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ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗРОБКУ СУЧАСНИХ СИСТЕМ 
ЦИФРОВОЇ ОПТИЧНОЇ МІКРОСКОПІЇ

Янішен І.В., Масловський О.С., Куліш С.А., Аврунін О.Г.*
Харківський національний університет радіоелектроніки*

Харківський національній медичний університет 
Кафедра ортопедичної стоматології

Вступ. Сучасний етап розвитку медичної техніки передбачає тенденцію до під
вищення якості і автоматизації методів обробки гістологічних і цитологічних даних 
[1,2]. Суть. Сучасна система цифрової мікроскопії для автоматизованої обробки 
цито-гістологічних даних повинна відповідати наступним вимогам:

- забезпечувати отримання даних з максимальною роздільною здатністю;
- проводити сканування і аналіз колірних складових;
- забезпечувати попередню обробку зображень;
- забезпечувати отримання і аналіз геометричних ознак об>єктів;
- забезпечувати отримання і аналіз логічних і топологічних ознак об>єктів;
- виконувати класифікацію і розпізнавання виявлених об'єктів;
- проводити наочну візуалізацію процесу аналізу;
- забезпечувати можливість інтерактивної корекції параметрів обробки;
- забезпечувати статистичну обробку результатів досліджень;
Головною проблемою є розробка ефективного методологічного, алгоритміч

ного і програмного забезпечення для автоматизованого аналізу цито-гістологічних 
даних. Для цього необхідно: класифікувати зображення мікроб>ектів по геометрич
них, топологічних, оптичних характеристиках; розробити алгоритми попередньої 
обробки зображень гістологічних препаратів; програмно реалізувати алгоритми 
сегментації цито-гістологічніх об'єктів і перевірити їх на конкретних прикладах мік- 
ропрепаратів.

Висновки. Розроблене авторами оригінальне програмне забезпечення на да
ному етапі дозволяє вирішити цю проблему лише для порівняно невеликого спек
тру цито-гістологічніх мікропрепаратів. Ця система може використовуватися при 
аналізі мікропрепаратів головного мозку людини, слизової оболонки верхніх ди
хальних шляхів і ротової порожнини. Перспективним є подальше удосконалення 
методів автоматизованої обробки і аналізу даних.
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За даними літератури від 20 до 26% пацієнтів не користуються виготовленни- 
ми знімними протезами, а 37% -  незадоволені якістю ортопедичного лікування
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