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Вступ

Серед засобів оптичної діагности-
ки біологічних тканин людини широ-
кого розповсюдження набули методи 
лазерної поляриметричної діагностики 
їх оптико-анізотропної структури [1–3]. 
У рамках даного напряму визначають ко-
ординатні розподіли азимутів і еліптичності 
поляризації лазерних зображень біологіч-
них тканин з наступним їх статистичним, ко-
реляційним, фрактальним, сингулярним, 
вейвлет-аналізом. На цій основі розро-
блена низка методик ранньої діагностики 
та диференціації патологічних змін струк-
тури біологічних тканин (БТ), пов’язаних 
з їх дегенеративно-дисторофічними 
та онкологічними змінами [4–7]. 

Розвитком таких методів стало роз-
ширення їх функціональних можливос-
тей за рахунок урахування суперпозиції 
Мюллер-матричних операторів складних 
біологічних багатошарових полікриста-
лічних мереж [8–10]. На цій модельній 
основі були розроблені нові системи дво-
вимірного стоксполяриметричного [10], 
Мюллер-матричного [9] томографування 
оптично товстих біологічних тканин. Вихо-
дячи з цього, актуальним постає завдання 
пошуку нових, додаткових параметрів для 
лазерної діагностики оптико-анізотропної 
структури біологічних тканин.

Мета даної роботи полягає у роз-
робці системи фазової томографії біо-
логічних тканин, яка дозволяє шляхом 
прямого вимірювання Мюллер-матрич-
них зображень виділяти безпосередню 
інформацію про розподіл фазових зсувів 
з наступним статистичним, кореляцій-
ним і фрактальним аналізом фазових 
томограм, які можуть застосовуватись 
для визначення об’єктивних критеріїв ді-
агностики біологічних тканин людини.

Резюме
У роботі запропоновано багато-

канальну систему фазової томографії 
біологічних тканин, яка дозволяє 
шляхом прямого вимірювання Мюл-
лер-матричних зображень виділяти 
безпосередню інформацію про розпо-
діл фазових зсувів з наступним статис-
тичним, кореляційним і фрактальним 
аналізом фазових томограм. За ра-
хунок застосування для зондування 
гістологічного зрізу низькокогерент-
ного напівпровідникового лазерного 
діоду та принципу багатоканальності 
схема володіє покращеною точністю 
та розширеними функціональними 
можливостями. Представлені експе-
риментальні результати демонструють 
високу чутливість сукупності статис-
тичних, кореляційних і фрактальних 
параметрів, які характеризують фазо-
ві томограми, до змін орінтаційно-фа-
зової структури оптико-анізотропної 
складової біологічних тканин. 
Ключові слова: біологічна тканина, 
Мюллер-матричне зображення, томо-
графія, фазовий зсув, полікристалічна 
мережа, статистичні, кореляційні, 
фрактальні параметри.

Матеріали 
та методи 
досліджень

В якості матеріалів обрано зразки гіс-
тологічних зрізів м’язової тканини (МТ) та 
дерми шкіри (ДШ) людини з коефіцієн-
том екстинції для оптично тонкого шару 
(τ  0.1). Експериментальні дослідження 
проведено за допомогою системи по-
ляриметрії для вимірювання сукупності 
координатних розподілів фазового еле-
менту матриці Мюллера гістологічних 
зрізів біологічних тканин (рис. 1).

В основу теоретичного аналізу покла-
дено модель полікристалічної сітки 
у вигляді суперпозиції матриць Мюл-
лера для оптично одноосних кристалів 
[7–10]
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Тут ρ — напрямок оптичної осі, що 
визначається напрямом укладання 
двопроменезаломлюючої фібрили; 
δ = 2π λ⋅∆n⋅d — фазовий зсув, який 
вноситься між ортогональними скла-
довими амплітуди лазерної хвилі до-
вжиною λ, що проходить крізь фібрилу 
з лінійним розміром геометричного 
перерізу d та показником двопромене-
заломлення ∆ n.

На основі співвідношень (2), які ви-
значають взаємозв’язки між величина-
ми zik(m  n) і параметрами анізотропії 
ρ (m  n) і δ (m  n), можна одержати 
такий вираз для визначення величини 
δ біологічного кристалу у різних точках 
(jk) гістологічного зрізу

δ( jk ) = 0,5  arccos [z44(ik)]. (3)

В подальшому координатні розпо-
діли

(                      )ψ = 
δ

11
... δ

1n

δjk

δm1
... δ

44

будемо називати фазовими томогра-
мами двопроменезаломлюючої мережі 
біологічного шару.

Вимірювання елементів z
44

(ik) ма-
триці Мюллера для досліджуваного 
біооб’єкта здійснюється за допомогою 
схеми поляриметра, наведеної на 
рис. 1.

Опромінення об’єкту дослідження 
4 проводять паралельним пучком 
напівпровідникового низькокоге-
рентного лазерного діоду 1 з пара-
метрами λ = 0.64 мкм, = 104 мкм, 
W = 5 мВт, який був поляризований 
різними типами поляризації (ліній-
ної з азимутами 00 та 900 та право 
циркулярної) за допомогою каналів 
відповідно 31, 32, 33 блоку 2. Отримані 
на виході блоку 5 поляризаційного 
аналізу розподіли інтенсивнос тей 
світлових потоків, що пройшли че-
рез біологічний об’єкт 4, (відповід-
но I 0

, I 90
, I 

 для каналу 61 — «права 
циркуляція»; I 0

, I 90
, I 

 для каналу 
62  — «ліва циркуляція») проектують 
в площину CCD камери (800x600 
пікселів), яка забезпечує діапазон 
вимірювання структурних елементів 
зображення біологічних тканин для 
розмірів 2 мкм — 2000 мкм.

У результаті зондування лінійно по-
ляризованими з різними азимутами 
(00, 900 ) і правоциркулярно поляризо-
ваними () пучками і поляризаційного 
аналізу право-() і ліво–() циркуляр-
ними фільтрами можна визначити 4-й 
параметр вектора Стокса зображення 
анізотропного шару {Si = 4} так:

Рис. 1. Схема структурна поляриметра: 1 — напівпровідниковий низь-
ко когерентний лазерний діод; 2 — поляризаційний блок 2 з каналами 31–33 
поляризаційного зондування об’єкта; 4 — біологічний об’єкт дослідження; 
5 — блок поляризаційного аналізу з каналами 61 — «права циркуляція», 62 — «ліва 
циркуляція», 7 — CCD камера; 8 — персональний комп’ютер.

Враховуючи (4), відповідний фа-
зовий елемент z

44
 матриці Мюллера 

для об’єкта дослідження записують 
у нормованому вигляді так:

Фрак тальний аналіз розподілів 
z

44
(m  n) полягає у такій послідовності 

дій [9]:
• розраховуються автокореляційні 
функції K (z

44
 ) і знаходятьсяся відповідні 

спектри потужності PSD (z
44

 ) розподілів 
z

44
(m  n);

• обчислюються log-log залежності 
спектрів потужності log PSD (z

44
 )– 

log( v ) розподілів випадкових величин  
z

44
(m  n) і визначаються за співвідно-

шеннями (6) спектральні статистичні 
моменти W j = 1;2;3;4 .
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Для кількісної оцінки розподілів 
z

44
(m  n), як і у попередніх наших робо-

тах [7–10], нами введена їх кількісна 
оцінка на основі визначення набору 
статистичних моментів 1-го–4-го поряд-
ків
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Для кількісної характеристики авто-
кореляційних залежностей K(z

44
) нами 

введена група параметрів: середнє 
квадратичне відхилення функції авто-
кореляції Q

2
 та ексцес автокореляції Q

4
, 

які характеризують півширину і ступінь 
«гостроти» функції автокореляції

(6)
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Результати 
і обговорення

На рис. 2 представлена фазова то-
мограма ψ(m  n) оптично тонкого шару 
(коефіцієнт ослаблення τ  0,1) гістоло-
гічного зрізу МТ (а) та ДШ (б). Кількісно 
розподіли детермінованих фазових 
зсувів δ(m  n) = const оцінювалися за 
такою методикою. Двовимірний масив 
δ(m  n) = const сканувався з кроком 
1pix в горизонтальному напрямку. 
1pix; 2pix; ... npix.

Для кожного кроку підраховувалася 
кількість Nk = 1+n значень δ у межах від-
повідного горизонтального стовпчика 
1pix; 2pix; ... npix. У результаті для кож-
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Рис. 2. Фазова томограма двопроменезаломлюючих структур: а) м’язової тканини; б) дерми шкіри.

δ = 0 δ = 0,25π δ = 0,2π

a) б) в)

г) д) е)

ж) з) і)

Рис. 3. Залежності кількості точок детермінованих фазових зсувів δ(m  n) = const (фрагменти (а)–(в)) 
та їх кореляційні (фрагменти (г)–(е)) і фрактальні параметри (фрагменти (ж)–(і)) м’язової тканини.
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ної фазової томограми δ(m  n) = const 
одержувалася одномірна координатна 
залежність кількості значень відповідно-
го фазового зсуву N(δ) (x = 1 n) = N (x).

Встановлено, що зі збільшенням рівня 
фазового зсуву δ ↑ зменшується загаль-
на кількість таких значень у розподілі 
δ(m  n) = const в площині гістологічно-
го зрізу (рис. 3, фрагменти (а), (б), (в), 
рис. 4, фрагменти (а), (б), (в).

Фізично це можна пов’язати із пере-
важним діапазоном геометричних 
розмірів (1 µm  l  20 µm ) міозинових 
фібрил та колагенових волокон, які 
формують рівень фазових зсувів у 
межах 0,05 π  δ  0,3 π. Більші значення 
фазових зсувів, пов’язані із впливом 
двопроменезаломлюючих фібрил біль-
ших геометричних розмірів, кількість 
яких менша.

Кількісно структуру фазових томо-
грам ψ(m  n) гістологічного зрізу 
м’язової тканини та дерми шкіри ілю-
струють статистичні, кореляційні і спек-
тральні моменти, приведені у табл. 1.

Для розглянутих детермінованих 
рівнів δ(m  n) = const відмінності між 

Рис. 4. Залежності кількості точок детермінованих фазових зсувів δ(m  n) = const (фрагменти (а)–(в)) 
та їх кореляційні (фрагменти (г)–(е)) і фрактальні параметри (фрагменти (ж)–(і)) тканини дерми шкіри.

δ = 0 δ = 0,25π δ = 0,2π

a) б) в)

г) д) е)

ж) з) і)

статистичними моментами M i = 1;2;3;4 
лежать у межах від 2,4–3 разів для 
м’язової тканини та в межах одного 
порядку для дерми шкіри; для кореля-
ційних моментів — в 1,6 (Q i = 2)– 5 (Q i = 4) 
разів для м’язової тканини та у межах 
двох порядків для дерми шкіри; для 
спектральних моментів — (W i = 2) до 1,4 
разів для м’язової тканини та до 3 разів 
для ДШ. Найбільш чутливими в сенсі 
диференціації орієнтаційної структури 
полікристалічної мережі м’язової ткани-
ни виявилися 2-й, 3-й і 4-й статистичні 
моменти, 3-й і 4-й кореляційні моменти, 
які характеризують координатні розпо-
діли значень детермінованих фазових 
рівнів δ(m  n).

поновано метод фазової томографії 
розподілів двопроменезаломлення 
гістологічних зрізів біологічних тканин 
різної морфологічної будови.

2. Розроблена оригінальна багато-
канальна схема фазової томографії, яка 
відрізняється тим, що об’єкт зондують 
поляризованим випромінюванням 
низько когерентного напівпровідни-
кового лазерного діоду з довжиною 
хвилі 0,64 мкм, пропущеним через три 
поляризаційні фільтри, з наступним 
використанням паралельних каналів 
поляризаційного аналізу,на основі 
чого обчислюють значення фазового 
елементу матриці Мюллера і формують 
фазову томограму, яка вичерпно повно 
характеризує координатний розподіл 
двопроменезаломлення досліджува-
ного біологічного шару.  

3. На основі комплексного статис-
тичного, кореляційного і фрактального 
підходу до аналізу серії фазових томо-
грам полікристалічних мереж біоло-
гічних тканин виявлено взаємозв’язки 
між тенденціями зміни величин набору 
статистичних, кореляційних і фракталь-

Висновки

1. На основі розробленої моделі 
оптичної анізотропії багатошарових 
мереж біологічних кристалів запро-
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Табл. 1. Статистичні M
i
, кореляційні Q

i
 і спектральні W

i
 моменти 1-го–4-го 

порядків розподілів фаз біологічних кристалів м’язової тканини та дерми шкіри.

R i = 1;2;3;4

δ = 0 δ = 0,25π δ = 0,5π

МТ ДШ МТ ДШ МТ ДШ

M
1

0,41 0,35 0,33 0,28 0,18 0,07

M
2

0,23 0,21 0,12 0,15 0,08 0,04

M
3

0,31 0,29 0,52 0,45 0,79 3,17

M
4

0,22 0,37 0,46 0,86 0,61 4,36

Q
2

0,39 0,38 0,27 0,32 0,21 0,03

Q
4

0,17 0,21 0,43 0,64 0,85 21,18

W
1

0,78 0,74 0,73 0,65 0,69 0,56

W
2

0,26 0,24 0,31 0,28 0,34 0,74

W
3

0,08 0,07 0,1 0,09 0,12 0,51

W
4

0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,43

них параметрів, які характеризують 
розподіли фазових зсувів двопроме-
незаломлюючих сіток у різних типах 
біологічних тканин.

Таким чином, нами продемонстро-
вана можливість розв’язання обер-
неної з а д ач і  Мюл л е р -м ат р и ч н ої 
томог рафії — визначення шляхом 
аналітичної обробки Мюллер матрич-
них зображень zik(m  n) координатних 
розподілів фазових зсувів δ(m  n)  дво-
променезаломлюючих полікристаліч-
них мереж біологічних тканин.

Виявлена висока діагностична чут-
ливість сукупності статистичних, ко-
реляційних і фрактальних параметрів, 
які характеризують фазові ψ(m  n) 
томограми, до змін орієнтаційно-фа-
зової структури оптико-анізотропної 
складової біологічних тканин.
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Phase Mueller-matrix 
tomography system 
of polucrystalline networks 
of biological tissue
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B. P. Olijnychenko2
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Ukraine
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Abstract
In the paper proposed a multichannel 
phase tomography system of biological 
tissues, allowing a direct measurement 
of Mueller-matrix of images to provide 
direct information about the distribution 
of phase shifts, followed by statistics, 
correlation and fractal analysis of phase 
tomograms. Through the application for 
sensing histological low-coherent semi-
conductor laser diode and the principle 
of multi-channel scheme has improved 
accuracy and enhanced functionality. 
The experimental results demonstrate the 
high sensitivity of aggregate statistics, 
correlation and fractal parameters char-
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acterizing the phase tomogram changes 
orientational phase structure of optical 
anisotropic component of biological tis-
sues.
Key words: biological tissue, Mueller-
matrix image, tomography , phase shift, 
polycrystalline network, statistics, cor-
relation, fractal parameters.

Система фазовой 
Мюллер-матричной 
томографии 
поликристаллических 
сетей биологических 
тканей
Н. И. Заболотная1, С. В. Павлов1 
Б. П. Олийниченко2
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Резюме
В работе пред ложена многока-

нальная система фазовой томографии 

биологических тканей, позволяющая 
путем прямого измерения Мюллер-
матричных изображений выделять 
непосредственную информацию о 
распределении фазовых сдвигов с по-
следующим статистическим, корреля-
ционным и фрактальным анализом фа-
зовых томограмм. За счет применения 
для зондирования гистологического 
среза низкокогерентного полупрово-
дникового лазерного диода и принципа 
многоканальности схема обладает 
улучшенной точностью и расширенны-
ми функциональными возможностями. 
Представленые экспериментальные 
результаты демонстрируют высокую 
чувствительность совокупности ста-
тистических, корреляционных и фрак-
тальных параметров, характеризующих 
фазовые томограммы к изменениям 
ориентационно-фазовой структуры 
оптико-анизотропной составляющей 
биологических тканей. 
Ключевые слова: биологическая ткань, 
Мюллер-матричное изображение, томо-
графия, фазовый сдвиг, поликристалли-
ческие сети, статистические, корреля-
ционные, фрактальные параметры.


