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Анотація 

 В роботі проаналізовані статистичні моменти та визначення інформативних параметрів Мюллер-

матричної томографії плівок плазми крові для диференціювання норми та патології молочної залози людини. 
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Abstract 

In the work was analyzed the statistics moments and defining informative parameters Mueller-matrix 

tomography blood plasma network for differentiation of normal and mammary gland cancer. 
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Методи і системи лазерної поляриметрії, що знаходять своє використання сьогодні в 

медицині для діагностичних потреб, дозволяють отримувати якісно нові результати при 

дослідженнях морфологічного і функціонального стану біологічних об’єктів і можуть доповнювати 

традиційні методи діагностики захворювань. За останні роки в рамках напрямку оптичної 

діагностики біологічних рідин, таких як кров, сеча, жовч та інші, сформувався новий напрям – 

лазерна поляриметрія оптико-анізотропної складової біологічних рідин  [1,2].  

В основу моделювання оптичних властивостей, наприклад, плазми крові покладено 

положення про анізотропію протеїнових мереж біологічних тканин [1]: 

- плівка плазми крові людини розглядається у вигляді двокомпонентної аморфно-кристалічної 

структури;  

- кристалічна компонента сформована сукупністю (мережею) кристалів альбуміну і глобуліну; 

- оптично рідкі кристали амінокислот володіють властивостями оптично одноосних 

двопроменезаломлюючих кристалів, які характеризуються матричним оператором Мюллера 

наступного вигляду: 
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тут   - напрямок оптичної осі кристалу амінокислоти білка плазми крові;     
      - 

фазовий зсув, який вноситься між ортогональними складовими амплітуди лазерної хвилі довжиною 



 , що проходить крізь білок з поперечним геометричним розміром   та показником 

двопроменезаломлення   . 

Найбільш об’єктивно статистичну структуру координатних розподілів поляризаційних і 

фазових параметрів лазерного зображення плівки плазми крові характеризує сукупність моментів  
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Для отримання експериментальних результатів по вимірюванню елементів матриці Мюллера 

плівок плазми крові  була використана схема  інтелектуальної системи Мюллер-матричної томографії 

оптико-анізотропної структури біологічних тканин та рідин в режимі Мюллер-картографування [ 2,3].  

В якості досліджуваних матеріалів було використано  6 зразків плазми  крові для 2 груп 

пацієнтів (по 3 зразки в кожній групі) з верифікованими діагнозами «норма» та «патологія», наданим 

НВП «Медівін» (м. Вінниця) Після вимірювання матриць Мюллера для досліджуваних  зразків за 

допомогою зазначеної системи та проведення обчислення статистичних моментів отриманих 

розподілів елементів матриці Мюллера були отриман результати, наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 –Статистичні моменти розподілу          
 

       Норма Рак молочної залози 

    

                         

                         

                        

                        

    

                         

                         

                         

                       

    

                         

                         

                         

                        

    

                         

                         

                         

                        

    

                         

                         

                        

                       

    

                         

                         

                         

                        

 



Проаналізувавши статистичні моменти розподілу         , отримано зображення 

діапазонів змінювання статистичних моментів (рис. 1). На їх основі можна обгрунтувати, які 

статистичні можна вважати інформативними, а які – ні. 

 

                     
Рисунок 1 – а) інформативний статистичний момент:     елементу матриці Мюллера    ; б) 

частково інформативний    відповідно    ; в) неінформативний    відповідно     

 

Подальшою метою є визначення інформативних параметрів Мюллер-матричної томографії 

плівок плазми крові для диференціювання норми і патології молочних залоз людини. З аналізу даних, 

що наведено у таблиці 1, можна  зробити висновок, що неінформативними є статистичні моменти:  

   елементів матриці Мюллера    ;    відповідно      та    відповідно     ;    статистичного 

моменту елементу матриці Мюллера     ;    та     відповідно     ;    та    відповідно    ;    

відповідно     ;    відповідно      є частково інформативними. Усі інші статистичні моменти є 

інформативними, тому за ними можна діагностувати наявність чи відсутність патології молочної 

залози. 

Наступною задачею є побудова інформаційної технології підтримки прийняття рішення на 

основі нечіткої логіки про наявність чи відсутність патології молочної залози людини. Було 

розроблено приклад бази даних для діагностування станів «норма», «рак молочної залози» на основі 

наявних результатів для 6 зразків. 
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