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В даній роботі проведено аналіз вітчизняних та 
іноземних експериментальних і теоретичних дже-
рел у напрямку оптичної діагностики біооб’єктів, 
надано характеристику оптичних методів форму-
вання пошарових зображень біологічних об’єктів, а 
саме: оптичної когерентної томографії для отриман-
ня внутрішніх зображень біотканин (координатних 
розподілів інтенсивностей); поляризаційно чутливої 
оптичної когерентної томографії для отримання 
розподілу азимутів і еліптичностей поляризації зо-
бражень біооб’єктів на різних глибинах; поляриза-
ційної нефелометрії, що базується на аналізі матри-
ці розсіювання світла на біологічному об’єкті (мат-
риці Мюллера). Проведено аналіз стану та класифі-
кацію шорстких поверхонь біологічних тканин на 
фрактальні та статистичні за дослідженням поля 
дифрагованого випромінювання. Запропоновано 
модель біологічної тканини як аморфно-криста-
лічної будови біотканин, властивості якої залежать 
від оптичних параметрів їх архітектонічної сітки.  

Ключові слова: лазери, нефелометрія, поля-
ризація, матриця Мюллера. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами і темами. Робота є фрагментом НДР 
«Застосування фізико-математичних методів для 
аналізу біологічних об’єктів», № державної реєст-
рації 0111U006493. 

Вступ. За останні десятиліття в біомедичній 
діагностиці набули широкого використання оптичні 
методи формування пошарових зображень біоло-
гічних об’єктів, основою яких є метод оптичної коге-
рентної томографії [20]. Даний метод заснований 
на використанні низькокогерентної інтерферометрії 
для отримання внутрішніх зображень на заданій 
глибині [19]. Новим напрямком цієї діагностики ста-
ла поляризаційно чутлива оптична когерентна то-
мографія, яка базується на отриманні інформації, 
закладеної в станах поляризації лазерного випро-
мінювання, забезпечує високу просторову розділь-
ну здатність стану поляризації відбитого випромі-
нювання. 

Важливим результатом використання поляри-
заційно чутливої оптичної когерентної томографії є 
можливість отримання розподілу азимутів і еліп-
тичностей поляризації (поляризаційні мапи) зобра-
жень біологічного об’єкта на різних глибинах, роз-
раховуючи матриці Мюллера (Мюллер - матричні 
зображення) для даного зразка [17, 18, 19]. Вимі-
рювання Стокс-вектора світла, розсіяного на біоло-
гічній тканині, і розрахунок відповідних матриць 
Мюллера надає можливість отримати найповнішу 
інформацію про поляризаційні властивості біотка-
нини. Перспективним у оптичній діагностиці біоло-
гічних об’єктів можна вважати статистичний аналіз 
векторних параметрів їх об`єктних полів та Мюл-
лер-метричних зображень. 

Поряд із статистичними підходами в оптичній 
діагностиці почали використовуватися методи 
фрактального аналізу геометричної структури фа-
зово – неоднорідних шарів. Показано, що фракта-
льний аналіз може бути використаний для опису 
багатьох природних явищ. Перспективою є можли-
вість діагностики фазово-неоднорідних поверхонь 
біологічних тканин та класифікації їх властивостей 
за дослідженням поля розсіяного випромінювання 
на статистичні та фрактальні [8]. Oсобливий 
iнтерес являє дослідження фрактальних властиво-
стей біологічних тканин [11, 13]. Особливістю внут-
рішньої будови біотканини усіх типів є їх самоподі-
бна двокомпонентна аморфно-кристалічна структу-
ра, утворена ниткоподібними двопроменезаломлю-
ючими фібрилами [12]. 

Мета дослідження – провести аналіз та класи-
фікацію властивостей шорстких поверхонь біологі-
чних тканин за дослідженням поля дифрагованого 
випромінювання, використання в медицині, а також 
у процесі вивчення біофізики у вищому медичному 
навчальному закладі.  

Предмет дослідження – оптичні методи діаг-
ностики та класифікації неоднорідних поверхонь 
біооб’єктів з метою отримання їх зображень. 

Шляхи реалізації мети дослідження. Розгля-
немо методи і засоби оптичної діагностики фазово-
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неоднорідних шарів. Методи можна поділити на 
два класи: мікродіагностика (на рівні атомів і моле-
кул) та макродіагностика (на рівні клітин, органів). 
У мікродіагностиці, в основному, використовуються 
засоби лінійної і нелінійної атомної та молекуляр-
ної лазерної спектроскопії. При макродіагностиці 
використовують методи, засновані на дослідженні 
пружного і квазіпружного розсіювання світла, а та-
кож дифрактометрію, інтерферометрію. За основу 
макродіагностики взято використання високої мо-
нохроматичності та когерентності лазерного випро-
мінювання, що забезпечують високоточні вимірю-
вання положення, швидкості, переміщень і форми 
різноманітних компонентів біологічних об’єктів. 
Інтенсивно розробляються методи лазерної томо-
графії біологічних тканин з використанням непере-
рвного, імпульсного чи модульованого за інтенсив-
ністю лазерного випромінювання з різними довжи-
нами хвиль. 

Нефелометрія - є одним із ефективних методів 
макродіагностики, у якому використовується явище 
пружного розсіювання світла. Метод застосовуєть-
ся для визначення ступеня деформованості ерит-
роцитів при накладанні до них напруг зсуву, функ-
ції розподілу еритроцитів по розмірах, вмісту білків 
в сечі та крові. Поляризаційна нефелометрія ба-
зується на аналізі матриці розсіювання світла біо-
логічним об’єктом, використовується для дослід-
ження будови біологічних структур (форми та роз-
міру частинок, характеристик розподілу по розмі-
рах, статистичних характеристик просторового роз-
поділу часток, наявності анізотропії ). 

Фазово-неоднорідні шари біотканин можливо 
поділити на дві групи: поверхнево-розсіюючі 
(шорсткі поверхні органічного походження) та 
об’ємно-розсіюючі [16]. Для дослідження структури 
таких об’єктів використовують наступні методи: 
електрофотометричні (аналіз просторових змін 
інтенсивності оптичного випромінювання, розсіяно-
го шорсткими поверхнями), поляриметричні (аналіз 
ступеня поляризації, та використання матриці коге-
рентності світлових коливань), кореляційні (аналіз 
ступеня кореляції між компонентами поляризації 
амплітуди світлових коливань в різних точках 
об’єктного поля) [3, 10, 14, 24]. Застосування даних 
методів дає можливість отримання інформації про 
фазово-неоднорідні шари у вигляді спектральних 
розподілів інтенсивностей, поляризацій (азимутів 
та еліптичностей світлових коливань) фаз їх об’єкт-
них полів, сукупність таких характеристик об’єктно-
го поля аналізується з використанням статистично-
го підходу.  

Поряд із статистичними підходами в оптичній 
діагностиці геометричної структури фазово-
неоднорідних поверхонь біологічного походження 

використовуються методи фрактального аналізу. З 
точки зору біометричної оптики, перспективною є 
можливість аналізу властивостей шорстких повер-
хонь біологічних тканин та їх класифікація на фрак-
тальні або статистичні за дослідженням поля диф-
рагованого випромінювання [1, 8].  

Bідмічено, що фрактали описують багато фі-
зичних явищ (рост, агрегацію, кристалізацію фазо-
во-неоднорідних речовин, які приводять до форму-
вання самоподібних структур). 

Загальною особливістю морфологічного фор-
мування біологічних тканин усіх типів є процеси 
необмеженого росту, в результаті яких утворюєть-
ся структурована двокомпонентна структура, яка 
складається з ієрархічно побудованої фібрилярної 
(ниткоподібної) позаклітинної матриці, що містить 
різного роду клітинні утворення. За таким принци-
пом біотканини поділяються на групи: сполучна, 
епітеліальна, м’язова. Позаклітинна матриця даних 
типів біотканин утворена ниткоподібними протеїно-
вими ієрархічно побудованими фібрилами. Геомет-
рична структура фібрил дискретна і самоподібна в 
межах широкого діапазону оптичних розмірів. От-
же, морфологічна структура даних типів біологіч-
них тканин володіє самоподібною, фрактальною 
геометрією. Даний факт підтверджують досліджен-
ня фрактальної структури сітки трабекул і остеонів, 
що формують кісткову тканину, а також деяких біо-
логічних систем (кровоносна судинна система моз-
ку, бронхіальне дерево) [1, 11, 12, 13]. 

Запропонована також модель біологічної тка-
нини у вигляді аморфно-кристалічної матриці. 
Аморфна компонента біотканини (неструкторовані 
білки, ліпіди, жири) поляризаційно ізотропна 
(оптично неактивна), а кристалічна компонента - 
утворена просторово зорієнтованими двопромене-
заломлюючими протеїновими (міозин, колагенові 
білки) фібрилами. Властивості кожної окремої фіб-
рили моделюються оптично-одноосним кристалом, 
напрямок осі якого співпадає з напрямом укладан-
ня в площині біотканини, а показник двопроменеза-
ломлення визначається її речовиною. Більш висо-
ким рівнем організації біотканини є архітектонічна 
сітка, утворена різнозорієнтованими двопромене-
заломлюючими пучками. Аналітичний опис проце-
сів світлорозсіювання біотканин різних типів здійс-
нюється на основі застосування матриці Мюллера 
для оптично одноосних структур [1, 2, 3, 7, 9]. 

В рамках такої моделі вдалося: 
− пояснити механізм формування поляриза-

ційно-неоднорідних об`єктних полів біотка-
нин різних типів; 

− встановити взаємозв’язки між величинами 
азимутів, еліптичностей поляризації світлових 
коливань об’єктного поля і напрямком укла-
дання фібрил та їх анізотропією [3, 4, 5, 6]; 
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− розробити метод візуалізації архітектонічної 
структури біологічних тканин; 

− впровадити статистичний аналіз координат-
них розподілів поляризаційних параметрів 
полів розсіяного випромінювання; 

− дослідити зв`язок дисперсії азимутів і еліп-
тичностей поляризації об’єктних полів фізіо-
логічно нормальних і пaтологічно змінених 
біотканин; 

− запропонувати критерії статистичної поляри-
заційної диференціації фізіологічних станів 
структурованих біотканин [1, 3, 15, 21, 22, 23]; 

− створити новий напрямок оптичної діагнос-
тики, основою якої є лазерна поляриметрія 
розподілів азимутів та еліптичностей поля-
ризації світлових коливань в граничному 
об’єктному полі або зображенні біотканин.  

Доповненням до розвитку даного напрямку є 
сукупність методів поляризаційної нефелометрії, 
які базуються на визначенні кутових залежностей 
(індикатрис) статистично усереднених за всією 
сукупністю оптичних неоднорідностей елементів 
матриці Мюллера. Елементи матриці розсіювання 
світла (матриці Мюллера) залежать від кута розсі-
ювання, довжини хвилі, геометричних та оптичних 
параметрів розсіювачів. 

Вимірювання елементів матриці розсіювання 
світла прозорими біологічними рідинами і тканина-
ми можна здійснити за допомогою лазерного поля-
ризаційного нефелометра. 

Наприклад, вимірювання кутових залежностей 
елементів матриці Мюллера кришталика ока люди-
ни, проведені за допомогою нефелометра, показу-
ють суттєві відмінності нормальних і катаракталь-
них кришталиків, що зумовлено появою в них нес-
феричних окремих часток, що розсіюють світло, за 
рахунок формування конгломератів високомолеку-
лярних білків.  

Лазерна поляризаційна нефелометрія може 
бути використана для дослідження різноманітних 
тканин ока - від рогівки до ретини, дозволяє отри-
мати інформацію про їх структуру, та діагностувати 

не тільки катаракту, а й інші офтальмологічні за-
хворювання. Дослідження матриці розсіювання 
світла склоподібним тілом показали, що ця тканина 
аморфна по структурі, не змінює поляризаційних 
характеристик світла, що дає можливість досліджу-
вати поляризаційні властивості очного дна. Але 
невеликі внутрішні крововиливи в склоподібне тіло, 
які дуже добре візуалізуються за допомогою нефе-
лометричного дослідження та фіксуються за раху-
нок сильного розсіювання світла на еритроцитах, 
призводять до зміни елементів матриці розсіюван-
ня світла. 

Заключення. В результаті проведеного аналі-
зу вітчизняних та іноземних джерел, які містять 
результати експериментальних і теоретичних дос-
ліджень, у рамках оптико-кристалічної моделі будо-
ви біологічних тканин обґрунтована залежність 
кутових розподілів індикатрис елементів матриці 
Мюллера від оптичних параметрів архітектонічної 
сітки біотканин; установлено взаємозв’язок між 
розподілами орієнтацій та величини двопромене-
заломлення речовини біотканини і відносним зна-
ченням елементів матриці Мюллера. Відповідно 
цьому лазерна поляриметрія потребує подальшої 
розробки методів неруйнівної макродіагностики 
оптико-геометричної побудови багатошарових біо-
тканин шляхом удосконалення існуючих методів їх 
поляризаційно-інтерференційного картографуван-
ня та розробки нових методів Мюллер - матричної 
реконструкції архітектоніки біотканин з використан-
ням статистичного та фрактального аналізу її по-
ляризаційно неоднорідних Мюллер-матричних зо-
бражень.  

Перспективи подальших досліджень. Оптич-
ні методи діагностики в перспективі дають можли-
вість отримання внутрішніх зображень біотканин; 
розподілів азимутів і еліптичностей поляризації 
зображень біологічних об’єктів на різних глибинах; 
дослідження параметрів нормальних та патологіч-
но змінених біотканин. 
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УДК 576.7: [535.361+535.51] 
НЕФЕЛОМЕТРИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ 
Остафийчук Д. И., Бирюкова Т. В., Бойцанюк С. И. 
Резюме. В работе проведен анализ отечественных и зарубежных источников, содержащих результа-

ты экспериментальных и теоретических исследований, посвященных оптической диагностике биообъек-
тов. Охарактеризованы оптические методы формирования послойных изображений биологических  
объектов, а именно:  

− оптическая когерентная томография, предназначенная для получения внутренних изображений био-
тканей (координатных распределений интенсивностей);  

− поляризационно-чувствительная оптическая когерентная томография, предназначенная для получе-
ния распределения азимутов и эллиптичностей поляризации изображений биологичеких объектов 
на разных глубинах;  

− поляризационная нефелометрия, основанная на анализе матрицы рассеивания света на биологиче-
ском объекте (матрицы Мюллера). 

На основании исследований поля дифрагированного излучения проведен анализ и классификация 
поверхностно рассеивающих поверхностей биологических тканей. Предложена модель рассмотрения 
биологической ткани в виде аморфно–кристаллической матрицы. В рамках оптическо-кристаллической 
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модели строения биоткани обоснована зависимость угловых распределений индикатрис элементов мат-
рицы Мюллера от оптических параметров архитектонической сетки биотканей.  

Ключевые слова: лазеры, нефелометрия, поляризация, матрица Мюллера. 
 
UDC 576.7: [535.361+535.51] 
Nephelometry of Biological Tissue 
Ostafiychuk D. I., Biryukova T. V., Boysaniuk S. I. 
Abstract. The article deals with a fundamental analysis of the Ukrainian authors and foreign experimental 

and theoretical sources in the direction of optical diagnostics of bioobjects. We described optical characteriza-
tion methods of formation of layered images of biological objects. They are the following:  

− optical coherent tomography, which helps receiving internal images biotechnology (coordinate distributions 
of intensities);  

− polarization sensitive optical coherent tomography, which is aimed at getting the distribution azimuths and 
ellipticity of polarization of images of bioobjects on different depths;  

− polarization nepelometry based on matrix analysis light scattering on a biological object (Müller matrix).  
The method of optical coherent tomography uses low-coherence interferometry to obtain internal images at 

a given depth. Polarizing sensitive optical coherent tomography uses information embedded in polarization 
states of laser radiation, providing high spatial resolution of information on the state of reflected radiation polari-
zation. An important result of using this method is the possibility of obtaining polarizing image maps of a biologi-
cal object at different depths.  

Along with the statistical approaches in optical diagnostics, methods of fractal analysis of the geometric 
structure of phase-inhomogeneous layers were used. It is shown that fractal analysis can be used to describe 
many natural phenomena. The prospect is the possibility of diagnosis and classification of phase-
inhomogeneous surfaces of biological tissues on statistical and fractal studies in the field of scattered radiation. 

The study carried out the analysis of the diagnostics and classification of rough surfaces of biological tis-
sues for the fractal and statistical studies of the field of diffracted radiation. As a result, we proposed the model 
of consideration of biological tissue as an amorphous – crystalline model of construction of biotechnics from 
optical parameters of their architectonic grid. In the framework of this model, the dependence of the angular 
distributions of the indicatrix elements of the Müller matrix of biodegradation on the optical parameters of their 
architectonic grid was substantiated. It helped establish the relationship between the orientation distributions 
and the magnitude of the birefringence of the biotin composition and the relative values of the elements of the 
Müller matrix.  

The method of stoopolarimetric differentiation of pathological changes in the architecture of structured bio-
assays was developed on this basis. Müller matrix modeling and diagnostics of the optico-geometric structure of 
biosphere were supplemented and developed by the use of the matrix operator of Jones to describe the proc-
esses of transformation of the amplitude-phase structure of laser coherent radiation. As a result, new informa-
tion was obtained on the structure of biosynthesis in the form of phase and orientational tomograms of their ar-
chitectonics. 

Keywords: lasers, nephelometry, polarization, Mueller matrix. 
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