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Діагностика захворювань ока
людини методами томографії
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1. По походженню: первинна, вторина та
вроджена
2.По механізму підвищення ВОТ:
відкритокутова та закритокутова
3. По рівню ВОТ: з підвищеним ВОТ, з
нормальним або псевдонормальним
4. По ступеню ураження зорового нерву:
початкова, розвинена, глибока та
термінальна
5. По протіканню захворювання:
стабілізована та нестабілізована .
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Класифікація глаукоми:

Динаміка зміни поля зору при глаукомі

20
15

О
.А

.С

та

ри
не

нк
о,

Кі
В

РА

Оптичні та лазерні методи діагностики
глаукоми
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Оптична когерентна томографія
(ОКТ)
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Методика полягає в тому, що розсіяний об'єктом пучок в інтерферометрі
Майкельсона ("одне дзеркало" інтерферометра замінюється біотканиною, а
референтне плече має прецезійно переміщуване ретрозеркало). інтерферує з
опорним. Змінюючи затримку між ними, можна отримати інтерференцію з
сигналом з різної глибини Оператор шляхом зміщення робочої частини
приладу створює умови для того, щоб відстань до обох об'єктів була
однаковою. Після цього відбиті промені сумуються, що викликає ефект
інтерференції, який реєструється фотодетектором. Отримана амплітуда
інтерферованої світлової хвилі характеризує здатність до відбиття
конкретної точки досліджуваного об'єкта, опорне плече зміщується і
виконується дослідження наступної точки.

Блок–схема принципу роботи ОКТ

Принцип дії ОКТ. Зняття відбитого
променя з різної глибини.
Суть ОКТ полягає у вимірюванні часу
затримки світлового променя, відбитого від
досліджуваної тканини. ОКТ побудована на
принципах світлової інтерферометрії. За
допомогою подільника світла пучок
розщеплюється на дві рівні частини, одна з
яких спрямовується на досліджувану структуру,
друга – на рухоме дзеркало (опорне плече).

Оптична схема
спектральної ОКТ
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З'явилася з впровадженням в практику спектральних
інтерферометрів, що використовують перетворення
Фур'є (spectral / Fourier domain). Їх відмінністю від
інтерферометра Майкельсона є наявність
спектрометральноого інтерферометра .
Як і в ОКТ, світловий імпульс ділиться на дві рівні
частини, одна з яких відбивається від фіксованого
опорного плеча (дзеркала), друга – від
досліджуваного об'єкта. Потім сигнали сумуються, а
проінтерферований промінь світла розкладається на
складові частини спектра, які одномоментно
фіксуються CCD-камерою.
Отриманий спектр інтерференції складається із
сукупності світлових хвиль, відбитих від різних по
глибині ділянок досліджуваного об'єкта. Потім з
отриманого масиву даних шляхом перетворення
Фур'є виділяються частотні складові, з яких
формується А-скан (axial scan), що являє собою
осьовий зріз в площині по одній координаті. Таким
чином, отримання лінійного скана відбувається не
шляхом послідовного вимірювання відбиття кожної
окремої точки простору, а одночасно Глибина
сканування при цьому дорівнює зоні когерентності.
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Спектральна оптична когерентна томографія
(СОКТ)
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1.Спектральний інтерферометр
2. Високошвідкісна CCD-камера
3.Повздовжня роздільна здатність: 8-10 мкм
4.Поперечна роздільна здатність: 14-18 мкм






1.Інтерферометр Мейкельсона
Повздовжня роздільна здатність: 3-8 мкм
Поперечна роздільна здатність: 10-16 мкм
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Повздовжнє розширення
визначається за формулою:

∆λ – ширина спектра, λ –
довжина хвилі лазерного
випромінювання
Поперечне розширення визначається за
формулою:

Аксіальне розширення в залежності від ширини де f – фокальна довжина фокусуючої лінзи; d – розмір
спетру
плями світла на фокусуючій лінзі
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Всі ІЧ — спектрофотометри незалежно від
конструкції мають спільні елементи: джерело
випромінювання, оптичну систему, приймач,
систему посилення сигналу. В його оптичній
схемі типового Фур'є-спектрометра лежить
схема інтерферометра Майкельсона.
Ідеальним джерелом для ІЧ – спектроскопії
був би монохроматичний випромінювач
високої інтенсивності, що безперервно
налаштовуються в широкому частотному
інтервалі. Незважаючи на те, що існують
лазери зі зміною частотою, в даний час
найбільш поширеними є джерела з
широкою областю випромінювання, які
нагріваються до температури 1200 – 1400 К:
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Принцип роботи спектральних інтерферометрів

Ілюстрація принципу роботи спектрального
приладу
Спостережуваний розподіл енергії
випромінювання джерела F(λ) буде описуватися
деякою функцією:
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Було теоретично досліджено фізичні
властивості світлодіодів видимого та
інфрачервоного діапазону спектру
випромінювання. Проведений розрахунок
параметрів над’яскравих світлодіодів показав
доцільність їх використання в якості
широкосмугових джерел випромінювання в
приладах на базі спектральної
інтерферометрії. На прикладі світлодіода
Toshiba TLRH190P з такими параметрами:
центральна довжина хвилі – 645нм; ширина
спектра – 15-18нм; Інтенсивність – 1900 кд.
Він дозволяє реалізувати більш широкий
спектр випромінювання, ніж фемтосекондні
лазери . Це дає можливість підвищення
точності і збільшення діапазону при
вимірюванні відстаней методами низькокогерентної інтерферометрії.
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Задля досягнення кращої повздовжньої роздільної здатнності
приладу було запропоновано замінити джерело
випромінювання фемтосекондного лазера на над’яскравий
світлодіод Toshiba TLRH190P , тому що він влаштовує по
характеристикам та ціні.

Спектр потужності на виході
інтерферометра має вигляд:

де θ – різниця фаз між сигналами в плечах
інтерферометра, що залежить від оптичних елементів
установки; f – частота гармонічних спектральних
складових широкосмугового спектру оптичного
випромінювання.
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 В роботі було проведено аналіз сучасних оптичних та лазерних методів діагностики
захворювань ока людини та визначення пріоритетних напрямків подальшого
дослідження та розробки зручних неівазивних методів для проведення експресдіагностики захворювання при індивідуальному використанні.
 Були розглянуті такі методи як: гоніоскопія, офтальмоскопія, скануючи лазерна
поляриметрія, оптична когерентна томографія та спектральна оптична когерентна
томографія. Представлені всі переваги та недоліки цих методів. Надалі розглядалась
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спектральна оптична когерентна томографія так як це є досить новий неінвазивний
діагностичний метод, що надає більшу точність та швидкість сканування.
Проаналізовано роботу приладу, визначено і розглянуто головні чинники які надають
високу роздільну здатність зображення, та обробку сигналів. Було проведено пошук
альтернативних широкосмугових джерел оптичного випромінювання із збереженням і
навіть поліпшенням характеристик приладу. Запропоновано використання іншого
джерела опромінення, та наведено розрахунок параметрів над’яскравих світлодіодів,
вони дозволяють реалізувати більш широкий спектр випромінювання.
 Таким чином, замінивши и джерело випромінювання в СОКТ ми досягнемо кращої
повздовжної роздільної здатності, адже як було показано вона залежить від ширини спектру

випромінювання, що забезпечує нам над’яскравий світлодіод Toshiba TLRH190P.

