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АНОТАЦІЯ 

Метою данної роботи є аналіз існуючих методів та вдосконалення їх 

шляхом комп'ютерної обродки. Робота складається з п'яти розділів. В 

першому розділі розглянуто особливості скаду крові. Другий присвячений 

аналізу існуючих методів дослідження характеристик крові. В третьому 

розділі описаний принцип комп'ютерної обробки зображень. В четвертому 

розділі розроблений алгоритм підрахунку форменних елементів крові за 

допомогою середовища MatLab. Результати розрахунків приводились у 

вигляді зображень. В п'ятому розділі розглянуто проблеми охорони праці та 

безпеки під час користування комп’ютером та електричними приладами. 

 

Дипломну роботу виконано на  105 сторінках, що містять 23 

ілюстрацій, 2 таблиці, 12 використаних джерел та 1 додаток. 

Ключові слова: лабораторна діагностика, кров, комп'ютерна обробка 

зображень. 
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ANNOTATION 

The purpose of the given work is the analysis of existing methods and 

improving them by computer obrodky. The work consists of five chapters. The 

first chapter introduces the features Scud blood. The second is devoted to analysis 

of existing methods to study the characteristics of blood. The third section 

describes the computer image processing. In the fourth section, the algorithm of 

counting blood elements formennyh environment using MatLab. The calculation 

results are invoked as images. In the fifth chapter deals with the problems of 

occupational health and safety in the use of computer and electrical appliances. 

Thesis completed in 105 pages containing 23 figures, 2 tables, 12 sources 

used and 1 application.  

Keywords: laboratory diagnostics, blood, computer image processing. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ЕОМ – електронно обчислювальна машина 

ОРЕ – осмотична стійкість еритроцитів 

GUI – graphical user interface 
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  ВСТУП 

Лабораторна діагностика - невід'ємна частина клінічного обстеження 

хворого. Без даних лабораторних аналізів неможлива не тільки постановка 

клінічного діагнозу, але і контроль за ефективністю та безпекою лікарської 

терапії. 

Основну відповідальність за якість діагностики і лікування несе кліні-

цист, але його завдання може бути істотно полегшена адекватної допомогою 

лабораторно-діагностичної служби. 

Лабораторія вивчає ряд компонентів проб біоматеріалів обстежуваних і 

дає їм певні діагностично значущі характеристики: 

1) якісні (структурні) - форма і будова клітин, наявність хімічних спо-

лук певної структури (наприклад, варіанти гемоглобіну, присутність білка в 

сечі і т.п.); 

2) кількісні - розміри і співвідношення структурних компонентів; кон-

центрація хімічних сполук; число певних клітинних елементів; співвідно-

шення структурно близьких елементів (наприклад, коефіцієнт альбуміни-

глобуліни); 

3) функціональні - здійснення циклу перетворень (наприклад, тест то-

лерантності до глюкози) і кругообігу речовин в організмі, циклу розвитку та 

дозрівання клітин. 

Основна функція клініко-діагностичної лабораторія полягає в наданні 

лікар.-клініцисту достовірної інформації про склад проб біологічних матеріа-

лів, по отриманих у хворого, і про ступінь відповідності показників цього 

складу загальноприйнятою «нормі». 

Клінічна лабораторна діагностика включає в себе вислідування органч-

них і неорганічних хімічних речовин і біохімічних процесів в крові та інших 

біорідинах людини з метою діагностики, моніторингу перебігу, визначення 

прогнозу і скринінгу захворювань. 
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Клінічна лабораторна діагностика - клінікодіагностична дисципліна, 

яка займається розробкою і використанням стандартних методів діагностики, 

контролю над перебігом захворювань. Клінічна лабораторна діагностика 

дозволяє істотно полегшити науково-обгрунтовану постановку діагнозу, ви-

бір методів адекватного лікування і попередження захворювань. 

Підвищити ефективність діагностики дозволяють сучасні методи які 

базуються на використанні ЕОМ для обробки зображень отриманих у резуль-

таті аналізу. 

Практично вже зараз прогрес суспільства, особливо в сфері охорони 

здоров'я, багато в чому залежить від досягнень комп'ютерної обробки зобра-

жень. Надалі роль комп'ютерної обробки зображень в житті людини буде 

зростати ще більше. 
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1 СКЛАД КРОВІ 

Внутрішнє середовище організму — це кров, тканинна рідина, лімфа. 

Всі клітини організму потребують постійного притоку поживних речовин і 

кисню й в безперервному видаленні продуктів життєдіяльності, що забезпе-

чується внутрішнім середовищем організму[1]. 

Кров є одним з різновидів сполучної тканини. Кров складається з плаз-

ми і формених елементів, забезпечує взаємодії багатьох органів і систем ор-

ганізму. До форменим елементам крові належать еритроцити, лейкоцити і 

тромбоцити. Форменниеелементи крові складають близько 45% її обсягу, а 

55% припадає на частку її рідкої частплазми[2]. 

 

Рисунок 1 – Формені елементи крові 

Менша частина тканинної рідини надходить у лімфатичні капіляри, 

утворюючи лімфу (від лат. lympha — чиста вода, волога). Лімфатичні капіля-
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ри починаються сліпо між клітинами тканин, мають більш проникну стіну, 

ніж кровоносні, і переходять в лімфатичні судини. Лімфа є молочно-білою 

рідиною, схожою за складом з плазмою крові, але з меншим (в 3-4 раз) вміс-

том білка.  

Вона містить в невеликій кількості лейкоцити, головним чином лімфо-

цити. Лімфатичні судини пронизують всі тканини й органи. У стіні судин є 

м'язовий шар. У великих лімфатичних судинах знаходяться клапани, переш-

коджаючі зворотному відтоку рідини. По ходу лімфатичних судин розташо-

вуються лімфатичні вузли, і лімфа, проходячи через них, збагачується лімфо-

цитами.  

Крім того, лімфатичні вузли є біологічними фільтрами, в яких затри-

муються, не потрапляючи далі в кров, більшість чужорідних речовин і бакте-

рії.  

Рух лімфи відбувається за рахунок здавлювання лімфатичних судин 

при скороченні скелетних м'язів, скорочення м'язів стінок судин і за рахунок 

присисної дії грудної клітини при вдиху. Найбільші лімфатичні судини утво-

рюють грудний і правий лімфатичний протоки, які впадають у верхню поро-

жнисту вену. За добу в кров повертається близько 1-3 л лімфи. 

Внутрішнє середовище організму зберігає постійність свого складу, фі-

зичних і хімічних властивостей, що забезпечується роботою серця, дихаль-

ної, травної і видільної системи. Завдяки регуляторним механізмам організм 

здатний зберігати постійність внутрішнього середовища при змінах зовніш-

нього середовища (наприклад, при перепадах температури, тиску). Провідна 

роль у регуляції постійного внутрішнього середовища належить нервовій си-

стемі. 

Крім форменних елементів і плазми до системи крові відноситься лім-

фа, органи кровотворення і ііммунопоеза (червоний кістковий мозок, тимус, 

селезінка, лімфатичні вузли, скупчення лімфоїдної тканини). Всеелементи в 

системі крові взаємопов'язані гістогенетіческі і функцио- 

нально і підкоряються загальним законам нейрогуморальної регуляції. 
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В середньому кількість крові становить 6-8% від маси тіла людини; при 

вазі 70 кг об'єм крові становить приблизно 5 літрів. У кровоносній системі 

звичайно циркулює близько 50 % крові, решта маси крові знаходиться в кро-

воносних депо (селезінка, печінка, шкіра). При посиленій м'язовій роботі, 

крововтраті кров з депо поступає в кров'яне русло [1]. 

1.1 Функції крові 

Кров виконує наступні функції:  

дихальну — перенесення від органів дихання до тканин кисню  і    на-

зад — діоксиду вуглецю;  

трофічну — перенесення поживних речовин від травної системи або 

депо поживних речовин до тканин;  

видільну (екскреторну) — перенесення кінцевих продуктів дисиміляції 

до органів виділення;  

регуляторну — перенесення гормонів та інших біологічно активних ре-

човин до тканин; захисну, пов'язану із здібністю лейкоцитів до фагоцитозу й 

утворенню антитіл і здібністю крові до згортання;  

терморегуляторну, пов'язану з високою теплоємністю та тепло-

провідністю крові й регуляцією струму крові через капіляри шкіри;  

гомеостатичну, пов'язану із здатністю крові підтримувати постійність 

внутрішнього середовища організму завдяки постійному її руху, обмиванню 

всіх тканин і обміну компонентами з міжклітинною рідиною[3]. 

Кров є найбільш рухомий середовищем в організмі, чуйно реагує на 

досить незначні фізіологічні і тим більше патологічні зрушення в організмі. 

По обліку і оцінці динаміки змін складу крові клініцист прагне пізнати 

процеси, що відбуваються в різних органахі тканинах. Правильна і рання діа-

гностика захворювання, доцільне лікування, вірний прогноз перебігу хвороби 

часто бувають абсолютно неможливі без даних морфологічного і біохімічно-

го досліджень крові. При цьому виключно важливе значення мають повторні 
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дослідження, так як динаміка гематологічних зрушень в значній мірі відо-

бражає динаміку патологічного процесу. 

Всі клітини крові розвиваються із загальної полипотентной стволовой-

клеткі, диференціювання (перетворення) якої в різні відиклеток крові визна-

чається як мікрооточенням (ретикулярна тканина кровотворних органів), так 

і дією спеціальних гемопоетінов.Процесси руйнування і новоутворення клі-

тин збалансовані і, отже, підтримується сталість кількості і складу крові . Ті-

сна взаємодія між органами гемопоезу і ііммунопоеза здійснюється шляхом 

міграції, циркуляції і рециркуляції клітин крові, нейрогуморальної регуляці-

єю кровотворення і розподілу крові. 

Форменні елементи крові: еритроцити, тромбоцити й лейкоцити 

Будова і функції еритроцитів: 

Еритроцити виникли в процесі еволюції як клітини, що містять дихаль-

ні пігменти, які здійснюють перенесення кисню і діоксиду вуглецю. Зрілі 

еритроцити у рептилій, амфібій, риб і птахів мають ядра. Еритроцити ссавців 

- без'ядерні; ядра зникають на ранній стадії розвитку в кістковому мозку. 

Еритроцити можуть бути у формі двояко ввігнутого диска, круглі або овальні 

(овальні у лам і верблюдів), діаметр становить 0,007 мм, товщина - 0,002 мм,. 

У 1 мм
3
 крові людини міститься 4,5-5 млн. еритроцитів. Загальна поверхня 

всіх еритроцитів, через яку відбувається поглинання і віддача О2 і СО2, скла-

дає близько 3000 м
2
, що в 1500 разів перевищує поверхню всього тіла.  

Кожен еритроцит жовтувато-зеленого кольору, але в товстому шарі 

еритроцитарна маса червоного кольору (грец. Erytros - червоний). Червоний 

колір крові обумовлений наявністю в еритроцитах гемоглобіну.  

Утворюються еритроцити в червоному кістковому мозку. Середня три-

валість їхнього існування становить приблизно 120 діб, Руйнуються вони в 

селезінці та в печінці, лише невелика їх частина піддається фагоцитозу в су-

динному руслі.  
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Рисунок 1.1 – Будова нормального еритроцита 

Еритроцити, що знаходяться в судинному руслі, неоднорідні. Вони ро-

зрізняються за віком, формою, розміром, стійкості до несприятливих факто-

рів. У периферичної крові одночасно перебувають молоді, зрілі та старі ерит-

роцити. Молоді еритроцити в цитоплазмі мають включення - залишки ядер-

ної субстанції і називаються ретикулоцити. У нормі ретикулоцити становлять 

не більше 1% від всіх еритроцитів, підвищене їх зміст вказує на посилення 

еритропоезу.  

Двоввігнута форма еритроцитів забезпечує велику площу поверхні, то-

му загальна поверхня еритроцитів в 1,5-2,0 тисячі разів перевищує поверхню 

тіла тварини. Частина еритроцитів мають кулясту форму з виступами (шипи-

ками), такі еритроцити називаються ехіноцити. Деякі еритроцити - куполопо-

дібної форми - стомацити.  

Еритроцит складається з тонкої сітчастою строми, осередки якої запов-

нені пігментом гемоглобіном і більш щільної оболонки.  
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Оболонка еритроцитів, як і всіх клітин, складається з двох молекуляр-

них ліпідних шарів, в які вбудовані білкові молекули. Одні молекули утво-

рюють іонні канали для транспорту речовин, інші є рецепторами, або мають 

антигенні властивості. У мембрані еритроцитів високий рівень холінестерази, 

що оберігає їх від плазмового ацетилхоліну.  

Через напівпроникну мембрану еритроцитів добре проходять кисень і 

вуглекислий газ, вода, іони хлору, бікарбонати. Іони калію і натрію проника-

ють через мембрану повільно, а для іонів кальцію, білкових і ліпідних моле-

кул мембрана не проникна. Іонний склад еритроцитів відрізняється від скла-

ду плазми крові: всередині еритроцитів підтримується більш висока концент-

рація іонів калію і менша натрію, ніж у плазмі крові. Градієнт концентрацій 

вказаних іонів зберігається за рахунок роботи натрій-калієвого насоса.  

Функції еритроцитів:  

1. перенесення кисню від легень до тканин і діоксиду вуглецю від тка-

нин до легень.  

2. підтримку рН крові (гемоглобін і оксигемоглобін складають одну з 

буферних систем крові)  

3. підтримання іонного гомеостазу за рахунок обміну іонами між плаз-

мою та еритроцитами.  

4. участь у водному і сольовому обміні.  

5. адсорбція токсинів, в тому числі продуктів розпаду білка, що змен-

шує їх концентрацію в плазмі крові і перешкоджає переходу в тканині  

Будова і функції тромбоцитів: 

Тромбоцити (Platelet count) - Формені елементи крові, що беруть 

участь в забезпеченні гемостазу. Тромбоцити - дрібні без'ядерніклітини, ова-

льної або округлої форми, їх діаметр 2-4 мкм. Утворюються тромбоцити в 

кістковому мозку з мегакаріоцитів. У спокійному стані (в кровотоці) тромбо-

цити мають дисковидную форму. При активації тромбоцити набувають сфе-

ричну форму і утворюють спеціальні вирости(Псевдоподии). За допомогою 
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подібних виростів кров'яні пластинки можуть з'єднуватися один з одним (аг-

регувати) і прилипати до пошкодженої судинної стінки (здатність до адгезії).  

Тромбоцити мають властивість викидати при стимуляції вміст своїхг-

ранул, в яких містяться фактори згортання, фермент пероксидаза, серотонін, 

іони кальцію - Са2 *, аденозиндифосфат (АДФ), фактор Віллебранда, тром-

боцитарний фібриноген, фактор росту тромбоцитів. Деякі фактори згортання, 

антикоагулянти та інші речовинитромбоцити можуть переносити на своїй 

поверхні. Властивості тромбоцитів, що взаємодіють з компонентами стінок 

судин, дозволяють утворювати тимчасовий згусток і забезпечувати зупинку 

кровотечі в дрібних судинах (тромбоцитарно-судинний гемостаз).  

Головна функція тромбоцитів - Участь в процесі згортання крові (ге-

мостазі) - важливої ??захисної реакції організму, що запобігає велику кровов-

трату при пораненні судин. Воно характеризується такими процесами: адге-

зія, агрегація, секреція, ретракція,спазм дрібних судин і в'язкий метаморфоз, 

освіта білого тромбоцитарного тромбу в судинах мікроциркуляції з діамет-

ром до 100 нм. Інша функція тромбоцитів ангиотрофическая - харчування 

ендотелію кровоносних судин. Відносно недавно встановлено також, щотро-

мбоцити грають найважливішу роль в загоєнні і регенерації пошкоджених 

тканин, звільняючи з себе в ранові тканини фактори росту, які стимулюють 

поділ і ріст пошкоджених клітин. Фактори зростання є поліпептидні молеку-

ли різної будови іпризначення.  

До найважливіших факторів росту відносяться тромбоцитарний фактор 

росту (PDGF), трансформуючий фактор росту (TGF), фактор росту ендотелію 

судин (VEGF), фактор росту епітелію (EGF), фактор росту фібробластів 

(FGF), інсуліноподібний фактор росту (IGF) . Рівень тромбоцитів схильний 

природним коливанням під час менструального циклу, піднімаючись після 

овуляції і знижуючись після початку менструації. Він залежить також від ха-

рчування хворого, знижуючись при важкому дефіциті заліза, дефіцит фоліє-

вої кислоти і дефіциті вітаміну В12.  
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Тромбоцити входять в число показників гострої фази запалення, при 

сепсисі, пухлинах, кровотечах, легкому дефіциті заліза може виникати вто-

ринний тромбоцитоз. Передбачається, що вироблення тромбоцитів при цьо-

му безпечному стані стимулюється ІЛ-3 ІЛ-6 та ІЛ-11. Навпаки, тромбоцитоз 

при хронічних мієлопроліферативних захворюваннях (еритремія, хронічний 

мієлолейкоз, сублейкемічні мієлоз, тромбоцитемія) може призводити до тяж-

ких кровотеч або тромбозів. Безконтрольна вироблення тромбоцитів у цих 

хворих пов'язана з клонального патологією стовбурової кровотворної кліти-

ни, що зачіпає всі клітини-попередники.  

Тимчасове підвищення кількості тромбоцитів можна спостерігати після 

інтенсивного фізичного навантаження. Невелике фізіологічне зниження рівня 

тромбоцитів відзначається у жінок під час менструації. Помірне зниження 

кількості тромбоцитів може іноді спостерігатися у практично здорових вагіт-

них жінок. Клінічні ознаки зниження кількості тромбоцитів - тромбоцитопе-

нії (підвищена схильність до внутрішньошкірним крововиливів, кровоточи-

вість ясен, менорагії і т.п.) - зазвичай мають місце тільки в тому випадку, ко-

ли кількість тромбоцитів знижується нижче 50х103 клітин /мкл.  

Патологічне зниження кількості тромбоцитів відбувається внаслідок 

їх недостатнього освіти при ряді захворювань системи крові, а також при пі-

двищеному споживанні або руйнуванні тромбоцитів (аутоімунні процеси). 

Після масивних кровотеч із наступними внутрішньовенними вливаннями 

плазмозамінників кількість тромбоцитів може знизитися до 20-25% від вихі-

дної величини внаслідок розведення.  

Підвищення кількості тромбоцитів (тромбоцитоз) може бути реак-

тивним, що супроводжує певні патологічні стани (як результат продукції 

імуномодуляторів, що стимулюють утворення тромбоцитів) або первинним 

(внаслідок дефектів у системі гемопоезу).  

 

Будова і функції лейкоцитів: 
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Лейкоцити - неодноріднагрупа різних за зовнішнім виглядом і функцій 

клітин крові людини або тварин, виділена за ознакою відсутності самостійної 

забарвлення і наявності ядра.  

Головна функція лейкоцитів - Захист. Вони відіграють головну роль у 

специфічній інеспецифічної захисту організму від зовнішніх і внутрішніх па-

тогенних агентів, а також у реалізації типових патологічних процесів. Всі ви-

ди лейкоцитів здатні до активного руху і можуть переходити через стінку ка-

пілярів і проникати в тканини, де вони поглинають іпереварюють чужорідні 

частинки. Цей процес називається фагоцитоз, а клітини, його здійснюють, - 

фагоцитами. Якщо чужорідних тіл проникло в організм дуже багато, то фаго-

цити, поглинаючи їх, сильно збільшуються в розмірах і в кінці кінців руйну-

ються. При цьомузвільняються речовини, що викликають місцеву запальну 

реакцію, яка супроводжується набряком, підвищенням температури і почер-

вонінням ураженої ділянки. Речовини, що викликають реакцію запалення, 

залучають нові лейкоцити до місця впровадження чужорідних тіл.Знищуючи 

чужорідні тіла та пошкоджені клітини, лейкоцити гинуть у великих кількос-

тях. Гній, який утворюється в тканинах при запаленні, - це скупчення загиб-

лих лейкоцитів.  

Оскільки число лейкоцитів у крові відображає стан захисних сил орга-

нізму, цей показник цікавить лікарів усіх спеціальностей. Його визначення 

входить в мінімум досліджень, які призначають всім пацієнтам в стаціонарі 

або поліклініці. У здорової людини число лейкоцитів вкрові непостійно. Піс-

ля важкої фізичної роботи, прийому гарячої ванни, у жінок в період вагітнос-

ті, в процесі пологів і перед початком менструації воно збільшується. Це ж 

відбувається після прийому їжі. Тому, щоб результати аналізу були об'єктив-

ними, його потрібноздавати натще, вранці, не снідати, можна випити тільки 

склянку води. В нормі вміст лейкоцитів в 1 л крові дорослої людини стано-

вить від 40-90 x109. У дітей він вище: у віці одного місяця - 92-138 x109 /л, 

від 1 до 3 років - 6-17x109 /л, у віці від 4 до 10 років - 61-114 x109 /л.  
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Лейкоцити розрізняються за походженням, функціях і зовнішнім ви-

глядом. Деякі з лейкоцитів здатні захоплювати і перетравлювати чужорідні 

мікроорганізми (фагоцитоз), а інші можуть виробляти антитіла. Заморфоло-

гічними ознаками лейкоцити, пофарбовані по омановскому-Гимзе, з часів 

Ерліха традиційно ділять на дві групи: - зернисті лейкоцити, або гранулоцити 

- Клітини мають великі сегментовані ядра і виявляють специфічну зернистіс-

тьцитоплазми; в залежності від здатності сприймати барвники вони поділя-

ються на нейтрофільні, еозинофільні і базофільні. - незерністие лейкоцити, 

або агранулоціти - Клітини, що не мають специфічної зернистості і містять 

простенесегментірованной ядро, до них відносяться лімфоцити і моноцити. 

Ядра зрілих нейтрофільних гранулоцитів мають перетяжки - сегменти, тому 

їх називають сегменто. У незрілих клітинах виявляються подовжені паличко-

подібні ядра - це нейтрофільні паличкоядернігранулоцити. Ще більш «моло-

ді» нейтрофільні гранулоцити носять назву «метамиелоцитов» («юні»). Най-

більше в крові зрілих сегментоядерних нейтрофільних гранулоцитів, менше - 

паличкоядерних, юні форми зустрічаються рідко. За співвідношенням числа 

зрілих і незрілихформ можна судити про інтенсивність кровотворення. При 

втраті крові для її заповнення організм починає продукувати велику кількість 

клітин. Оскільки вони не встигають дозріти в кістковому мозку, в крові з'яв-

ляється багато незрілих форм. Схожі процеси відбуваються пригнійних за-

хворюваннях (апендицит, перитоніт), сепсисі, коли організм намагається ви-

робити більше клітин-захисників. При лейкозах лейкоцити починають розм-

ножуватися безконтрольно, тому в крові теж з'являється багато незрілих 

форм.  

Процентне співвідношенняокремих видів лейкоцитів в периферичної 

крові називається лейкоцитарною формулою. Вона розраховується на 100 

лейкоцитів. Лейкоцитарна формула дозволяє лікарю наочно уявити, яких 

лейкоцитів багато, а яких мало. Вивчення лейкоцитарної формулидопомагає 

у визначенні ступеня тяжкості інфекційного захворювання, в діагностиці 

лейкозів. Збільшення числа незрілих нейтрофільних гранулоцитів називаєть-
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ся зсувом лейкоцитарної формули вліво. Джерелом лейкоцитів є кістковий 

мозок. Опромінення, деякілікарські засоби (бутадіон, цитостатики, протиепі-

лептичні препарати) ушкоджують його. В результаті виробляється недостат-

ня кількість лейкоцитів, виявляється лейкопенія. Збільшення числа лейкоци-

тів називають лейкоцитозом, зменшення - лейкопенією. 

Найбільшчасто лейкоцитоз виникає у хворих з інфекціями (пневмонія, 

скарлатина), гнійними захворюваннями (апендицит, перитоніт, флегмона), 

сильними опіками. Лейкоцитоз розвивається протягом 1-2 годин після почат-

ку інтенсивного кровотечі. Напад подагри також можесупроводжуватися 

лейкоцитозом. При деяких лейкозах число лейкоцитів зростає в кілька десят-

ків разів. Хоча проникнення мікробів в організм людини зазвичай стимулює 

імунну систему, в результаті чого число лейкоцитів у крові збільшується, при 

деякихінфекціях відзначається протилежна картина. Якщо захисні сили орга-

нізму виснажені і імунна система не здатна боротися, число лейкоцитів зни-

жується. Так, наприклад, лейкопенія при сепсисі свідчить про важкий стан 

хворого і несприятливий прогноз 

Деякі інфекції (черевний тиф, кір, краснуха, вітряна віспа, малярія, 

бруцельоз, грип, вірусний гепатит) пригнічують імунну систему, тому вони 

можуть супроводжуватися лейкопенією. Зниження числа лейкоцитів можли-

во також при системному червоному вовчаку, деякихлейкозах і метастазах 

пухлин кісток.  

Основне призначення нейтрофілів - захист організму від інфекцій. Во-

ни фагоцитують бактерії, тобто «заковтують» і «переварюють» їх. Крім того, 

нейтрофіли можуть вироблятиособливі антимікробні речовини. При інфекці-

ях нейтрофіли накопичуються у великій кількості в місці проникнення бакте-

рій в організм. Гній - це не що інше, як загиблі нейтрофіли. В нормі в крові 

дорослої людини паличкоядерних нейтрофілів становлять 1-5% всіхлейкоци-

тів, сегментоядерние - 45-65%. Збільшення числа нейтрофілів, особливо не-

зрілих форм, свідчить про наявність інфекції (абсцес, апендицит, пневмонія, 

пієлонефрит, ангіна, менінгіт, сепсис). 
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Подібні зміни відзначаються при інфаркті міокарда, опіках, отруєнніс-

винцем, сильною крововтраті, лейкозах. При деяких інфекціях (черевний 

тиф, малярія, деякі форми туберкульозу, гепатит, грип, кір, краснуха) число 

нейтрофілів, навпаки, знижується. Зменшення числа нейтрофілів може відбу-

ватися при системному червоному вовчаку,впливі радіації і токсичних хіміч-

них речовин (анілін, бензол, цитостатики), при деяких анеміях і лейкозах.  

Еозинофіли видаляють надлишки гістаміну, який з'являється при алер-

гічних захворюваннях. Призараження гельмінтами еозинофіли проникають в 

просвіт кишечника, руйнуються там, в результаті вивільняються речовини, 

токсичні для гельмінтів. В нормі вміст еозинофілів в крові становить 1-5% 

всіх лейкоцитів. Число еозинофілів збільшується при бронхіальнійастмі, але-

ргічному дерматиті, лікарської алергії, зараженні паразитами (аскариди, ехі-

нококки, опісторхіси, лямблії), при деяких лейкозах і пухлинах, вузликовому 

периартериите.  

Жодна алергічнареакція не проходить без участі базофілів. Вони відіг-

рають певну роль у розвитку запалення. В нормі вміст базофілів в крові не-

значне - до 05% всіх лейкоцитів. Збільшення числа базофілів зустрічається 

надзвичайно рідко - при алергічних реакціях,деяких лейкозах, лімфогрануле-

матозі, зниженні функції щитовидної залози, при лікуванні естрогенами.  

Лімфоцити - головні патрулі організму. Вони перевіряють, чи не про-

никли чи в нього чужорідні молекули імікроби, чи не вийшли клітини влас-

ного організму з-під контролю - не мутували чи вони, чи не стали нестримно 

розмножуватися, перетворюючись в пухлину. Основні інформатори лімфо-

цитів - макрофаги. Вони переміщаються по організму, «збирають зразки», які 

їм видалисяпідозрілими, і доставляють їх лімфоцитам. В нормі вміст лімфо-

цитів в крові дорослої людини становить 25-35% всіх лейкоцитів. У дітей до 

6 років лімфоцитів в крові значно більше, ніж нейтрофілів, а після 6 років кі-

лькість лімфоцитів зменшується, а нейтрофілів- збільшується.  
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Рисунок 1.2 – Зовнішній вигляд лімфоцита 

Збільшення числа лімфоцитів відзначається при деяких інфекціях (кок-

люш, вірусний гепатит, цитомегаловірусна інфекція, туберкульоз, сифіліс) і 

лейкозах. При інфекційному мононуклеозі вміст лімфоцитів також підвищу-

ється, але при цьому їх формазмінюється і тільки зовні вони нагадують мо-

ноцити. Звідси і назва хвороби. Зниження числа лімфоцитів (лімфоцитопенія) 

характерно для важких вірусних захворювань, злоякісних пухлин, імуноде-

фіцитів, а також при призначенні глюкокортикоїдів.  

Моноцити - недостатньо зрілі клітини. Свої основні функції вони по-

чинають виконувати, коли перетворюються на макрофаги - великі рухомі 

клітини, які знаходяться практично в усіх органах і тканинах.  

Макрофаги -своєрідні санітари. Вони «поїдають» бактерії, загиблі клі-

тини, причому можуть «заковтувати» частинки, майже рівні їм за розмірами. 

Макрофаги, як уже зазначалося, допомагають лімфоцитам у здійсненні імун-

них реакцій.  

У нормі моноцити складають 1-8% всіх лейкоцитів. Числомоноцитів 

збільшується при деяких інфекційних хворобах (інфекційний мононуклеоз, 

малярія, сифіліс, бруцельоз). При туберкульозі збільшення числа моноцитів - 
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ознака активності хвороби, при цьому важливо відношення числа моноцитів 

до числа лімфоцитів: в нормі воностановить 03-1 а при підвищенні активнос-

ті туберкульозу - більше 1. Збільшення числа моноцитів можливо при саркої-

дозі, лейкозах, лімфогранулематозі, системний червоний вовчак, ревматоїд-

ний артрит та деяких васкулітах. Іноді лікар не задовольняється одним аналі-

зомкрові і призначає повторний.  

Таким чином, він оцінює динаміку захворювання та ефективність ліку-

вання. У деяких випадках достатньо повторного визначення тільки загально-

го числа лейкоцитів без розрахунку лейкоцитарної формули. В інших випад-

ках лікаря цікавлять більшдокладні дані про роботу імунної системи.  

Лейкоцитоз - збільшення загальної кількості лейкоцитів у крові понад 9 

Г /л (9Ч109 /л).  

Лейкоцитоз ділиться на абсолютний івідносний.  

Абсолютний лейкоцитоз - Підвищення кількості лейкоцитів в крові 

внаслідок посилення лейкопоезу реактивного чи пухлинного характеру в 

кровотворних органах або ж збільшеного їх надходження з кістковомозково-

годепо в кровоносні судини.  

Відносний лейкоцитоз - Збільшення числа лейкоцитів в крові в резуль-

таті перерозподілу лейкоцитів з пристінкового пулу в циркулюючий або ж їх 

скупчення в осередку запалення. Крім того, у зв'язкуз тим, що зростання за-

гального числа лейкоцитів зазвичай поєднується з переважним збільшенням 

кількості окремих видів лейкоцитів, лейкоцитоз підрозділяється на нейтро-

филез, еозинофіли, базофіли, лімфоцитоз і моноцитоз.  

Патогенезлейкоцитозу. Можна виділити наступні механізми виникнен-

ня лейкоцитозу:  

підвищення продукції лейкоцитів у кровотворних органах (посилення 

лейкопоезу реактивного характеру або при пухлинної гіперплазії лейкопоеті-

ческім тканини), колизростає мітотичний, дозріваючий і резервний пул лей-

коцитів у кістковому мозку;  
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прискорення виходу лейкоцитів з кісткового мозку в кров внаслідок пі-

двищення проникності костномозгового бар'єру під дією гликокортикоидов, 

а також при посиленніпротеолізу оболонки, навколишнього острівець грану-

лопоеза при септичних станах;  

перерозподіл лейкоцитів в результаті їх мобілізації з пристінкового 

(крайового, маргінального) пула в циркулюючий (після введення адреналіну, 

при емоційномунапрузі, під впливом ендотоксинів мікроорганізмів), внаслі-

док перерозподілу крові (при шоку, колапсі) або ж підвищеної міграції лей-

коцитів у вогнище запалення (при апендициті, флегмоні).  

Лейкоцитоз дуже часто поєднується з порушеннямдозрівання клітин-

лейкоцитарного ряду в кістковому мозку і продукцією патологічно змінених 

лейкоцитів. При лейкоцитозі, що виник внаслідок реактивної гіперплазії лей-

копоетіческім тканини, як правило, підвищується функціональна активність 

лейкоцитів, що призводить допосилення захисних реакцій організму. Нейт-

рофільний лейкоцитоз, і моноцитоз протікають з паралельним збільшенням 

фагоцитарної активності лейкоцитів. 

Еозинофільний лейкоцитоз завдяки антигистаминной функції еозино-

філів грає компенсаторну рольпри алергічних реакціях. У той же час лейко-

цитоз при лейкозі може поєднуватися з пониженням захисних властивостей 

клітин лейкопоетіческім ряду, що обумовлює імунологічну гипореактив-

ность, при якій організм страждає від ауто-і вторинних інфекцій.  

Картина крові при лейкоцитозі. Збільшення загального числа лейкоци-

тів при лейкоцитозі супроводжується зміною лейкоцитарної формули (про-

центного вмісту окремих форм лейкоцитів, розрахованого при підрахунку 

200 клітин в пофарбованому мазку крові).Абсолютний або відносний харак-

тер цих змін встановлюється при обчисленні абсолютного вмісту різних 

форм Гранули-і агранулоціти в 1 л. асчет проводиться на підставі знання за-

гального числа лейкоцитів в 1 л крові і лейкоцитарної формули. Так, абсолю-

тний нейтрофільний лейкоцитоз при гнійних запальних захворюваннях су-

проводжується зменшенням процентного вмісту лімфоцитів у лейкоцитарній 

Лу
тч
ен
ко

 М
. В

. К
іВР
А, 

20
16



25 

 

формулі (відносна лімфопенія). Однак розрахунок абсолютної кількості лім-

фоцитів на тлі високого загального лейкоцитозудозволяє встановити відсут-

ність пригнічення лімфоцитарного паростка.  

При лейкоцитозі, особливо нейтрофільному, в крові нерідко з'являють-

ся незрілі клітини (ядерний зсув вліво). Велика кількість дегенеративно змі-

нених лейкоцитів при лейкоцитозі наголошується в крові присепсисі, гнійних 

процесах, інфекційних захворюваннях, розпад злоякісної пухлини.  

Лейкопенія - це зменшення загальної кількості лейкоцитів в крові ниж-

че 4 Г /л (4Ч106л).  

Лейкопенія, як і лейкоцитоз, може бути абсолютної і відносної (перера-

спределительной). При переважному зниженні окремих форм лейкоцитів ви-

діляють нейтро-, еозином-, лімфо-, моноцитопенія.  

Причиною виникнення нейтропенії можебути дію інфекційних факто-

рів (віруси грипу, кору, Черевнотифозними токсин, рикетсії висипного тифу), 

фізичних факторів (іонізуюча радіація), лікарських препаратів (сульфаніла-

міди, барбітурати, цитостатики), бензолу, дефіцит вітаміну В12 фолієвої кис-

лоти,анафілактичний шок, гіперспленізм, а також генетичний дефект пролі-

ферації і диференціювання нейтрофілів (спадкова нейтропенія).  

Еозінопенія спостерігається при підвищенні продукції кортикостерої-

дів (стрес,хвороба Іценко - Кушинга), введення кортикотропіну і кортизону, 

гострих інфекційних захворюваннях.  

Лімфопенія розвивається при спадкових і набутих імунодефіцитних 

станах, стресах. Лімфопенія характерна для променевої хвороби,міліарний 

туберкульоз, мікседеми.  

Моноцитопенія відзначається при всіх тих синдромах і захворюваннях, 

при яких має місце депресія мієлоїдного паростка кістковомозкового кровот-

ворення (наприклад, при променевої хвороби, важких септичнихстанах, агра-

нулоцитозі).  

Патогенез лейкопенії. В основі розвитку лейкопенії лежать наступні 

механізми:  
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зменшення продукції лейкоцитів в гемопоетичних тканини;  

порушення виходу зрілихлейкоцитів з кісткового мозку в кров;  

руйнування лейкоцитів у кровотворних органах та крові;  

перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі;  

підвищене виділення лейкоцитів з організму.  

Механізми,обумовлюють пригнічення лейкопоезу, розглянуті вище. 

Уповільнення виходу гранулоцитів з кісткового мозку в кров спостерігається 

при синдромі "ледачих лейкоцитів" внаслідок різкого зниження їх рухової 

активності, обумовленого дефектом клітинної мембрани.азрушеніе лейкоци-

тів в крові може бути пов'язано з дією тих же патогенних факторів, які ви-

кликають лізис клітин лейкопоетіческім ряду в кровотворних органах, а та-

кож зі зміною фізико-хімічних властивостей і проникності мембран самих 

лейкоцитів як наслідокнеефективного лейкопоезу, що і призводить до підви-

щеного лізису лейкоцитів, у тому числі в макрофагах селезінки. 

Перерозподільний механізм лейкопенії полягає в тому, що змінюється 

співвідношення між циркулюючим і пристінковим пулом лейкоцитів, що бу-

ває пригемотрансфузійних шоку, запальних захворюваннях та ін У рідкісних 

випадках лейкопенія може бути викликана підвищеним виділенням лейкоци-

тів з організму (при гнійному ендометриті, холецістоангіохоліте).  

Головним наслідком лейкопенії є ослаблення реактивності організму, 

викликане зниженням фагоцитарної активності нейтрофілів і антітелообразо-

вательной функції лімфоцитів не тільки в результаті зменшення їх загальної 

кількості, а й можливого поєднання лейкопенії з продукцією функціонально 

неповноцінних лейкоцитів. Це призводить до збільшення частоти інфекцій-

них і пухлинних захворювань у таких хворих, особливо при спадкових нейт-

ропенія, дефіциті Т-і В-лімфоцитів.  

Яскравим прикладом важкої ареактівності є синдром набутого імуно-

дефіциту вірусного (СНІД) та радіаційного походження, а також агранулоци-

тоз і аліментарно-токсична алейкія.  
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Агранулоцитоз (Гранулоцитопенія) - різке зменшення в крові грануло-

цитів (до 075 г /л і менше) на тлі зниження загальної кількості лейкоцитів (до 

1 г /л і менше) мієлотоксичного (з ураженням кісткового мозку) та імунного 

походження (руйнування клітин гранулоцитарного ряду антилейкоцитарні 

антитілами). Причинами виникнення агранулоцитозу найчастіше є лікарські 

препарати, іонізуюче випромінювання і деякі інфекції.  

Алейкія - Апластична ураження кісткового мозку з різким пригнічен-

ням і навіть повним вимиканням мієлоїдного кровотворення і лімфопоезу. 

Аліментарно-токсична алейкія розвивається при харчуванні перезимували в 

полі зерном, зараженим пліснявими грибами, що утворюють токсичні речо-

вини. При цьому спостерігається панцитопенія - Різке падіння числа лейко-

цитів (алейкія), еритроцитів (анемія) і тромбоцитів (тромбоцитопенія). Однак 

при лейкопенії можуть виникати і компенсаторні реакції у вигляді посилення 

проліферації одних паростків лейкоцитарного ряду при пригніченні інших. 

Наприклад, нейтропенія може супроводжуватися компенсаторним збільшен-

ням продукції моноцитів, макрофагів, еозинофілів, плазматичних клітин, лі-

мфоцитів, що трохи знижує тяжкість клінічних проявів при нейтропенії.  

Історія вивчення лейкоцитів Важливий внесок у вивчення захисних 

властивостей лейкоцитів внесли Ілля Мечников і Пауль Ерліх. Мечников ви-

явив і вивчив явище фагоцитозу, і згодом розробив фагоцитарну теорію іму-

нітету. Ерліха належить відкриття різних видів лейкоцитів. У 1908 за свої за-

слуги вчені спільно були удостоєні Нобелівської премії.  

Групи крові 

Кров людей за системою АБО поділяється на 4 групи за змістом в ери-

троцитах аглютиногенів А і В і в плазмі — аглютининів АБ і ВВ Пошире-

ність цих груп крові неоднакова в різних регіонах, проте найбільш часто зу-

стрічаються І й II групи. Лу
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Рисунок 1.3 – Схематичне зображення припустимого переливання крові. 

При великих втратах крові для відновлення об'єму плазми й гемоглобі-

ну, а також при деяких захворюваннях людині необхідне переливання крові. 

Воно проводиться з обов'язковим урахуванням груп крові за системою АВО 

та іншими системами. При неправильному підборі донора (людини, що дає 

кров) і реципієнта (людини, що сприймає кров) може наступити несумісність. 

У цьому випадку донорські еритроцити склеюються, закупорюючи дрібні су-

дини й порушуючи кровообіг. Це відбувається, якщо в еритроцитах донора є 

аглютиноген, а в плазмі крові реципієнта — відповідний аглютинін (А і аб 

В). Звичайно переливають кров однієї групи, але в особливих випадках мож-

ливі інші варіанти. 

   Люди з І групою крові є універсальними донорами, оскільки в їх 

еритроцитах немає аглютиногенів. Людям IV групи крові можна переливати 

кров всіх груп, тому вони є універсальними реципієнтами (у них немає аглю-

тинінів). В еритроцитах приблизно 85 % людей є ще одна білкова речовина, 

названа резус-фактором (оскільки вона була вперше знайдена в крові мавп — 

макакрезус). 

Якщо кров такої людини перелити іншій, що не має цієї речовини, то у 

останньої утворюються антитіла, а повторне введення такої крові викликає 

склеювання еритроцитів і важкі ускладнення. Вивчення груп крові дозволило 

встановити правила її переливання[4]. 
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1.2 Згортання крові 

Згортання крові — найважливіша реакція організму, що попереджує 

втрату крові при пошкодженні судин. Зменшення здатності крові згортатися 

може привести до смертельної кровотечі при найнезначнішому пораненні. 

Так відбувається, наприклад, при гемофілії (спадковому захворюванні). 

1.2.1 Механізм згортання крові  

Механізм згортання крові складається з трьох послідовних етапів. Пе-

рший етап пов'язаний з руйнуванням тромбоцитів і вивільненням з них фер-

менту тромбопластину. На другому етапі тромбопластин каталізує перетво-

рення протромбіну (білка плазми крові) у тромбін у присутності іонів Са
2+

. 

Для утворення протромбіну необхідний вітамін К. На третьому етапі тромбін 

каталізує перетворення розчинного білка плазми фібриногену на нерозчинні 

нитки фібрину (також у присутності іонів Са
2+

). Нитки фібрину утворюють 

сітку, в петлях якої затримуються клітини крові, і кровотеча зупиняється. У 

нормі згортання крові наступає через 5-10 хв. після пошкодження судини. 

Недокрів'я (анемія). При деяких захворюваннях або в результаті крово-

втрати у людини зменшується число еритроцитів і кількість гемоглобіну. Цей 

стан називається недокрів'ям. Він супроводиться слабкістю, запамороченням, 

підвищеною стомлюваністю і вимагає лікування. 

1.2.2 Захисний механізм людини – імунітет 

Імунітет (від лат. immunitas — звільнення, позбавлення від чого-

небудь) — несприйнятливість, резистентність, опірність, здатність організму 

захищати власну цілісність і біологічну індивідуальність. Це явище відоме з 

кінця XVIII ст. Воно було відкрито англійським лікарем Е. Дженнером при 

спостереженні хворих на натуральну віспу. Дженнер став основоположником 

вакцинації, оскільки він вперше почав проводити вакцинацію проти натура-

льної віспи.   

Початок вивченню захисних властивостей крові поклав російський фі-

зіолог І. І. Мечніков. Властивість лейкоцитів захоплювати й перетравлювати 
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мікроби, що потрапили в кров і тканини. І. І. Мечніков назвав фагоцитозом, а 

лейкоцити — фагоцитами (від грец. phagos — пожирач і ...цит), тобто пожи-

раючими клітинами. Один лейкоцит може пожирати до 20 мікробів. За до-

слідження фагоцитозу в 1908 p. І. І. Мечникову присуджено Нобелівську 

премію. Захист організму від інфекцій забезпечується також утворенням бі-

лими клітинами крові особливих білкових речовин — антитіл (імуноглобулі-

нів). Антитіла склеюють чужорідні білки, розчиняють або розщеплюють їх. 

Вони утворюються деякими видами лейкоцитів, плазматичними клітинами й 

містяться в плазмі крові. 

 
Рисунок 1.4 – Види імунітету 

Природний імунітет — це несприйнятливість до інфекційного захво-

рювання у осіб, що перенесли це захворювання (набутий імунітет), або у ді-

тей після хвороби матері (природжений імунітет). При природженому імуні-

теті дитина одержує антитіла або внутрішньо-утробно через судини плацен-

ти, або після народження з молоком матері. 

Штучний імунітет досягається введенням в організм вакцин або сиро-

ваток. Вакцини (препарати з ослаблених або вбитих збудників) створюють 

активний імунітет, оскільки у відповідь організм виробляє антитіла. Такий 

імунітет стійкий і тримається протягом років. Пасивний імунітет пов'язаний з 

введенням до організму сироватки заражених тварин або людини, котра пере-

хворіла, що містить готові антитіла. Цей імунітет нестійкий, він зберігається 

4-6 тижнів, після чого антитіла руйнуються і необхідне повторне введення 

імунної сироватки. 

За допомогою вакцин проводять запобіжні (профілактичні) щеплення 

проти поліомієліту, дифтерії та інших захворювань. Введення лікувальної 
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сироватки, що містить готові антитіла, зупиняє розвиток збудників захворю-

вання і сприяє більш легкому перебігу хвороби і швидкому одужанню (вве-

дення протиправцевої сироватки). Створення ефективних вакцин дозволило 

різко знизити захворюваність багатьох інфекційними хворобами, наприклад 

кором, кашлюком, правцем. 

 Отже  кров є складною тканиною якій притаманні цілий ряд пара-

метрів. Відхилення цих показників від норм спричиняють різноманітні пато-

логії або зміни у її функціонуванні. 
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2 МОТОДИ КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

З усіх відомих методів аналізу в клінічній лабораторній діагностиці 

практичну основу складають фізико-хімічні методи. 

Це методи, що дозволяють вивчати будь-якої біологічний матеріал, 

отриманий від хворого, у взаємозв'язку між хімічними, фізичними і фізико-

хімічними його властивостями. 

Залежно від властивостей досліджуваної системи фізико-хімічні мето-

ди діляться на: 

1. Оптичні. 

2. Електрохімічні. 

3. Хроматографічні. 

4. Кінетичні. 

У роботі клініко-діагностичних лабораторій частіше використовуються 

оптичні методи аналізу: 

-Рефрактометрія 

-Поляріметрія 

-Фотометрія: 

А. Абсорбційна: 

- Спектрофотометрія 

- Нефелометрія 

- Атомно-абсорбційна фотометрія 

Б. Емісійна: 

- флуоріметре 

- Полум'яна фотометрія 

- Атомно-емісійний спектральний аналіз 

Оптичний кількісний аналіз заснований на реєстрації 

змін, що відбуваються з променем світла при проходженні його 

через досліджуваний розчин: 

-Інтенсивності поглинання (абсорбційна фотометрія) 
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-Свеченія Молекул і атомів речовини (флюоріметре, полум'яна фото-

метрія) 

-Величина Відхилення монохроматического світлового потоку від пер-

винного напряму його поширення (рефрактометрия) 

-Зміни Кута обертання плоскополяризованого світла (поляриметрия) 

 У роботі клініко-діагностичних лабораторій використовуються насту-

пні види оптичних вимірювальних приладів: 

1.  Фотометри і спектрофотометри 

2. Денситометри (сканування розділених на носіях 

фракцій аналізованих речовин - білків, ЛП і ін.) 

3. Нефелометрія і Мутномір (визначення змісту 

зважених в об'ємі рідини частинок за інтенсивністю 

светорассеяния) 

4. Флюоріметре (визначення концентрації сложнихорганіческіх 

речовин (гормони, вітаміни та ін.) шляхом вимірювання інтенсивності флюо-

ресценції) 

5. Полум'яні фотометри (вимір світловипромінювання внесених в 

полум'я іонів металу) 

6.  Люмінометр (вимірювання кількості излученного світла) 

7. Атомні абсорбціометри (вимір монохроматического 

світлового потоку атомами речовини, що знаходиться в розпеченому газі). 

Крім оптичних методів аналізу в сучасних клініко-діагностичних лабо-

раторіях досить широко використовуються методи фракціонування компоне-

нтів біологічних рідин і тканин (хроматографія і електрофорез), а також ім-

мунологічні дослідження (імуноферментний, радіоімунологічний і імуноф-

люоресцентним аналізи). 

Повне морфологічне дослідження крові людини досить велике і трива-

ле, тому проводиться лише в особливих випадках або з науковою метою. 
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При обстеженні хворого зазвичай застосовується дослідження крові, 

яке носить назву загальний клінічний аналіз. Цей аналіз включає вивчення 

кількісного та якісного складу формених елементів крові: 

- Визначення кількості гемоглобіну; 

- Визначення числа еритроцитів; 

- Розрахунок колірного показника; 

- Визначення числа лейкоцитів і співвідношення окремих форм сред 

них; 

- Визначення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ). 

У деяких хворих в залежності від характеру захворювання проводять 

додаткові дослідження: підрахунок ретикулоцитів, тромбоцитів, визначення 

часу згортання. 

Для клінічного аналізу беруть периферичну кров. При цьому кров у 

хворого бажано брати вранці, до їжі, так як прийом їжі, ліків, внутрішньо-

венні введення, м'язова робота, температурної реакції і інші чинники можуть 

викликати різні морфологічні і біохімічні зміни в складі крові. 

 

Визначення гемоглобіну є одним з найважливіших і основних лабораторних 

досліджень. Поряд з підрахунком еритроцитів, це найважливіший лаборатор-

ний показник для оцінки анемічних станів[5]. 

2.1  Визначення кількості гемоглобіну 

Гемоглобін (НЬ) - дихальний пігмент крові, що міститься в еритроци-

тах. Він складається з білкової частини - глобіну і простетічеекой групи - ге-

ма, що містить залізо. Hb - колоїд з високим молекулярною вагою (близько 

70 000); через оболонку еритроцитів він не проходить. Утворює з киснем не-

тривке і легко дисоціюють з'єднання - оксигемоглобіну. Гемоглобін є основ-

ним переносником кисню до тканин. 
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Зміст Hb в крові залежить від виду, віку, статі та стану здоров'я тварин. 

Тому визначення Hb є важливою складовою частиною клінічного аналізу 

крові. 

Основним методом визначення кількості гемоглобіну є колориметрич-

ний. Візуальна колориметрия здійснюється за допомогою гемометра ГС-3, 

електрофотоколоріметра ФЕК-М, або гемоглобінометр фото-електріческого 

ГФ-2. 

Для кількісного визначення гемоглобіну користуються зазвичай коло-

риметричним способом. Принцип визначення полягає в перетворенні гемо-

глобіну крові в солянокислий гематин і порівнянні кольору отриманого з на-

явним в приладі стандартом. Приладом для визначення служить гемометр 

Салі. Гемометр Салі складається з корпусу, задня стінка якого зроблена з ма-

тового скла, що розсіює світло. У корпус вмонтовані дві зупинено пробірки зі 

стандартним розчином солянокислого гематина в гліцеріне.Оні видно крізь 

прорізи. Між двома пробірками вставлена Градуйована пробірка того ж діа-

метру. На всіх трьох пробірках нанесені контрольні кругові мітки, які при 

аналізі крові повинні перебувати на одному рівні (розбиту пробірку можна 

замінювати іншою лише при збігу її кругових міток зі стандартами), 

Середня пробірка гемометра має дві шкали: одна виражає вміст гемо-

глобіну в грам-відсотках ( від 2 до 23%), інша в віднистних одиницях (16,7% 

Нb приймається за 100 одиниць, тобто 1 г% нь відповідає 6 одиницям). 

Устаткування і реактиви: 

1. Цілісна або стабілізована гепарином кров. 

2. Гемометр Салі. 

3. Піпетка від гемометра Салі. 

4. 0,1 н. розчин HCI. 

5. Дистильована вода. 

6. Піпетка. 

7. Скляна паличка. 

8. Голка Франка або скарифікатор. 
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9. Марля, вата. 

10. Аміак 0,04% розчин (1,6 мг 25% розчину аміаку довести до 1000 мл 

дистильованої води). 

Хід дослідження: 

1. У градуйовану пробірку, що знаходиться в середньому прорізі, нали-

вають піпеткою до поділу 10 або до нижньої кругової мітки 0,1 н. розчин со-

ляної кислоти (0,2 мл). 

2. З місця уколу піпеткою Салі набирають кров до позначки 0,02 мл (20 

мм
3
), насасивая її ротом через надіти на верхній кінець піпетки гумову тру-

бочку зі скляним мундштуком, або використовуючи грушу (останній варіант 

кращий, тому що виключає потрапляння в ротову порожнину інфікованої 

крові). 

3. Кінчик піпетки обтирають від крові і опускають в пробірку з соля-

ною кислотою, обережно видуваючи вміст, щоб не утворилися бульбашки 

повітря. Б'ючи пальцем по нижній частині пробірки, ретельно розмішують 

кров і залишають її на 5 хв. для освіти солянокислого гематина. 

4. Промити капілляр 2-3 рази кислотою з верхнього шару рідини. Кіль-

ка разів набрати в ту ж піпетку дистильовану воду і перенести її в пробірку. 

5. Ретельно перемішати суміш і залишити стояти на 5 хв. За цей час 

еритроцити гемолизируются, і гемоглобін під впливом соляної кислоти пере-

творюється в солянокислий гематин бурого кольору. 

6. Додавати по краплях дистильовану воду, помішуючи вміст скляною 

паличкою до тих пір, поки колір розчину досліджуваної крові повністю зрів-

няється з кольором стандартної рідини. 

7. Відзначають, на якому розподілі знаходиться в градуйованою пробі-

рці нижній меніск розчину крові, що показує вміст гемоглобіну в г% або 
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2.2 Підрахунок формених елементів крові  

До форменим елементам крові належать еритроцити, лейкоцити і тро-

мбоцити. У одиниці об'єму крові формені елементи знаходяться в кількості, 

відносно сталому. Однак їх вміст коливається в залежності від віку, статі, фі-

зіологічного стану, умов навколишнього середовища. У практиці підрахунок 

формених елементів має велике діагностичне значення. 

Підрахунок еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів виробляють в пев-

ному об'ємі крові (1 мм 3) за допомогою спеціальних рахункових камер, з 

попередніми розведенням крові. Разроблені також автоматичні методи підра-

хунку за допомогою фотометричних  і електронних приладів. Формені еле-

менти підраховують з цільної або стабілізованою крові. 

Устаткування і реактиви: 

1. Насосні станції (меланжери) або пробірки для підрахунку еритроци-

тів і лейкоцитів. 

2. Мікроскоп МБІ 

3. Капілярна піпетка. 

4. Часові скла. 

5. Мірні піпетки на 1 і 5 мл. 

6. Пробірки відалевскіе і пробірки Флоринського. 

7. 3% - розчин NaCl (для розведення еритроцитів) або рідина Гайема (сулеми 

- 0,5 г; NaCl - 1,0 г; Na2SO4 - 5,0 г; дистильованої води - 200 мл). 

8. 3% розчин оцтової кислоти, підфарбовано генціанвіолетом або мети-

ленової синню (1 мл на 100 мл кислоти); 

9. Разбавитель для тромбоцитів (3,8 г лімоннокіслого натрію, 0,57г НС1 

і 0,15 г метиленової сині розчиняють в 100 мл дистильованої води; розчин 

кип'ятять, охолоджують, фільтрують і додають в нього 2-3 краплі міцного 

формаліну) . 

10. Рахункова камера Горяєва. 

11. Фільтрувальний папір, марля, вата. 
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Змішувачі являють собою капілярну піпетку з розширенням - ампулою, 

містить намистинку, що сприяє змішання крові з розводящий рідиною. Змі-

шувачі, призначені для підрахунку еритроцитів, мають капілярів тоншого 

калібру і більше об'ємистій ампулою на них нанесені мітки одна - 0,5 інша - 

перед входом в ампулу - 1.0, третій - біля виходу з ампули - 101. 

При набору крові до позначки 0,5 вона виявиться розведеною в 200 ра-

зів, при досягненні до 1,0 - в 100 разів. Для розведення еритроцитів застосо-

вують 3% розчин кухонної солі або рідина Гайема, в якій краще зберігається 

форма еритроцитів. 

Змішувач для лейкоцитів має більш широкий просвіт капіляра і меншу 

за величиною ампулу. Нанесені три мітки: 0,5, 1,0 і 11. Це дозволяє розвести 

кров у 10, або в 20 разів (найчастіше розводять у 20 раз). Для розведення 

лейкоцитів використовують 3-50% розчин оцтової кислоти. Оцтова кислота 

розчиняє еритроцити, що дозволяє вести підрахунок тільки лейкоцитів. 

Рахункова камера. Для підрахунку формених елементів найбільш часто 

застосовується камера типу Бюркера з вигравіруваним на ній сіткою Горяєва. 

Рахункова камера складається з товстого предметного скла з особливим пог-

либленням. На дні поглиблення лічильної камери вигравіруваний сітка, в клі-

тинах якої і підраховуються формені елементи. По краях поглиблення є під-

вищення, куди накладається покривне скло. Між нижньою поверхнею цього 

скла і дном поглиблення утворюється замкнутий простір, який і являє собою 

лічильну камеру. Глибина камери 0,1 мм. 

Рахункова камера типу Бюркера розділена навпіл глибокою канавкою і має 

на кожній половині сітку Горяєва, що дозволяє відразу вважати 2 краплі, не 

заповнюючи знову камери. 
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Рисунок 2.1 – А – лічильна камера (вид з верху), Б- сітка Горяєва (1 -малй 

квадрат, 2 – великий квадрат), В – змішувач для еритроцитів, Г – змішувач 

для лейкоцитів 

Камера Горяєва (Рисунок 2.1 - А) складається з товстого скляного бру-

ска з жолобками, що утворюють три поперечно розташовані вузькі майдан-

чики. Середня майданчик нижче бічних на 0,1 мм і розділена навпіл попере-

чним желобком. По обидва боки жолобка на склі нанесено сітки. При накла-

денні покривного скла на бічні площадки над сіткою утворюється камера 

глибиною 0,1 мм. Сітка Горяєва (Рисунок 2.1 - Б) складається з 225 великих 

квадратів (Рисунок 2.1 -Б, 2), кожен третій з яких розділений поздовжніми і 

поперечними лініями на 16 маленьких квадратиків (Рисунок 2.1 - Б, 1). Зага-

льна площа сітки дорівнює 9 мм 2. Сторона маленького квадратика дорівнює 

1/20 мм, площа квадратика - 1/20 ×1/20 = 1/400 мм
2
, обсяг камери над ним 

(400×1) / 10 = 1/4000 мм
3
. 
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2.2.1 Підрахунок кількості еритроцитів 

Основна функція еритроцитів - перенесення кисню від органів дихання 

до клітин організму. Еритроцити ссавців мають форму двояковогнутого дис-

ка, не містять ядра; їх діаметр 5 мк, товщина 2-2,5 мк.  

Хід дослідження: 

1. Під малим, а потім під середнім збільшенням мікроскопа (краще при 

штучному освітленні, з синім світлофільтром) розглянути сітку лічильної ка-

мери. Великими пальцями правої і лівої рук щільно притерти до камери шлі-

фоване покроівне скло до появи райдужних кілець Ньютона. 

2. Тримаючи капіляр змішувача горизонтально, набрати в нього з го-

динникового скла або з місця проколу до позначки 0,5 свіжої або стабілізова-

ної крові (в капіляр не повинні потрапляти пухирці повітря). Пристали до 

кінчика змішувача кров видалити ватним тампоном. 

3. Тримаючи капіляр під кутом, опустити його в склянку з 3% розчи-

ном NаС1 і насосала розчин до мітки 101 (кров при цьому розлучається в 200 

разів). Затиснувши змішувач між великим і середнім пальцями, струшувати 

його протягом 2-3 хв. 

4. Видалити перші 2-3 краплі з капіляра на фільтрувальну папір і запо-

внити підрахункову камеру, приклавши змішувач з виступаючою невеликою 

краплею до краю шліфованого скла. В силу закону капіляр-ності рідина запо-

внює простір камери під покривним склом. 

5. Почекати 2-3 хв до осідання еритроцитів і припинення їх руху. 

6. Помістити камеру під мікроскоп, перевірити правильність заповнен-

ня сітки і провести підрахунок еритроцитів (окуляр х10 або х15 при об'єктиві 

40, в поле зору при цьому поміщається один великий квадрат). 

7. Еритроцити підраховують в 5 великих квадратах (80 маленьких) по 

діагоналі (рис. 3, заштриховані квадрати) або по кутах сітки і посередині її. 

Вважають клітини, що знаходяться всередині квадрата, а також на верхній і 

лівій прикордонних лініях (рис. 4). 
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8. Обчислення кількості формених елементів виробляють за такою фо-

рмулою: 

N = а×4000×в / б                                     

Де х - кількість клітин в 1 мм 3 крові, а - кількість підрахованих клітин, 

в - розведення, б - кількість малих квадратів ,. в яких проведено підрахунок.  

Береться до уваги, що об'єм над одним малим квадратом становить 

1/4000 мм3. 

 
Рисунок 2.2 – Напрямок підрахунку кров'яних тілець у великому квадраті сі-

тки Горяєва (показано стрілкою) знаком «+» відзначені тільця, які зарахову-

ютьдо даного квадратику. 

Приклад підрахунку:  

У 5 великих квадратах (80 малих) виявлено 488 еритроцитів.  

Звідси число еритроцитів в 1мм
3
 становить: 

488 × 4000 × 200 = 4 880 000 

Можна скористатися більш простою формулою: 

a×10 000 

2.2.2 Підрахунок кількості лейкоцитів 

 

Лейкоцити відіграють важливу роль в захисних реакціях організму. 

Вони виконують функції фагоцитозу, утворення антитіл, знешкодження та 
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видалення токсинів. Лейкоцити - більші клітини, ніж еритроцити (їх діаметр 

10-26 мк); вони мають неоднакову форму ядер і неоднорідну протоплазму. 

 

Хід дослідження: 

 

1. У змішувач для лейкоцитів до позначки 0,5 набрати кров і розбавити 

її до мітки 11 підфарбованою оцтової кислоті (кров розлучається в 20 разів). 

Еритроцити при такій обробці гемолизируются, ядра лейкоцитів фарбуються 

і чітко виділяються. 

 

2. Заповнити камеру Горяєва, як це описано вище, і підрахувати під ма-

лим збільшенням кількість лейкоцитів у 100 великих (неделенние) квадратах. 

 

Приклад підрахунку: 

 

 У 100 великих (тобто 1600 малих) Квадратах знайдено 100 лейкоцитів. 

Кров розлучена в 20 разів. Кількість лейкоцитів в 1 мм крові згідно з форму-

лою:  

 

(100 х 4000 х 20) / 1600 = 5000 

Підрахунок кількості тромбоцитів 

Тромбоцити (кров'яні пластінки) - утворення овальної або округлої фо-

рми діаметром 2-4 мкм. Морфологічно в них розрізняють периферичну - без-

зерністую частина і внутрішню, що містить невелику кількість гранул. Тром-

боцити беруть участь майже у всіх фазах згортання крові, зменшують прони-

кність капілярів, сприяють місцевим спазму кровоносних судин. Підрахову-

ють тромбоцити або в мазку крові, або в камері Горяєва. 

Хід дослідження: 
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1. У меланжер для еритроцитів звичайним способом набрати кров до 

позначки 0,5 і розбавити її в 200 разів розчинником для тромбоцитів. Відкла-

сти меланжер на 10 хв, щоб тромбоцити фарбувати метиленової синню. 

2. Повторно перемішати розчин і заповнити камеру Горяєва звичайним 

способом. 

3. Провести підрахунок тромбоцитів під середнім збільшенням (х15 - 

х40) мікроскопа в 25 великих квадратах сітки. Тромбоцити розподіляються в 

камері рівномірно між еритроцитами і мають вигляд блакитних грудочок. 

Кількість тромбоцитів в 1 мм 3 крові розраховують за формулою: 

(А • 4000 • 200) / 1400 

Примітка. Кількість тромбоцитів можна визначити і «сухим» методом в 

пофарбованому за Романовським-Гімза мазку крові. Підраховують під имме-

рсией число пластинок, що припадають на 1000 еритроцитів. 

Щоб уникнути неточності, внаслідок не цілком рівномірного розподілу 

крові в камері, вибирають для підрахунку не 5 сусідніх квадратів, а просува-

ються по всій сітці. 

2.3 Обчислення колірного показника 

Знаючи число еритроцитів в крові і вміст у ній гемоглобіну, можна ви-

рахувати якою мірою насичений кожен еритроцит. Кольоровий показник від-

повідає максимальному вмісту гемоглобіну в одному нормальному еритро-

циті, величина його умовно приймається за одиницю. 

Для обчислення колірного показника користуються такою формулою: 

                      

                      
 

                            

                             
 

Практично визначення колірного показника виробляють шляхом ді-

лення відсотка (одиниць) гемоглобіну на подвоєні дві перші цифри числа 

еритроцитів. Якщо ж кількість еритроцитів менше 1000000, то відсоток Нв 

ділиться на подвоєну першу цифру числа еритроцитів. 
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2.4 Підрахунок ретикулоцитів 

Ретикулоцити - по суті незрілі еритроцити, що вийшли з кісткового мо-

зку в кров'яне русло. Клітини постійно циркулюють в крові, але в здоровому 

організмі співвідношення їх з іншими форменими елементами постійно. 

Кількість ретикулоцитів може змінюватися залежно від об'єму крові і 

потреби в нових еритроцитах, при пухлинах кісткового мозку і хронічних за-

хворюваннях, а також в силу фізіологічної адаптації. У дітей нормальний по-

казник RET% завжди вище, ніж у дорослих. 

Прилади й устаткування 

1. Предметні скла (знежирені). 

2. 1% розчин брілліанткрезілблау (спиртової). 

3. Шліфувальне предметне скло. 

4. Чашка Петрі. 

5. Фільтрувальний папір. 

6. Скляна паличка. 

7. Іммерсійна масло. 

Методика фарбування: 

На знежирене абсолютно чисте предметне скло наносять скляною па-

личкою краплю 1% алкогольного розчину фарби брілліанткрезілблау. Шлі-

фувальні предметним склом цю краплю розмазують так само, як при готу-

ванні звичайного мазка крові. Після підсихання барвника на нього наносять 

краплю крові і роблять тонкий мазок, який відразу поміщають у вологу каме-

ру (чашка Петрі з вкладеним в неї шматочком мокрій фільтрувального папе-

ру). Через 3-5 хвилин мазок виймають, висушують на повітрі і досліджують 

під мікроскопом з иммерсией. 

Під мікроскопом еритроцити при цій забарвленням жовтувато-

зеленуватого кольору; в окремих же еритроцитах помічається синя сіточка, 

іноді мізерна і ніжна, іноді рясна, зерниста - це і є ретикулоцити. 

Підрахунок ретикулоцитів: 
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Підраховують в полі зору 1000 еритроцитів і відзначають скільки серед 

них ретикулоцитів. Знайдене кількість ділять на 10. Нормальний вміст рети-

кулоцитів в крові 0,2 - 1,0%. 

2.5 Визначення лейкоцитарної формули (формула Шилінга) 

При мікроскопії пофарбованого мазка крові можна виявити, що лейко-

цити мають неоднакові розміри, різну форму ядра і неоднорідну протоплаз-

му. Клітини, що містять в протоплазмі зернистість, відносяться до групи гра-

нулоцитів; не містять зернистості - до групи агранулоціти. 

Зернисті форми лейкоцитів по їх відношенню до різних фарб діляться 

на базофіли, еозинофіли і нейтрофіли. Нейтрофіли за віком можуть бути 

юними, палочкоядерним і сегменто. Серед незерністих форм розрізняють лі-

мфоцити і моноцити. 

Процентне співвідношення окремих форм лейкоцитів, визначене при 

підрахунку їх в мазку крові під мікроскопом з імерсіонною системою, нази-

вають лейкоцитарною формулою. При опісаній лейкоцитарної формулч ко-

ристуються літерними позначеннями: Б - базофіли, Е - еозинофіли, Ю - юні 

нейтрофіли, П - паличкоядерні нейтрофіли, С - сегментоядерні нейтрофіли, Л 

- лімфоцити, М - моноцити. 

Аналіз лейкоцитарної формули має велике діагностичне і прогностичне 

значення при оцінці функціональної здатності кровотворних органів. 

 

Прилади й матеріали: скарифікатори, предметні скельця, мікроскоп з 

імерсійним об'єктивом 90, рН-метр, посудину для фіксації мазків, 4 хімічних 

склянки на 50 мл., Колба, скляні палички, гумова груша, лічильний пристрій, 

іммерсійне масло, спирт, ефір, фарба Романовського-Гимза, дистильована 

вода, насичений розчин КСl, 1% розчин двовуглекислої соди, 1% розчин оц-

тової кислоти, йод, вата. 

Приготування мака крові: 
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1) Взяти сухі предметні скельця, знежирені в суміші Нікіфорова і насу-

хо протерти чистою марлею. 

2) Отримати краплю крові у людини або тварини (див. Перший розділ). 

Для приготування мазка крапля не повинна бути великою, так як в цьому ви-

падку мазок вийде занадто товстим і нерівномірним, що утруднить його пе-

регляд під мікроскопом, але крапля не повинна бути і дуже маленькою, щоб 

мазок не вдався коротким. 

3) Великим і середнім пальцем лівої руки взяти за ребра чисте предме-

тне скло, обережно доторкнутися їм до верхівки краплі крові і перевернути 

його краплею вгору. 

4) Правою рукою взяти шліфоване покривне скло (або предметне скло 

зі  на скло з шліфованим краєм і вже основного), поставити його під кутом 45 

краплею крові і, ковзаючи по предметному склу, наблизити до краплі крові 

так, щоб крапля розпливлася в кутку між стеклами. 

5) Пересувати покривне скло в зворотному напрямку, тягнучи за ним 

краплю крові (а не штовхати її перед покривним склом!). При такому способі 

отримання мазка формені елементи не деформуються (Рисунку 2.3). 

 
Рисунок 2.3 – Приготування мазка крові 

Якщо мазок приготовлений правильно, то кров повинна лежати на склі 

тонким рівним шаром без пустот, що закінчується декількома вузькими зуб-

цями. Мазок повинен весь уміщатися на предметному склі, не доходячи до 

його країв. Саме тому скло, яким він готується, має бути вже основного пре-
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дметного скла. Готувати мазок слід швидко, так як наступає згортання крові 

погіршує його якість. 

6) Добре просушити мазок. 

Фіксація мазка робиться для того, щоб ущільнити протоплазму форме-

них елементів крові і зробити мазок більш стійким. Висохлий на повітрі ма-

зок занурюється для фіксації в банку з метиловим спиртом на 1-3 хв., Або в 

суміш Нікіфорова, що складається з рівних частин етилового спирту та ефіру, 

на 10-20 хвилин. Після закінчення фіксації мазки виймають пінцетом і став-

лять у вертикальному положенні на фільтрувальний папір для висушування. 

Забарвлення мазка проводиться, як правило, за допомогою суміші декі-

лькох фарб. Найбільш широко застосовується фарбування мазка за Романов-

ським-Гімза (еозин-метиленовая синь), або по Нохта (жовтий еозин - АЗУР 

II). 

Перед вживанням фарбу розводять дистильованою водою з розрахунку 

1-2 краплі на 1 мл води. Вода для розведення фарби повинна бути нейтраль-

ною, так як в лужній воді занадто інтенсивно фарбуються ядра клітин і стру-

ктура ядер погано видно, а в кислій воді майже не фарбується протоплазма. 

Мазки укладають на містки з скляних паличок, що спираються на краю кюве-

ти, і заливають барвником в максимальній кількості, яка може втриматися на 

склі. Тривалість забарвлення 30 хвилин. Після фарбування барвник змивають 

струменем води, а мазки ставлять вертикально на фільтрувальний папір для 

просушування. 

1) Приготувати дистильовану воду нейтральної реакції. Для нейтралі-

зації води готують два розчини: 1% розчин двовуглекислої соди і 1% розчин 

оцтової кислоти. Визначаємо рН дистильованої води за допомогою рН-метра. 

У разі необхідності додаємо по краплях луг або кислоту до отримання нейт-

ральної реакції. 

2) Приготувати свіжий розчин фарби Гімза в концентрації на 1 мл дис-

тильованої води 1 - 2 краплі фарби. 
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3) Укласти зафіксовані препарати мазками вгору в посудину для фар-

бування і залити мазки приготовленої фарбою так, щоб фарба повністю пок-

ривала мазок. Тривалість забарвлення 10-15 хв. (Визначається експеримента-

льним шляхом). Змити фарбу струменем дистильованої води нейтральної ре-

акції. Не рекомендується зливати фарбу, так як в цьому випадку зазвичай 

плаваюча на поверхні розчину фарби плівка осідає і щільно пристає до мазку, 

чому мазки виходять брудними. 

Дослідження мазка: 

Процентне співвідношення різних видів лейкоцитів крові становить її 

лейкоцитарну формулу. Для отримання повноцінної характеристики лейко-

цитарної формули крові велике значення має правильна техніка микроскопи-

рования і дотримання ряду правил. 

Підрахунок лейкоцитів для складання лейкоцитарної формули здійс-

нюють під мікроскопом з імерсійним об'єктивом. 

Для диференціювання різних формених елементів крові необхідно зве-

ртати увагу на структурні особливості протоплазми і клітинних ядер. Споча-

тку визначають стан протоплазми, потім - ядра, зіставляють отримані дані і 

за сукупністю ознак відносять клітину до того чи іншого виду. 

Слід звертати увагу на вік клітинних форм. Всі лейкоцити периферич-

ної крові в нормі є зрілими формами, проте під впливом виконання фізичного 

навантаження або при впливі будь-яких інших подразників в периферичний 

русло можуть виходити і незрілі формені елементи крові. Ознакою зрілості 

клітинних форм є груба хроматиновой мережу ядра і характерне його будова 

для кожного роду клітин. Ознакою молодості клітини є округлість ядра і ри-

хлість його структури, базофільних і нежнозерністость протоплазми. 

2.6 Мікроскопічна картина крові 

Короткий опис деяких форм лейкоцитів: 

Еритроцити - без'ядерна клітина, фарбуються кислими фарбами в ро-

жевий колір і має форму кілька сплощене кола з вдавлення в центрі. 
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Діаметр в середньому близько 8 мікрон. 

Лейкоцити розрізняються серед еритроцитів за їх більшою величиною, 

за наявністю ядра і за характером забарвлення. 

Розрізняють лейкоцити: базофільні, еозинофільні, нейтрофільні, лім-

фоцити і моноцити. 

Перші три види об'єднуються в групу гранулоцитів, тобто клітин в про-

топлазмі яких є зернистість. 

Базофіли. У нормальній крові це найбільш рідко зустрічається форма 

лейкоцитів. Базофіли - клітини розміром 12-l4 мікрон. Ядра їх неправильної 

форми, розпливчасті, в рідкісних випадках сегментовані, різного розміру. 

Протоплазма містить численні великі зерна, і забарвлюється в блідо-рожевий 

або фіолетовий колір. Типовим для базофілів є наявність в ядрах слабкою або 

інтенсивної зернистості фіолетового кольору. Кількість клітин не перевищує 

0,5-1%. 

Еозинофіли. Великі клітини розміром 12-15 мікрон. Ядра за структу-

рою і за формою нагадують ядра нейтрофілів, мають сегментоване ядро у ви-

гляді двох грушовидних сегментів, з'єднаних між собою тонким містком. 

Найчастіше зустрічаються форми, що мають ядра з двох, рідше з трьох сег-

ментів. Протоплазма слабо базофильная, густо заповнена великими, однако-

вого розміру зернами, яскраво-рожевого, червоного або цегляно-червоного 

тону. Найхарактернішою ознакою еозінофіла є зернистість протоплазми яск-

раво-червоного кольору. Кількість еозинофілів в нормі від 1 до 4%. 

Нейтрофіли - круглі клітини, середня величина 9 - 12 мікрон. За ступе-

нем зрілості діляться на 4 класи: міелоціти, юні, паличкоядерні, сегментояде-

рні, які розрізняються за формою і структурі ядра, Ядра мієлоцитів круглі, 

ядра клітин юних і паличкоядерних витягнуті у вигляді паличок або коротких 

джгутів різної товщини, причому ядра юних більш потовщені. Ядра сегмен-

тованих нейтрофілів розділені на сегменти (2, 4 і більше), розрізнені або з'єд-

нані нитками. За ніжною і пухкої структурі ядра мієлоцитів і юних нейтрофі-

лів подібні між собою. Ядра паличкоядерних і сегментоядерних нейтрофілів 
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грубі, являють собою переплетення ниток хроматину. Ядро забарвлюється 

основними фарбами в синьо-фіолетовий колір. Протоплазма всіх нейтрофілів 

фіолетово-рожевого відтінку зі специфічною дрібною зернистістю, що запов-

нює всю клітку. 

Сегментоядерні нейтрофіли становлять від 50 до 68%, паличкоядерні 

нейтрофіли 1-4%. Ще рідше, близько 1%, зустрічаються нейтрофіли з круг-

лим ядром - юні форми. 

Збільшення числа паличкоядерних, поява юних, аж до мієлоцитів, но-

сить назву зсуву вліво, або регенеративного зсуву. Зрушенням вправо назива-

ється зміна формули лейкоцитів у бік збільшення більш зрілих клітин. 

Лімфоцити: невеликі клітини розміром 7-9 мікрон. Лімфоцити бувають 

малі, середні і шірокопротоплазменние. Ядро кругле або овальне, щільною і 

грубої структури, синьо-фіолетового кольору. Протоплазма різних відтінків - 

від темно-блакитного до безбарвного, нерідко розрізняються яскраво-червоні 

зерна .. Навколо ядра в протоплазмі завжди помітна світла зона (ободок). У 

нормі лімфоцити складають 25 - 38%. 

Моноцити – це найбільші клітини (діаметр 12-20 мікрон), що зустріча-

ються в нормальній периферичної крові. Ядра з нерівними контурами, різно-

манітної мінливою конфігурації, частіше ниркоподібної або підковоподібної 

форми, ніжні, з шіроконіточной хроматиновой мережею. Протоплазма дріб-

нозернистий, базофильная (синього тону). У протоплазмі є субстанція, фар-

буються в рожевий відтінок, що надає протоплазмі сірувато-димчастий тон. 

Світла зона навколо ядра відсутня. Моноцити складають 6-8% всіх лейкоци-

тів крові. 

Для підрахунку лейкоцитарної формули використовують спеціальний 

клавішний лічильник, на кожній клавіші якого відзначається початкова 6yква 

назви лейкоцитів (Рис. 2.4). 

Лічильник для підрахунку лейкоцитарної формули має 11 клавіш з бу-

квами, відповідними назвами окремих лейкоцитів (плюс 3 клавіші для обліку 

патологічних форм). Над клавішами розміщені віконечка, в яких при натиску 
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відповідних важелів з'являються цифри 1, 2, 3 і т.д. У крайніх правих вікон-

цях підраховується загальна сума натиснутих при підрахуну клавіш. При під-

рахунку 200 клітин лунає дзвінок, який вказує на закінчення підрахунку. Га-

сіння підсумків у всіх оглядових вікнах проводиться за допомогою рукоятки. 

 

 
Рисунок 2.4 – Клавішний лічильник для підрахунку лейкоцитарної, формули. 

А - загальний вигляд; Б - схема клавіатури 

Сітка для підрахунку виготовляється друкарським способом або черти-

тся від руки. Складається з 100 квадратів (10х10). Чотири верхніх ряду приз-

начаються для сегментоядерних нейтрофілів п'ятий для паличкоядерних, такі 

чотири ряди для лімфоцитів і останній ряд - для інших клітин. 

Лейкоцитна формула в нормі має наступний приблизно наступний ви-

гляд: 

Кількість лейкоцитів – 8000 

Базофіли – 1% 

Еозинофіли – 4% 

Юні нейтрофіли – 0% 
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Паличко-ядарні нейтрофіли – 4% 

Сегментно-ядерні нейтрофіли – 60% 

Лімфоцити – 25% 

Моноцити – 6% 

Результати підрахунку лейкоцитарної формули записуються у вигляді 

лейкограми. 

Лейкоцити в мазку розподіляються нерівномірно: більш важкі (базофі-

ли, моноцити) розташовуються по краю мазка, більш легкі (лімфоцити) в се-

редині. Тому огляд препарату слід вести в різних кінцях і в середині. При пі-

драхунку лейкоцитарної формули необхідно дотримуватися одного і того ж 

способу пересування предметного скла (мазка) під об'єктивом. Найкращим 

вважається спосіб микроскопирования в чотирьох місцях мазка, так як різні 

групи клітин можуть розподілитися в мазку нерівномірно. 

Хід дослідження: 

1. На сухій пофарбований мазок нанести краплю іммерсійного масла і, 

закріпивши препарат в препаратоводієм, продивитись його при окулярі 7 х10 

і об'єктиві 90. Для кращої освітленості поля зору конденсор підняти до кінця, 

а діафрагму відкрити. 

2. Переглянути під мікроскопом кров коні, птиці та великої рогатої ху-

доби. В мазках знайти всі основні елементи, порівнявши їх форму, розміри і 

структуру у різних видів тварин (при перегляді керуватися атласом клітин 

крові і зображеннями  в підручнику). 

3. Провести підрахунок 200 клітин (по 50 в кожному кутку) в мазку 

крові коня або великої рогатої худоби, пересуваючи препарат згідно рис. 6. 

4. Для підрахунку користуватися клавішним лічильником або розграф-

леній сіткою. Нараховану суму окремих форм лейкоцитів розділити навпіл і, 

отримавши їх процентний вміст, вивести лейкоцитарну формулу. 

5. Отримані результати звірити з лейкоцитною формулою. 

Дослідження мазка крові проводиться таким чином: об'єктив мікроско-

па встановлюється на край мазка, близько до його кінця. На лічильнику або 
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на спеціальному бланку зазначають всі зустрілися в поле зору клітини. Пере-

сувають мазок від краю вглиб на 3-5 полів зору, потім пересувають його убік 

на 1-2 поля і знову повертаються до краю; потім від краю знову убік і знову 

вглиб мазка і т.д. (Рис. 2.5). 

 
Рисунок 2.5 – Схема пересування мазка при підрахунку лейкоцитарної фмули 

2.7 Гемоліз. Осмотична стійкість еритроцитів. 

Визначення осмотичної резистентності еритроцитів (ОРЕ) є одним з 

найбільш доступних у лабораторної діагностики методом оцінки фізико-

хімічних властивостей мембран еритроцитів. Зміни ОРЕ спостерігаються при 

ряді захворювань, оскільки при гемолітичних анеміях (спадкова микросфе-

роцитарная, аутоімунна) значення цього показника знижуються, при таласе-

мії, гемоглобинопатиях, механічної жовтяниці - підвищуються. 

Осмотический гемоліз відбувається при приміщенні еритроцитів в гі-

потонічний розчин (тобто розчин з меншим осмотичним тиском) або в ізото-

нічний розчин речовини, здатні дифундувати через оболонку еритроцитів 

(сечовина, глюкоза). Під стійкістю (резистентністю) еритроцитів розуміють 

їх здатність протистояти різним руйнівним впливом. Зазвичай досліджують 

резистентність еритроцитів, по відношенню до гіпотонічним розчинів хлори-

стого натрію, тобто їх осматичну стійкість. 

У нормальних умовах еритроцити витримують зниження концентрації 

NаС1 в межах 0,6 - 0,4%, не гемолізіруясь.  

Використовують дефібриновану кров велико, або 30% суспензію ерит-

роцитів. Готують мікроскоп, штатив із пробірками, бюретки на 25 мл, піпет-

ки мірні і очні, предметні і покривні скла, 1%, 0,9% і 0,6% розчини NаС1, 
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нашатирний спирт, дистильовану воду, 5% (ізотонічний) розчин глюкози , 

1% розчин сечовини. 

Перший спосіб 

Хід досліду: 

1. занумерованих шість пробірок. В пробірку № 1 налити 5 мл фізіоло-

гічного розчину, в пробірку № 2 - 5 мл дистильованої води, в пробірку № 3 -5 

мл 5% розчину глюкози, в пробірку № 4 - 4 мл фізіологічного розчину і 1 мл 

хлороформу, в пробірку № 5 - 4 мл фізіологічного розчину і 1 мл нашатирно-

го спирту. 

2. У кожну з пробірок внести піпеткою по 10 крапель дефибринирован-

ной крові, або суспензії еритроцитів, ретельно перемішати вміст і поставити 

в штатив на кілька хвилин. 

3. Розглянути пробірки в прохідному світлі. У всіх пробірках, крім 

першої (контрольної), відбувається гемоліз; розчин набуває прозорість і «ла-

ковий» відтінок. У пробірках № 1-3 гемоліз викликаний осмотичним факто-

ром, в пробірках № 4 і 5 - хімічним (хлороформ розчиняє ліпоїдному мем-

брану еритроцитів, аміак руйнує її). 

Другий спосіб 

Хід досліду: 

1. На 3 предметних стеклах помістити по невеликій краплі крові, взятої 

з надрезанного пальця жаби. 

2. До першої краплі додати краплю 0,6% розчину NаС1, до другої - 

краплю дистильованої води, до третьої - краплю 1% розчину сечовини. 

3. Накрити краплі покривними стеклами і спостерігати під мікроско-

пом. 

У першому препараті гемолізу не настає (ізотонічний розчин), в двох  

Третій спосіб 

Визначення осмотичної резистентності еритроцитів: 

Хід досліду: 
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занумерованих 7 пробірок і заповнити їх розчинами NaCl спадної кон-

центрації за наступною таблицею: 

Таблиця 2.1 – Концентрація розцину в пробірках 

Вміст 

пробирок 

Номер пробірки 

1 2 3 4 5 6 

NaCl 1% розчин 

(мл) 

9 7 5 4 3 2 

Дистильованная 

вода 

1 3 5 6 7 8 

Всього (мл) 10   

10 

10 10 10 10 

Концентрація 

NaCl (%) 

0,6 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 

Результат       

2. У кожну пробірку внести по 5 крапель дефибринированной крові або 

суспензії еритроцитів і, затиснувши пробірки пальцем, змішати вміст; 

3. Через 5-10 хв спостерігати результати. Зазвичай в перших трьох про-

бірках гемолізу не відбувається, в пробірці № 4 відбувається частковий гемо-

ліз (розчин набуває жовтого або слабо-рожеве забарвлення, не прозорий), в 

пробірках 5-7 - повний гемоліз. 

4. відцентрифуговувати вміст кожної пробірки протягом 5 хв при 2000 

об / хв і переконатися в наявності або відсутності осаду еритроцитів. 

5. Занести в таблицю результати: (+} - повний гемоліз, «+, -» - частко-

вий гемоліз, «-» відсутність гемолізу. 

Мінімальна резистентність еритроцитів відповідає концентрації NaCl, в 

якій відбувається частковий гемоліз, максимальна - концентрації NаС1, що 

обумовлює повний гемоліз (рідина прозора, забарвлюється в яскраво-

червоний колір; осад еритроцитів відсутня)[6]. 
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2.8 Згортання крові 

Згортання крові - захисна реакція, що оберігає організм від крововтра-

ти. Це складний ферментативний процес, що знаходиться під нервово-

гуморальним контролем. У крові тварин містяться численні фактори, котрі 

ділять на прокоагулянти (сприяють згортанню) і антикоагулянти (перешко-

джають згортанню). Прокоагулянти (фактори згортання) знаходяться в плаз-

мі, в кров'яних пластинках і еритроцитах. У циркулюючої крові ці фактори 

знаходяться в неактивній формі, їх діяльність пригнічується природними ан-

тикоагулянтами або інгібіторами згортання. 

Розрізняють 3 фази згортання крові, яка витікає з кровеносних судин: 

утворення кров'яного і тканинного тромбопластину (тромбокінази); утворен-

ня тромбіну; випадання ниток фібрину і утворення тромбу. У кожній з цих 

фаз бере участь ряд прокоагулянтов і антикоагулянтів. 

Фібрин випадає у вигляді найтонших ниток і утворює остов, в якому 

затримуються формені елементи і плазма. Виникає тромб. 

Підготовка досвіду: 

Для досвіду використовують цільну кров, отриману з вени. Слід підго-

тувати операційне поле для взяття крові. Підготувати голки для взяття крові, 

предметні скельця знежирені, апарат Безарона, водяну баню, пробірки 

центрифужні, спирт, вату, йод.Апарат Безарона складається з двох металевих 

камер - повітряному і водяному, з термометрами. На металевій рамці всере-

дині повітряної камери встановлено увігнуте скло, покрите парафіном. Скло 

повертається за допомогою гвинта, водяна камера підігрівається пальником. 

Хід досліду: 

1. На знежирене предметне скло нанести 2 краплі крові, отриманої з 

вени, і покласти його під скляну воронку, де знаходиться марля, змочена во-

дою. 

Через кожні 2 хв (при дослідженні крові курки через 1 хв) витягувати скло і 

спостерігати за формою краплі при нахилі скла. При настанні згортання, кра-

Лу
тч
ен
ко

 М
. В

. К
іВР
А, 

20
16



57 

 

пля крові не змінює форми. Порівняйте показники згортання крові у овець, 

кролика і птахів. 

2. У добре промиту центрифужную пробірку взяти 2 мл крові з вени ві-

вці (кролика) і негайно поставити її в водяну баню при 37 ° С. Через кожну 

хвилину нахиляти пробірку в одну сторону приблизно на 50 °, стежачи за ру-

хом крові. Спочатку кров стікає по стінці пробірки. Помітити за секундомі-

ром момент, коли кров перестане стікати і в пробірці утворюється згусток 

(метод Лі і Уайта). 

3. Протерти оглядове скло апарату Безарона, змочити водою марлевий 

мішечок, на дно камери згоряння налити 15 мл теплої води. Водяну камеру 

апарату заповнити на 3/4 об'єму водою. Закрити апарат кришкою. Нагріти 

воду в водяній бані, так щоб температура повітря в повітряній камері стано-

вила З7°. Після взяття крові 2 краплі її негайно нанести на увігнуте скло апа-

рату. Повітряну камеру закрити кришкою. Через кожні 30 з злегка повертати 

увігнуте скло, стежачи за поведінкою краплі. Спочатку вона катається як 

ртуть, потім руху сповільнюються. Закінченням згортання вважається мо-

мент, коли при повороті скла на 90° кров з нього не стікає. 

2.8.1 Визначення часу згортання крові за способом Бюркера 

Устаткування і реактиви: 

1. Годинний скло. 

2. Чашка Петрі з вологою фільтрувальної папером НАДН. 

3. Тонка скляна паличка або голка. 

4. Голка Франка або скарифікатор. 

5. Дистильована вода. 

6. Секундомір 

Хід дослідження: 

На годинне скло наносять одну краплю прокип'яченої дистильованої 

води. Голкою Франка роблять укол в мочку вуха тварини, першу краплю зні-

мають, а другу наносять на годинне скло, помішують тонкою скляною пали-
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чкою. Час взяття крові відзначають за секундоміром. Годинний скло помі-

щають в чашку Петрі. Найкраще проводити дослідження при температурі 

25оC. Кожні півхвилини тонкою скляною паличкою або голкою торкаються 

до краплі крові від центру до периферії до тих пір, поки за паличкою не потя-

гнуть перші ниточки фібрину, після чого зазначають час їх появи. 

2.8.2 Визначення тривалості кровотечі за Дуке 

Оцінка отриманих даних: 

У здорових людей час згортання за методом Бюркера одно 5-6 хвили-

нах. У тварин згортання крові варіює від 2,5 до 10 хв. 

Визначення тривалості кровотечі за Дуке оснащення і реактиви: 

1. Голка Франка або скарифікатор. 

2. Фільтрувальний папір. 

3. Секундомір. 

Хід дослідження: 

Голкою Франка роблять укол глибиною 3 мм в м'якоть пальця або моч-

ку вуха. Мимовільно виступає кров знімається кожні 15-30 секунд фільтру-

вальної папером. Через 1-3 хвилини знята фільтрувальної папером крапля 

стає маленькою, потім папір зовсім не фарбується. Проміжок часу від момен-

ту появи першої краплі крові до припинення фарбування фільтрувального 

паперу позначається як тривалість кровотечі. 

Оцінка отриманих даних: 

Нормальна тривалість кровотечі 2 - 4 хвилини. 

2.9 Визначення груп крові 

В основі вчення про групи крові лежать внутрішньовидові біологічні 

відмінності крові людини і тварин. Ці відмінності виявляються, зокрема, в 

наявності у різних індивідуумів специфічних білків агглютиногенов (на по-

верхні еритроцитів) і аглютиніни (в плазмі). Є два види агглютиногенов (А і 

В) і, відповідно два види аглютинінів (α і β). Залежно від їх наявності або від-

сутності кров людини відносять до однієї з чотирьох груп: 
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Таблиця 2.1 – Групи крові 

Агглютинуючі білки 

 

 

Групи крові 

Агглютиногени еритроцитів Н

емає 

А B А

В 
Агглютиніни плазмы α і 

β 

β α Не

т У межах кожної групи однойменні аглютиніни і агглютіногени невідо-

мі, тому еритроцити НЕ агглютинируются. Однак їх аглютинація (склеюван-

ня в грудочки) настає при змішуванні однойменних аглютинінів і агглютино-

генов, що може виникнути при переливанні несумісної крові. При перели-

ванні слід враховувати властивості сироватки реципієнта і еритроцитів доно-

ра. Сироватка донора до уваги не береться, так як, вступаючи в кров'яне рус-

ло реципієнта, вона втрачає свої агглютинирующие властивості. В даний час 

найбільш прийнятний варіант, коли кров від донора переливають реціпіенту-

одноіменной групи). 

Подготовка досліду: 

Для роботи потрібні стандартні сироватки крові II і III груп, предметні 

скельця, голки-ланцети, скляні палички, воскової олівець, піпетки, спирт, 

ефір. 

Хід досліду: 

На чисте предметне скло нанести двома різними піпетками стандартні 

сироватки 11 і III груп (попередньо на зворотному боці скла відзначити вос-

ковим олівцем номер групи сироватки). 

Проколоти палець і виступила кров (невелика кількість, в 10 разів ме-

нше краплі сироватки) перенести піпеткою в сироватку II групи; іншою чарі-

вною перенести кров в сироватку III групи, уникаючи гемолізу. 

Змішати кров з сироваткою легким погойдуванням скла. 

Через 3-4 хв після змішування визначити результати. 

На склі можна спостерігати один з варіантів, зображених на рисунку 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Схема визначення груп крові 

Відсутність аглютинації в обох пробах означає, що досліджувана кров 

належить до першої групи; 

При аглютинації з сироваткою III групи - досліджувана кров II групи; 

При аглютинації з сироваткою II групи - кров III групи. Кров IV групи 

агглютинирует з обома сироватками. 

Близько 45% населення мають кров I групи, 35% - кров II групи, 15% - 

кров III групи, 6% - кров IV. 

В еритроцитах 85% людей, крім описаних агглютінногенов, міститься 

антиген, званий резус-фактором. Введення його людям з резус-негативною 

кров'ю може викликати утворення відповідних аглютинінів і гемолізинів, а 

повторне введення - агглютинацию еритроцитів донора і гемотрансфузійним 

шок.[7]. 

Наявність або відсутність резусфактора визначають за допомогою спе-

ціальних стандартних сироваток. 

Отже недоліки в існуюцих методах полягають в тому що вони не базу-

ються на комп'ютерній обробці. Підвищити ефективність діагностики мож-

ливо сучасними методами, які базуються на використанні обробки зображень 
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3 КОМП'ЮТЕРНА ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ 

3.1 Загальний опис методу 

При цифровій обробці зображення зазвичай використовується його по-

дання до пам'яті у вигляді матриці пікселів f(m1, m2), 0 ≤ m1 ≤ M1 - 1, 0 ≤  m2 ≤ 

M2 - 1. Обробка зображення в загальному випадку полягає у виконанні будь-

якого перетворення зазначеної матриці, в результаті якого формується набір 

її числових характеристик або нове, оброблене зображення - g (n1, n2), 0 ≤  n1 

≤  N1 - 1, 0 ≤  n2 ≤  N2 - 1. Перетворення може стосуватися значень елементів 

або їх координат (індексів ), виконуватися над матрицею в цілому, групою 

елементів або над кожним елементом окремо. 

В даному розділі розглядається найпростіший вид цифрової обробки 

зображень, що полягає у виконанні одного і того ж функціонального перет-

ворення для кожного елемента матриці незалежно від його положення і зна-

чень інших (сусідніх) елементів. Така обробка отримала назву поелементного 

перетворення зображень. Вона переводить значення кожного елемента f в 

нове значення g, відповідно до вказаної функціональною залежністю 

       

Розміри вхідного і вихідного зображення тут, очевидно, збігаються (M1 

= N1, M2 = N2). При практичної реалізації поелементний перетворень можна 

безпосередньо обчислювати кожне значення перетвореного елемента в від-

повідно до певного типу функції (1). Однак для досить складних функцій та-

ка побудова процедури обробки виявляється незручним через великі витрат 

машинного часу на обчислення. Швидкість обробки зростає при переході до 

табличному завданням функції перетворення. Алгоритм роботи з таблицею 

дуже простий: за значенням f обчислюється адреса (номер рядка) таблиці з 

вихідним значенням g. Очевидні переваги такого підходу: високу швидкодію, 

а також гнучкість процедури обробки (таблиця перетворення по суті є пара-
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метром процедури і може легко змінюватися); недолік: наближеність резуль-

татів через обмеженої кількості рядків таблиці. 

Незважаючи на простоту, метод поелементний перетворень дозволяє 

вирішити досить багато прикладних задач поліпшення якості та аналізу зо-

бражень. Розглянемо деякі з них[8]. 

3.1.1 Лінійне контрастування 

Зображення, що вводяться в комп'ютер, часто є малоконтрастними, 

тобто у них варіації функції яскравості малі в порівнянні з її середнім зна-

ченням. Реальний динамічний діапазон яскравості [fmin, fmax] для таких зо-

бражень виявляється набагато менше допустимого діапазону (шкали яскра-

вості). Завдання контрастування полягає в "розтягуванні" реального динаміч-

ного діапазону на всю шкалу. Контрастування можна здійснити за допомо-

гою лінійного поелементного перетворення 

Параметри цього перетворення a, b неважко визначити, виходячи з необхід-

ного зміни динамічного діапазону. Якщо в результаті обробки потрібно 

отримати шкалу [gmin, gmax], то, як випливає з (2), 

 

Звідси 

При діалогової обробці зображень іноді простіше не визначати параметри 

перетворення (2), а безпосередньо будувати його в табличній формі, орієн-

туючись на межі розподілу ймовірностей функції яскравості. 

Порогова обробка 
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Деякі завдання обробки зображення пов'язані з перетворенням півтону-

вання (тобто такого, яке має багато градацій яскравості) в бінарне (двухгра-

даціонное). Таке перетворення здійснюється в першу чергу для того, щоб 

скоротити інформаційну надмірність зображення, залишити в ньому тільки 

ту інформацію, яка потрібна для вирішення конкретного завдання. У бінар-

ному зображенні повинні бути збережені цікавлять нас деталі (наприклад, 

обриси зображених об'єктів) та виключені несуттєві особливості (фон). 

Порогова обробка півтонування полягає в поділі всіх елементів зобра-

ження на два класи за ознакою яскравості, тобто у виконанні поелементного 

перетворення вигляду 

 

При виконанні порогової обробки основне питання полягає у виборі 

порога f0. Нехай півтонування містить цікаві для нас об'єкти однієї яскравості 

на тлі іншої яскравості (типові приклади: машинописний текст, креслення, 

медичні проби під мікроскопом і т. Д.). Тоді в ідеалі щільність розподілу яр-

костей повинна виглядати як дві дельта-функції (рис. 8а). В даному випадку 

завдання встановлення порога тривіальна: як f0 можна взяти будь-яке значен-

ня між "піками". На практиці, однак, зустрічаються певні труднощі, пов'язані 

з тим, що, по-перше, спотворений шумом і, по-друге, як для об'єктів, так і для 

фону характерний деякий розкид яркостей. В результаті піки функції щільно-

сті розподілу "розпливаються", хоча зазвичай її бимодальность зберігається 

(рис. 8б). У такій ситуації можна вибрати поріг f0, відповідний положенню 

мінімуму між модами, тобто використовувати функцію поелементного пере-

творення, показану на рис. 8в. Лу
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Рисунок 3.1 – Сумісне розподілення яскравості вух об'єктів 

3.1.2 Препарування 

Широкий клас процедур обробки зображень полягає в їх препарування, 

тобто в приведенні до такого виду, який, можливо, дуже далекий від природ-

ного, але зручний для візуальної інтерпретації або подальшого машинного 

аналізу. 

Багато операцій препарування можуть здійснюватися за допомогою по-

елементний перетворень спеціальних видів. Так, окремим випадком препару-

вання є порогова обробка, розглянута вище. Перерахуємо деякі інші викорис-

товувані перетворення. 

Очевидним узагальненням порогової обробки є перетворення яскравос-

ті зрізу (рис. 9а). Воно дозволяє виділити певний інтервал діапазону яркостей 

вхідного зображення. Переміщаючи "робочий" інтервал за шкалою і змінюю-

чи його ширину, можна зробити візуальний аналіз окремих зображених об'є-

ктів, що розрізняються по яскравості. Деталі, які не потрапляють в зазначе-

ний інтервал, тобто відносяться до "фону", будуть придушені. На рис. 9б на-

ведений варіант яркостного зрізу зі збереженням фону. В даному випадку зо-
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браження в цілому зберігається, але на ньому "висвічуються" ділянки, що по-

трапили в заданий інтервал яркостей. Якщо цей інтервал примикає до кордо-

ну шкали яскравості, то отримуємо перетворення так званої неповної порого-

вої обробки (рис. 3.2в). 

Контрастне масштабування в своєму найпростішому варіанті збігається 

за змістом з лінійним контрастуванням, розглянутим в п. 3.2, тут "робочий" 

інтервал яркостей розтягується на весь діапазон допустимих значень (рис. 

3.2г). В інших випадках контрастне масштабування може бути пов'язано зі 

зверненням функції яскравості, тобто отриманням "негативу" (рис. 3.2д), ви-

ставою "робочого" інтервалу яркостей на однорідному фоні: чорному (рис. 

3.2е), білому (рис. 3.2ж) або сірому (рис. 3.2з) і т. д. 

 
Рисунок 3.2 – Перетворення яскравості світла 

Пилкоподібна контрастне масштабування ілюструє рис. 9-ти. Як пока-

зує практика, якщо зображення складається з декількох великих областей з 
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повільно змінними (по площині) значеннями яскравості, то таке перетворен-

ня майже не руйнує цілісності його сприйняття і в той же час різко збільшує 

контрастність погано помітних дрібних деталей. 

3.2 Виділення контурів 

3.2.1 Постановка завдання виділення контурів 

Дослідженнями психологів встановлено, що з точки зору розпізнавання 

і аналізу об'єктів на зображенні найбільш інформативними не є значення яр-

костей об'єктів, а характеристики їх кордонів - контурів. Іншими словами, 

основна інформація міститься над яскравості окремих областей, а в їх обри-

сах. Завдання виділення контурів полягає в побудові зображення саме меж 

об'єктів і контурів однорідних областей. 

На рис. 3.3а, б показані відповідно вихідне зображення, що складається 

з областей різної яскравості, і його графічний варіант, що складається тільки 

з меж цих областей. 

 

Рисунок 3.3 –Визначення поняття контуру 

Будемо називати контуром зображення сукупність його пікселів, в око-

лиці яких спостерігається стрибкоподібне зміна функції яскравості. Так як 
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при цифровій обробці зображення представлено як функція цілочисельних 

аргументів, то контури представляються лініями шириною, як мінімум, в 

один піксель. При цьому може виникнути неоднозначність у визначенні лінії 

контуру, як це показано на рис. 3.3г, д, для вихідного зображення з перепа-

дом яскравості (рис. 3.3в). 

Якщо вихідне зображення, крім областей постійної яскравості, містить 

ділянки з плавно мінливою яскравістю, то введене визначення контуру зали-

шається справедливим, однак при цьому не гарантується безперервність кон-

турних ліній: розриви контурів будуть спостерігатися в тих місцях, де зміна 

функції яскравості не є достатньо різким (цей ефект ілюструється на рис. 

3.4). 

 
Рисунок 3.4 – Розрив контуру 

З іншого боку, якщо на "кусочно-постійному" зображення повинно ма-

ти шум, то, можливо, будуть виявлені "зайві" контури в точках, які не є ме-

жами областей. 

При розробці алгоритмів виділення контурів потрібно враховувати за-

значені особливості поведінки контурних ліній. Спеціальна додаткова оброб-

ка виділених контурів дозволяє усувати розриви і пригнічувати неправдиві 

контурні лінії. 

Загальну процедуру побудови бінарного зображення меж об'єктів ілюс-

трує блок-схема, представлена на рис. 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Процедура виділення контурів 

Початкове зображення f піддається лінійної або нелінійної обробці, з 

тим щоб виділити перепади яскравості. В результаті цієї операції формується 

зображення e, функція яскравості якого істотно відрізняється від нуля тільки 

в областях різких змін яскравості зображення f. Потім в результаті порогової 

обробки з зображення e формується графічний (контурний) препарат g. Пра-

вильний вибір порога на другому етапі повинен проводитися з таких мірку-

вань. При занадто високому порозі можуть з'явитися розриви контурів, а сла-

бкі перепади яскравості не будуть виявлені. При занадто низькому порозі че-

рез шумів і неоднорідності областей можуть з'явитися помилкові контури. 

Інших особливостей порогова обробка не має. Тому звернемо основну увагу 

на першу операцію - виділення перепадів яскравості (контурів) - і розглянемо 

основні методи виконання цієї операції. 

3.2.2 Градієнтний метод 

Одним з найбільш простих способів виділення кордонів є просторове 

диференціювання функції яскравості. Для одновимірної безперервної функції 

яскравості f (x) цей спосіб ілюструє рис. 3.6. 

 
Рисунок 3.6 – Дифериціювання функції яскравості 

Для двовимірної функції яскравості f (x, y) перепади в напрямках x і y 

реєструються приватними похідними∂f(x,y)/∂x і ∂f(x, y)/∂y, які пропорційні 
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швидкостям зміни яскравості в відповідних напрямках. Виділення перепадів 

яскравості в двовимірному випадку ілюструє рис. 3.7, на ньому одноразова 

штрихування відповідає нульовому значенню функції, дворазова - від'ємного 

значення, відсутність штрихування - позитивного). Бачимо, що підкреслення 

контурів, перпендикулярних до осі x, забезпечує похідна∂f(x,y)/∂x (рис. 3.7б), 

а підкреслення контурів, перпендикулярних до осі y, -∂f(x, y)/∂y, ( рис. 3.7в). 

 
Рисунок 3.7 – Виділення перепадів яскравості 

У практичних завданнях потрібно виділити контури, напрямок яких є 

довільним. Для цих цілей можна використовувати модуль градієнта функції 

яскравості який пропорційний максимальної (у напрямку) швидкості зміни 

функції яскравості в даній точці і не залежить від напрямку контуру. 

 

Модуль градієнта на відміну від приватних похідних приймає тільки 

невід'ємні значення, тому на одержуваного зображення (рис. 3.7г) точки, що 

відповідають контурам, мають підвищений рівень яскравості. 

Для цифрових зображень аналогами приватних похідних і модуля гра-

дієнта є функції, що містять дискретні різниці, наприклад: Лу
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Таким чином, операція виділення контурів полягає у виконанні нелі-

нійної локальної обробки зображень "вікном" 2 i 2 (без однієї точки): 

 

3.3 Обробка зображень ковзним віконом 

3.3.1 Постановка задачі 

Розглянемо поле зображення, яке сканується ковзаючим "вікном", що 

покриває одночасно кілька пікселів. При цьому у вікні виявляється невели-

кий фрагмент зображення. При переміщенні вікна фрагмент змінюється. По-

ступово вікно сканує всі зображення повністю. Сканування зображення ковз-

ним вікном ілюструється рис. 15 (зображення являє собою півкільце). На рис. 

15 показано три різних положення вікна. 

Всі пікселі, що потрапляють у вікно, обробляються за деякими прави-

лами. Результатом обробки є піксель вихідного зображення, зазвичай відпо-

відний центру вікна. 
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Рисунок 3.8 – Сканування зображення ковзним выкном 

Найбільш поширені види вікон представлені на рис.3.9. Всі пікселі, що 

потрапляють у вікно, обробляються за деякими правилами. Результатом об-

робки є піксель вихідного зображення, він зазвичай відповідає центру вікна. 

 

 
Рисунок 3.9 – Розповсюждені види вікон 

З (37) випливає, що поелементне перетворення є окремим випадком 

локальної обробки зображень, що відповідає розмірам вікна 1×1. У загально-

му випадку функція (37) є нелінійної і може мати досить складну структуру. 

Ясно, що для її реалізації не можна використовувати табличний метод (як 

при поелементної обробки). Для великого числа практичних завдань обробку 

Лу
тч
ен
ко

 М
. В

. К
іВР
А, 

20
16



72 

 

можна представити у вигляді накладення лінійної обробки вікном і поелеме-

нтного перетворення. Зазначена процедура має вигляд 

 

де e (n1, n2) - проміжне зображення, a (k1, k2) - коефіцієнти лінійної мас-

ки; c - коефіцієнт постійного зміщення. 

Співвідношення (38) описує двовимірну згортку функції яскравості ви-

хідного зображення f (n1, n2) з імпульсною реакцією a (k1, k2) деякої двовимі-

рної системи. Вибираючи певним чином коефіцієнти маски a (k1, k2), а також 

її розміри, можна виконати різні операції по поліпшенню якості зображення: 

підвищення різкості, згладжування шумів, підкреслення контурів, низкочас-

тотную або високочастотну фільтрацію і т. Д. З міркувань простоти зазвичай 

застосовуються вікна малих розмірів 3×3 або 5×5. 

 

Коефіцієнт з в (38) не має принципового значення для виконуваних 

операцій. Він необхідний для "компенсації" виходять негативних значень ві-

дліків яскравості. 

При обробці зображень з використанням лінійної маски слід врахову-

вати "крайові ефекти". З практичної точки зору поточна й оброблене зобра-

ження зручно вважати мають однакові розміри M1×M2. Однак з (38) випли-

ває, що в цьому випадку получающееся зображення не визначено поблизу 

країв, так як вікно виходить за кордон зображення при деяких значеннях ін-

дексів m і n. В цьому випадку зазвичай вважають, що невизначені значення 

елементів яскравості поза полем зображення (n1 ≤ 0, або n2 > 0, або n1 > M1, 

або n2 > M2) рівні константі (наприклад, нулю) або значень найближчих пев-

них елементів. 

Моделі перешкод при реєстрації зображень 
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Ніяка система реєстрації не забезпечує ідеального якості зображень до-

сліджуваних об'єктів. Зображення в процесі формування їх зображують сис-

темами (фотографічними, голографічними, телевізійними) зазвичай підда-

ються впливу різних випадкових перешкод або шумів. На відміну від так зва-

них детермінованих спотворень, які часто описуються поелементно функціо-

нальними перетвореннями вихідного зображення, для опису випадкових 

впливів використовують моделі адитивної, імпульсного і мультиплікативного 

шумів. 

Найбільш поширеним видом перешкод є випадковий адитивний шум, 

статистично незалежний від відеосигналу. Модель адитивного шуму викори-

стовується тоді, коли сигнал на виході зображує системи або на якомусь 

проміжному етапі перетворення може розглядатися як сума корисного сигна-

лу і деякого випадкового сигналу (шуму). Модель адитивного шуму добре 

описує дію зернистості фотоплівки, флуктуаційний шум в радіотехнічних си-

стемах, шум квантування в аналогоцифрового перетворювачах і т.п. 

Якщо дія шуму позначається не по всій протяжності поля зображення, 

а тільки в випадково розташованих точках, в яких значення функції яскраво-

сті замінюються випадковими величинами, то шум називають імпульсним. 

На зображенні такі перешкоди виглядають ізольованими контрастними точ-

ками. Будемо вважати, що спотворені точки рівномірно розподілені по всьо-

му полю зображення, а яскравість перекручених точок має рівномірний роз-

поділ в деякому діапазоні. Імпульсний шум характерний для систем передачі 

зображень по радіоканалах з використанням нелінійних методів модуляції, а 

також для цифрових систем передачі і зберігання зображень. Зокрема, імпу-

льсний шум притаманний пристроїв введення зображень з телевізійної каме-

ри. 

Більш загальною лінійною моделлю спостереження зображення в умо-

вах перешкод є модель, що враховує поряд з адитивним шумом динамічні 

просторові спотворення. Якщо такі спотворення можна описати просторово-
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однорідного (інваріантної до зрушення) лінійної системою з імпульсною ха-

рактеристикою h(k1,k2), то модель спостереження набирає вигляду 

 

де υ(n1, n2) - випадковий шум. 

Модель (39) описує спотворення, викликані рухом системи реєстрації 

щодо об'єкта, турбулентністю атмосфери, аберацією оптичної системи, нето-

чністю фокусування і т.п. 

3.3.2 Алгоритми лінійної фільтрації зображень 

Розглянемо схему спотворення і фільтрації (відновлення) зображень, 

представлену на рис. 3.10 

 

Рисунок 3.10 – Модель спотворення і відновлення зображення 

Метою відновлення спотвореного зображення y(n1, n2) є отримання з 

нього за допомогою деякої обробки зображення, яке близьке до ідеального 

зображенню x(n1, n2) по заданому критерію. Виходять в результаті обробки 

зображення будемо називати оцінкою вихідного (ідеального) зображення 

x(n1,n2). Визначимо помилку оцінювання в кожній точці зображення
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а також середню квадратичну помилку (СКП) через її квадрат, тобто 

дисперсію помилки: 

 

Критерій мінімуму квадрата СКП (ε
-2→

min) є найбільш універсальним і 

поширеним критерієм якості відновлення при проектуванні алгоритмів філь-

трації зображень через математичної простоти. Однак цей критерій має недо-

лік, що полягає в тому, що він не завжди узгоджується з суб'єктивним (псіхо-

візуальним) критерієм якості, заснованим в основному на точності передачі 

контурів. 

Зазначений критерій є конструктивним і дозволяє теоретично розрахо-

вувати оптимальні (дають мінімуми квадрата СКП) алгоритми фільтрації при 

розглянутих моделях спостереження. Однак оптимальні алгоритми виявля-

ються досить складними для розрахунку і реалізації. В автоматизованих сис-

темах обробки зображень перевага віддається так званим Квазіоптимальний 

алгоритмам, які дають мінімум квадрата СКП в деякому класі алгоритмів із 

заданою структурою і незначно відрізняються від оптимальних за цим крите-

рієм. Зазвичай спектр шуму містить більш високі просторові частоти, ніж 

спектр ідеального зображення. Цей факт наводить на думку, що проста низь-

кочастотна фільтрація може служити ефективним засобом придушення шу-

мів. В принципі будь-який фільтр з невід'ємними коефіцієнтами має згла-

джуючими властивостями. Можна запропонувати наступні згладжують мас-

ки: 
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Коефіцієнти масок нормовані: 

 

з тим щоб процедура усунення неполадок не викликала зміщення яск-

равості вихідного зображення. Маски (42) відрізняються ступенем згладжу-

вання шумів (у маски A1 вона максимальна, у A3 - мінімальна). Вибір коефі-

цієнтів маски повинен проводитися експериментально. При збільшенні сту-

пеня згладжування шумів відбувається також придушення високочастотної 

складової корисного зображення, що викликає зникнення дрібних деталей і 

розмазування контурів. Якщо необхідний ступінь згладжування із застосу-

ванням маски розміру 3×3 не досягається, то слід використовувати згладжу-

ють маски великих розмірів (5×5, 7×7, …). 

3.3.3 Медіанний фільтр 

Медіанний фільтр на відміну від фільтра, що згладжує реалізує нелі-

нійну процедуру придушення шумів. Медіанний фільтр являє собою ковзне 

по полю зображення вікно W, що охоплює непарне число відліків. Централь-

ний відлік замінюється медіаною всіх елементів зображення, що потрапили у 

вікно. Медианой дискретної послідовності x1, x2, ..., xL для непарного L нази-

вають такий її елемент, для якого існують (L - 1) / 2 елементів, менших або 

рівних йому за величиною, і (L - 1) / 2 елементів, більших або рівних йому за 

величиною. Іншими словами, медіаною є середній по порядку член ряду, що 
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виходить при впорядкуванні вихідної послідовності. Наприклад, med (20, 10, 

3, 7, 7) = 7. Двовимірний медіанний фільтр з вікном W визначимо наступним 

чином: 

 

Як і згладжує фільтр, медіанний фільтр використовується для приду-

шення адитивного та імпульсного шумів на зображенні. Характерною особ-

ливістю медіанного фільтра, що відрізняє його від згладжує, є збереження 

перепадів яскравості (контурів). При цьому якщо перепади яскравості великі 

в порівнянні з дисперсією аддитивного білого шуму, то медіанний фільтр дає 

менше значення СКП в порівнянні з оптимальним лінійним фільтром. Особ-

ливо ефективним медіанний фільтр є в разі імпульсного шуму. На рис. 3.11 

показано вплив згладжує і медіанного фільтрів з трьохелементної вікном на 

зашумленний аддитивним шумом перепад яскравості для одновимірного сиг-

налу. 
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Рисунок 3.11 – а – Початковий сигнал; б – зашумлений сигнал;  

в – результат згладжування; г – результат медіаційної фільтрації. 

Що стосується імпульсного шуму, то, наприклад, медіанний фільтр з 

вікном 3×3 повністю пригнічує поодинокі викиди на рівномірному фоні, а 

також групи з двох, трьох і чотирьох імпульсних викидів. У загальному ви-

падку для придушення групи імпульсних перешкод розміри вікна повинні 

бути щонайменше вдвічі більше розмірів групи перешкод. 

Серед медіанний фільтрів з вікном 3×3 найбільш поширені такі: 

 

Координати представлених масок означають, скільки раз відповідний 

піксель входить в описану вище впорядковану послідовність. 

У таблиці 2 наведені результати обробки деяких бінарних зображень 

медіа фільтрами з масками . 
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3.4 Прикладні задачі обробки зображень : аналіз препаратів 

крові 

Завдання аналізу препаратів крові можна уявити як сукупність ряду пі-

дзадач. Розглянемо одну з них: розрахунок концентрації еритроцитів. 

Основні проблеми, що виникають при аналізі зазначеного класу зобра-

жень, - це підвищення якості введеного зображення, відділення частинок за-

даного класу від всієї сукупності мікрочастинок зображення, підрахунок їх 

геометричних характеристик. 

Обробка зображення препарату крові, що містить еритроцити (див. Рис. 

19а), являє собою сукупність наступних завдань: 

- Видалення імпульсного і адитивного шумів, 

- Порогова обробка, 

- Медіанна фільтрація, 

- Побудова гістограми площ. 

Недостатня контрастність і нерівномірний розподіл яскравості по полю 

зображення є істотною перешкодою для виявлення частинок. Розроблений і 

реалізований метод вирівнювання з контрастуванням дозволяє позбутися від 

цих недоліків (рис. 3.12б). В даному методі вихідне зображення сканується 

"вікном" довільного розміру. Усередині "вікна" проводиться лінійне перетво-

рення яскравості, яке призводить діапазон яскравості поля зображення до ді-

апазону [0; 255]. 

Для скорочення інформаційної надмірності півтонування перетворить-

ся в результаті порогової обробки в графічний препарат (двухградаціонное 

зображення) (рис. 3.12в). Для видалення дрібних шумових накладень на гра-

фічному препараті використовується медіанний фільтр (рис. 3.12г). 
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Таблиця 2 – Вплив медіанних фільтрів на бінарні зображення 

 

Специфіка зображення препарату крові, що містить еритроцити, поля-

гає в тому, що воно містить як поодинокі, так і злипші частки. Тому для ви-

значення концентрації еритроцитів здійснюється розбиття злиплих частинок. 
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Розбиття проводиться по середній площі частки. Графічний інтерфейс корис-

тувача, що містить гістограму площ і реалізує діалоговий режим роботи сис-

теми, представлений на рис. 3.13. 
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Рисунок 3.12 – Зображення препарату крові, що містить еритроцити (а): вирі-

внювання з контрастуванням(б), пороговаобробка (в) і медіанна фільтрація 

(г). 
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Рисунок 3.13 – Графічний інтерфейс користувача при вирішуванні задачі пі-

драхунку еритроцитів 

Збільшення концентрації свідчить про посилення імунної реакції орга-

нізму, наприклад, при інфекціях або алергії[8]. 

Отже комп'ютерна обробка зображень як фундаментальне наукове на-

прямок є невичерпною. Цей напрямок спирається на математику, фізику, біо-

логію, інформатику. Методи і засоби комп'ютерної обробки зображень мають 

найрізноманітніші застосування: наука, техніка, медицина, соціальна сфера. 

Практично вже зараз прогрес суспільства, особливо в сфері охорони здоров'я, 

багато в чому залежить від досягнень комп'ютерної обробки зображень. На-

далі роль комп'ютерної обробки зображень в житті людини буде зростати ще 

більше. 
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4 ОБРОБКА У СЕРЕДОВИЩІ MATLAB 

Обробка зображень застосовується в багатьох сферах діяльності люди-

ни. Розвиток інформаційних технологій сприяє підвищенню якісного рівня 

аналізу даних. Також прогрес комп'ютерної техніки впливає на швидкодію і 

достовірність такої обробки. 

В медицині застосовується для підрахунку кількості певних об'єктів на 

зображеннях зрізів біологічних тканин. Наприклад, дозволяє автоматично 

виділяти різні об'єкти зображення і оцінювати їх процентний склад залежно 

від площі; також застосовується при аналізі крові (побудові і аналізі еритро-

цитарної гістограми, підрахунку тромбоцитів і т.д.)[9]. 

 
Рисунок 4.1 – Блок-схема підрахунку форменних елементів крові 

На рис.4.1 показана блок-схема підрахунку . Для збору даних я викори-

став зразки зображень з інтернет-медичної бібліотекив якості вхідного зо-

браження, і це показано на рис. 4.2.[12] Це зображення повинно бути покра-

щене для подальшого аналізу. Це попередній процес оброблення зображення 

перед подачею в процес сегментації. Сегментація це процес виділення черво-

них кров'яних тілець і інших клітин в мазка крові зображення. Останній про-
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цес підрахунку кількості червоних кров'яних клітин використовую техгіку 

перетворення Хоу[10]. 

Зчитування інформації: 

 
Рисунок 4.2 – Вхідне зображення 

Завантажємо файл 'bloodcells.png', який є зображенням форменних еле-

ментів крові. 

close all;  

Завантаження зображення: 

rgbImage = imread('bloodcells.png');  

Відображення вихідного зображення: 

subplot(1, 2, 1); 

imshow(rgbImage); 

title('Original RGB Image');   

Сегментація зображення відповідно до кольорів: 

redBand = rgbImage(:,:, 1); 

greenBand = rgbImage(:,:, 2); 

blueBand = rgbImage(:,:, 3); 

Порогова обробка сегментованих зображень: 

redthreshold = 68; 

greenThreshold = 70; 
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blueThreshold = 72; 

redMask = (redBand > redthreshold); 

greenMask = (greenBand < greenThreshold); 

blueMask = (blueBand < blueThreshold);  

Об'єднання сегментів для визначення елементів які містять три складо-

ві кольору: 

redObjectsMask = uint8(redMask & greenMask & blueMask); 

subplot(1, 2, 2); 

imshow(redObjectsMask, []); 

title('Red Objects Mask');  

figure 

Порогова обробка сегменту: 

redthreshold = 100; 

redMask = (redBand > redthreshold); 

Комбінування зображень: 

redObjectsMask = uint8(redMask & greenMask & blueMask); 

imshow(redObjectsMask, []); 

title('Red Objects Mask'); 

Лу
тч
ен
ко

 М
. В

. К
іВР
А, 

20
16



87 

 

 
Рисунок 4.3 – Контрастне зображення 

Результати представлені через графічний інтерфейс користувача додат-

ку до Matlab Circle Finder який дозволяє автоматично детектувати та підрахо-

вувати кількість круглих елементів. Також він забезпечує користувачеві про-

стоту в експлуатації. Цей інтерфейс був розроблений з використанням 

GUIDE, який є одним з інструментів, які є дступними середовищі 

MATLAB[12]. 
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Рисунок 4.4 – Графічний інтерфейс користувача 

Таким чином данним методом було автоматично детектовано 9 еретро-

цитів на знімку крові. Отже поставлена мета була досягнена. 
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5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

У даному розділі будуть висвітлені питання, які пов’язані  з оцінкою 

впливу небезпечних та шкідливих виробничих чинників, що мають місце при 

розгляді теми «Лабораорні методи дослідження характеристик крові». 

Розроблений алгоритм являє собою лише теоретичні вказівки щодо 

обробки і інтерпритування результатів, тож робота виконана цілком за 

допомогою ПЕОМ, тому основна увага в даному розділі дипломної роботи буде 

приділена, в першу чергу, питанням електробезпеки, а також аналізу та оцінці 

найбільш небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які мали місце при 

розробці алгоритму та подальшим його використанням. Умови безпечної праці 

розглядаються для користувачів ПЕОМ з урахуванням вимог ДСанПіН 

3.3.2.007-98 та НПАОП 0.00-1.28-10. 

5.1 Аналіз умов праці на робочому місці 

5.1.1 Організація робочого місця 

Відповідно п.2.3 ДСанПіН 3.3.2.007-98, площа на одне робоче місце має 

становити не менше ніж 6,0 м
2
, а об'єм не менше ніж 20,0 м

3
. 

Приміщення лабораторії має наступні геометричні розміри: висота – 3,5 

м, ширина – 4 м, довжина – 4,5 м.  

Площа приміщення: 24 4,5 18мS    . 

Кількість робочих місць N=3. 

Розрахуємо фактичне значення площі та об’єму на кожне робоче місце: 

24 4,5 18
6м

3 3
S
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34 4,5 3,5 63
21м

3 3
V

 
    

Отже, результати показали, що фактичні значення площі та об’єму 

відповідають нормам. 

5.1.2 Мікроклімат виробничого приміщення 

 Під мікрокліматом виробничих приміщень, згідно ДСанПіН 3.3.2.007-98, 

розуміють клімат внутрішнього середовища, що визначається діючими на 

організм людини температурою, вологістю, швидкістю руху повітря і 

тепловими випромінюваннями. 

Параметри мікроклімату мають дуже широкий діапазон і впливають на 

роботоздатність, здоров’я та самопочуття працюючих. Відповідно до ДСН 

3.3.6.042-99 роботи, що виконуються, належать до категорії легких фізичних 

робіт Іа (роботи, при яких витрата енергії дорівнює 90 – 120 кал/год., 

виконуються сидячи і не потребують фізичного напруження).  

Наведемо оптимальні та допустимі параметри мікроклімату для даної 

категорії і занесемо до таблиці 4.1 

Таблиця 4.1 — Оптимальні та допустимі норми мікроклімату для 

приміщень з персональними електронно–обчислювальними машинами 

Період 

року 

Температура,°С Відносна вологість,% Швидкість руху 

повітря, м/с 

 Опт. Доп. Опт. Доп. Опт. Доп. 

Холодни

й 

22 — 24 21 — 25 40 — 60 ≤75 ≤0,1 ≤0,1 

Теплий 23 — 25 22 — 28 40 — 60 ≤55 (при ≤0,1 ≤0,1–
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28°С) 0,2 

 

Завдяки застосування системи централізованого опалення в холодний 

період року і системи кондиціонування повітря в теплий період року, фактичні 

дані мікроклімату, які отримані на робочому місці, відповідають оптимальним 

нормам мікроклімату. 

5.1.3 Освітлення 

Згідно п. 2.4 ДСаНіП 3.3.2.007-98, приміщення для роботи з ВДТ повинні 

мати природне та штучне освітлення відповідно до ДБН В. 2. 5. – 28  – 2016. 

Оскільки робота виконувалась із застосуванням комп’ютера, вона 

ідентична зоровій роботі високої точності, розмір об’єкту розрізнення 0,3 – 0,5 

мм, розряд зорової роботи – ІІІ, підрозряд «в», контраст роботи з фоном – 

великий, фон – світлий (відповідно до ДБН–В. 2.5.-28-2016). 

Природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи (вікна), 

орієнтовані переважно на північ чи північний схід і забезпечувати коефіцієнт 

природної освітленості (КПО) вище 1,5%. 

Штучне освітлення в приміщеннях з робочими місцями, обладнаними 

комп’ютерами, має здійснюватись системою загального рівномірного 

освітлення. У приміщеннях, у разі переважної роботи з документами, можливе 

застосування системи комбінованого освітлення (крім систем загального 

освітлення, додатково встановлюють світильники місцевого освітлення) 

Значення освітленості на поверхні робочого столу в зоні розміщення 

документів має становити 300…500 лк. Якщо ці значення освітленості 

неможливо забезпечити системою загального освітлення, можна 

використовувати місцеве освітлення. Світильники місцевого освітлення слід 
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встановлювати таким чином, щоб не створювати  бліків на поверхні екрана, а 

освітленість екрана не повинна перевищувати 300 лк. 

Штучне освітлення у приміщенні здійснюється системою загального 

рівномірного освітлення. Кількість світильників – 3, в кожному – 2 

люмінесцентні лампи, потужністю – 58 Вт. 

Джерело природнього освітлення - бокове вікно, яке має ширину 3 

метрів, а висоту – 2 м. Площа вікна - S2= 6 м
2
. 

Виконаємо розрахунок природнього освітлення. Він проводиться за 

методом, викладеним у додатку Л документа ДБН В.2.5-28:2006. Заключає у 

собі розрахунок достатності площі бокового вікна для забезпечення розряду 

зорових робіт. Визначається за формулою: 

 

де Sв – площа світлового прорізу, м
2
; Sп – площа підлоги приміщення, м

2
; 

ен – нормативне значення КПО, дорівнює 1,5 %; m – коефіцієнт світлового 

клімату світлопрорізу; Кз – коефіцієнт запасу; ηв – коефіцієнт, що враховує 

світлову активність вікон і ліхтарів; Кбуд – коефіцієнт, що враховує затінювання 

вікон протилежними будинками; r1 – коефіцієнт, що враховує підвищення КПО 

за рахунок світла, відбитого від внутрішніх поверхонь приміщення. 

Визначимо τо – загальний коефіцієнт світлопропускання, за формулою:  

, 

де τ1 – коефіцієнт світлопропускання матеріалу для  безкольорового скла, 

товщиною 3 мм приймається рівним 0,88.; τ2 – коефіцієнт, що враховує втрати 

світла у рамах світлопрорізу, для металевих вікон приймається 0,85; τ3 – 

коефіцієнт, що враховує втрати світла у несучих конструкціях, оскільки 

розраховується бокове освітлення, то значення коефіцієнту приймається рівним 
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1; τ4 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у сонцезахисних пристроях, 

оскільки вони відсутні, то приймається значення 1; τ5 – коефіцієнт, що враховує 

втрати світла у захисній сітці, оскільки вона відсутня, то значення приймається 

рівним 1. 

Коефіцієнт світлового клімату визначається за таблицею Л.1. 

Світлоклматичний район – III, світлопроріз орієнтований на Південний Захід. 

Тому коефіцієнт приймається 1,22. 

Світлова активність вікон при боковому освітленні, вибирається з таблиці 

Л.1. (додаток Л документа ДБН В.2.5-28:2006). Відношення довжини 

приміщення до його глибини – 1.5. Відношення глибини приміщення до його 

висоти від рівня робочої поверхні до верху вікна – 4. Тому світлова активність 

ηв приймається 10,5. 

Kбуд визначається згідно з таблицею Л.2. Відношення відстані між 

будинками до висоти розташування карнизу протилежного будинку над 

підвіконням приміщення дорівнює 1. Тому Kбуд приймається 1.4. 

r1 визначається згідно з таблицею Л.5. Відношення глибини приміщення 

до його висоти від рівня робочої поверхні до верху вікна – 4. Відношення 

відстані L розрахункової точки від зовнішньої стіни до глибини приміщення – 

0,8. Середньозважений коефіцієнт світловідбивання стелі, стін та підлоги – 0,4. 

Відношення довжини приміщення до його глибини – 1,5. Тому приймаємо 

значення 2,4.  

Кз визначається згідно з таблицею Л.9. Тип приміщення: виробниче 

приміщення з повітряним середовищем, яке містить в робочій зоні менше ніж 1 

мг/м
3
 пилу, диму, кіптяви. Кут нахилу світло пропускного матеріалу до 

горизонту – 0 градусів. Тому приймаємо значення 1,6. 

Sп дорівнює 18 м
2
; 
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Розрахуємо τо: 

 

Розрахуємо Sв: 

 

З результатів розрахунку видно, що площа вікна більша за мінімально 

допустиму площу, тому фактичний рівень освітлення буде відповідати 

нормативному показнику. 

   

 5.1.4  Шум та  вібрація 

Шумом називають будь-який небажаний звук. Основним джерелом шуму 

у заданому приміщенні є вентилятори блоків живлення комп’ютерів, жорсткі 

диски, оптичні приводи. Згідно ДСанПіН 3.3.2.007-98, еквівалентний рівень 

шуму приміщень з ПК повинен відповідати гігієнічним нормам та 

забезпечувати нормований параметр шуму 50 дБА.  

У робочому приміщенні знаходиться 3 комп’ютери. Середнє значення 

шуму жорсткого диску: L1 = 26 дБ. Середнє значення шуму вентилятора:L2 = 27 

дБ. Середнє значення шуму оптичного приводу: L3 = 25 дБ. 

Розрахуємо сумарний рівень шуму від одного комп’ютера: 

 

Розрахуємо сумарний рівень шуму від усіх комп’ютерів: 

 

З розрахунків видно, що рівень шуму на робочому місці не перевищує 

допустимий. 
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Вимоги до вібрацій базуються на ДСанПіН 3.3.2.007-98. У приміщеннях з 

обчислювальною технікою рівні вібрацій не повинні перевищувати допустимих 

норм за ДСН 3.3.6.037-99. Допустимий рівень вібрації Lдоп (117 дБА). 

4.1.5 Виробниче випромінювання 

Електромагнітні поля, що характеризують напруженостями електричних і 

магнітних складових, найбільш шкідливі для організму людини. Основним 

джерелом цих проблем, пов’язаних з охороною здоров’я людей, що 

використовують в своїй роботі автоматизовані інформаційні системи на основі 

ПК, є рідкокристалічні дисплеї. Вони є джерелами найбільш шкідливих 

випромінювань, що несприятливо впливають на здоров’я. 

Твердження, що монітори абсолютно не випромінюють не можна вважати 

вірним. Змінні електромагнітні поля, які створюються електричними схемами, в 

тому числі і блоком живлення, LCD-монітор випромінює так само, як і 

електронно-променева трубка. Одначе, у LCD-монітора потенціал дисплея 

нульовий, завдяки чому він не створює навколо себе багато постійного 

електростатичного потенціалу. 

Значення напруженості електромагнітних полів на робочих місцях з ПК 

мають відповідати нормативним значенням ГОСТ 12.1.006-84 (табл 4.2).  

Таблиця 4.2 — Допустимі рівні напруженості електромагнітного поля 

радіочастотного діапазону 

Діапазон частот Допустимі параметри поля Допустима 

поверхнева 

щільність 

потоку енергії, 

Вт/м
2
 

за електричною 

складовою (Е), В/м 

за магнітною 

складовою (Н), А/м Лу
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1 2 3 4 

60кГц – 3 МГц 50 5  

3кГц – 30 МГц 20 —  

 

 

Продовження таблиці 4.2 

1 2 3 4 

30кГц – 50МГц 10 0,3  

30кГц – 300МГц 5 —  

300кГц –300ГГц — — 10 

 

Згідно з технічними характеристиками моніторів на робочих місцях, вони 

усі відповідають міжнародному стандарту якості ТСО’03, який регламентує 

наступні показники електричного та магнітного полів [19]: 

1. У діапазоні 5 Гц – 2 кГц напруженість електричного поля при 

віддаленні на 30 см навколо дисплею та 50 см перед ним, не повинна 

перевищувати 10 В/м, а у діапазоні 2 кГц – 400 кГц напруженість при 

віддаленні на 50 см навколо дисплею та 30 см перед дисплеєм не 

повинна перевищувати 1 В/м. 

2. У діапазоні 5 Гц – 2 кГц магнітна індукція при віддаленні на 50 см 

навколо дисплею та 30 см перед дисплеєм не повинна перевищувати 

200 нТл, а у діапазоні 2 кГц – 400 кГц магнітна індукція при віддаленні 

на 50 см навколо дисплею не повинна перевищувати 25 нТл. 
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5.2 Електробезпека 

У  результаті  враження  електричним  струмом  можуть  виникнути  різні  

порушення, і навіть повне припинення діяльності органів дихання і кровообігу.   

 Значення сили струму, що протікає через тіло людини, є головним чинником, 

від якого залежить результат ураження: чим більший струм, тим небезпечніше 

його дія. Пороговий відчутний струм – 0,6 мА…1,5 мА (50 Гц). Пороговий 

невідпускаючий струм – 10 мА…15 мА (50 Гц) викликає сильні і вельми 

хворобливі судоми м'язів грудної клітини, що приводить до утруднення або 

навіть припинення дихання. За струму 100мА відбувається безпосередній вплив 

також і на м'яз серця, що в кінцевому результаті приводить до смерті. 

Найнебезпечнішим є змінний струм з частотою 20...100Гц. Гранично допустимі 

рівні напруги дотиків і струму зазначено в ГОСТ 12.1.038-82 [20]. 

Основні причини враження людини електричним струмом на робочому 

місці:  

–  дотик до металевих не струмопровідних частин (корпусу, периферії 

ПК), які можуть опинитися під напругою в результаті пошкодження ізоляції;  

–  нерегламентоване використання електричних приладів;  

–  недостатній інструктаж співробітників за правилами електробезпеки.  

За небезпекою ураження електричним струмом приміщення можна 

віднести до першого класу, тобто це приміщення без підвищеної небезпеки 

(сухе, без пилу, з нормальною температурою повітря, ізольованими підлогами і 

невеликою кількістю заземлених приладів).  

Вимоги  електробезпеки  у  приміщеннях,  де  встановлені  електронно-

обчислювальні машини (ЕОМ) і ПК зазначені у НПАОП 0.00-1.28-10.  

ЕОМ та периферійні пристрої (ПП), інше устаткування (апарати 

управління, контрольно-вимірювальні прилади, світильники), електропроводи 
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та кабелі за виконанням і ступенем захисту мають відповідати класу зони за 

правилами влаштування електроустановок (ПУЕ), мати апаратуру захисту від 

струму короткого замикання та інших аварійних режимів.  

Під  час  монтажу  та  експлуатації  ліній  електромережі  необхідно  

повністю унеможливити виникнення електричного джерела загоряння 

внаслідок короткого замикання та перевантаження проводів, обмежувати 

застосування проводів з легкозаймистою ізоляцією. 

Лінія електромережі для живлення ЕОМ і ПП виконується як окрема 

групова трипровідна мережа шляхом прокладання фазового, нульового 

робочого та нульового захисного провідників. Нульовий захисний провідник 

використовується для заземлення (занулення) електроприймачів і 

прокладається від стійки групового розподільного щита, розподільного пункту 

до розеток електроживлення.  

Використання нульового робочого провідника як нульового захисного 

провідника забороняється, а також не допускається підключення цих 

провідників на щиті до одного контактного затискача.  

Площа  перерізу  нульового  робочого  та  нульового  захисного 

провідника  в груповій  трипроводовій  мережі  має  бути  не  меншою  площі  

перерізу  фазового провідника. Всі провідники мають відповідати  номінальним 

параметрам мережі та навантаження, умовам навколишнього середовища, 

умовам розподілу  провідників, температурному режиму та типам апаратури 

захисту, вимогам ПУЕ.  

ЕОМ  і  ПП  повинні  підключатися  до  електромережі  тільки  за  

допомогою справних штепсельних з'єднань і електророзеток заводського 

виготовлення.  
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У  штепсельних  з'єднаннях  та  електророзетках,  крім  контактів 

фазового  та нульового робочого провідників, мають бути спеціальні контакти 

для підключення нульового захисного провідника. Їхня конструкція має бути 

такою, щоб приєднання нульового захисного провідника відбувалося раніше, 

ніж приєднання фазового  та  нульового  робочого  провідників.  Порядок  

роз'єднання  при  відключенні має бути зворотним.  

Не допускають підключати ЕОМ і ПП до звичайної двохпровідної 

електромережі, в тому числі – з використанням перехідних пристроїв. 

Електромережі штепсельних з'єднань та електророзеток для живлення ЕОМ і 

ПП потрібно виконувати за магістральною схемою, по 3…6 з'єднань або 

електророзеток в одному колі. Електромережу штепсельних розеток для 

живлення ЕОМ і ПП за розташування їх уздовж стін приміщення прокладають 

по підлозі поруч зі стінами приміщення, як правило, в металевих трубах і 

гнучких металевих рукавах, а також у пластикових  коробах  і  пластмасових  

рукавах  з  відводами  відповідно  до  затвердженого плану розміщення 

обладнання та технічних характеристик обладнання. 

Основним організаційним заходом є інструктаж і навчання безпечним 

методам праці, а також перевірка знань правил безпеки та інструкцій 

відповідно до посади стосовно виконуваної роботи. За проведення 

незапланованого і планового ремонту обчислювальної техніки виконуються 

такі дії: відключення комп'ютера від мережі, перевірка відсутності  напруги,  

після  виконання  цих  дій  проводиться  ремонт  несправного  устаткування,  

якщо  ремонт  проводиться  на  струмопровідних частинах,  що  знаходяться під 

напругою, то виконання роботи проводиться не менше двох осіб із 

застосуванням електрозахисних засобів. 
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5.3 Охорона праці при використанні візуальних дисплейних 

терміналів ПЕОМ 

Відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007 - 98 основними шкідливими та 

небезпечними виробничими факторами, які пов’язані з роботою на ПЕОМ є: 

 механічні шуми, зв’язані з роботою принтера і вентиляційної системи 

комп’ютера, 

 значна напруга зорових органів і пов’язане з цим перевтомлення;   

 можливість ураження електричним струмом;  

 значне навантаження на пальці і кисті рук, що при відсутності 

профілактики і медичного контролю, може викликати професійні 

захворювання; 

 тривале  перебування  в  одному й тому ж  самому  положенні сидячи,  

що  викликає застійні   явища   в   організмі людини. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я професійна діяльність 

користувача ПК може в окремих випадках приводити до порушення функцій 

зорових аналізаторів, кістково - м’язової системи (примусова поза) і порушень, 

зв’язаних зі стресовими ситуаціями і нервово - емоційною напругою при 

роботі. 

Для зменшення шкідливого впливу при роботі з комп'ютером необхідні 

наступні апаратні та програмні засоби: 

 монітор (відеотермінал) повинен мати сертифікат, який підтвержує, що 

він відповідає нормам MPR II, мати маркірування CE (EN50082-1 – 

електромагнітна захищеність, EN60950 (IEC950) – безпека продукції); 

 обов'язкове заземлення корпуса комп'ютера, пристроїв із передбаченим 

конструктивним використанням 3-х штирковою мережною вилкою; 

 розміщення всіх мережних шнурів за межами зони проходу людей (у 

куті, під підлогою і т.п.); 
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 наявності в моніторі режимів збереження електроенергії EPA/NUTEK 

(через деякий час, якщо користувач не працює на комп’ютері, монітор 

виключається); 

 частота оновлення екрану повинна бути більше 100 Гц (практично 

підтвержено, що очі втомлюються менше); 

 використання блоків безперебійного живлення разом зі стабілізаторами 

живлення (для вирівнювання напруги і виключення раптових 

відмовлень техніки в результаті вимикання живлення мережі); 

 використання «розумних» охолоджувальних систем: усі вентилятори 

повинні мати систему контролю температури (чим більше температура 

тим більше число обертів); 

 використовувати спеціальні комп'ютерні меблі 

 установити в приміщенні кондиціонер, для підтримки постійної 

температури. 

 

4.4 Пожежна безпека 

По вибухопожежонебезпеці, згідно НАПБ Б.03.002-2007, приміщення 

лабораторії відноситься до категорії В, тому що в ній знаходяться горючі і 

важкогорючі рідини, речовини і матеріали. 

 

4.5 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Однією з надзвичайних ситуацій, що може виникнути в даній лабораторії, 

може бути пожежа.  

За НАПБ Б.03.002-2007 [19,20], приміщення лабораторії відносять до 

категорії "В" з пожежонебезпеки, оскільки в приміщенні є горючі і важко 

займисті речовини, такі як папір, дерев'яні меблі, матерія, електропроводка, 
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пластикові корпуси обладнання. Джерелами спалаху в приміщенні можуть 

опинитися ЕОМ, пристрої електроживлення, периферійне устаткування.   

До  імовірних  причин  спалаху  відносять:  наявність  короткого  

замикання  в електричних колах; пробій ізоляції, що приводять до виникнення 

електричних іскор,  порушення  протипожежного  режиму  приміщення.  Захист  

дерев'яних  конструкцій досягають покриттям вогнезахисними фарбами. Для 

обмеження розповсюдження пожежі влаштовують протипожежні завади: стіни, 

перегородки, перекриття, двері, ворота, люки, вікна. Все це повинно бути 

виконано з матеріалів, що не згорають.  

Необхідно передбачити безпечну евакуацію людей на випадок 

виникнення пожежі. За виникнення пожежі люди повинні покинути 

приміщення протягом мінімального  часу.  Число  евакуаційних  виходів  з  

будівель,  приміщень  повинно складати не меншого двох.  

Реалізовані такі заходи пожежної безпеки. Організаційні: призначений 

відповідальний за пожежну безпеку приміщення, розроблений план евакуації 

людей та майна під час пожежі, люди ознайомлені з правилами використання та 

розміщення первинних засобів пожежогасіння, ознайомлені з планом евакуації. 

Технічні  заходи:  у  будівлі  є  автоматична  комбінована  система  пожежної  

сигналізації, у приміщенні є один вуглекислий вогнегасник ВВ-8 за допомогою 

якого можна гасити загоряння різних матеріалів і установок напругою до 1000 

В, у коридорі є один вогнегасник ВВ-8, у коридорі в спеціальній шафі є кран з 

гнучкими рукавами.  

 

 

 

Лу
тч
ен
ко

 М
. В

. К
іВР
А, 

20
16



103 

 

103 

 

ВИСНОВКИ 

1. В роботі було проведенно огляд вмісту, основних харатеристик та 

функцій крові. Також було розглянуто які патології викликають відхилення 

від тих чи інших норм цих характеристик.  

2. Були розглянуті методики дослідження характеристик крові такі 

як визначення гемоглобіну, підрахунок форменних елементів крові, а саме: 

еритроцитів, лейоцитів. Також представлені методики обчислення колірного 

показника, підрахунок ретикулоїдів, визначення лейкоцитної формули (фор-

мула Шилінга), осматичної стійкості еритроцитів, згормання крові та визна-

чення груп крові. На мій погляд ці методи не є дуже ефективними тому що 

вони не використовують засоби та методи комп'ютерної обробки. 

3. У роботі запропоновано метод підрахунку клітин крові за допо-

могою програми MatLab. Суть роботи у тому щоб підвищити швидкість та 

точність обробки отриманої інформації з аналізу крові, для швидкого діагно-

стування стану пацієнта. 
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1 Підстави  для  виконання  роботи 

Підставою для виконання дипломної роботи (ДР) є завдання, видане 

кафедрою радіоконструювання та виробництва радіоапаратури радіотехніч-

ним факультетом Національного технічного університету України «Київсь-

кий політехнічний інститут» «__» ___________ 2016 р. 

Терміни виконання: початок_________________ 

                                    закінчення_______________ 

 

2 Мета і призначення ДР 

Метою роботи є аналіз існуючих методів та вдосконалення їх шляхом 

комп'ютерної обробки зображень. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 

- Проаналізувати особливості крові; 

- Проаналізувати наявні методи досліджень; 

- Розробити алгоритм опрацювання зображень; 

- Актуальність роботи полягає в тому, що завдяки розробленому алго-

ритму створюється  можливість автоматично досліджувати характе-

ристики крові. 

 

3 Вихідні  дані  для  проведення  ДР 

Робота є продовженням попередніх робіт, основні результати яких на-

ведено у літературних джерелах:  

1. Зупанец И.А., Мисюрева С.В. / Клиническая лабораторная диагности-

ка: методы исследований / Прописнова В.В., Попов С.Б., Сахарова 

Т.С., Бездетко Н.В., Залюбовская О.И., Леонтьева Ф.С., Туляков В.А. 

— 3-е изд. — Харьков, 2005. 

2. В.А. Сойфер /Компьютерная обробка изображений часть 2. Методы и 

алгоритмы/. – 1996. 

 

4  Виконавці ДР 

Виконавець: Лутченко М.В. 

Керівник: доц. Сидорук Ю.К. 
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5  Вимоги до виконання ДР 

 Дипломна робота має бути виконана якісно та у встановлений кален-

дарним планом термін. 

 Науковий звіт (дипломна робота) має бути оформнела згідно  

ДСТУ 300-95 

6  Етапи ДР і терміни їх виконання 

Шифр 

етапів 

Назва етапів Термін виконання Чим закінчуєть-

ся етап початок Кінець 

01 Аналіз ТЗ 01.10.2016 01.01.2016 ТЗ 

02 Вступ 02.01.2016 01.02.2016 Вступ 

03 Склад крові, сучасні ла-

бораторні методи клініч-

ної діагностики 

02.02.2016 10.03.2016 Розділ 1,2 

04 Комп'ютерна обробка зо-

бражень 

11.03.2016 16.04.2016 Розділ 3 

05 Обробка зображень у 

MatLab 

17.04.2016 03.05.2016 Розділ 4 

06 Охорона праці 04.05.2016 16.06.2016 Розділ 5 

 

7  Очікувані  результати  та  порядок  реалізації  ДР 

    Має бути розроблена методика статистичної обробки отриманих дан-

них, які в подальшому будуть використовуватись для проведення досліджен-

ня характеристик крові. 

Матеріали, які подають під час закінчення ДР та її етапів 

За результатами дипломної роботи потрібно підготувати таку текстову 

та графічну документацію: 

1. Технічне завдання 

2. Пояснювальна записка  

3. Презентація 
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8 Вимоги до розроблюваної документації 

Матеріали і розробки за темою мають бути виконані на достатньому 

науковому рівні та придатні для практичного використання у науково-

технічній галузі 

Наукові звіти, матеріали бакалаврської роботи та інші текстові докуме-

нти подаються на електронному і паперовому носіях за встановленими фор-

мами та відповідають сучасним нормам української наукової лексики і офор-

млюється відповідно до ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і 

техніки». 

9  Порядок приймання  ДР та її етапів 

1. Представлення дипломної роботи  науковому керівнику. 

2. Представлення дипломної роботи  кафедрі. 

3. Попередній захист. 

4. Захист дипломної роботи перед екзаменаційною комісією.  

 

Виконавець                    Лутченко М.В 

Керівник                         Сидорук Ю.К 
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