 3.3.

I když se zelený kanál jeví jako nejlepší z hlediska kontrastu, pro hledání optického disku
bylo často výhodnější použití kanálu červeného. V něm totiž nejsou tak výrazné cévy, které
přecházejí přes okraje OD a ztěžují tím jeho detekci. Bohužel to neplatí u všech databází.
V některých snímcích byl OD v červeném kanálu jen těžce rozeznatelný a nebylo možné jej
algoritmem detekovat. Proto je pro hledání OD primárně použit červený kanál a v případě,
že je detekce neúspěšná, provede se stejný postup se zeleným kanálem obrazu.

3.3 Detekce fovey
Fovea je místo nejostřejšího vidění a nachází se v centru makulární oblasti. Čím blíže k ní se
exsudáty a hemoragie vyskytují, tím závažnější je onemocnění a hrozí větší poškození zraku.
Její detekce tedy může být využita pro určení, jak je nemoc rozvinutá. Druhým důvodem
pro její nalezení je zlepšení detekce hemoragií. Jelikož je fovea tmavá oblast s podobnou
barvou jako mají hemoragie, může dojít k jejich záměně.

Na zdravé sítnici je fovea s výjimkou cév nejtmavší útvar a nachází se vždy v přibližně
stejném místě vzhledem k optickému disku. Její detekce je proto možná na základě nalezení
nejtmavšího bodu ve vybrané oblasti zeleného kanálu. Výskyt hemoragií však může tento
postup negativně ovlivnit. Proto je nejdříve použita morfologická dilatace, která případné
hemoragie odstraní. Oblast pro hledání fovey je určena podle toho, jestli se OD nachází
v levé nebo pravé části snímku. V případě, že je OD uprostřed, nejtmavší pixel se hledá po
obou stranách OD. Oblast pro hledání tvoří obdélník o stranách rovných jedné třetině a
čtvrtině poloměru sítnice. Ten je ořezán maskou pozadí pro případ, že by zasahoval mimo
oblast sítnice. Aby detekce fovey nebyla závislá pouze na jediném bodu, je použito prahování
s hodnotou prahu o 2 vyšší, než je intenzita nalezeného pixelu. Tím je získána větší tmavá
oblast, jejíž střed je zvolen jako centrum fovey (viz 3.4).

(a) (b) (c)

Obrázek 3.4: (a) Zelený kanál po aplikaci CLAHE. (b) Použití dilatace. (c) Nalezená fovea
ve vyznačené oblasti pro hledání.

3.4 Detekce krevního řečiště
Nalezení krevního řečiště se ukázalo jako nezbytné pro detekci hemoragií a výrazně pomohlo
i s určováním exsudátů. Pro oba případy byla vytvořena samostatná vhodně upravená
maska cév. U detekce exsudátů byla využita pro odstranění nervových vláken a jiných
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světlých oblastí, které se někdy objevují okolo cév. Pro správné určení hemoragií bylo
zapotřebí ze snímku odstranit krevní řečiště, které má kromě tvaru stejné vlastnosti, a
jeho části by tak mohly být chybně vyhodnoceny jako léze.

Detekce krevního řečiště se provádí na zeleném kanálu, který je nejdříve invertován
a vyhlazen pro odstranění šumu. Následně je použito adaptivní prahování, které počítá
hodnotu prahu jako průměr intenzit všech bodů v dané oblasti. Velikost bloku, se kterým
pracuje, je nastavena na dvě desetiny poloměru sítnice a k vypočítané hodnotě prahu se
přičítá konstanta 5. Hodnoty parametrů byly zjištěny experimentálně a u většiny snímků
dostatečně oddělily cévy od pozadí. Výsledek prahování ukazuje obrázek 3.5a. Obrys vzniklý
okolo sítnice je překryt předem vytvořenou maskou pozadí. Drobné útvary, které představují
hemoragie nebo tmavé části sítnice, se odstraní s pomocí morfologického otevření.

Takto vytvořená maska obsahuje krevní řečiště, ale stále se v ní mohou objevovat i
některé hemoragie. Kdyby se pro jejich odstranění použilo morfologické otevření s větším
strukturním elementem, došlo by i k vymazání užších cév, což je nežádoucí. Cévy mají
podlouhlý tvar, a pokud nedojde k jejich přerušení, zabírají svou plochou značnou část
sítnice. Na základě tvaru je lze tedy odlišit od ostatních útvarů, které na sítnici zbyly.
Dalším krokem proto bude nalezení oválných oblastí, které zabírají menší plochu než síť cév,
a jejich vyloučení z výsledné masky. V obraze jsou nalezeny všechny kontury a postupně
je pro každou z nich vypočítána plocha kružnice, která ji opisuje. Z masky jsou potom
odstraněny všechny kontury, jejichž plocha vyplňuje alespoň čtvrtinu obsahu jejich opsané
kružnice viz 3.5b. Výsledná maska je uložena a použita při detekci exsudátů.

(a) (b)

Obrázek 3.5: (a) Výsledek adaptivního prahování aplikovaného na invertovaný zelený kanál
snímku. (b) Výsledná maska krevního řečiště využita při detekci exsudátů.

Cévy a hemoragie mají velmi podobnou barvu a nelze je pouhým prahováním oddě-
lit. Proto byl na masku použit algoritmus pro odstranění oválných oblastí. I přes to však
v masce zůstávají hemoragie, které jsou v blízkosti cév a jeví se tak jako součást krevního
řečiště. Při detekci exsudátů tato nepřesnost nevadí, protože hemoragie exsudáty nijak ne-
překrývají. Pokud bychom však stejnou masku chtěli použít pro detekci hemoragií, narazíme
na problém. Při snaze o odstranění cév z kandidátské oblasti by se použitím masky překryly
i velké hemoragie v blízkosti cév, což je nežádoucí. Maska je proto dále upravena.

Hlavní myšlenkou pro oddělení cév a hemoragií je rozlišení jejich tvaru. Protože jsou
hemoragie většinou oválné, vytvářejí vypouklá místa na úzkých podlouhlých cévách. Nabízí
se tedy použití operace otevření, která odstraní úzké cévy a v obrazu zůstanou vypouklá
místa, která můžou být následně vyloučena z výsledné masky krevního řečiště. Cévy však
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nejsou všechny stejně široké a je proto obtížné najít vhodnou velikost elementu pro jejich
odfiltrování. Na obraz je proto cyklicky aplikována operace otevření s na začátku velkým
strukturním elementem, který se každou iterací zmenšuje. Postupně jsou tak odstraňovány
různě široké části cév a objevují se oddělené oválné útvary. V každém cyklu jsou po aplikaci
otevření nalezeny kontury, z nichž jsou vybrány ty, které vyplňují alespoň třetinu plochy své
opsané kružnice. Příliš malé kontury jsou vynechány, jelikož se s největší pravděpodobností
jedná o zbytky cév. Protože během operace otevření dojde i k zúžení hledaných útvarů, je
potřeba je zpátky rozšířit dilatací. Oddělení hemoragie od cév ukazuje obrázek 3.6. Oblasti
jsou potom odstraněny ve výsledné masce (viz 3.7b) a ta je použita při detekci hemoragií.

(a) (b) (c)

Obrázek 3.6: (a) Detail originálního snímku. (b) Detail masky před použitím algoritmu. (c)
Oddělené hemoragie.

Při použití tohoto algoritmu však dochází k problému, že jsou spolu s hemoragiemi
z masky odstraněny i části cév v místech, kde dochází k jejich křížení nebo větvení. Jedná
se o oblasti, které jsou širší než samotná céva a algoritmus je proto chybně vyhodnotí jako
útvar, který má být z masky vyloučen.

(a) (b)

Obrázek 3.7: (a) Útvary vyhodnocené algoritmem pro odstranění. (b) Výsledná maska krev-
ního řečiště využita při detekci hemoragií.
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3.5 Detekce exsudátů
Jak již bylo zmíněno, exsudáty jsou nažloutlé oválné útvary, které mají jasně ohraničené
okraje. Využit je opět zelený kanál, který je vyhlazen pro eliminaci šumu. Poté je použita
operace uzavření pro odstranění cév a hemoragií. Velikost strukturního elementu proto musí
být větší než průměr cév. Nalezení kandidátské oblasti je založeno na určení směrodatné
odchylky obrazu. Ve snímku tak jsou zvýrazněny hrany mezi navzájem odlišnými oblastmi.
Díky tomu, že z obrazu byly odstraněny cévy a hemoragie, největší odchylka je v místech,
kde se nachází exsudáty. Pomocí prahování je pak můžeme oddělit od zbytku obrazu. Pro-
tože chceme, aby oblast pokrývala celou plochu exsudátů, je použita morfologická operace
uzavření. Následnou dilatací je zajištěno, aby oblast zahrnovala i okraje všech exsudátů.
Tímto zpracováním vznikla kandidátská oblast (viz 3.8b) obsahující exsudáty spolu se zdra-
vým pozadím sítnice a případně dalšími světlými místy, která budou postupně vyloučena.
Pro odstranění obrysu sítnice byla použita rozšířená maska pozadí.

(a) (b) (c)

Obrázek 3.8: (a) Morfologické uzavření. (b) Kandidátská oblast. (c) Kandidátská oblast po
aplikování masek pozadí a krevního řečiště.

Při detekci představují problém nervová vlákna, která mají světlou barvu a můžou být
zaměněna s exsudáty. Tyto světlé oblasti se vyskytují především v okolí velkých cév, které
vystupují z optického disku. Je tedy potřeba je z kandidátské oblasti vyřadit a k tomu
poslouží dříve nalezená maska krevního řečiště. Maska ale pokrývá pouze cévy a musí být
před použitím vhodně upravena. Z masky jsou nejdříve odstraněny cévy, které zasahují do
centrální části sítnice. Zde se světlá vlákna nevyskytují, a použitím masky by se mohly
odstranit některé blízké exsudáty, což by bylo nežádoucí. Nejbližší a také nejsvětlejší oblast
v okolí optického disku je překryta obdélníkem o stranách dvě a tři desetiny poloměru
sítnice. V tomto místě se nenachází téměř žádné exsudáty, ale naopak je zde nejvíce světlých
míst, které můžou být chybně vyhodnoceny. Maska je poté ořezána tak, aby zahrnovala
jen nejširší cévy, které vystupují z OD. Následným použitím dilatace a morfologického
uzavření je pokryto co nejvíce oblastí mezi cévami. Výsledek ukazuje obrázek 3.9. Kdyby
před rozšířením nebyla maska ořezána, došlo by k překrytí blízkých exsudátů.

Takto upravená maska pokrývá nervová vlákna okolo optického disku, ale vynechává
exsudáty, které by se mohly vyskytovat v okolí vzdálenějších cév. Při testování se jen málo
exsudátů nacházelo blízko optického disku a byly maskou překryty. Protože se světlé oblasti
mohou vyskytnout i podél menších cév, na závěr je aplikována původní neořezaná maska
krevního řečiště, ovšem podstatně méně rozšířená. Kandidátskou oblast po použití masek
ukazuje obrázek 3.8c.
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(a) (b) (c)

Obrázek 3.9: (a) Maska krevního řečiště bez středové části. (b) Ořezání a překrytí optického
disku. (c) Aplikace dilatace a uzavření pro pokrytí oblastí mezi cévami.

Pro získání samostatných exsudátů z poměrně rozsáhlé kandidátské oblasti je využita
morfologická rekonstrukce. Morfologická rekonstrukce spočívá v postupné dilataci obrazu,
do kterého byla kandidátská oblast vyznačena. Tímto způsobem jsou černá místa postupně
vyplňována svým nejbližším okolím, tedy zdravým pozadím sítnice. Exsudáty jsou potom
získány prahováním absolutního rozdílu původního a rekonstruovaného obrazu. V těchto
místech totiž vznikne velký rozdíl mezi barvou exsudátu v původním snímku a dilatovaným
obrazem. Postup rekonstrukce ukazuje obrázek 3.10.

(a) (b) (c)

Obrázek 3.10: (a) Vyznačená kandidátská oblast v zeleném kanálu. (b) Rekonstruovaný
obraz. (c) Prahování rozdílu původního a rekonstruovaného obrazu.

Morfologická rekonstrukce má pro oddělení exsudátů od sítnice poměrně dobré výsledky.
I přes to však některé okraje nejsou příliš přesné a zahrnují i část zdravé sítnice, nebo je
spojeno více exsudátů dohromady. Proto jsou nalezená místa dále upravena. V kandidátské
oblasti jsou nalezeny kontury a pro každou z nich je zvlášť určen bod s maximální intenzi-
tou. Prahováním s hodnotou prahu o 70 nižší, než je intenzita nalezeného pixelu, je oddělen
exsudát od případných zbytků sítnice. Z nově nalezených kontur v prahovaném obrazu je
vytvořena výsledná kandidátská oblast exsudátů, která má přesnější hranice. Porovnání
detekce exsudátu před a po úpravě znázorňuje obrázek 3.11. Poslední fáze zpracování je vy-
hodnocení, jestli se jedná o nález nebo chybně detekovanou světlou oblast sítnice. Následuje
tedy rozlišení nežádoucích oblastí a exsudátů na základě tvaru, odstínu, světlosti, a jejich
porovnání s nejbližším okolím.

Pro porovnávání barevných vlastností nalezených oblastí byl originální snímek převe-
den do HSV barevného modelu, na který byla aplikována ekvalizace histogramu metodou
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(a) (b)

Obrázek 3.11: Porovnání detekce exsudátu před (a) a po zpřesnění okrajů (b).

CLAHE. Exsudáty mají poměrně ostré okraje, a proto by měl být patrný rozdíl mezi odstí-
nem uvnitř a vně detekované kontury. Pro získání okolí je útvar dilatován a rozdíl původní
a rozšířené oblasti představuje nejbližší okolí. U každého nálezu byl vyhodnocen jeho prů-
měrný odstín uvnitř a vně kontury. Experimentálně zjištěné hodnoty exsudátů v barevném
modelu HSV jsou 18 – 50 pro odstín (Hue), 122 – 255 sytost (Saturation) a 75 – 255 jas
(Value). Vyhodnocen byl i tvar exsudátu za pomocí jeho opsané kružnice. Pokud je útvar
úzký a vyplňuje tak jen malou část obsahu kružnice, pravděpodobně se jedná o nervová
vlákna. Exsudáty by naopak svým oválným tvarem měly vyplňovat většinu opsané plochy.

3.6 Detekce hemoragií
Hemoragie jsou tmavé kruhovité útvary, jejichž detekci často komplikuje krevní řečiště, které
má podobnou barvu. Při hledání hemoragií je opět pracováno se zeleným kanálem obrazu,
který je invertován, aby mohly být využity podobné algoritmy jako pro detekci exsudátů.
Na začátek je provedeno opatření pro cévy, které by nebyly odstraněny maskou krevního
řečiště. Velké cévy mívají ve svém středu světlou linii, která může být chybně klasifikována
jako nález. Prvním krokem je tedy odstranění těchto oblastí pomocí morfologického uzavření
se strukturním elementem menším, než je průměr cév, a následným vyhlazením. Úpravu
ukazuje obrázek 3.12.

(a) (b)

Obrázek 3.12: Vyhlazení středu velkých cév.
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Kandidátská oblast je získána adaptivním prahováním, které počítá práh z oblasti o ve-
likosti jedné desetiny průměru sítnice. K získané průměrné hodnotě se přičítá konstanta 9.
Následné použití eroze a otevření odstraní drobný šum vzniklý prahováním. Takto upravený
obraz obsahuje hemoragie spolu s většími cévami, které je potřeba oddělit. Protože rozdíl
barvy hemoragií a samotné sítnice není tak výrazný jako u exsudátů, zpřesnění kandidátské
oblasti je založeno především na základě tvaru. Pro nalezené kontury je určena opsaná kruž-
nice a jsou vybrány ty, které vyplňují alespoň pětinu její plochy. Tímto jsou vyřazeny dlouhé
úzké kousky cév. Na větší oválné kontury je aplikováno morfologické otevření, které odstraní
zbytky cév, které mohou s hemoragiemi splývat. Zároveň je pro malé oblasti určen obdélník,
který je obaluje. Pokud je poměr jeho stran menší než jedna třetina, jedná se o malý kousek
cévy a je z kandidátské oblasti vyloučen. Na vybrané útvary je aplikována maska krevního
řečiště, která odstraní zbylé části cév. Vyloučena je také oblast fovey, která je v některých
případech zahrnuta mezi hemoragie díky své tmavé barvě. Takto vytvořená kandidátská
oblast je rozšířena dilatací, aby zahrnovala i okraje hemoragií, a je využita k morfologické
rekonstrukci, jejíž princip byl popsán u detekce exsudátů. Následným prahování původního
a rekonstruovaného obrazu je získána oblast hemoragií, na kterou je aplikován algoritmus
pro zpřesnění okrajů pomocí prahování podobně jako u exsudátů.

(a) (b) (c)

Obrázek 3.13: (a) Výsledek adaptivního prahování. (b) Kandidátská oblast po aplikování
masky krevního řečiště a fovey. (c) Výsledná detekce.

Poslední krok je zaměřen na klasifikaci oblastí podle barvy a rozhodnutí, jestli se jedná
o hemoragie nebo část sítnice. K tomu je využit barevný model HLS s ekvalizovaným histo-
gramem metodou CLAHE. U každého útvaru je srovnán průměrný barevný odstín vnitřní
části kontury a jejího okolí, které bylo získáno dilatací. Stejným způsobem je porovnána
také intenzita zeleného kanálu, která by v místech hemoragií měla být nižší než v oblastech
sítnice. Experimentálně bylo zjištěno, že oblasti odpovídající hemoragiím mají hodnoty od-
stínu (Hue) v rozmezí 0 – 22, hodnoty světlosti (Lightness) 30 – 135 a sytosti (Saturation)
120 – 255 v barevném modelu HLS. Výsledek detekce ukazuje obrázek 3.13c.

3.7 Implementace
Implementace detektoru byla realizována s využitím knihovny OpenCV (verze 4.0), která
je zaměřená na počítačové vidění a nabízí velké množství funkcí pro zpracování obrazu.
Zdrojový kód je napsán v programovacím jazyce C++ pro systém Linux (vyvíjeno v systému
Ubuntu 18.04 LTS).
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Nejrozsáhlejší třída Retina obsahuje metody pro detekci optického disku, fovey a krev-
ního řečiště. Třídy Exsudates a Hemorrhages jsou potom zaměřeny na detekci projevů
diabetické retinopatie.

Aplikaci je možné spustit v několika režimech. Při zadání některého z argumentů -a, -h a
-e je vždy detekován optický disk, fovea a krevní řečiště. Následuje detekce exsudátů a nebo
hemoragií podle zvoleného argumentu. Obrazový výsledek detekce je uložen do vytvořeného
adresáře results spolu s textovým souborem, který obsahuje informace o detekovaném op-
tickém disku a fovey.

Při spuštění s argumentem -m jsou postupně procházeny vstupní snímky a uživatel do
nich zaznačuje optický disk a foveu (postup je popsán v kapitole 4). Výsledek je uložen
zvlášť pro každý snímek do textového souboru v adresáři groundtruth. Použití argumentu -t
spustí testování výsledku detekce optického disku a fovey. K tomu jsou zapotřebí vytvořené
soubory v adresáři groundtruth a results.

Vstupní parametr path určuje cestu k souboru nebo adresáři se zdrojovými snímky.
Přehled použití jednotlivých argumentů:

./DR_detection path -a detekce hemoragií i exsudátů

./DR_detection path -h detekce hemoragií

./DR_detection path -e detekce exsudátů

./DR_detection path -m zaznačování optického disku a fovey

./DR_detection path -t testování detekce optického disku a fovey

./DR_detection -h výpis nápovědy

32



Kapitola 4

Testování a zhodnocení výsledků

Testování implementované aplikace bylo provedeno na několika různých databázích. Pro op-
tický disk a foveu je nejdříve vytvořen referenční soubor se souřadnicemi. Výsledky detekce
jsou s ním následně porovnávány. Kontrola detekce hemoragií a exsudátů byla provedena
s pomocí lékařů.

4.1 Použité databáze
Během implementace a testování aplikace bylo využito celkem pět různých databází. DIA-
RETDB0 [38] je databáze obsahující celkem 20 barevných snímků zdravých sítnic a 110 ta-
kových, na kterých se vyskytují projevy diabetické retinopatie. Databáze DIARETDB1 [39]
zahrnuje 84 snímků s projevy DR a 5 se zdravými sítnicemi. Obě databáze byly pořízeny
digitální fundus kamerou s úhlem snímání o velikosti 50∘.

Databáze DRIVE (Digital Retinal Images for Vessel Extraction) [34] je primárně určena
pro segmentaci krevního řečiště. Obsahuje 40 snímků sítnic osob postižených diabetem,
avšak pouze na 7 z nich jsou známky DR. Tato databáze proto byla využita pouze pro
testování detekce OD a fovey. Snímky byly pořízeny kamerou s úhlem snímání 45∘.

HRF (High-Resolution Fundus) [4] databáze obsahuje 15 snímků s diabetickou retinopa-
tií, 15 zdravých sítnic a 15 postižených glaukomem. Databáze Messidor [9] zahrnuje celkem
1200 obrázků, ze který bylo pro testování vybráno 150. Ve výběru jsou především ty snímky,
na kterých se nachází ve větším množství projevy DR.

Snímky v databázích mají různou velikost a kvalitu. Mohou obsahovat šum, odlesky
a další vady. K testování detekce optického disku a fovey bylo využito všech pěti data-
bází. Testování detekce hemoragií a exsudátů bylo provedeno na databázích DIARETDB0,
DIARETDB1 a Messidor. Informace o vlastnostech snímků jsou uvedeny v tabulce 4.1.

Databáze Počet snímků Formát Rozlišení
DIARETDB0 130 PNG 1500 × 1152
DIARETDB1 89 PNG 1500 × 1152

DRIVE 40 TIFF 565 × 584
HRF 45 JPG 3504 × 2336

Messidor 150 TIFF 2240 × 1488

Tabulka 4.1: Shrnutí vlastností snímků v jednotlivých databázích.
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4.2 Testování detekce optického disku a fovey
Optický disk je u většiny snímků na sítnici poměrně snadno rozeznatelný a i foveu není
obtížné určit. Vyhodnocení jejich detekce jsem tedy provedla sama bez pomoci oftalmologa
s využitím dosud nastudovaných znalostí. Pro automatické testování bylo nejprve zapotřebí
vytvořit soubor se souřadnicemi, se kterým by mohly být porovnávány výsledky detekce.
K tomuto účelu byla v rámci detektoru implementována testovací třída, která umožňuje
vytvoření tohoto souboru a následně také porovnání výsledků.

Způsob testování

Protože je kromě polohy optického disku ověřována i velikost jeho poloměru, je zapotřebí
ve snímku určit tři body. První kliknutí levým tlačítkem myši určuje střed optického disku
a druhé jeho okraj. Ze vzdálenosti těchto dvou bodů je později odvozen poloměr. Třetí
kliknutí určuje střed fovey. Každý bod je uložen do textového souboru na samostatný řádek
a jeho x-ová a y-ová souřadnice je oddělena středníkem. Soubor je pojmenován stejně jako
vstupní snímek a uložen do adresáře groundtruth. Stiskem libovolné klávesy se přejde na
další snímek. Tímto způsobem jsou procházeny všechny obrázky v zadaném adresáři.

Pro vyhodnocení výsledků je potřeba načíst soubor z groundtruth adresáře a odpovída-
jící soubor z adresáře results. V adresáři results je pro každý vstupní snímek uložen obrazový
výstup detekce a také textový soubor s informacemi o nalezeném optickém disku a fovey.
Údaje z těchto dvou souborů jsou zpracovány a navzájem porovnány. Pro vyhodnocení
detekce jako úspěšné musí být splněny následující podmínky:

∙ vzdálenost detekovaného a referenčního středu optického disku (OD) je menší než
1/3 poloměru OD

∙ absolutní rozdíl poloměru detekovaného a referenčního OD je menší než 1/3 polo-
měru OD

∙ vzdálenost detekovaného a referenčního středu fovey je menší než poloměr OD

Tyto podmínky byly nastaveny tak, aby co nejvhodněji vyhodnocovaly výsledky. Tole-
rance rozdílu hodnot u detekce OD byla zvolena v závislosti na tom, že OD je spíše oválného
tvaru a jeho poloměr se tak v různých místech liší. Tolerance odchylky středu fovey byla ur-
čena na základě toho, že na některých snímcích střed není snadné přesně určit a referenční
záznam tak nemusí být stoprocentně přesný. Výsledek testování všech snímků v daném
adresáři je zapsán v souboru results.txt.

Výsledky

Testování bylo provedeno na celkem 454 snímcích z pěti databází. Výsledky detekce optic-
kého disku ukazuje tabulka 4.2. Pro značnou část snímků byl optický disk určen správně
co se týče jeho polohy i poloměru. Chyby v detekci nastávaly v případě, pokud byl zpra-
covávaný snímek příliš tmavý. Problém také představuje abnormální tvar optického disku,
nebo když je povrch příliš pokrytý cévami a splývá tak se sítnicí. Příklady správné a chybné
detekce ukazuje obrázek 4.1.
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Databáze (snímky) Střed OD Poloměr OD Střed fovey
DIARETDB0 (130) 118 90,77 % 124 95,38 % 119 91,54 %
DIARETDB1 (89) 83 93,26 % 84 94,38 % 82 92,13 %

DRIVE (40) 32 80,00 % 39 97,50 % 33 82,50 %
HRF (45) 41 91,11 % 41 91,11 % 43 95,56 %

Messidor (150) 143 95,33 % 149 99,33 % 144 96,00 %
Celkem (454) 417 91,85 % 437 96,25 % 421 92,73 %

Tabulka 4.2: Výsledky detekce optického disku a fovey. Tabulka ukazuje počet správně
určených útvarů v každé databázi a procentuální úspěšnost.

(a) (b) (c)

Obrázek 4.1: (a) Správně určený optický disk. (b) Chybná detekce OD vlivem špatného
osvětlení snímku. (c) Chybná detekce - OD splývá se sítnicí.

4.3 Testování detekce exsudátů a hemoragií
Testování exsudátů a hemoragií bylo provedeno na celkem 120 snímcích z databází DI-
ARETDB0, DIARETDB1 a Messidor. Z každé ze tří databází bylo vybráno 40 snímků,
u kterých byl správně detekován optický disk. Do výběru byly zahrnuty i zdravé sítnice a
špatně osvětlené snímky. Každý obraz sítnice se zaznačenými nálezy byl spolu se svou origi-
nální verzí vytištěn na papír. Soubor 40 listů byl poté předán jednomu z oftalmologů, který
snímky vyhodnotil a zaznačil místa, která byla chybně určena jako onemocnění, nebo na
kterých naopak algoritmus projev nenašel. Pro tisk snímků se rozhodlo na základě dohody
s lékaři, kteří byli ochotni pomoct s vyhodnocením. Bohužel tištěná verze nedosahuje kvality
digitálních snímků, se kterými algoritmus pracoval, a mohlo tak při opravování docházet
k chybám.

Algoritmus ve většině případů správně detekoval velké i menší exsudáty a hemoragie
(ukázka viz obrázek 4.2). Malé množství oblastí bylo chybně klasifikováno jako léze a některé
drobné projevy nebyly nalezeny. Lékaři se při vyhodnocování shodli na dvou opakujících
se problémech. Při detekci hemoragií bylo někdy chybně vyhodnoceno místo, kde se cévy
kříží, nebo kde se dvě cévy sbíhají. To je způsobeno nedokonalou segmentací krevního
řečiště, jehož maska měla tyto oblasti vyloučit. Cévy mají totiž velmi podobnou barvu jako
hemoragie a bývají tak zahrnuty do kandidátské oblasti. Druhý problém vznikal u detekce
exsudátů, kdy bylo v některých případech chybně vyznačeno místo nervových vláken, které
jsou patrné podél velkých cév. S exsudáty jsou také někdy zaměněny fotokoagulační skvrny,
které vznikly na sítnici po ošetření laserem. Oba tyto útvary vytvářejí na sítnici světlé
nažloutlé oblasti, které mohou být chybně vyhodnoceny jako exsudáty. Příklady chybných
detekcí jsou součástí přílohy A.
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Vyhodnocení proběhlo s využitím opravených snímků a jeho výsledky jsou vypsány v ta-
bulkách 4.3 a 4.4. U každého testovacího snímku byl určen počet správně nalezených oblastí,
chybných detekcí a počet lézí, které nebyly rozpoznány. Z těchto údajů bylo vypočítáno,
kolik procent z celkového počtu exsudátů (nebo hemoragií) algoritmus úspěšně detekoval.
Také je zde uvedeno, kolik procent ze všech nalezených útvarů představují exsudáty nebo
hemoragie a nejedná se tedy o chybně zaznačené oblasti.

Databáze Detekované oblasti Exsudáty ve snímcích
Celkem Správně Celkem Nalezeno

DIARETDB0 878 846 96,36 % 998 846 84,77 %
DIARETDB1 1075 1041 96,84 % 1158 1041 89,90 %

Messidor 1497 1446 96,59 % 1568 1446 92,22 %
Celkem 3450 3333 96,61 % 3724 3333 89,50 %

Tabulka 4.3: Výsledky detekce exsudátů. Levá část tabulky vyjadřuje, kolik útvarů ze všech
detekovaných jsou skutečně exsudáty. V pravé části je počet správně nalezených oblastí z
cekového množství exsudátů na snímcích.

Databáze Detekované oblasti Hemoragie ve snímcích
Celkem Správně Celkem Nalezeno

DIARETDB0 557 510 91,56 % 571 510 89,32 %
DIARETDB1 853 818 95,90 % 915 818 89,40 %

Messidor 760 716 94,21 % 810 716 88,40 %
Celkem 3450 2044 94,19 % 2296 2044 89,02 %

Tabulka 4.4: Výsledky detekce hemoragií. Levá část tabulky vyjadřuje, kolik útvarů ze všech
detekovaných jsou skutečně hemoragie. V pravé části je počet správně nalezených oblastí z
cekového množství hemoragií na snímcích.

(a) (b)

Obrázek 4.2: Detail detekce exsudátů (modře ohraničené) a hemoragií (zeleně ohraničené).
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Kapitola 5

Závěr

Cílem práce bylo implementovat algoritmy pro automatickou detekci projevů onemocnění
diabetes na sítnici. K tomu bylo zapotřebí nastudovat informace týkající se stavby oka a
také metody vyšetření a snímání očního pozadí. Kromě projevů diabetické retinopatie byly
popsány další onemocnění často se vyskytující na sítnici, mezi které patří například vě-
kem podmíněná makulární degenerace, odchlípení sítnice a některá vaskulární onemocnění.
Pro vytvoření aplikace bylo nutné seznámit se s metodami zpracování obrazu a knihovnou
OpenCV, která je využita pro implementaci.

Před samotnou detekcí projevů nemoci je zapotřebí na sítnici rozpoznat optický disk,
foveu a krevní řečiště, jelikož tyto útvary mohou negativně ovlivňovat výsledky. Následně
je nalezena kandidátská oblast, ze které jsou morfologickou rekonstrukcí získány jednotlivé
léze. Ty jsou poté klasifikovány na základě barvy a tvaru. Kontrola rozpoznání optického
disku a fovey byla provedena na 454 snímcích z různých databází. Pro oba útvary úspěšnost
detekce přesahovala 90 %. Vyhodnocení detekce projevů diabetické retinopatie proběhlo na
120 snímcích, které byly zkontrolovány oftalmology. Algoritmus úspěšně detekoval 89,5 %
všech exsudátů a 89,02 % hemoragií, které se vyskytovaly na sítnicích. Úspěšnost detekce
se pro každou databázi liší a velmi záleží na kvalitě snímků.

Aplikace by v budoucnu mohla být vylepšena zdokonalením algoritmu pro segmentaci
krevního řečiště. Důležité je zaměřit se na oddělení hemoragií a cév, které splývají nebo leží
blízko sebe. V případě hledání exsudátů by bylo zapotřebí vhodně rozlišit oblasti světlých
nervových vláken, které se vyskytují v okolí velkých cév. Lékaři by také mohli ocenit při-
dání vyhodnocení závažnosti onemocnění na základě četnosti a polohy nalezených projevů.
Především léze, které se vyskytují v makulární oblasti, vážně ohrožují kvalitu zraku a jejich
včasná detekce je důležitá. Dalším útvarem, který by bylo na sítnici vhodné odlišit, jsou
stopy po ošetření laserem, které bývají někdy zaměněny s exsudáty. Aplikace by s těmito
rozšířeními mohla poskytovat řadu informací o stavu diabetické retinopatie.

Včasné odhalení projevů diabetické retinopatie je zásadní pro zachování zrakové ostrosti.
Implementovaný algoritmus by mohl ve spojení s fundus kamerou pomáhat oftalmologům
při diagnostice a celkově tak urychlit a zjednodušit vyšetření. Část aplikace pro rozpoznání
optického disku a fovey by mohla být využita i při detekci jiných onemocnění.
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Příloha A

Ukázky detekce

(a) (b)

Obrázek A.1: Detail správné detekce exsudátů (a) a hemoragií (b).

(a) (b)

Obrázek A.2: (a) Chybně určený nález v oblasti nervových vláken. (b) Křížení cév chybně
klasifikované jako hemoragie.
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Příloha B

Obsah přiloženého CD

Přehled souborů na přiloženém CD:

∙ Písemná zpráva ve formátu PDF

∙ Zdrojový tvar písemné zprávy pro vytvoření PDF

∙ Dokumentace zdrojových souborů (Doxygen) včetně informací k překladu a spuštění

∙ Zdrojové texty programu a spustitelný soubor

∙ Testovací snímky včetně výsledků a groundtruth souborů
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