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АНОТАЦІЯ 

Горєлов О. Ю. Моделювання шлунково-кишкового тракту людини 

та його патології. – Рукопис.  
Спеціальність 163 – Біомедична інженерія, освітньо-професійна 

програма – Біомедична інженерія. –  КрНУ. –  Кременчук, 2018 р. 
Атестаційна робота на отримання освітнього ступеня магістр з біоме-

дичної інженерії. – Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остоградського, Кременчук, 2018 р. 

Робота складається із вступу, 5 розділів, висновків, переліку викорис-
таних джерел, додатків і має загальний обсяг 100 сторінки. Основна частина 
роботи викладена на 92 сторінках, містить 48 рисунків, 8 таблиць та список 
використаних джерел 37 на 4 сторінках. 

Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми моделюванню 
шлунково-кишкового тракту людини та його патології 

Ключові слова: моделювання шлунково-кишкового тракту, тривимір-
на модель, сферична система координат шлунково-кишкового тракту люди-
ни, патологія шлунково-кишкового тракту, математична модель (IVN). 

Об’єкт дослідження – процес визначення координат злоякісних утво-
рень на шлунково-кишковому тракті людини. 

Предметом досліджень є комп’ютерна модель передопераційного пла-
нування онкологічних захворювань шлунково-кишкового тракту людини.  

Мета та задачі досліджень. Метою даної роботи є дослідження існую-
чих методів забезпечення електричного живлення медичних імплантатів і ро-
зробка варіанту побудови такої системи, що відповідає умовам довго трива-
лості, надійності та безпеки для пацієнта. 

Методи дослідження. Метою є підвищення ефективності методів про-
гнозування результату оперативних втручань на ШКТ людини шляхом вико-
ристання запропонованої тривимірної моделі.  

Наукова новизна роботи полягає в наступному: 
1.  Удосконалено метод визначення координат на внутрішній поверхні 

моделі шлунку людини, який за рахунок визначення геометричних  власти-
востей  шлунку дозволяє проводити комп’ютерне планування хірургічних 
втручань. 

 2. Запропоновано  метод створення тривимірної моделі  шлунку,  який  
за рахунок введення геометричних  властивостей  шлунку  в  декартовій сис-
темі  координат, дозволяє враховувати індивідуальну анатомічну мінливість 
при комп’ютерному плануванні хірургічних втручань.  

Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1.Виконаний 
аналіз існуючих моделі шлунково-кишкового тракту людини та методи їх 
побудови. 2. Розроблена математична модель шлунково-кишкового тракту 
людини для передопераційного планування. 3. Розроблений метод визначен-
ня координат злоякісних утворень на поверхні шлунку людини. 4. Запропо-
нований алгоритми і програмний засіб для практичної реалізації математич-
них моделей. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Gorelov O. Modeling of the human gastrointestinal tract and its pathol-

ogy.– Manuscript. 

Program Subject Area 163 – Biomedical engineering, Educational and 

professional program – Biomedical engineering. – KrNU. – Kremenchug, 

2018.  

Qualification paper of the Master Degree of Biomedical engineering – Kre-

menchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchug, 2018. 

The work consists of an introduction, 5 chapters, conclusions, a list of uses 

of sources, applications and has a total volume of 100 pages. The main work time 

is outlined on 92 pages, it contains 48 drawings, 8 tables and a list of used sources 

37 on 4 pages. 

The work is devoted to solving the actual problem of modeling the human 

gastrointestinal tract and its pathology 

Key words: modeling of the gastrointestinal tract, three-dimensional model, 

spherical coordinate system of human gastrointestinal tract, pathology of the ga-

strointestinal tract, mathematical model (IVN). 

The object of research - the process of determining the coordinates of ma-

lignant formations on the human gastrointestinal tract. 

The subject of research is a computer model of preoperative planning of on-

cological diseases of the gastrointestinal tract of Lyudin. 

Purpose and tasks of research. The purpose of this work is to study exist-

ing methods of providing electrical power to medical implants and to develop an 

option for constructing such a system that meets the long-term durability, reliabili-

ty and safety requirements of the patient. 

Research methods. The aim is to increase the effectiveness of methods for 

predicting the outcome of surgical interventions in the human's digestive tract us-

ing the proposed three-dimensional model. 

The scientific novelty of the work is as follows: 

1. Improved method of determining the coordinates on the inner surface of the hu-

man stomach model, which, by determining the geometric properties of the sto-

mach, allows for computer-based planning of surgical interventions. 

 2. The method of creating a three-dimensional stomach model is proposed, which, 

by introducing the geometric properties of the stomach in the decoding system of 

coordinates, allows to take into account individual anatomical variability in com-

puter planning of surgical interventions. 

The task was solved as follows: 1. A complete analysis of the existing 

models of the digestive tract of man and methods of their construction. 2. The ma-

thematical model of human gastrointestinal tract for preoperative planning is de-

veloped. 3. The method of determining the coordinates of malignant formations on 

the human stomach surface is developed. 4. Proposed algorithms and software for 

the practical implementation of thematic models. 
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