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Анотація 
У даній роботі було проаналізовано результати роботи системи джонс-матричного картографування 

шарів біологічних тканин. Також було проведено оцінку чутливості, специфічності, а також достовірності 

даної системи. 
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Abstract 

The results of the system of Jones-matrix mapping of layers of biological tissues were analyzed in this paper. An 

assessment of the sensitivity, specificity, and reliability of this system was also made. 
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На сьогоднішній день лазерна зображувальна поляриметрія біологічних тканин знайшла своє 

широке практичне значення в галузі медичної діагностики. Взаємодія монохроматичного 

поляриметричного випромінювання із детермінованими об’єктами описується відомими матричними 

методами, кожен з яких, за певних обмежень, можно застосувати до опису біологічних тканин [1-4]. 

В результаті огляду існуючих методів діагностування патологій біологічних тканин/рідин було 

проаналізовано, що визначальна кількість методів є інвазивними, а тому травматичними з підвищеним 

рівнем небезпеки зараження [5,6] і тому було вирішено використати технологію джонс-матричного 

картографування, як найбільш підходящу для ранньої діагностики [7]. Найбільш ефективне 

використання матриць Джонса полягає у дослідженні прозорих середовищ, де майже відсутня втрата 

поляризації світла [8]. 

Для дослідження було обрано 20 зразків плазми крові, 10 взятих у пацієнтів зі здоровою молочною 

залозою та 10 патологічними відхиленнями відповідно.  

Двовимірна система лазерної поляриметрії, що використовувалася для отримання дійсних та уявних 

елементів матриці Джонса, складається з вимірювального каналу та з персонального комп’ютера для 

аналізу, обробки та класифікації отриманих зображень[9]. 

Було проведено статистичний та кореляційний аналіз двовимірних розподілів параметрів 

анізотропії біологічних шарів. В ході аналізу одержаних даних було встановлено найбільш 

інформативні ознаки для подальшої ідентифікацій нозологій «норма» та «патологія». 

 

Таблиця 1 – статистичні та координаційні розподіли дійсних елементів матриці Джонса плівок 

плазми крові для нозології – Норма 

 



Таблиця 2 – статистичні та координаційні розподіли дійсних елементів матриці Джонса плівок 

плазми крові для нозології – Фіброаденома 

 
 

Для характеристики інформативності будь якого діагностичного методу користуються 

об’єктивними параметрами, що називають операційними характеристиками. Виділяють основні та 

допоміжні характеристики. До основних характеристик відносяться чутливість 𝑆𝑒,специфічність 𝑆𝑝 та 

достовірність 𝐴𝑐. 

 

Таблиця 3 – Розподіл зразків за наявністю захворювання та результатами фазового картографування 

лазерних мікроскопічних зображень плівок плазми крові групи 1 та групи 2 

Поляризаційна мапа Злоякісні зміни Всього 

Присутні 

(група 1) 

Відсутні 

(група 2) 

Дійсні елементи матиці Джонса плівок плазми крові 

Позитивні результати 8 9 17 

Негативні результати 2 1 3 

Всього 10 10 20 

 

Аналіз одержаних даних про силу методу Джонс-матричного картографування мікроскопічних 

лазерних зображень для діагностики злоякісних змін молочної залози виявив наступне: сила методу 

поляризаційної діагностики злоякісних змін молочної залози  для дійсних елементів матриці 

Джонса(𝑆𝑒 = 80%, 𝑆𝑝 = 90%,𝐴𝑐 = 85%). 
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