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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ МИШЕНИ ПРИ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИИ 

 

Аннотация. В работе рассматриваются основные аспекты, которые связанны с 

локализацией нейрохирургической мишени при проведении стереотаксического 

оперативного вмешательства. Выделены основные этапы, которые используются для 

позиционирования мишени и хирургического инструмента в задачах 

предоперационного планирования. 

 

В настоящее, при проведении хирургических вмешательств на головном мозге, 

широкое признание получил стереотаксический метод. Особенностью его применения 

является точечность доступа с минимальной травматизацией окружающих структур, за 

счет использования средств интроскопической визуализации и позиционирования, что 

позволяет осуществлять доступ к глубинным структурам мозга. И как результат, 

производить хирургическое лечение таких заболеваний как болезнь Паркинсона, 

эпилепсия, локальные опухоли и др. [1, 2]. 

Важной составляющей процессов предоперационного планирования и 

нейрохирургического вмешательства является локализация области мишени. Учитывая 

тот факт, что ошибка позиционирования непосредственно влияет на правильность 

расчета рисков травматизации хирургических доступов, а также на корректность 

наведения стереотаксической системы, следует обеспечить максимальную точность 

определения координат целевой области. При построении такой информационной 

технологии, в качестве исходных данных целесообразно использовать томографическое 

исследование, которое представлено в виде изображений аксиальных срезов формата 

DICOM. На первом этапе необходимо определить координаты внутримозговых 

ориентиров по исходным данным, относительно которых вычисляется положение 

целевой структуры. Ввод расположения точки мишени выбирается врачом, с учётом 

особенности операционного воздействия, а также данных предоперационного 

интроскопического исследования. Далее необходимо вычислить ориентиры, на 

основании которых будет осуществляться согласование систем координат как 

внутримозговой, так и системы координат навигационной системы. В качестве таких 

ориентиров можно использовать как специализированные синтетические маркеры-

накладки, так и естественные элементы черепа. Согласование систем координат 

позволяет осуществить позиционирование инструмента при доступе к целевой области. 

Таким образом, разработка и внедрение информационных технологий по 

локализации нейрохирургической мишени должна обеспечить максимально безопасное 

проведение стереотаксической процедуры. 
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