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Клінічна практика

Дана робота спрямована на дослідження
можливості визначення давності формування
гематом людини різної локалізації та походжен-
ня методом аналізу статистичних розподілів еліп-
тичності поляризації їх лазерних зображень.

Теоретичні основи методу

У роботах [1–8] встановлено, що механізми
взаємодії лазерного випромінювання з оптико-
анізотропними структурами біологічних тканин
людини формують їх поляризаційно-неоднорідні
зображення.

Поляризаційні параметри (азимут α й еліп-
тичність β) у кожній точці такого зображення ви-
значаються за такими алгоритмами:

розподілів, які обчислювалися методом усеред-
нення відліків по кожному пікселю реєструючої
CCD-камери (Xm=1÷800, Yn=1÷600) за такими алго-
ритмами:
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де

 Тут S0
i  = 2, 3, 4 — параметри вектора Стокса пуч-

ка, що опромінює біологічну тканину, α0, β0 —
його азимут й еліптичність поляризації.

Як основний аналітичний інструмент для оці-
нювання сукупності випадкових величин z, що
характеризують зображення біологічної тканини
(азимути α й еліптичності β поляризації) викорис-
товувалися статистичні моменти першого M,
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де N = m ⋅ n — повна кількість пікселів CCD-
камери.

Експериментальна схема
досліджень

На рис. 1 показано оптичну схему поляри-
метрії зразків гематом людини.

Опромінювання проводилося колімованим пуч-
ком (∅ = 104 мкм) Hе-Nе лазера (λ = 0,6328 мкм) 1.
За допомогою поляризаційного освітлювача
(чвертьхвильова пластина 3, 5 і поляризатор 4)
формувалися різні стани поляризації освітлюю-
чого пучка.

Поляризаційні зображення зразків гематом
формувалися в площині світлочутливої площад-
ки (800×600) CCD-камери 10 за допомогою мікро-
об’єктива 7.

На рис. 2–4 наведена серія поляризаційних
розподілів зображень зразків гематом людини,
одержаних через:

— 1 год — група А;
— 24 год — група Б;
— 48 год — група В.
Фрагменти а ілюструють двовимірні розподі-

ли еліптичності поляризації. На фрагментах б
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наведені тривимірні розподіли станів поляри-
зації лазерних зображень зразків гематом А, Б,
В-типів.

Статистичні дані розподілів еліптичності ла-
зерного зображення гематом різних типів наво-
дяться у табл. 1–3.

Комп’ютерне обчислення статистичних мо-
ментів розподілів параметра еліптичності пока-
зало можливість ефективної статистичної дифе-
ренціації оптичних властивостей гематом А, Б і
В-типів методом порівняльного аналізу статис-
тичних моментів 2-го, 3-го і 4-го порядків, зна-
чення яких відрізняються в 1,5–4 рази.

У табл. 4 наведені часові інтервали встанов-
лення давності й точності виникнення гематом
за допомогою вимірювання дисперсії, асиметрії
та ексцесу розподілів еліптичності їх поляриза-
ційних зображень.

Висновки
Порівняльний аналіз розподілів значень еліп-

тичності лазерних зображень гематом людини
різної локалізації та походження виявив, що всі
вони мають складну статистичну, координатно
неоднорідну й індивідуальну структуру.

Перспективним є вивчення взаємозв’язку де-
поляризації лазерного випромінювання гемато-
мами людини, її виду та локалізації з подаль-
шим покращанням визначення діапазонів дав-
ності та точності їх виникнення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Тучин В. В. Исследование биотканей методами све-
торассеяния / В. В. Тучин // Успехи физ. наук. — 1997. —
Т. 167. — С. 517-539.

2. 2-D tomography of biotissue images in pre-clinic
diagnostics of their pre-cancer states / Angelsky O. V., Tomka

0 0
50

100
100

50

1

0,5

0

-0,5
-1

а б

Рис. 2. Поляризаційна структура лазерного зоб-
раження зразка гематоми типу А
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Рис. 3. Поляризаційна структура лазерного зоб-
раження зразка гематоми типу Б
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Рис. 4. Поляризаційна структура лазерного зоб-
раження зразка гематоми типу В
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Рис. 1. Оптична схема поляриметра:
1 — He-Ne лазер; 2 — коліматор; 3, 5, 8 — чвертьхвильові платівки;

4, 9 — поляризатор та аналізатор відповідно; 6 — об’єкт дослідження;
7 — мікрооб’єктив; 10 — CCD-камера; 11 — персональний комп’ютер

Таблиця 1
Статистичні моменти розподілів
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Ексцес, Е 91,64
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Таблиця 2
Статистичні моменти

розподілів еліптичності
лазерного зображення зразка

гематоми типу Б

  Еліптичність (гематома Б)

Математичне 0,032
очікування, М
СКВ, σ 0,034
Асиметрія, А 8,1947472
Ексцес, Е 162,77

Таблиця 3
Статистичні моменти

розподілів еліптичності
лазерного зображення зразка

гематоми типу В

  Еліптичність (гематома В)

Математичне 0,039
очікування, М
СКВ, σ 0,85
Асиметрія, А 22,48
Ексцес, Е 503,09

Таблиця 4
Інтервали

встановлення
давності й точності
виникнення гематом

Статистичні
       Визначення

  
моменти

        давності, год

Діапазон Точність

Дисперсія 1–48 2–3
Асиметрія 1–96 3–4
Ексцес 1–120 4–6

Вступление

С каждым годом общество
становится все терпимее и гу-
маннее к людям, болеющим
хроническими заболеваниями
центральной нервной системы
и с нарушениями психики. Еже-
годно Всемирная организация
здоровья проводит мониторинг
состояния данной проблемы в
каждой отдельно взятой стра-
не и в мире в целом [1].

К сожалению, заболевае-
мость этой группой патологий

растет из года в год и наиболее
опасна в индустриально и тех-
нологически развитых странах.
Эти заболевания неминуемо
ведут к инвалидизации. Соци-
альные и медико-психологичес-
кие аспекты жизни психически
больных пациентов привлекают
постоянное внимание журналис-
тов [2; 3], в том числе научную
медицинскую прессу [4; 5].

Целый ряд научных работ
посвящен улучшению жизни
этой категории больных [6; 7].
Особенно актуальна проблема

состояния полости рта (от ги-
гиены до сложного протезиро-
вания) у лиц с нарушениями
психики. Это связано как с ма-
лой изученностью проблемы,
так и с большим количеством
особенностей в работе с таки-
ми пациентами [8; 9].

Особенно сложным являет-
ся съемное протезирование
этой категории пациентов (не-
адекватная адаптация к проте-
зу, акцентирование на съемном
протезе, опасность при его ги-
гиене и пользовании).
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