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Корисна модель належить до медицини, зокрема до хірургії, і може бути використана для 
оцінки перебігу ранового процесу в динаміці, ступеню вираженості запального процесу в шкірі 
та підшкірно-жировій клітковині, що супроводжуються гіперемією враженої ділянки шкіри. 

Відомий спосіб діагностики злоякісних пухлин шкіри (патент RU № 2187968, 
http://www.findpatent.ru/palenl/218/2187968). Даний спосіб полягає у визначенні кінетичних 5 
параметрів пухлини за результатами цифрового макрофотографування. Недоліком даного 
способу є неможливість його застосування при оцінюванні зміни кольору шкіри при різних 
патологічних процесах в самій шкірі та підшкірно-жировій клітковині. 

В основу корисної моделі "Спосіб цифрової спектрофотометрії в діагностиці запальних 
процесів шкіри та підшкірно-жирової клітковини" поставлена задача виявити зміни світлових 10 
спектрів червоного, зеленого та синього кольорів, добутих фотографуванням визначеної площі 
ураженої ділянки шкіри в стандартизованих умовах та обробки отриманого кольорового спектру 
за допомогою комп'ютерної програми в порівнянні зі здоровою шкірою на симетричній ділянці 
тіла. 

Поставлена задача вирішується за допомогою проведення цифрової макрофотозйомки 15 
враженої ділянки шкіри та симетричної їй ділянки здорової шкіри, що здійснюють в 
стандартизованих умовах, згідно з корисною моделлю, отриману макрофотографію піддають 
цифровій обробці за допомогою програмного забезпечення Average Color Seeker та проводять 
спектральний аналіз з отриманням цифрових характеристик кольору враженої ділянки шкіри та 
підшкірно-жирової клітковини.  20 

Програмне забезпечення Average Color Seeker версії 0.41. Paint, Stat, дає можливість 
застосовувати колірну модель RGB (скорочено від англ. Red, Green, Blue - червоний, зелений, 
синій)- адитивну колірну модель, що описує спосіб синтезу кольору, за якою червоне, зелене та 
синє світло накладаються разом, змішуючись у різноманітні кольори. 

Спосіб використовують наступним чином.  25 
Для проведення дослідження використовувались такі матеріали: фотоапарат Nikon 

(матриця 23,6  15,6 мм, 16.2 Мегапікселей), трафарети з мітками (розміри вікна 3 × 3 см, 5 × 5 
см і 7 × 7 см), USB-кабель та ноутбук. У даному випадку трафарет - гнучка пластикова пластина 
у центрі якої є квадратний отвір, з мітками на внутрішньому краї. Використане програмне 
забезпечення Average Color Seeker версії 0.41, Paint, Stat. Для підвищення точності вимірювань 30 
Average Color Seeker версії 0.41, Paint, Stat. Для підвищення точності вимірювань цифрова 
спектрофотометрія повинна проводитись у стандартизованих умовах (гігієнічні норми 
освітлення, вологості палати/операційної), досліджувана ділянка шкіри повинна бути чистою.  

Послідовність способу наступна: накладаємо на досліджувану ділянку шкіри трафарет; 
фотографуємо її під прямим кутом до об'єктиву, у стандартизованих умовах (освітлення, 35 
відстань до лінзи), з захопленням внутрішнього краю трафарету; накладаємо трафарет на 
симетричну, не уражену ділянку шкіри; фотографуємо її аналогічно пункту № 1; проводимо 
комп'ютерний аналіз та статистичні розрахунки результатів; порівнюємо визначені спектри 
ураженої та не ураженої шкіри. Комп'ютерний аналіз полягає у виділенні центру фотографії 
відповідної площі за допомогою міток на трафареті, та визначення середнього значення спектра 40 
червоного, зеленого та синього кольорів (RGB). 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Спосіб цифрової спектрофотометрії в діагностиці запальних процесів шкіри та підшкірно-45 
жирової клітковини, що включає макрофотозйомку, який відрізняється тим, що отриману 
макрофотографію піддають комп'ютерній обробці за допомогою програми Average Color Seeker 
та проводять спектральний аналіз з отриманням цифрових характеристик кольору враженої 
ділянки шкіри та підшкірно-жирової клітковини. 
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