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ВСТУП 

 

Мета дисципліни: формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навиків в області медичної імплантації, а саме засобів медичної 

імплантації.  

Завдання дисципліни дати основні поняття уміння застосовувати різні 

методи проектування імплантів складної структури та різної модифікації.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: можливості застосування стовбурових і IPS-клітин в клініці, генні 

технології, нанотехнології в онкології, кардіології та неврології, різновиди 

нанороботів для корекції генома, 3D-друк тканин і органів, біосенсори і 

біонічні імпланти, автономні роботизовані системи, роботизована техніка в 

хірургії, керовані за допомогою електричної активності мозку роботизовані 

протези; 

вміти: моделювати черепно-мозкові імпланти різної структури та різного 

матеріалу у програмному забезпеченні Planmeca Romexis 4.4.0.R, будувати 

моделі черепно-мозкових імплантів за попередніми даними томографічних 

знімків. 
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1  ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Ознайомлення з програмним забезпеченням Planmeca 

Romexis 4.4.0.R. 

Мета: ознайомитись з різновидами програмного забезпечення для 2D і 

3D візуалізації передопераційного планування для встановлення імпланту. 

Короткі теоретичні відомості 

 Planmeca Romexis® - передове і просте у використанні програмне 

забезпечення (рис.1) з великим набором інструментів для задоволення будь-

яких вимог візуалізації стоматологічної практики - від невеликої клініки до 

великого госпіталю. Програмне забезпечення підтримує найширший спектр 2D 

і 3D методів візуалізації. Основні переваги в наступному: може працювати з 

зовнішніми носіями інформації; створює багатошарові реконструкції (MPR); 

створює ортопантомограми; дозволяє розмістити моделі імплантатів. 

 

Рисунок 1 – Програмне забезпечення Planmeca Romexis 

 

 Film Workstation (рис.2) – медична програма є лідером серед аналогів, що 

дозволяють переглядати цифрові рентгенівські зображення. Формат, в якому 

записуються знімки, називається DICOM - він використовується в медичних 

центрах і клініках по всьому світу. Функціонал програми включає в себе 



 6 

широкий набір інструментів для роботи з зображеннями.  Переваги: працює з 

Windows 7, сумісна починаючи з версії 3.4.1, може працювати з декількома 

томограммами; зберігає томограми, створені в роботі, в форматі MPR. 

 

 

 

Рисунок 2 – Програмне забезпечення eFilm Workstation 

  

 Недоліки eFilm Workstation: лікарю важко визначити де зберігаються самі 

файли *.DCM, файли *.DCM розташовуються в піддиректорії \eFilm\DICOM, є 

особливості зі зберігання файлів, неможливо побудувати MPR з томограм 

зроблених на томографах Planmeca; при оновленні BIOS комп'ютера необхідно 

повторно провести активацію ліцензії. 

 Програмна платформа Amira призначена для візуалізації, моделювання і 

імітації, а також аналізу медичних даних (рис.3). Переваги: може працювати  в 

Windows 32-bit, Windows 64-bit, Mac OS, Linux. Висока стальность в роботі і 

продуктивність. Широкий набір функцій і можливостей. 
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Рисунок 3 - Програма для серйозного наукового візуального аналізу Amira 

 

Завдання до теми 

1. Встановити на своєму власному персональному комп᾽ютері три типи 

програмного забезпечення. Встановити недоліки кожного з них. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняття медичного виробу. 

2. Що таке імплант? 

3. Що таке формат DICOM? 

4. Що  таке томограмма? 

Література [3, с. 22 – 24]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Головне меню та основні команди програмного 

забезпечення Planmeca Romexis 4.4.0.R. 

Мета: ознайомитись з методами обробки інтроскопічних зображень, а 

саме томографічних зображень. 

Короткі теоретичні відомості 

 Головне меню Planmeca Romexis представлено на рисунку 4. 



 8 

 

Рисунок 4 – Головне меню програмного забезпечення Planmeca Romexis 

 

Рисунок 5 – Панель керування програмного забезпечення Planmeca Romexis 

 

Рисунок 6 – Побудована модель нижньої щелепи людини у програмному 

забезпеченні Planmeca Romexis 
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 Панель керування програмного забезпечення Planmeca Romexis  та 

побудована модель нижньої щелепи людини зображена на рисунках 5 та 6 

відповідно. 

Завдання до теми 

1. Розробіть послідовність операцій для отримання комп’ютерної 

томограми (зрізу) нижньої щелепи людини. 

2. Синтезуйте структурну схему пристрою для оцифровування 

томографічних зображень. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняття «інтроскопія» 

2. Які виділяють види ендоскопічних методів? 

3. Дайте визначення поняття «томографія». 

4. Поясніть блок-схему комплексу обчислювальної томографії. 

5. Ряд яких переваг має комп’ютерна томографія перед звичайним 

рентгенівським обстеженням? 

6. Поясніть методику «посилення» зображення для збільшення 

роздільної здатності комп’ютерної томографії. 

Література [2, с. 14; 16 – 17; 27; 83 – 86]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Тривимірне моделювання черепно-мозкових імплантів у 

Planmeca Romexis 4.4.0.R. Афінні перетворення. 

Мета: ознайомитись з методами тривимірної побудови імплантів. 

Короткі теоретичні відомості 

 Афінне перетворення (лат. affinis, «пов'язаний з») – відображення  f: R
n
 , 

яке можна записати у вигляді:  

f(x)=M∙x+v; 

де M – невироджена матриця і v Є R
n  

.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F
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 Інакше кажучи, відображення називається афінним, якщо його можна 

отримати наступним способом: 

1. обрати «новий» базис простору з «новим» початком координат; 

2. координатам x кожної точки простору поставити у відповідність нові 

координати f (x), які мають те саме положення в просторі відносно «нової» 

системи координат, яке координати x мали в «старій». 

При афінному перетворені пряма переходить в пряму. 

Якщо будь-яке перетворення простору (тобто бієкція простору на себе), 

яке переводить прямі в прямі, то таке перетворення є афінним. Це визначення 

використовується в аксіоматичній побудові афінної геометрії. Окремим 

випадком афінних перетворень є ізометрії та перетворення подібності. 

Типи афінних перетворень. 

1. Еквіафінне перетворення – афінне перетворення, що зберігає площу. 

2. Центроафінне перетворення – афінне перетворення, що зберігає початок 

координат. 

 

Рисунок 7 – Побудована модель імпланту фрагменту кістки черепа  

Завдання до теми 

1. Синтезуйте структурну схему пристрою для оцифровування 

рентгенівського зображення. 

2. Побудуйте модель імпланту фрагменту кістки черепа, якак приведена 

на рисунку 7. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%94%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0
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Контрольні питання 

1. Які переваги в цифровому рентгенівському зображенні? 

2. Дайте визначення поняття «воксел». 

3. Що відносять до приймачів з безпосереднім формуванням 

цифрового зображення? 

4. Як представлено 16 рівнів затемнення рентенівського зображення? 

Література [2, с. 86 – 88]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Побудова черепно-мозкових імплантів за попередніми 

даними томографічних знімків. 

Мета: ознайомитись з методами обробки інтроскопічних зображень та 

їх автоматичним аналізом. 

Короткі теоретичні відомості 

Задача автоматичного аналізування медичних зображень є особливо 

актуальною в умовах проведення обов’язкового диспансерного обстеження 

населення. Її вирішення повинно відповідним чином трансформувати весь 

процес «скринінгу» (массового профілактичного обстеження). 

 1) Попередня обробка, що полягає в максимальному наближенні 

досліджуваного зображення до еталонного або нормованого. Найчастіше для 

медичних зображень це просторово-інваріантні операції, зсув, зміна 

яскравості, зміна контрасту, квантування і геометричні перетворення (зміна 

масштабу, поворот осі). Теорія цих перетворень добре розроблена  і як 

правило, не викликає труднощів при використовуванні сучасних ЕОМ.  

Медичні зображення, що отримані в процесі рентгенівської, 

томографічної або ультразвукової діагностики різні як за характером їх 

складності, так і за видом закладеної в них інформації, що визначається 

механізмом взаємодії виду випромінювання з органами і тканинами.  
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Рисунок 8 – Тривимірна модель імпланту нрижньої щелепи людини у 

трьох площинах, позначених різними кольорами 

 

  

Рисунок 9 – Тривимірна модель імпланту нрижньої щелепи людини 

 

2) Виділення ознак, при яких функція, що описує оброблене зображення, 

піддається функціональному перетворенню, яке виділяє ряд найбільш істотних 

ознак, що кодуються дійсними числами. Виділення ознак полягає в 

математичних перетвореннях зображення залежно від задачі аналізу. Це може 
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бути віднімання від еталона, диференціювання або автокореляція для виділення 

контуру, частотна фільтрація і багато інших. Правильний вибір алгоритму 

обробки має вирішальне значення для наступного етапу перетворення.  

3) Класифікація ознак. Отримані в результаті попередньої операції 

набори дійсних чисел, що описують виділені ознаки, порівнюються з 

еталонними числами, закладеними в пам’ять машини. ЕОМ на підставі такого 

порівняння класифікує зображення, тобто відносить його до одного з відомих 

типів, наприклад норма або патологія. Набір дійсних чисел, що 

характеризують виділені ознаки, при цьому можна розглядати як точку в n-

вимірному просторі. Якщо в цей простір заздалегідь введені області, що 

відповідають тому чи іншому класу в просторі ознак із заданою щільністю 

вірогідності для кожного класу, з’являється можливість класифікувати дане 

зображення відповідним чином. 

Завдання до теми 

1. Зробіть тривимірну модель імпланту нижньої щелепи людини (рис.9). 

Контрольні питання 

1. Для яких цілей потрібний автоматичний аналіз інтроскопічних 

зображень? 

2. Опишіть сутність попередньої обробки в автоматичному аналізі 

зображень. 

3. Які медичні зображення що отримані в процесі рентгенівської, 

томографічної або ультразвукової діагностики, мають загальні ознаки, 

необхідні для автоматичної класифікації при кваліфікації ознак? 

4. Поясніть штучне контрастування та аналіз контуру. 

5. Кількісне визначення патології. Приклади випадків. 

Література [2, с. 82 – 83]. 

 



 14 

2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни «Засоби медичної 

імплантації». 

Вид занять Бали Складові контролю 

Лекції 10 1) відвідування лекцій, 

2) наявність конспекту, 

3) участь у письмовому опитуванні на 

лекціях 

Поточна робота 

студента в семестрі 

40 

(10+10+10+10) 

1) письмовий експрес-контроль на заняттях 

(10), 

2) опитування (10), 

3) контрольні  роботи на заняттях (10). 

4) активність на практичних (10) 

Види контролю проводяться згідно зі 

змістовими  модулями за робочою 

програмою 

Робота студента на 

практичних  заняттях 

50 

(5+5+10+15+15) 

1) відвідування (5), 

2) підготовка до занять (5), 

3) наявність конспекту практичних (15), 

4) активність на семінарських заняттях (15), 

5) виконання самостійної роботи (10) 

УСЬОГО 100  

 

Студенту надається можливість не складати екзамен, якщо за 

результатами поточного контролю він отримав не менше 60 балів.  

Семестровий контроль знань студентів з дисциплін, для яких 

передбачено залік, проводиться як сумарне оцінювання за результатами 

поточного контролю. 
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