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АНОТАЦІЯ

     Кулинич Є. А. Метод визначення мінімального травматичного шляху
для оперативних втручань на черепі. – Рукопис.
Спеціальність 163 – Біомедична інженерія, освітньо-професійна
програма – Біомедична інженерія. – КрНУ. – Кременчук, 2019 р.
Атестаційна робота на отримання освітнього ступеня магістр з біомедичної
інженерії. – Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остоградського, Кременчук, 2019 р.
     Робота складається з вступу, 4 розділів, висновків, переліку використаних
джерел і має загальний обсяг 117 сторінок. Основна частина роботи викладена на
109 сторінках, містить 74 рисунків, 7 таблиць, список використаних джерел
складається з 51 найменувань і займає 7 сторінки.
    Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми розробці і
вдосконаленню методів і засобів комп'ютерного планування нейрохірургічних
втручань на черепі людини.
    Об’єкт дослідження – процес комп'ютерного планування нейрохірургічних
оперативних втручань.
    Предметом досліджень є методи і засоби траекторного планування
нейрохірургічних оперативних втручань.
    Мета та задачі досліджень. Метою є розробка і вдосконалення методів і
засобів комп'ютерного планування нейрохірургічних втручань на черепі людини.
Методи дослідження. У роботі використані методи математичного та
комп'ютерного моделювання - для опису траєкторії хірургічного доступу при
стереотаксичної втручання; методи обробки та аналізу зображень при
розпізнаванні базових внутрімозкових орієнтирів і подальшому побудові
внутрішньомозкової системи координат пацієнта, а також стосовно нейронавігації
– для локалізації оперативного втручання.
    Наукова новизна роботи полягає в наступному:
1. Отримала подальший розвиток теорія комп'ютерного планування
нейрохірургічних оперативних втручань, яка базується на рішенні траєкторних
задач і дозволяє удосконалювати сучасні автоматизовані засоби нейронавігації.
2. Удосконалено метод формування мінімально травматичною траєкторії
стереотаксического доступу, який базується на тому, що вводяться індекси ризику
пошкодження анатомо-функціональних структур мозку і інтегральна функція
інвазивності траєкторії хірургічного доступу, що дозволяє ранжувати можливі
траєкторії відповідно до ступеня інтегральної інвазивності і визначати найменш
травматичний хірургічний доступ до внутрішньомозковим утворень.
      Поставлена задача була вирішена наступним чином:
1. Запропоновано моделювання траєкторного планування.
 2. Запропоновано алгоритм побудови поверхні в ході моделювання 
нейрохірургічних доступів.
3.Запропований спосіб дозволяє визначати найменш травматичний хірургічний
доступ до внутрішньомозковим утворень на черепі людини, що може бути
використано в медичних закладах для підвищення ефективності хірургічних



втручань.

Ключові слова: оперативні втручання на черепі, комп’ютерне планування,
мінімальна травматична відстань, нейрохірургічні втручання.

ABSTRACT

    Kulinich E. Method of determining the minimal traumatic path for surgery
on the skull.– Manuscript.
Program Subject Area 163 – Biomedical engineering, Educational and
professional program – Biomedical engineering. – KrNU. – Kremenchug, 2019.
Qualification paper of the Master Degree of Biomedical engineering –
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchug, 2019.
    The work consists of an introduction, 4 chapters, conclusions, a list of sources
used and has a total volume of 117 pages. The main part of the work is laid out on 109
pages, contains 74 figures, 7 tables, the list of sources used consists of 51 titles and
occupies 7 pages.
     The work is devoted to solving the urgent problem of the development and
improvement of methods and tools for computer planning of neurosurgical interventions
on the human skull.
    The object of the study is the process of computer-based planning of
neurosurgical surgery.
   The subject of research is the methods and means of trajectory planning of
neurosurgical surgical interventions.
    Purpose and tasks of research. The aim is to develop and improve methods and
tools for computer-based planning of neurosurgical interventions in the human skull.
Research methods. The methods of mathematical and computer simulation were
used to describe the trajectory of surgical access with stereotactic intervention; methods
of image processing and analysis for recognition of basic intracerebral landmarks and
subsequent construction of the patient's intra-brain coordinate system, as well as for
neuronavigation - for localization of surgery.
   The scientific novelty of the work is as follows:
1. The theory of computer-based planning of neurosurgical surgical interventions,
which is based on the solution of trajectory problems and allows to improve modern
automated means of neuro-navigation, was further developed.
2. The method of formation of a minimally traumatic trajectory of stereotaxic
access is improved, which is based on the fact that the risk indices of anatomic-
functional structures of the brain and the integral invasiveness function of the trajectory
of surgical access are introduced, which allows to rank the possible trajectories
according to the degree of trauma. surgical access to the intra-brain lesions.
   The task was solved as follows:
 1. Modeling of trajectory planning is proposed.
2. The algorithm of surface construction during modeling of neurosurgical accesses is
proposed. 3. The proposed method allows to determine the least traumatic surgical



access to the intracerebral lesions on the human skull, which can be used in medical
institutions to improve the effectiveness of surgical interventions.

Key words: skull surgery, computer-aided planning, minimal traumatic distance,
neurosurgery.


