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Вывучэнне палярызацыi лазернага выпраменьвання, якое прайшло i 
рассеяна бiятканкай крывяноснага сасуда у залежнасцi ад ix таушчыш, 
становiшча i г. д. з ’яуляецца у цяперашнi час вельмi актуальным. 
Чакаецца, што улж палярызацыi выпраменьвання прывядзе да больш 
простых и адчувальных, у параунанш з часовымi i фазава-частотнымi 
метадамi, сxемамi аптычнай тамаграфii, а таксама дасць новую 
шфармацыю пра структуру i становш ча бiятканак [1-2].

Мэтаю гэтай работы было вызначыць змяненнi палярызацыi i 
двунакiраваныx каэфщыентау адлюстравання, прапускання лазернага 
выпраменьвання, якое рассеяна тканкаю крывяноснага сасуда у 
залежнасщ ад часу яе абезводжвання i палярызацыi падаючага 
выпраменьвання. Выбар аб’екта вывучэння абумоулены тым, што разам з 
вадкасцю, уласщвасщ якой блiзкiя да вады, крывяносныя сасуды 
з ’яуляюцца адной з асноуных кампанент, складваючых бiятканкi. 
Абязводжванне бiятканак у тым лжу тканак крывяноснага сасуда 
садзенйшчае ix ушчыльненню i ютотна уплывае на ix аптычныя 
уласщвасщ i можа быць выкарыстана для юравання iмi з мэтаю 
“прасвятлення”[1-2]. Для вымярэнняу выкарыстоувауся лазерны 
гашёметрычны стокспалярыметр, апiсаны у [3]. З яго дапамогаю 
вымяралюя палярызацыйныя характарыстык выпраменьвання He-Ne 
лазера ЛГ-126 з дыяметрам промня 5 мм, разыходжаннем нябольшым 
10', якое рассеяна тканкаю крывяноснага сасуда пры вуглах назiрання 0 i 
55°, а таксама пройшло яе па нармаль Выкарыстоувалося 
выпраменьванне пры даужыш xвалi 0,63 мкм, якое было палярызавана 
цыркулярна, у плоскасцi падзення i перпендыкулярна ёй, накiраванае на 
знетттш бок аорты пад вугламi 0 i -55°. Вуглы, адлiчваямыя ад нармалi да 
паверxнi тканкi у бок падаючага промня, былi са знакам - ,  а у друп бок 
са знакам +. Цялесны вугал, у якiм рэгiстравалася адбiтае 
выпраменьванне, быу 7.2-10-3 ср, што адпавядала вуглавому распазнанню 
у плоскасцi назiрання ~ 5°. Плоскасць назiрання размяшчалася
гарызантальна i супадала з плоскасцю падзення.

У гэтых умовах былi памераны таксама двунакiраваныя каэфiцыенты 
прапускання i адлюстравання (R, T) з штэрвалам 30 xвiлiн на працягу 
трох гадзш абезводжвання тканю свiной аорты. Выразаная паблiзу сэрца
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i абяскроуленая аорта мела дыяметр 1,3 см, а таушчыню сценкi -  2 мм i 
да вымярэнняу захоувалася у фiзiялагiчным растворы. Вымярэнш 
праводзiлiся пры тэмпературы асяродзя ~20°С.

Вынiкi вымярэнняу ступенi палярызацыi (P) выпраменьвання 
рассеяннага тканкаю аорты i яе двунакiраваных каэфщыентау 
прапускання i адлюстравання пры абязводжванш прадстаулены на 
малюнку 1.
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Мал. 1. Залежнасць ад часу абязводжвання тканк аорты яе двунаюраваных 
каэфщыентау адлюстравання, прапускання R, T (d , e , f ), ступеш 
палярызацьп P (a , b , С) рассеянага i прапушчанага ею пры асвятленш 
знешняга боку аорты выпраменьванием линейна паляризаваным 
перпендыкулярна плоскасц1 падзення (a , d), у плоскасц1 падзеня (С, f ) i 
цыркулярна (b , e ) для вуглоу падзення: 0 (1, 2), -55° (3, 4) i назiрання: 0 
(3), 55° (2, 4), 180° (1)

Паводзшы ступенi палярызацый палярызаванага выпраменьвання 
рассеянага тканкаю аорты з цягам часу i яе абязводжвання залежаць ад
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яго палярызацый, вуглоу падзення и назiрання мал.1 а, Ь, с. Пры 
обязводжваннi яна застаецца практычна нязменнай и малой мал.1 а (2), Ь 
(2), с (2) па велiчыне ~ 0,2 пры вугле падзення палярызаванага 
выпраменьвання 0, назiрання 55°, а вялiкай ~ 0,9 пры вугле -55° 
падзення выпраменьвання мал.1 а (4), Ь (4), палярызаванага лшейна з 
азiмутам 90° i цыркулярна, назiрання 55°.

Яе вялiчыня таксама расце з цягам часу абязводжвання ад ~ 0,1 да ~ 0,2 
для вугла -55° падзення выпраменьвання палярызававанага цыркулярна i 
лiнейна з азiмутам 0, назiрання 0 мал.1, Ь (3), с (3) i ад ~ 0,05 да ~ 0,4 для 
вугла 0 падзення палярызаванага выпраменьвання, назiрання 180° у тым 
жа наюрунку пасля праходжання тканкi мал.1, а (1), Ь (1), с (1).

Пры абязводжванш ступеш палярызацый рассеянага тканкаю лiнейна 
палярызаванага выпраменьвання можа мяняцца складаным чынам. На 
працягу першых дзевяноста хвiлiн абязводжвання яна падае ад ~ 0,3 да ~ 
0,05, а затым узрастае мал.1, а ( 3) i наадварот спачатку расце ад ~ 0,2 да 
~ 0,3, а затым падае мал.1, с (4).

Двунаюраваныя каэфщыенты адлюстравання i прапускання тканкi пры 
абязводжваннi толью у асобных выпадках змяняюцца як ступень 
палярызацый рассеянага i прапушчанага выпраменьвання,
выкарыстоувыямага пры iх вымярэнш.

Двунакiраваныя каэфiцыенты адлюстравання тканкi застаюцца 
практычна нязменнымi ~ 0,04 пры обязводжванш для вугла 0 падзення 
палярызаванага выпраменьвання, назiрання 55° мал.1, d  (2), с (2), Г (2). 
Яны растуць ад~ 0,03 да ~ 0,04 пры вугле 55° падзення цыркулярна 
палярызаванага выпраменьвання i лшейна з азiмутам 0, назiрання 0 
мал.1, е (3), Г (3) i ад ~ 0,06 да ~ 0,1 для вугла назiрання 55° мал.1, е (4). 
Двунакiраваныя каэфiцыенты адлюстравання тканю паводзяць сябе 
складана таксама як ступень палярызацый у выпадках мал.1, а ( 3), с (4). 
На працягу першых дзевяноста х вш н  абязводжвання ен падае ад ~ 0,04 
да ~ 0,02, а затым узрастае мал.1, d  ( 3) i наадварот спачатку расце ад ~
0,03 да ~ 0,05, а затым падае мал.1, Г (4).

Двунаюраваныя каэфщыенты прапускання тканкаю лшейна 
палярызаванага выпраменьвання растуць пры обязводжванш мал.1, ё (1), 
Г (1) ад ~ 0,07 да ~ 0,095. Для цыркулярна палярызаванага 
выпраменьвання ен практычна застаецца нязменным i высоюм ~ 0,1 
мал.1, е (1), як i ступень палярызацый, якая датычыцца да гэтага выпадка 
мал.1, Ь (1), характарызуецца вялiкай велiчыней па параунанню з 
выпадкамi лiнейна палярызаванага выпраменьвання мал.1, а (2), с (2).
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У працэсе абязводжвання тканю жывога аргашзма адбываецца яе 
ушчыльненне. Пры ушчыльненш, здзяйсняямым на практыцы рознымi 
спосабамг сцiсканнем, абязводжваннем, паменьшваецца рассеянне 
выпраменьвання тканкаю, таму што яна становщца больш аднароднай. 
Працэс памяньшэнння рассеяння выпраменьвання тканкаю за кошт 
павелiчэння яе аднароднасщ прыводзiць да роста яе празрыстасщ i 
называецца «прасвятленнем». Яго вывучэнню удзяляецца многа увап у 
навуковай лiтаратуры [2].

Рост ступеш палярызацыi палярызаваннага выпраменьвання 
прайшоушага тканку аорты i адлюстраванага ею мал.1, а (1), Ь (1, 3), с (1, 
3) пры абязводжванш тлумачыцца змяньшэннем у iм долi рассеянага 
непалярызаванага выпраменьвання з-за роста аднароднасщ. Гэта ж 
структурнае змяненне тканю абумоулiвае i рост двунаюраваных 
каэфщыенту адлюстравання i прапускання мал.1, ё  (1), е (1, 3, 4), Г (1, 3). 
Адсутнасць пры абязводжванш тканю змяненняу ступеш палярызацый i 
двунакiраваных каэфщыентау адлюстравання i прапускання мал.1, а (2), 
Ь (2, 3), с (4), ё  (2), е (1, 2), Г (2) i больш складанае iх змяненне мал.1, а 
(1), с (4), ё  (3), Г (4) обумоулены i другiмi прычынамi.

Варта звярнуць увагу на поводзшы каэфiцыента прапускання i 
ступеш палярызацый прайшоушага праз тканку цыркулярна 
палярызаванага выпраменьвання мал.1, Ь (1), е (1). Яны маюць велiчыню 
большую, чым у выпадках лшейна палярызаванага выпраменьвання 
мал.1, а (1), с (1), ё  (1), Г (1) i мяняюцца пры абязводжванш меняй. З 
параунання гэтых вышкау вынiкае, што цыркулярна палярызаванае 
выпраменьванне падаючае на тканку аорты па нармалi да яе знешняй 
паверхш праходзiць праз яе рассеiваючыся (разбураючыся) меньш чым 
лiнейна палярызаванае.

Такое адрознянне у распаусюджванш палярызаванага 
выпраменьвання праз мутныя асяродзi звязваюць з узшкненнем 
аднакратнага анiзатропнага рассеяння на часщцах большых памеру па 
узроуню з даужынею хвалi [2, 4]. Вышю лiчбавага аналiза метадам 
Монтэ-Карло i мадэльных эксперыментау на водных суспензiях латэксау 
дыяметрам 0,22 и 1,05 мкм пры даужыш хвалi рассеяннага 
выпраменьвання 0,67 мкм добра супадаюць, i падцвержваюць у гэтых 
выпадках адрозненне зандавання такога асяродзя, мадэлюючага тканку 
жывога аргашзма, выпраменьваннем з лшейнай i кругавой 
палярызацыяй. Аналагiчныя вышю атрыманы пры эксперымянтальным 
вывучэннi распаусюджвання у мутным асяродзi, утрымлiваючым 
вяшкага дыяметра (10,143 мкм) i малога дыяметра (0,202 мкм)
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сферычныя полющрольныя часцщы, выпраменьвання He-Ne лазера з 
даужынею xB8ni 0,6328мкм рассеяннага назад мш энню  размешчанай у 
ячэйцы з мутным асяродзем [5].

У бiятканцы у тым лiку крывяноснага сосуда клетачныя арганэлы, 
такiя, як м^ахондрый з ’яуляюцца асноунымi рассеiвацелямi [2]. Яны 
маюць розную форму i памеры у межах 1 -  10 мкм. Таким чынам, 
мiтахондрыi у бiятканках з ’яуляюцца такiмi ж рассеiваючымi часцiцамi, 
як латэксныя i полющрольныя часцiцы у мутных асяродзях ашсаных 
вышэй. Яны обумоулiваюць для даследуемай у гэтай рабоце тканю аорты 
адрознянш у прапусканнi палярызаванага цыркулярна i лiнейна 
выпраменьвання падаючага на тканку па нармаль

Такiм чынам выяулены для прайшоушага i рассеянага тканкаю аорты 
лазернага выпраменьвання, якое палярызавана цыркулярна, у плоскасщ 
падзенння i перпендыкулярна ёй адрозненнi паводзшау ступенi 
палярызацыi, а таксама двунаюраваных каэфщыентау прапускання i 
адлюстравання з цягам часу абязводжвання тканю.

Паказана, што цыркулярна палярызаванае выпраменьванне праходзщь 
тканку аорты па нармалi да яе меняй рассеиваючыся, у большай ступенi 
захоуваючы сваю палярызацыю i штэнЫунасць пры рассеяннi па 
узроуню з лiнейна палярызаваным выпраменьваннем.

Устаноуленыя паводзiны яе двунакiраваных каэфщыентау 
прапускання i адлюстрравання, ступенi палярызацыi прайшоушага i 
рассеянага тканкаю аорты палярызаванага выпраменьвання тлумачыцца 
ростам аднароднасцi тканю аорты за кошт яе ушчыльнення пры 
обязводжванш, а таксама ашзатропным рассеяннем на клетачных 
арганэлах тканю, галоуным чынам на мiтахондрыях.
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