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Анотація
В статті запропонований підхід аналізу сегментації клітин на цифровому зображенні, за допомогою програмного модулю AxioVision.
Об’єкт дослідження – зразок крові, попередньо забарвлений препаратом.
Мета роботи – створення програмного модулю, для автоматичного підрахунку кількості
еритроцитів, їх об’єму та площі.
Мета дослідження – робочий модуль програми для автоматичного підрахунку кількості,
об’єму та площі еритроцитів.
Для підрахунку клітин для аналізу витрачається дуже багато часу, за допомогою автоматичного підрахунку в створеному модулі в програмному середовищі AxioVision, це можна буде
зробити за декілька хвилин. Такі модулі можуть
використовуватися, як для підрахунку еритроцитів, так і інших клітин таких як сегментоядерні
нейтрофіли, базофіли, злоякісні клітини.
Ключові слова: еритроцити, AxioVision
AutoMesure modules, автоматичний підрахунок
клітин, аналіз зображень клітин.
Abstract
In the article the approach of segmentation
analysis of cells in a digital image using the software
module AxioVision.
The object of study – a sample of blood, prepainted drug.
Purpose of study – a software module for automatically measuring the number of red blood cells,
their volume and area.
The aim – working module program to automatically measuring the number, volume and area of
red blood cells.
To calculate the cells for analysis spent a lot of
time with automatic measuring module created in the
software environment AxioVision, it can be done in
minutes. These modules can be used both for counting erythrocytes and for other cells such as segmented
neutrophils, basophils, malignant cells.
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Клітини та об’єкти на гістологічних зображеннях інколи дуже важко підрахувати, не кажучи вже про інші важливі параметри
вимірювання: об’єм, площа, діаметр, довжина та
ін.. Інколи зображення мають погану освітленість
чи погану якість. Сучасні системи дають нам
можливість уникнути людського фактору при
підрахунках, всі обчислення робляться автоматично, необхідно лише задати правильні параметри вимірювання. Модуль автоматичного
вимірювання AxioVision включає 6-ть основних
кроків. Ці кроки представляють загальну
послідовність процедури аналізу зображень. З 6ти кроків особливо важливими є два кроки. Перший крок отримання зображення, тільки під час
отримання зображення Вам доступні всі вихідні
дані. Інформація з зображення яке є поганим,
може бути невірною, вона віддаляє Вас від отримання точних результатів вимірювання. Це може
спровокувати ситуацію коли зразок, який має
бути простим для вимірювання, з точки зору
аналізу зображень, система не може розпізнати
об’єкти, що повинні бути виміряні. Другий важливий крок - це сегментація - ключ до коректного
функціонування автоматичного вимірювання.
Цей процес включає необхідні об’єкти, які визначені автоматично за допомогою вимірювальної
системи, і відділені від загального фону, та
об’єктів, які не повинні бути виміряні (фон зображення, артефакти). Спочатку це відбувається на
підставі яскравості або кольору інформації.
Результатом сегментації є «вимірювальна
маска» (рис. 1а), яка представляє об’єкти які мають бути виміряні.
Завдяки модулю автоматичного вимірювання зображень, можливо полегшити та пришвидшити роботу з гістологічними зображеннями та
підвищити якість оцінки результатів отриманих
зразків. З цим модулем, програма вимірювання
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може виконуватись дуже швидко та легко за допомогою майстру wizard. Всі функції необхідні
для процедури аналізу зображень викликаються
одна за одною. Параметри функцій можуть бути
встановлені для конкретного завдання, і зберігатися в кінці в якості програми для аналогічних вимірювань. Коли програма для вимірювання визначена, ви можете провести серію вимірювання
будь-якої кількості зображень.

Рисунок 1а

Прикладом даного модулю є розроблений
модуль вже з необхідними характеристиками для
аналізу препарату з кров’ю, де підпрограма автоматично розпізнає еритроцити, підраховує їх кількість, об’єм та діаметр. Таким чином можна значно пришвидшити роботу.

Рисунок 1б

Рисунок 1 – а, експериментальний зразок зображення; б, розпізнавання необхідних клітин при автоматичному вимірюванні.
Результатом вимірювання є вихідна таблиця (Таблиця 1), в якій в отримаєте всі параме-

три, які задавали для вимірювання. Таблиця зберігається в форматі *.xls, що значно полегшує роботу при подальшому аналізі та статистиці.

Таблиця 1 – таблиця отриманих даних після автоматичного вимірювання.

Таким чином, за допомогою створеного модулю можна аналізувати зображення при роботі з
еритроцитами .
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