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Упродовж останніх десятиліть в галузі неруйнівної оптичної діагностики
біологічних об’єктів утворився и активно розвивається новий напрямок, який
одержав назву лазерна поляриметрія. Вона сформувалася на базі поєднання
двовимірної реєстрації координатних розподілів азимутів і еліптичності
поляризації у різних точках мікроскопічних зображень гістологічних зрізів
біологічних тканин. Розвитком такого напрямку стала розробка стоксполяриметричного та Мюллер-матричного картографування шарів біологічних
тканин і рідин. Одержані експериментальні дані обробляються за допомогою
засобів об’єктивного статистичного і фрактального аналізу. На підставі цього
знайдені фізичні взаємозв’язки між сукупністю вищезазначених об’єктивних
параметрів і різними патологічними станами біологічних тканин. Таким чином,
у неруйнівні

діагностиці

сформувалися

нові

підходи

для

оцінювання

морфологічних змін оптичних властивостей біологічних шарів. Узагальненням
вказаних напрямків став кореляційний підхід до аналізу векторних полів
когерентного випромінювання шляхом використання нових кореляційних
(“комплексний

ступень

когерентності”)

та

поляризаційно-кореляційних

(“комплексний ступінь взаємної поляризації”) параметрів.
Новим кроком у розвитку кореляційних методів оптичної діагностики
біологічних тканин стало успішне поєднання методів лазерної поляриметрії та
автофлуоресценції. Можна стверджувати, що загалом у поляризаційній
діагностиці нерозв’язаною залишається низка актуальних завдань, найперше
пов’язаних із використанням універсального кореляційного підходу для
розробки методів вейвлет- і фур’є аналізу координатних розподілів КСВП і
комплексного ступеня взаємної анізотропії (КСВА), а також проведення
масштабно-селективного

аналізу

азимута

та

еліптичності

поляризації
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автофлуоресцентних зображень біологічних тканин. Розв’язання таких завдань
забезпечить

формування

корелометрії,

що

кореляційного

та

основ

об’єднує

нового

принципи

універсального
поляризаційного,

автофлуоресцентного

кореляційного

методу

стокс-

поляризаційно-

аналізу

взаємодії

лазерного випромінювання з оптично анізотропними біологічними тканинами.
Отже, мета дисертаційної роботи, яка в першу чергу полягала у пошуку
нових

інформативних

діагностичних

параметрів

для

характеристики

полікристалічних мереж біологічних шарів і розсіяних ними лазерних полів
шляхом розробки методів азимутально-інваріантної лазерної стокс-корелометрії
з

використанням

поляризаційних,

масштабно-селективного
Мюллер-матричних,

і

вейвлет-

и

фур’є

автофлуоресцентних

аналізу

зображень

біологічних тканин є актуальною. Досягнення цієї мети у результаті
дисертаційного дослідження дає змогу істотно розширити принципи лазерної
поляриметрії розподілів параметрів оптичної анізотропії біологічних структур.
Дисертаційне

дослідження

Сідора

М.І. проводилось

відповідно

до

державної наукової тематики, що виконується на кафедрі оптики і видавничополіграфічної справи Чернівецького національного університету та у рамках
держбюджетної теми
Найважливішим результатом дисертації можна вважати розробку методів
поляризаційно-кореляційного

картографування

мікроскопічних

зображень

гістологічних зрізів біологічних тканин з масштабно-селективним вейвлет- і
фур’є аналізом розподілів значень модуля КСВП і КСВА для виявлення змін
оптичної анізотропії впорядкованих та розупорядкованих за напрямами
оптичних осей полікристалічних мереж біологічних тканин. Це дало змогу
розробити

та

диференціації
статистичного

обґрунтувати
змін

структури

аналізу

принципи
мереж

розподілів

лазерної
біологічних

амплітуд

стокс-корелометричної
кристалів

на

основі

вейвлет-коефіцієнтів

та

різночастотних складових координатних розподілів значень поляризаційних
(азимут,

еліптичність),

мюллер-матричних

і

поляризаційно-кореляційних
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(модуль КСВП і КСВА) параметрів, які характеризують прояви фазової
анізотропії.
Окрім цього, можна виділити такі результати:
1.

Вперше для аналізу азимутально-інваріантних розподілів значень

азимута та еліптичності поляризації мікроскопічних і елементів Мюллерматричних

зображень

гістологічних

зрізів

біологічних

тканин

зі

структурованими оптично-анізотропними фібрилярними мережами використано
масштабно-селективний вейвлет-аналіз.
2.

Вперше

апробовано

метод

просторово-частотної

фільтрації

мікроскопічних зображень гістологічних зрізів біологічних тканин у Фур’є
площині поляризаційно-неоднорідного об’єктного поля за умов азимутальноінваріантного поляризаційного та Мюллер-матричного картографування.
3.

Установлені найбільш чутливі до змін оптичної анізотропії об’єктивні

параметри – статистичні моменти 3-го і 4-го порядків, які характеризують
розподіли значень модуля КСВП мікроскопічних зображень біологічних шарів
та статистичні моменти 1-го – 4-го порядків, характеризують розподіли значень
модуля КСВА полікристалічних мереж гістологічних зрізів біологічних тканин
4.

Експериментально досліджено статистичну (статистичні моменти 1-го –

4-го порядків) структуру розподілів значень модуля КСВП мікроскопічних
зображень просторово-структурованих фібрилярних мереж гістологічних зрізів
міокарда, померлих внаслідок механічної асфіксії та інфаркту.
5.

Вперше

запропоновано

масштабно-селективний

вейвлет-аналіз

координатних розподілів значень модуля КСВП і КСВА мікроскопічних
зображень оптично-анізотропних гістологічних зрізів біологічних тканин зі
структурованими двопроменезаломлюючими фібрилярними мережами.
6.

Вперше шляхом вейвлет-аналізу координатних розподілів значень

азимута та еліптичності поляризації випромінювання ендогенних порфіринів
міокарда виявлено та фізично обґрунтовано взаємозв’язки між величинами
статистичних моментів 1-го – 4-го порядків, які характеризують такі розподіли
та розподіли величини двопроменезаломлення.
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Усі перелічені вище результати свідчать про те, що здобувачем отримана
нова наукова інформація, яка дає змогу розширити можливості лазерної
поляриметрії, запропонувати нові методики оптичної діагностики структури
полікристалічних біологічних об’єктів.
Наукові результати і висновки дисертації добре аргументовані, а теоретичні
розрахунки

і

моделювання

експериментальними

даними.

загалом
Їхня

підтверджуються

обґрунтованість

і

відповідними
достовірність

забезпечена застосуванням у теоретичній частині перевірених аналітичних
методів поляриметрії, вейвлет- і фур’є-аналізу, статистичної, кореляційної та
матричної оптики. В експериментальній частині дослідження – сучасних
мікроскопічних

зображувальних

систем,

надійно

апробованих

стокс-

поляриметричних і просторово-частотних методів вимірювань, статистичного та
медико-інформативного аналізу одержаних результатів. Основні результати
експерименту якісно та кількісно відповідають результатам теоретичного
розгляду і комп’ютерного моделювання.
Запропонований

та

перевірений

дисертантом

новий

поляризаційно-

кореляційний підхід до аналізу лазерних об’єктних полів оптично анізотропних
мереж має не тільки фундаментальне, але й безумовне практичне значення.
Зокрема, це диференціація причини настання смерті людини (механічна асфіксія
та інфаркт) на підставі азимутально-інваріантного мюллер-матричного та
поляризаційно-кореляційного картографування параметрів оптичної анізотропії
гістологічних зрізів біологічних тканин на різних масштабах геометричних
розмірів. Одержані автором результати можуть бути використанні у розробці та
конструюванні нових оптичних систем автофлуооресцентної поляриметрії
оптично-анізотропних мереж ендогенних порфіринів. Окрім цього, у розширенні
функціональних

можливостей

діагностики

біологічних

шарів

шляхом

об’єктивізації аналізу мікроскопічних, мюллер-матричних і автофлуоресцентних
зображень для підвищення точності диференціації змін фазової анізотропії, що
пов’язані з некротичними змінами тканин органів людини.
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До мови рукопису дисертації та автореферату істотних зауважень немає.
Зміст

автореферату

правильно

передає

структуру

та

зміст

рукопису

дисертаційної роботи.
Однак серед результатів і положень дисертації можна знайти деякі
недоліки, зокрема:
1.

Відомо, що ефекти лінійного та циркулярного двопроменезаломлення,

співіснують в кристалічних середовищах. Тому диференціація механізмів
фазової анізотропії є складним завданням. Чи справді можна однозначно й точно
розв’язати цю задачу у рамках запропонованих автором підходів?
2.

Вимірювання

поляризаційно-відфільтрованих

інтенсивностей

з

цифровою камерою, що дає 256 рівнів сірого, мали б враховувати такі фактори,
як можливе насичення сигналу, шуми, нерівномірність інтенсивності у полі
зору, обмежений динамічний діапазон тощо. Про вплив цих факторів у роботі не
згадано.
3.

Автор

дисертації

використовує

лише

чотири

Мюллер-матричні

інваріанти. Проте, відомо, що існує 16 таких інваріантів. У дисертації відсутня
інформація відносно актуальності або неактуальності використання інших 12
інваріантів.
Вважаю, разом з тим, що ці зауваження не можуть істотно вплинути на
загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи чи ставити під сумнів її основні
наукові результати.
Дисертаційна робота Сідора М.І. є завершеним науковим дослідженням з
лазерної

поляриметрії

та

корелометрії

зображень

біологічних

оптично

анізотропних середовищ. У ній досягнена мета та повністю розв’язані
поставлені завдання. Робота виконана на високому науковому і методичному
рівні, про що свідчать 19 публікацій у високо рейтингових виданнях, які
включені до переліку бази даних SCOPUS. Основні результати дисертації автор
доповідав на представницьких міжнародних конференціях.
За обсягом виконаних досліджень, важливістю і практичним значенням
отриманих результатів дисертаційна робота відповідає усім вимогам Постанови
Кабінету Міністрів України від 24.07.13 наказ № 567 «Про затвердження
порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого
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