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CPU – Central processing unit – Компютърен процесор, който извър аритметичните изчисления и 

контрол на компютъра. 

DICOM файлове - Digital Imaging and Communications in Medicine файлове, използвани за 

съхранение и разпространение на медициснки изображения. 

GPU - Graphic processing unit –Компютърен процесор за обработка на графични изображения 

к.м. – контрастна материя 

MIP- maximum intensity projection – техники за повърхностно рендиране на тризимерни 

изображения 

КТ – компютърен томограф 

ПЕТ – Позитронно емисионна томография 

ROI - Region of Interest; област на интерес 

PACS - picture archiving and communication system; системи за визуализация и разпространение 

на DICOM изображения 

SSD - shaded surface display - техники за повърхностно рендиране на тризимерни изображения  
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ЯМР – ядрено-магнитен резонанс 

фЯМР – функционален ядрено-магнитен резонанс 
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Конфликт на интереси 

Авторът няма никакъв конфликт на интереси с използваните софтуерни 

продукти в настоящата дисертация. 

 

 

 

 

 

 
Основната концепция на настоящото проучване е: 

ü да обективизира как напредъкът на технологиите прави достъпно 

предоперативно планиране при краниална хирургия, по начин по който 

допреди няколко години е бил възможен само с помощта на изключително 

скъпи системи (софтуерни пакети и системи за невронавигация);  

ü да представи как достъпността на тези технологии, особено в началните 

години на специализацията, би могла да бъде основен инструмент за 

обучение и разбиране както на нормалната, така и на патологичната 

анатомия, интраоперативното позициониране, хирургичната 

перспектива;  

ü да представи нашият обобщен опит и да го опише по начин по който би 

съкратил до минимум времето необходимо за обучение; да намали риска 

от грешки при използване на програмата и да помогне в реалната 

хирургична практика. 
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1. Въведение	
 

Правилното и детайлно предоперативно планиране е една от най-важните 

предпоставки за успех в неврохирургията. Това е нещо което отнема години, за 

да се усвои. Трудността произлиза от умението да се прехвърлят двуразмерните 

мултимодални “черно-бели” изображения от предоперативните образни 

изследвания и ментално да се пресъздаде триизмерния образ на патология видян 

през перспективата на хирургичната позиция, достъп, както и променената 

анатомия от самата лезия.  

Едни от основните въпроси, които стоят пред неврохирурга, когато трябва да 

планира случай обикновено са:  

Ø Каква трябва да бъде позицията на главата? 

Ø Колко или дали да бъде ротирана, екстензирана, флектирана главата на 

пациента, така че да се осигури най-добра траектория до 

интракраниалната лезия? 

Ø Къде точно е локализирана лезията?  

Ø Какъв и как точно да бъде разположен кожния разрез (линеен, ламбо, “S” 

образен и т.н.)? 

Ø Колко голяма и какви границите да има краниотомията? 

Ø Ако става дума за интрааксиална лезия – какви са асоциираните 

кортикални съдове, могат ли предоперативно да се проследят по цялото 

им протежение, каква е гиралната анатомия погледната през 

краниотомията, какви са границите и колко дълбоко е туморът, какви 

функционално важни зони са в близост? 

Ø Ако става дума за екстраaксиална лезия – къде е дуралното хранене (при 

менингиоми), дали обхваща или дислоцира важни артериални съдове, 

дали има асоциирана хиперостоза? 

Ø Ако става дума за съдова неврохирургия – каква е анатомията на 

аневризмата и асоциираните с нея съдове, какви са 

хранещи/дрениращи/нормали съдове при артерио-венозна малформация 

(АВМ), каква би била най-подходящата краниотомия, дали ще се налага 
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интракраниално дрилиране на костни структури (напр. преден клиноиден 

израстък) 

Ø Каква ще бъде последващата реконструкция? 

Това са само част от въпросите пред коитоса изправени неврохирурзите всеки 

път планирайки случай. Тези трудности в планирането са най-големи в началото 

на обучението, в годините на специализацията, но дори и за неврохирузи с 

много опит в някои случаи това остава предизвикателство.  

През последните десетилетия напредъкът на технологиите дава множество 

средства улесняващи процеса на предоперативното планиране –

невронавигационни системи, специализирани софтуерни пакети за 

предоперативно планиране и симулация, софтуер вграден в системите на 

компютърните томографи (КТ) и ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), съвременни 

работни станции за имерсивна виртуална реалност предоставящи възможност за 

предоперативна симулация на самата интервенция (Chakravarthi et al. , Enchev et 

al. 2006, Beyer et al. 2007, Enchev et al. 2008, Enchev et al. 2008, Enchev et al. 

2008, Esposito et al. 2008, Trelease and Rosset 2008, Enchev 2009, Low et al. 2010, 

Sugimoto et al. 2010, Zele et al. 2010, Enchev et al. 2011, Oishi et al. 2011, Delorme 

et al. 2012, Mert et al. 2012, Tang et al. 2012, Wang et al. 2012, Choudhury et al. 

2013, Clarke et al. 2013, Ferroli et al. 2013, Kockro et al. 2013, Matis et al. 2013, 

Rosseau et al. 2013, Stadie and Kockro 2013, de Notaris et al. 2014, Gelinas-Phaneuf 

et al. 2014, Wang et al. 2014, Ahmad et al. 2015, Bruneau et al. 2015, Guigou et al. 

2015, Strickland et al. 2015, Eliyas et al. 2016, Thawani et al. 2016, Winkler-

Schwartz et al. 2016, Bajunaid et al. 2017). 

Използването на тези системи може да улесни разбирането за 

взаимоотношенията между нормалната и патологичната анатомия и да улесни 

планирането на позицията, кожния разрез, краниoтомията, както и 

интракраниалните хирургични стъпки. Основната цел при използване на 

технологии за триизмерна визуализация и виртуална реалност е всяка стъпка от 

операцията да бъде представена волуметрично, предоперативно, понякога 

интегрирайки данни от мултимодални образни изследвания (КТ, ЯМР),  за да 

може по време на операцията, хирургът да има усещането за нещо “познато” и 

добре премислено (като анатомия и патологична анатомия) и да намали риска 

от потенциални непредвидени ситуации. Въпреки това такива софтуери и 
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системи за симулация са традиционно скъпи, което ги прави трудно достъпни и 

ограничава масовото им разпространение. 

През последните години многократното увеличение на мощността на 

настолните и преносими компютри, даващи възможност за изчисление и 

извършване на голям брой операции, както и възможността за генериране и 

обработка на триизмерни (3D) изображения в реално време, прави някои от тези 

технологии достъпни за индивидуални потребители. През последните години 

постепенно се налагат нови софтуерни пакети, конкурентни на тези от 

специализираните КТ и ЯМР работни станиции, които за разлика предходните, 

са с отворен код (Ackerman and Yoo 2003, Rosset et al. 2004, Rosset et al. 2006, 

Vides et al. 2007, Jalbert and Paoli 2008, Trelease and Rosset 2008, Ferroli, Tringali 

et al. 2013, Mandel et al. 2013, Lo Presti et al. 2015, Valeri et al. 2015, 2017). Тази 

тяхна характеристика ги прави лесно достъпни за голям брой научни 

работници, специалисти по образна диагностика, хирурзи, интернисти и отваря 

вратите за нови области на изследвания. Техните опции за триизмерна 

виртуална реалност предоставят нови възможности за изследвания свързани с 

3D предоперативно планиране и симулация. 

Една от тези програми, която придоби изключителна популярност през 

последите години е OsiriX (Pixmeo, Switzerland, http://www.osirix-viewer.com) и 

нейният аналог Horos (https://www.horosproject.org). Програмата се отличава с 

улеснен работен алгоритъм, висококачествени възможности за 3D 

волуметрично генерирани образни и тяхната обработка в реално време. Този 

софтуерен пакет е доказал своята ефективност в множество проучвания от 

областта на неврорадиологията (Melissano et al. 2009, Kim et al. 2012, Bingham et 

al. 2013, Antonica et al. 2014, Ariani et al. 2014, Bingham et al. 2014, Markenstein et 

al. 2014, Molinari et al. 2014, Shamshuddin and Matthews 2014, Thierfelder et al. 

2014, Anusha et al. 2015, Aoki et al. 2015, Lo Presti, Carbone et al. 2015, Shyu et al. 

2015, Strickland, Lowry et al. 2015, Friedrich et al. 2016, Haak et al. 2016, Halvorson 

et al. 2016, Politi et al. 2016, Wu et al. 2016), обща, коремна, пластична и 

сърдечно съдова хирургия (Molinari et al. 2014, Ahmad, Millhoff et al. 2015, 

Fernandes et al. 2015, Guigou, Bardin et al. 2015, Lenoir et al. 2015, Wen et al. 2015, 

Piazza et al. 2016, Yang et al. 2016), гръбначна хирургия (Karlo et al. 2010, 

Milchteim et al. 2012, Burke et al. 2013, Koktekir et al. 2015, Marques et al. 2016, 
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Tang et al. 2016, Tomita et al. 2016), предоперативно планиране (извън 

неврохирургията) (van der Vorst et al. 2010, Dello et al. 2011, Volonte et al. 2011, 

Volonte et al. 2011, da Rocha and Amaro Junior 2012, Mandel, Amorim et al. 2013, 

Santos et al. 2013, Volonte et al. 2013, Harput et al. 2014, Jaimovich et al. 2014). 

Неговата точност като измервания е доказана в множество проучвания, както и 

при такива сравнявайки данните от OsiriX с тези от специализирани работни 

станции по образна диагностика. (Melissano, Bertoglio et al. 2009, Herold et al. 

2010, Karlo, Steurer-Dober et al. 2010, van der Vorst, van Dam et al. 2010, Wang et 

al. 2010, Dello, Stoot et al. 2011, Yakami et al. 2011, Fortin and Battie 2012, Kim, 

Jung et al. 2012, Matsumoto et al. 2012, Setacci et al. 2012, Weissheimer et al. 2012, 

Gaia et al. 2013, Martin et al. 2013, Burkhard et al. 2014, Molinari, Dalbem et al. 

2014, Anusha, Baharudin et al. 2015, Shyu, Hsu et al. 2015, Friedrich, Bruhn et al. 

2016, Haak, Page et al. 2016). През последните години в неврохирургията този 

софтуер постепенно придобива популярност главно като помощно средство за 

различи проучвания (анатомични и клинични) (Rosset, Spadola et al. 2004, Jalbert 

and Paoli 2008, Patel et al. 2010, Wang, Liu et al. 2010, Mandel, Amorim et al. 2013, 

Harput, Gonzalez-Lopez et al. 2014, Jaimovich, Guevara et al. 2014, Bruneau, 

Kamouni et al. 2015, Kuruoglu et al. 2015, Westermaier et al. 2015, Perhac et al. 

2016, Rotariu et al. 2016).  

От друга страна в областта на предоперативното планиране и симулация на 

достъпи в неврохирургията с този софтуерен пакет има относително малко 

проучвания (Patel, Shah et al. 2010, Mandel, Amorim et al. 2013, Harput, Gonzalez-

Lopez et al. 2014, Jaimovich, Guevara et al. 2014, Bruneau, Kamouni et al. 2015, 

Guigou, Bardin et al. 2015, Rotariu, Budu et al. 2016). 

Целта на настоящата научна работа е да се тестват проспективно триизмерните 

възможности за виртуална реалност на програмата и тяхното приложение като 

средство за предоперативно планиране при краниални неврохирургични 

интервенции. Програмата е интегрирана в процеса на предоперативно 

планиране и постепенно с придобиване на опит при работата с нея бяха 

тествани възможностите за триизмерна визуализация и симулация както на 

рутинни, така и на по-комплексни достъпи при хирургия на черепната основа. 

Програмата е използвана главно за определяне границите на интракраниалните 
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лезии, планиране и симулация на хирургичната позиция, кожния разрез, 

големината на краниотомията, интракраниална ориентация, реконструкция.  

Разработеният и интегриран нов начин за интраоперативното управление на 

софтуера с помощта на допълнително устройство, само с жестове, без да е 

необходимо докосване на клавиатурата и тракпада на компютъра даде 

възможност за директна интраоперативна визуализация на триизмерните 

изображения и тяхното управление, запазвайки стерилността в операцията.  

Използвайки OsiriX и други програми с отворен код е разработен алгоритъм за 

тризимерно принтиране на модели базирани на предоперативните образни 

изследвания на пациентите. 

Настоящата работа представя този опит, анализира получените данни и да ги 
сравнява с литературните.   
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2.	Кратък	обзор	на	литературата	

2.1 Изпозлване	на	софтуера	OsiriX/Horos	за	предоперативно	планиране	

в	неврохирургията	

В областта на предоперативното планиране в неврохирургията има относително 

малко проучвания, въпреки нарастващия брой публикации за използването на 

Osirix  през годините (граф 1.). Някои от по-важните публикации засягат 

планиране на реконструкцията при краниопластика след декомпресивна 

краниектомия (Bruneau, Kamouni et al. 2015), предоперативно планиране при 

хирургично лечение на глиални тумори (Harput, Gonzalez-Lopez et al. 2014), 

алгоритми за предоперативно планиране (Mandel, Amorim et al. 2013, Jaimovich, 

Guevara et al. 2014), виртуална ендоскопия и симулация на достъпи при транс-

сфеноидална хирургия (Guigou, Bardin et al. 2015, Nascimento et al. 2015, Rotariu, 

Budu et al. 2016), симулация на достъпи при аневризмална хирургия (Kuruoglu, 

Aydin et al. 2015). В областта на невроендоскопията има няколко много добри 

проучвания, които представят детайлно техниките за планиране на 

реконструкция (Patel, Shah et al. 2010), както и предоперативна симулация на 

транс-сфеноидални и отологични достъпи (de Notaris et al. 2013, de Notaris, 

Palma et al. 2014, Guigou, Bardin et al. 2015, Rotariu, Budu et al. 2016).  

В таблицата по-долу са представени проучванията, които разглеждат 

предоперативно планиране при използване на OsiriX (не са включени 

ендоскопските проучвания). 

 

Автори Описание на 
техника 

Локализация 
на лезията 

Симулаци
я на 

позиция 

Симулаци
я на кожен 
разрез 

Симулация 
на 
краниотомия 

Harput et 
al. 
(Harput, 
Gonzalez-
Lopez et 
al. 2014) 

Премахване на 
кост и 
изолиране само 
на мозъка и 
кортикалните 
съдове 

Не Не Не Не 

Koruoglu 
et al. 
(Kuruoglu
, Aydin et 
al. 2015) 

Симулация 
позицията и 
траекторията 
към аневризма 
(СМА). 
Илюстративен 

да да не Да  
(Заб: 
авторите не 
описват 
точно 
техниката за 
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случай виртуална 
краниотомия
, но има 
представена 
снимка в 
статията) 

Mandel et 
al. 
(Mandel, 
Amorim et 
al. 2013) 

Предоперативно 
планиране в 
условията на 
спешност 
(травма, 
епидурални и 
субдурални 
хематоми) 

Да  
(Заб: 
авторите 
измерват 
лезията в 3D 
работния 
прозорец, 
които дава 
грешки 
(Gaia, 
Pinheiro et al. 
2013); не са 
описали 
техника за 
измерване на 
области с не-
линейна 
повърхност )  

Не Не Не 

Jaimovich 
et al.  

Описани са три 
представителни 
случая от 40 за 
предоперативно 
планиране. 
Представена е 
техника за 
симулация на 
краниотомия и 
достъпа (вкл. 
Ендоскопски 
интервенции) 

Само чрез 
симулиран 
прозорец на 
краниотомия
. Не е описан 
алгоритъм за 
точна 
локализация 
(в см) на 
лезиите. 

Не Не Да 

Miller et 
al. (Miller 
et al. 
2008) 

Техника за 
предоперативна 
визуализация на 
невроваскуларе
н конфликт при 
тригеминална 
невралгия 

Не Не Не Не 

Bruneau et 
al. 
(Bruneau, 
Kamouni 
et al. 
2015) 

Планиране на 
реконстукции 
след 
краниопластика 

Не Не Не не 

Табл. 1 Проучванията, които разглеждат предоперативно планиране при 

използване на OsiriX (не са включени ендоскопските проучвания). Прави 
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впечатление, че повечето проучвания разглеждат само отделни аспекти на 

предоперативно планиране, но не и цялостен алгоритъм включващ всички етапи 

от локализация на лезията симуация на позицията, кожен разрез, краниотомията 

и интракраниална ориентация. 

 

Вижда се, че всяко едно от проучванията описва определен аспект от 

планирането на случай. Ето защо въпреки систематичния преглед на 

литературата не са открити проучвания, които да описват последователно 

планиране на краниални интервенции, които да съчетават всички аспекти с 

точни алгоритми, необходими за предоперативна подготовка: позициониране, 

кожен разрез, определяне на локализацията на лезията, изчисляване на 

големината на краниотомията, визуализация на самата лезия и околната 

анатомия, плануване на реконструкцията.  

  

Граф. 1. Г Справка от pubmed показваща броя на публикациите свързани с 

OsiriX и постепенното им нарастване през годините. 
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3 Цел	и	задачи	
 

Целта на настоящата дисертация е да се верифицира точността и 

приложимостта на софтуерния пакет OsiriX и Horos с оглед използването му 

като средство за предоперативно планиране в краниалната неврохирургия.  

Поставени са следните задачи: 

1. Да се оцени точността на измерванията направени с програмата. 

2. Да се разработи нагледен, бърз и ефективен метод за предоперативно 

планиране и триизмерна симулация при: 

Ø координатите на лезиите 

Ø хирургичната позиция 

Ø кожния разрез 

Ø големината на краниотомията 

Ø кортикалната и съдовата анатомия 

Ø траектория до дълбоко разположени лезии 

Ø съдова анатомия при невроваскуларна хирургия 

Ø лезии на черепната основа 

Ø последваща реконструкция 

3. Да се разработи техника за симулация, както на стандартни, така и на по-

комплексни достъпи - такива при хирургия на черепната основа (орбито-

зигоматичен, лимитиран латерален транс-орбитален достъп, транс-

петрозни достъпи) 

4. Да се анализират резултатите от предоперативното планиране и тяхното 

приложение при хирургични интервенции на: 

Ø Интрааксиални лезии (първични мозъчни тумори, метастази, абсцеси, 

съдови малформации и интрапаренхимни хеморагии) 

Ø Екстрааксиални тумори (менингиоми, метастази, тумори на 

черепната основа) 

Ø Съдови малформации (аневризми на мозъчните съдове, артерио-

венозни малформации) 

Ø Реконструктивни интервенции (при краниопластика и възстановяване 

на черепната основа) 



“Предоперативно 3D планиране и 3D симулация на неврохирургични достъпи при краниални    
хирургични интервенции” 	

д-р Тома Спириев 
 

 17 

5. Да се разработи и приложи техника за управление OsiriX софтуера по 

време на операциите, без да се докосва клавиатурата на компютъра (за да 

не се наруши стерилността в операционната), използвайки хардуерни 

устройства за виртуална реалност.  

6. Да се разработи достъпен алгоритъм позволяващ експортиране на 

данните от OsiriX софтуера към такъв за 3D принтиране, даващ 

възможност за триизмерно принтиране на 3D моделите от OsiriX, 

базирано на DICOM изображенията.  

7. Цялата разработка да се придържа към коцепцията за софтуер с отворен 

код и достъпност на технологията 

Целта на настоящата работа не е да представи резултати от самото хирургично 

лечение на заболяванията т.е. отношение към степен на резекция на 

интра/екстра аксиални тумори, директни резултати от хирургично лечение на 

мозъчни аневризми, резултати при лечение на съдови малформация и 

реконструкции след ЧМТ. Резултатите представени в настоящата разработка 

имат отношение единствено към метода и самата техника на симулация, 

визуализация и планиране на хирургичния достъп, кожния разрез, костно ламбо, 

визуализация на повърхностни/дълбоки лезии и асоциираните нормални 

анатомични структури, симулация на траектории към дълбоко разположени 

лезии, както и приложение на програмата като помощ при последваща 

реконструкция. Анализът на резултатите сравнява всички тези изброени по-горе 

предоперативни данни генерирани от програмата и обработени от дисертаната, 

с данните по време на операцията – позицията на болния, локализацията на 

лезията, кожния разрез, краниотомията, интраоперативната ориентация. Като 

цели и задачи, представени подробно по-горе, както и методите използвани в 

проучването, са разработени и анализирани от дисертанта. Реалните хирургични 

резултати и изходът от лечението на заболяванията, зависят от множество 

фактори (предоперативно състояние на болния, коморбидности, възраст, вид на 

патологията, хирургична техника, постотоперативни грижи), които не са обект 

на анализ на настоящата дисертация. 

Основната концепция на настоящото проучване е да обективизира как 

напредъкът на технологиите прави достъпно предоперативно планиране при 

краниална хирургия, по начин по който допреди няколко години е бил 
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възможен само с помощта на изключително скъпи системи (софтуерни пакети и 

системи за невронавигация); да представи как достъпността на тези технологии, 

особено в началните години на специализацията, би могла да бъде основен 

инструмент за обучение и разбиране както на нормалната, така и на 

патологичната анатомия, интраоперативното позициониране, хирургичната 

перспектива; да представи нашият обобщен опит и да го опише по начин по 

който би съкратил до минимум времето необходимо за обучение; да намали 

риска от грешки при използване на програмата и да помогне в реалната 

хирургична практика. 

4 Материал	и	методи	

Методите използвани в настоящето проучване са подредени по реда на 

изброяване в “Цели и Задачи”. 

4.1 .	 Методи	 за	 верификация	 на	 точността	 на	 програмата	 (точка	 1	 от	

“Цел	и	задачи”)	

За да се верифицира точноста на измерванията на програмата са използвани два 

метода:  

1. Сравняване на резултатите от вече извесни анатомични измервания 

направени в друго проучване на автора (Spiriev et al. 2016) с данни от КТ 

и триизмерни реконструкции на OsiriX. За сравняване на резултатите бе 

използван статитистически метод (Student T-test) на Microsoft Office 

Excel 2003; (Microsoft Corp., Redmond, WA) 

2. Провеждане на систематичен преглед на литературата в Pubmed за 

проучвания относно точността на измерванията направени със софтуера 

OsiriX, както и надежността при използването на програмата 

4.2 .	Материал	и	методи	за	предоперативно	планиране	и	симулация	на	

достъпи	с	програмата	(точка	2,	3,	4	от	“Цел	и	задачи”)	

Проучването има проспективен характер. За периода Януари 2012г. – 

Декември 2018 предоператвното планиране използвайки OsiriX, както и 

неговият аналог Horos бяха изпозвани при 232 случая. Програмата бе 
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постепенно въведена в ежедневната оперативна дейност, като от Декември 

2015г е интегрална част от предоперативното планиране при пациентите с 

интракраниални лезии.  

Пациентите бяха разделени в следните категории: 

Ø Интрааксиални лезии (първични мозъчни тумори, метастази, абсцеси, 

каверноми и интрапаренхимни хеморагии). Брой пациенти: 108 

Ø Екстрааксиални тумори (менингиоми, метастази). Брой пациенти: 59 

Ø Съдова неврохирургия (аневризми на мозъчните съдове, артерио-

венозни малформации, планиране при интра-екстракраниален 

байпас). Брой пациенти: 44 

Ø Черепно-мозъчна травма, реконструкции, комплексни и по-редки 

случай изиксващи добро разбиране на триизмерната анатомия. Брой 

пациенти:21 

Резултатите са обработвани по следния начин: 

Ø Време необходимо за планиране 

Ø Симулация на позиция, разрез, краниотомия, визуализация на 

асоциираната нормална и патологична анатомия 

Ø Точност на метода съпоставима с интраоперативните данни 

4.3 .	 Техника	 за	 управление	 OsiriX/Horos	 софтуера	 по	 време	 на	

операциите,	без	да	се	докосва	клавиатурата	на	компютъра	(точка	5	

от	“цел	и	задачи”)	

Бе интегриран в интраоперативното управление на програмата, само с жестове, 

без да се докосва клавиатурата и тракпада на компютъра, нов и съвременен 

метод за виртуална реалност Leap Motion (https://www.leapmotion.com)  

 

4.4 .	Разработване	на	достъпен	алгоритъм	позволяващ	експортиране	на	

данните	 от	 OsiriX/Horos	 софтуера	 към	 такъв	 за	 3D	 принтиране,	

придържайки	 се	 към	 концепцията	 за	 достъпност	 на	 технологиите	 –	

open-source	(точка	6	и	7	от	“цел	и	задачи”)	

Данните от OsiriX са експортирани от прозореца на програмата 3D surface 

rendering, което създава триизмерна реконструкция от DICOM изображенията. 
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Последната може да се експортира като 3D-SR (surface rendering) файлове– 

*.VRLM, *.iv, *rib, *obj, *stl, които впоследствие се импортират в софтуер за 

обработка на триизмерни изображения (Blender, който е с отворен код), както и 

към софтуер за 3D принтиране (Cura, която е с отворен код). 

4.5 Използвани	техники	за	предоперативно	планиране	

Данните са импортирани в програмата под формата на стандартни Digital 

Imaging and Communications in Medicine (DICOM) файлове от външни носители 

(CD и USB устройства). Версията на използваната програмата, бе OsiriX 5.8.1 и 

Horos 2.0.2, на компютър Apple MacBook Pro (2.8 GHz intel Core i7, 8GB DDR 3, 

Intel DH graphics 3000 512 MB), работещ на операционна система OS X.  

Преди да се представят различните модалности за предоперативно планиране е 

необходимо кратко представяне на основния работен плот на 2D прозореца, 3D 

прозореца, техниките за работа с 3D образа, както основните инструменти за 

областите на интерес (region of interest - ROI tools). Само най-основните 

функции са представени, които са използвани в настоящата работа и са в основа 

на методите и техниката за планиране на случаите, разработени от дисертанта. 

По-подробна информация може да бъде намерена в статията на дисертанта 

(Spiriev et al. 2017) и официалното ръководство на програмите. 

Техниките за предоперативно планиране са описани подробно, защото 

представеното по-долу като алгоритми за предоперативно планиране е 

разработено изцяло от дисертанта и е в основата на резултатите. 

4.5.1 ROI	инструменти	2D	работен	прозорец	

(Видео 1: https://vimeo.com/239894739/5dd33f111f) 

Това са едни от най-важните инструменти на програмата, даващи възможност за 

анотиране на DICOM изображенията. В 2D работния прозорец, чрез натискане 

върху “Mouse button function”/”ROI tool”, излиза падащо меню представящо 

различните инструменти за  анотиране, както и техните бързи клавиши (Фиг. 4 

ляво падащо меню) (Видео 2: https://vimeo.com/239894805/7e80636fbd)  

Ø “Lеnght” (дължина) е инструмент за измерване на дължина. Трябва да се 

има предвид, че при измерване на дължина от точка до точка на 

анатомични обекти с неправилна форма (повърност на череп, мозъчна 
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повърхност) е препоръчително да се използва “open polygon tool” 

(инструмент “отворен полигон”), тъй като по този начин може да 

проследят въпросните структури по цялото им протежение и да им се 

даде точната дължина. (Виж по-надолу “Локализация на лезията върху 

краниума и планиране на краниотомията”) 

• “Closed or open polygon tool” (инструмент “отворен или затворен 

полигон) е полезно средство за измерване на площ, което е с неправилна 

форма (напр. странично мозъчно стомахче). Този инструмент се използва 

също за изчисляване на обем (виж “Изчисляване на обем на лезията”)  

• “Оval tool” (инструмент “овал”) се използва за изчисляване на площ (в 

cм2), но също дава данни за Hounsfield единици, когато се използват 

данни от КТ  

•  “Point” ROI (инструмент “точка”) е важен за отбелязване на някои 

структури в 2D работния прозорец (напр. да се отбележи проекцията на 

интра- или екстрааксиална лезия върху повърхността на черепа или 

кожата), защото впоследствие тези маркери се появават на 3D 

волуметричните реконструкции. 

• Дебелината и цвета на различните ROI може да се модифицира с двоен 

клик на мишката в 2D работния прозорец 

• От падащото меню “ROI”, могат да се запазят направените ROIs върху 

съответните DICOM изображения (“Save selected ROIs”) или ROIs за 

всички серии (“Save all ROIs from this Series”) и да се експортират в 

отделен файл. По този начин няколко различни измервания могат да се 

запазят и впоследстие повторно да се импортират в програмата 

(“ROI/Import ROIs”). Това е особено полезно когато се вземат различни 

измервания и се използва само една DICOM серия изображения  

• При избиране “ROI manager” от падащото меню “ROI”, то показва 

всички ROIs, които са създадени за настоящите DICOM серии. 

4.5.2 3D	модалности	

(Видео 3: https://vimeo.com/239894842/9db0014451)   

Работния 3D прозорец e една от най-полезните функции на програмата, 

позволявайки създаването на триизмерни реконструкции, които могат да дадат 
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детайлна волуметрична репрезентация на желаната анатомична структура на 

качество, неотстъпващо на това от специализираните работни станции на КТ и 

ЯМР (Фиг. 4, дясно падащо меню). Една от основните характеристики е 

опростеният и интуитивен интерфейс, който въпреки това има крива на 

научаване. Менютата в 3D работния прозорец имат няколко характеристики:  

• 3D MPR (multiplanar rendering) – позволява ротацията на двуизмерните 

изображения от КТ и ЯМР в различни равнини и в реално време, което 

дава възможност да се постигне различен ъгъл на среза в аксиална, 

коронарна и сагитална равнина.  

• 3D curved MPR – има същите характеристики като 3D MPR, но с 

допълнителната възможност да се създаде пътека (“curved path”). Това 

дава възможност да се направи реконструкция на цялата дължина на съда 

(напр. екстра/интракраниалната част на каротидната артерия) 

• 2D Orthogonal MPR – дава едновременно изглед в трите равнини, 

аксиална, коронарна, сагитална, на избрана точка на двуизмерната 

картина; изгледът е идентичен с този на повечето работни плотове на 

невронавигационните системи.  

• 3D volume rendering – дава възможност за тризмерно представяне на 

анатомичните структури (дискутирана в детайли по-долу)  

• 3D surface rendering – създава триизмерна реконструкция, която може да 

се експортира като 3D-SR (surface rendering) файлове– *.VRLM, *.iv, *rib, 

*obj, *stl, които впоследствие могат да се импортират в софтуер за 

обработка на триизмерни изображения (напр. Blender), както и към 

софтуер за 3D принтиране (напр. Cura) 

• 3D endoscopy – средство за виртуална ендоскопия  

4.5.3 3D	работен	прозорец	

(Видео 4: https://vimeo.com/239894879/d70968dc4e)  

(Видео 5: https://vimeo.com/239894914/39541380bd)  

Това е основния работен прозорец, използван за волуметрична реконструкция 

(Фиг 5). Той има специфични техники за обработка, които ще бъдат описани 

по-долу, тъй като са основни при работа с изображенията и симулацията на 
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достъпите. Най-практично при работата в прозореца е използването на бързите 

клавиши, което пести време и улеснява процеса на обработка на изображенията: 

• ctrl key + ляв бутон на тракпада – завъртане на изображението 

• ⌥ (option key) + ляв бутон на тракпада – промяна на контраста и нивата 

на картината  

• ⌘ (cmd key) + ляв бутон на тракпада – преместване на картината 

• Shift key + ляв бутон на тракпада – увеличаване и намаляване на 

изображението 

• Десен бутон на тракпада – увеличаване и намаляване а изображението 

• ⌘ (cmd key) + R – завърти около фокална точка – бутонът с 

изображението на “куб” “cube”; тази функция представлява 

първоначалния изглед на изображениято, но също така активира и 

модалността “завърти около фокална точка” (“rotate around a focal 

point”). Това позволява ротиране на изображението въдху екрана  

• ⌘ (cmd key) + Z – undo 

• ⌘ (cmd key) + L – възстанови базовите нива на контраст/цвят. 

 

Други важни бутони са: 

• Length (дължина) – показва разстоянието от точка до точка на 

триизмерния модел. Необходимо е да се отбележи, че тази фунцкия 

може да не е точна, когато се измерва на анатомични обекти с 

неправилна форма (Gaia, Pinheiro et al. 2013). Препоръчително е 

използване на други методи за измерване на 3D модела дискутирани в 

секцията “Метод за предоперативно планиране на интрааксиални 

лезии”  

• 3D point (3D точка) – поставяне на 3D point точка на желаната 

локализация, което впоследстиве се вижда и на 2D работния прозорец. 

Препоръчително е използване на обратния алгоритъм, чрез поставяне 

на точка маркер в 2D работния прозорец, което е по-точно и 

впоследствие се вижда на 3D модела.  

• Sculpt key (инструмент за моделиране на изображението) – това е 

основен инструмент, който се използва за селективно премахване на 
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определени части от анатомичния модел, което е основно средство при 

симулация на краниотомията, изобразяване само на мозъчния паренхим 

и т.н. Основните функции, които се използват, след очертаване на 

определена зона на интерес са: 

o Селективно изрязване вътре в зоната на интерес – “Delete бутона” 

o Селективно премахване на изображение извън очертаното - 

“Return бутона” 

o Възстановяване на изображението в селекцията - “Tab бутона”  

o ⌘ (cmd key) + Z – undo, връща първоначалното изображение 

(важна функция, ако резултатът не е добър) 

 

Друг важен бутон е “Crop” (изрязвам). Когато се избере този бутон, около 

изображението се появава куб около триизмерното изображение. Манипулиране 

на стените на куба (с бутона “ротирай около фокална точка”; “rotate around the 

focal point”), чрез натискане на зелената точка на стената на куба и 

приближавайки последната към модела, позволява селективно да се премахват 

части на изображението паралелни със стената на куба. Движейки ъглите на 

куба, позволява неговата ротация и възможност за създаване на различна 

равнина на среза. Това е бърз начин за симулация на конвекситетна 

краниотомия или да се представят по-дълбоки структури в желания срез (Фиг. 

6). 

4.5.4 Обработка	на	изображенията	в	“clipping	mode”	

(Видео 5: https://vimeo.com/239894914/39541380bd)  

Тази модалност е много полезна за представяне на избрани анатомични области 

на интерес или зони около патологията (напр. аневризми, менингиоми, 

параклиноидна област и т.н.), завъртайки зоната от всеки възможен ъгъл, 

скривайки всяка друга структура около обекта и фокусирайки се само върху 

зоната на интерес. Трябва да се има предвид, че тази функция има по-трудна 

крива на научаване и се препоръчва първо усвояване на работата с бързите 

клавиши.  

Когато се включи “clipping mode” плъзгача до тази функция трябва да се 

придвижи максимално до “thick”, за да се манипулира картината в целия й обем. 
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Това позволява картината да се ротира и да се вижда от всички възможни ъгли с 

постепенно скриване или показване на части на триизмерната реконструкция. 

Задържането на десния бутон на тракпада (или shift + ляв бутон на тракпада) 

позволява увеличаване или намаляване на изображението. Един от основните 

похвати е, че колко по-далече е курсорът от 3D модела толкова по-голяма 

повърхност от модела се премахва. Колкото по близко е курсорът до 3D модела, 

толкова по детайлна картина на целевата анатомична структура се представя, 

скривайки другите структури и фокусирайки се върху целта. 

4.6 Метод	за	предоперативно	планиране	при	интра-аксиални	лезии	

За пациенти с интра-аксиални лезии е подходящо използване на ЯМР Т1 

секвенция с/без контраст, тъй като може да представи в детайл 

взаимоотношенията на лезията с нормалната мозъчна анатомия, да се 

визулизират мозъчните съдове (както артерии, така и вени), да се представи 

анатомична 3D реконструкция на мозъка (с/без съдове) да се симулира 

краниотомията. За целта са използвани следните стъпки: 

4.6.1 Изчисляване	на	обема	на	лезията	

(Видео 6: https://vimeo.com/239894979/063ad818bf) 

В 2D работния прозорец се избира инструмента “open” или “close polygon tool” 

(бърз клавиш “О” или “С”). На аксиалните срезове региона на интерес се 

маркира внимателно на няколко (но не на всички срезове), като е необходимо да 

има срезове от най-каудалнта до най-краниалната част на лезията. Следващата 

стъпка е да се избере от падащото меню “ROI/ROI volume/Generate missing 

ROIs”, чрез което програмата изчислява и генерира регионите на интерес, които 

не са включени в селекцията. Следващата стъпка е да се изчисли обема на 

лезията, от всички избрани ROI – “ROI/ROI volume/Compute volume”. След като 

приключат изчисленията се появавя прозорец с триизмерна реконструкция на 

лезията и оценка на обема. Този 3D ROI може да бъде инкорпориран по-късно 

при 3D реконструкциите на 3D работния прозорец чрез избиране “ROI/ROI 

manager” и 3D ROI. По този начин триизмерна волуметрична репрезентация се 

включва в 3D реконструкцията, която дава много добра представа за 

локализацията на интракраниалната лезия.  
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4.6.2 Локализация	на	лезията	върху	краниума	и	планиране	на	краниотомията		

(Видео 7: https://vimeo.com/239895043/50dc5c6d5f) 

Границите на лезията и размера на краниотомията могат да се изчислят, чрез 

измерване до зоната на интерес от познати анатомични репери (Фиг. 7):  

• Глабела 

• Фронто-зигоматичния шев 

• Корена на зигоматичната дъга 

• Външния слухов проток  

• Pinna на ухото 

• Задната част на петрозната кост, точно зад външния слухов проток.  

• Инион 

• Брегма 

• Астерион 

Използвайки инструмента “the open polygon tool” от 2D работния прозорец 

“mouse button function/ROI tool” (бърз клавиш “O”) и измервайки от тези тези 

анатомични репери в трите анатомични равнини (коронална, сагитална, 

аксиална), може да се изчисли локализацията на лезията.  

4.6.3 Маркиране	 на	 проекцията	 на	 лезията	 чрез	 точки	 на	 повърхността	 на	

краниума		

(Видео 8: https://vimeo.com/239895043/50dc5c6d5f) 

Чрез поставяне на ROI точки (бърз клавиш “P”) в 2D работния прозорец на 

повърхнoстта на кожата, на аксиалните срезове, може да се проецират и 

маркират  границите на тумора върху кожата. Същата техника може да се 

повтори за по-дълбоки структури, както и да се проецират тези данни на 

мозъчната повърхност в случай, че е планиран транс-сулкусен достъп (Фиг. 8 А 

и Б). 

4.6.4 	Стъпки	в	3D	работния	прозорец	

След завършване на стъпките в 2D работния прозорец се преминава в 3D 

работния прозорец от падащото меню “3D viewer/3D volumetric rendering”, 

което включва работната среда за тризмерно генерирани изображения.  
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Границите на тумора са ясно представени на 3D реконструкциите на главата на 

пациента (Фиг 8 Б.). Обикновено на този етап след нагласяне на желаното 

цветово/контрастно ниво на изображението (⌥ (option бутон) + левия клавиш 

на мишката) е необходмо експортиране на DICOM изображение 

(“File/export/Export to DICOM files”), представящo локализацията на лезията и 

още една симулиращo хирургичната позиция, генерирана от ротиране на 3D 

модела в желаната равнина, използвайки “mouse button functions” или бързите 

клавиши (виж по-нагоре секцията “3D работен прозорец”). Друга опция е да се 

генерира анимирана серия от 3D изображения, чрез използване на функцията 

експортиране на DICOM файлове, 360 градусово генериране на анимирани 

изображения. Това би позволило по-късно да се начертаят размера на 

краниотомията и кожната инцизия, симулирайки в същото време 

интраоперативната позиция в 2D работния прозорец (Фиг 8 Б): (Видео 9: 

https://vimeo.com/239895079/0848cf1e12) 

За да може да се експонира тумора и да се симулира краниотомията има 3 

отделни техники (Видео 10: https://vimeo.com/239895110/834a49aa31): 

• Да се използва функцията “Crop” с cropping cube; с намаляване на 

стената на куба (натискайки зелената точка прилежаща на стената на 

куба), както и накланяне на ъглите на куба с цел експониране на лезията. 

Това е бърза техника и е подходяща за повърхностни лезии като 

метастази, първични тумори достигащи мозъчната повърхност, абсцеси. 

Въпреки това, ако се използва за достигане на по-дълбоки лезии, срезът 

продължава по цялото протежение на стената и променя картината 

(последната изглежда като анатомичен срез) (Фиг. 6) 

• Използвайки модалността “Clipping mode” (курсорът се отбелязва до 

“thick” виж по-горе), при която може да се пресъздаде само желаният 

коридор към лезията и да се придобие по-добра представа за самата 

лезия, чрез селективно елиминиране на останалите тъкани (виж по-горе 

“обработка на изображенията в “clipping mode”). Трудността с тази 

модалност произлиза от навигацията и ориентацията, която е със 

стръмна крива на научаване, особено в началото. (Видео 11: 

https://vimeo.com/239895296/f57b791e5e)  
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• Селективно премахване на цялата кожа, кост, дура, което позволява да се 

експонира мозъчната повръхност със или без съдовете в зависимост от 

това дали ЯМР Т1 севенцията е с контраст или не. (Видео 12: 

https://vimeo.com/239895168/b80dafcd2e). Това е изключително полезна 

техника, описана в детайли от Harput et al. (Harput, Gonzalez-Lopez et al. 

2014), която позволява да се визуализира индивидуалната гирална и 

сулкусна анатомия, заедно с асоциираните съдове (ЯМР с к.м.) – мозъкът 

излежда като анатомичен препарат (Фиг. 9A). Това е особено важно при 

правилното планиране на резекцията и нейните граници, да се проследят 

кортикалните венозни съдове по цялото им протежение и да се улесни 

интраоперативнта ориентацията през малък прозорец на кранитомията. 

Тази техника е много полезна по време на оперативните интервенции за 

ориентация при определена гирална и васкуларна анатомия. 

Кортикалните съдове служат за надежден повърхностен ориентир, 

поради тяхното отношени към индивидуалната гирална и сулкусна 

анатомия, описано от Zele и Nakajima (Nakajima et al. 1997, Zele, Matos et 

al. 2010). Използвайки T1 ЯМР без к.м. е добър начин за изучаване и 

разбиране на концепцията за гиралния континиум позната от 

класическите анатомични проучвания (Ono M 1990, MG. 1994, Ribas 

2010, Campero et al. 2014),  като и планиране на транс-сулкусен достъп, 

сходно с техника предлагана и от други автори (Esposito et al. 2006, 

Esposito, Paolini et al. 2008) (Фиг. Б, В).  

Важно е да се отбележи, че когато се използва техниката за селективно 

премахване на кожа/кост контрастните нива (levels) трябва да бъдат така 

нагласени, че кортекса да е ясно видим, което позволява определяне на 

достатъчно мястно за премахване на изображенията между кортекса и 

костта и получаването на изчистен образ на мозъчната повърхност. Чрез 

поставянето на ROI точки в 2D работния прозорец, маркиращи 

проекцията на тумора върху кортекса, след премахване на кожа/кост, 

границите на дълбоко разположени лезии са ясно видими върху кортекса 

и достъпът (транс-сулкусен или транс-кортикален) в дълбочина може да 

се планира.  
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При този процес се запазват селетирани DICOM изображения, които могат по-

късно да се експортират като JPEG, MOV файлове.  

4.6.5 Fly	Thru	модалност	

За целите на презентация Fly thru модалност може да се използва, като тя 

позволява създаване на детайлно видео, представящо цялостната 3D сцена и 

работния процес в 3D работния плот. Този процес е автоматизиран, чрез 

избиране на “fly thru” точки в прозореца “FlyThru” и впоследствие 

експортирайки ги като MOV файл (Фиг 3) 

4.6.6 Експортиране	 на	 DICOM	 изображенията	 след	 селективно	 премахване	

на	кожа/кост		

След процеса на селективно премахване на кожа/кост е завършен,  е 

необходимо да се запази вече създаният 3D модел. Това се извършва чрез 

избиране в 2D работния прозорец “File/Export to DICOM files…” и впоследствие 

отбелязване на “All images of the series including…”. Това ще позволи изпозване 

на вече създеният 3D модел, без да е необходимо повтаряне на същите стъпки 

на премахване на  кожа/кост (Harput, Gonzalez-Lopez et al. 2014). 

4.6.7 Симулиране	на	оперативната	позиция,	кожния	разрез,	краниотомията,	

измервания	върху	3D	модела	в	2D	работната	среда		

След запазване на селектирани DICOM изображения в 3D работния прозорец, 

последния се затваря и в 2D работната среда върху вече направените тризмерни 

изображения, използвайки ROI инструментите (“open polygon”; бърз клавиш 

“O”), може да се симулира кожния разрез, да се очертае размера на 

краниотомията (Видео 7-11 - Виж по горе) (Фиг. 10). Предходно маркираните, с 

помощта на ROI точки, проекции на лезията върху кожата могат да водят 

планирането на краниотомията и на големината на костното ламбо. При 

използване на 360 градусово анимирано триизмерно изображение може да се 

симулира хирургичната позиция.  

Измерване на дистанцията от точка до точка върху анатомични повърхности с 

неправилна форма (например повърхността на черепа) с помощта на ROI 

инструмента “open polygon” (бърз клавиш “O”) директно върху триизмерната 

реконструкция в 2D работния прозорец е много по-прецизен метод сравнено с 
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използване на ROI инстумента “line” в 3D работния прозорец. (фиг. 10 Б) Това 

решава трудностите описани от други автори за отчитане на точната 

локализация на интрапаренхимни лезии (Mandel, Amorim et al. 2013). 

4.7 Предоперативно	 планиране	 при	 менингиоми	 (супратенториални	 и	

на	черепната	основа)		

При случай на менингиоми (супратенториални и на черепната основа) 

образните изследвания от КТ ангиография, ЯМР-Т1 секвенция с контраст, както 

и ЯМР ангиография дават много добра информация за съотношение 

тумор/мозъчен паренхим, инвазията на венозни синуси, 

обхващането/изместването на мозъчни артерии, инвазия на костта/хиперостоза 

(Фиг. 11 и Фиг 12) (Видео 13: https://vimeo.com/239895222/24b1cba373)  

(Видео 14: https://vimeo.com/239895265/09bc22d0a2) 

4.7.1 Стъпки	в	2D	работния	прозорец		

Използват се същите принципи като тези описани по-горе за първични интра-

аксиални лезии в 2D работния прозорец – измерване на обема на лезията, както 

и нейният размер, маркиране на проекцията на тумора върху кожата 

използвайки ROI точки, след което се измерват границите на краниотомията от 

известни анатомични репери (виж по-горе). След извършването на тези стъпки 

данните се зареждат в 3D работния прозорец. 

4.7.2 Стъпки	в	3D	работния	прозорец	

Следващата стъпка e зареждането на маркираните данни от 2D работната среда 

в 3D работния прозорец и визуализацията на проекцията на тумора върху 

краниума. Впоследствие се експортира желания изглед като отделен DICOM 

файл (“File/Export/Export to DICOM file(s)…”), като отделно изображение или 

като анимирани 360 градусови серии.  

Използването на “Clipping mode” в 3D прозореца при предоперативното 

планиране на менингиоми позволява ротиране на тумора от всички възможни 

страни с цел да се оцени точното му взаимоотношение с нормалния мозъчен 

паренхим, както и да се представи в детайл дислокацията или обхващане на 

важни съдове от тумора (както е в случаите на менингиоми на сфеноидното 

крило, както и тези на предния клиноиден израстък) (Фиг 12). 
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С помощта на същите принципи използвани за селективно премахване 

кожа/кост с помощта на “Sculpt tool” може да се представи менингиома, целия 

мозък като анатомичен препарат, както и асоциираните към него съдове.  

Друг важен момент в предоперативното планиране на менингиомите е 

използването на ЯМР ангиография, което е добър метод за визуализация на 

тумора от всички възможни страни, както и на асоциираните с него съдове 

(дори в някой случаи и хранещите съдове). (Фиг. 13) 

4.7.3 КТ	ангиография	в	предоперативното	планиране	на	менингиоми		

Според автора, това е едно от най-информативните изследвания за 3D 

планирането на менингиоми (Фиг 11 и 12.). Тъй като менингиомите са добре 

васкуларизирани тумори, те могат да бъдат реконструирани в детайл и 

презентирани триизмерно. Триизмерни реконструкции базирани на КТ могат да 

представят целия тумор, да дадат данни за костните структури, тумор 

асоциираната хиперостоза, големи съдове и тяхното обхващане/изместване от 

тумора. Това е валидно както за конвекситетни, така и за менингиоми на 

черепната основа. Тъй като КТ ангиографията включва много тънки срезове, 

триизмерните реконструкции на черепа са много по-точни. Някои анатомични 

детайли от достъпа могат да се визуализират в целия техен обем волуметрично -  

размера на челния синус както пневматизацията на мастоидните клетки, 

костната анатомия върху горната повърхност на петрозната кост, емисарните 

вени в задно-латералната повърност на черепа, както и главните венозни 

синуси.  

КТ ангиографията дава възможност за много добра симулация на хирургичния 

достъп. За да се направи краниотомията е необходими да се използва 

инструмента “Sculpt” в 3D работния прозорец (виж по-горе). 

Една от основните особености, когато трябва да се прави симулация на 

краниотомията е, че при премахване на костта използвайки  “Sculpt” 

инструмента и натискайки бутона backspace, тази функция премахва всички 

воксели по протежение на очертаната зона. Ето защо след това вокселите 

интракраниално трябва да се реконструират използвайки отново “Sculpt” 

инструмента, заедно с бутона “Tab”, като по този начин се симулира само 

краниотомията и се визуализира интракраниалното пространство (Видео 14: 
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https://vimeo.com/239895265/09bc22d0a2). След като краниотомията се 

направи, могат да се симулира перспективата на хирургичната позиция както и 

увеличение към лезията. Всички тези различни ъгли могат да се експортират 

впоследствие като отделни DICOM файлове или като динамично видео 

използвайки FlyThru модула (виж по-нагоре) 

4.7.4 Планиране	на	реконструкцията	след	операции	на	менингиоми		

Друг важен момент при използването на данните от КТ е при планиране на 

стъпките за реконструкция – размерът на костния дефект след дрилиране на 

хиперостозата, дефекта на предна черепна ямка, размера и дължината на 

ламбото от перикраниум за затваряне на челния синус.  

Размерът на костния дефект може да бъде измерен използвайки ROI 

инструмента Open Polygon (бърз клавиш “O”) в трите равнини (коронарна, 

аксиална и сагитална) на 2D работния прозорец. При наличие на хиперостоза, 

нейната цяла площ може да бъде видяна в 3D работния прозорец. В последния 

може да се направи виртуална краниотомия,  както е описано по-горе, 

използвайки функцията “Sculpt” и впоследствие данните се експортират като 

DICOM файлове в 2D работния прозорец.  

Планиране на размера на ламбо от перикраниум, използвано за затваряне на 

дурален дефект, фронтален синус, дефект на предна черепна основа е важна 

стъпка в реконструкция и превенцията на постоперативна ликворея след 

операция на менингиом на предна черепна ямка. Размерът и дължината на 

ламбото могат да се планират в 2D работния прозорец използвайки ROI 

инструмента “open polygon” (бърз клавиш “O”), както и на предходно 

експортираната триизмерна реконструция в  2D работния прозорец. Въпреки, че 

е за ендоскопска хирургия, детайлно описание на техниката е представено от 

Patel et al.(Patel, Shah et al. 2010) за измерване на дефект на черепната снова и 

оценка на размера на необходимото ламбо от перикраниум.  

 

Всички тези техники дават много добро предоперативно разбиране на 

патологичната анатомия, както и отношението на тумора с нормалната 

анатомия и помагат за планирането на стъпките по реконструкцията. 
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4.8 Преоперативно	планиране	при	аневризмална	хирургия	

В последние години софтуерния пакет OsiriX намира все повече приложение в 

съдовата неврохирургия (Wang, Liu et al. 2010, Jaimovich, Guevara et al. 2014, 

Kuruoglu, Aydin et al. 2015, Westermaier, Willner et al. 2015, Perhac, Spaltenstein et 

al. 2016, Westermaier et al. 2016).  Използвайки ЯМР ангиографията (TOF 

секвенцята и ЯМР с к.м.) или КТ ангиографията, може много лесно да се 

изолират само интракраниалните съдове и да се ротира аневризмата във всички 

възможи посоки, за да се види цялата й морфология в 3D. С ЯМР ангиографията 

това се извършва само с промяна на нивата на левълите на изображението 

(levels) (⌥ + ляв бутон на тракпада). Друга възможност е използване на КТ 

ангиографията намаляване на страните на куба в 3D работния прозорец 

(“Crop”), което води до премахване на части от черепа и визуализация на 

съдовете, заедно с костната анатомия.  

С КТ ангиографията бе направена и симулация на краниотомията, по същия 

начин, както описаната по-горе при реконструкциите на менингиоми, следвайки 

същите аналогични стъпки с виртуална краниотомия и симулация на 

хирургичната траектория към аневризмата. (Фиг. 14, Видео 15: 

https://vimeo.com/239895296/f57b791e5e). Тази техника е много полезна за да се 

придобие повече представа за анатомията на аневризмата, визуализирана през 

перспективата на хирургичния достъп. (Видео 15: 

https://vimeo.com/239895296/f57b791e5e) и (Видео 16: 

https://vimeo.com/239894717/8e1db683bd) 

4.9 Предоперативно	планиране	при	реконструктивна	хируртия	

Планирането на реконструкция в нашата серия е при случаи след тежка 

черепно-мозъчна травма, черепни дефекти, случаи при мукоцеле на фронтален 

синус, орбитална реконструкция, реконструкция след тумори инвазиращи 

калварията и черепната основа, при които е необходимо да се изчисли точно 

големината на костния дефект.  

Приложен е аналогичен подход описан при реконструкция след операция на 

менингиоми. С помощта на КТ данни е изчислен размерът на костния дефект и 

плануваната краниопластика, както и размерите на автоложните тъкани (фасция 
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лата, перикраниум, васкуларизирано ламбо от перикраниум), които са 

необходими за самата реконструкция. 

 

Целият представен метод е публикуван в: Spiriev, T. Nakov, V. Laleva, L. Tzekov, 

C. OsiriX software as a preoperative planning tool in cranial neurosurgery: A step-

by-step guide for neurosurgical residents. Surg Neurol Int, 2017. 8: p. 241.(Spiriev, 

Nakov et al. 2017) 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

Фиг. 4 В 2D работния 
п р о з о р е ц , ч р е з 
натискане върху “Mouse 
button function”/”ROI 
tool”, излиза падащо 
меню п р ед с т а в ящо 
различните инструменти 
за  анотиране, както и 
техните бързи клавиши. 
При натискане на 3D 
панела с е появават 
опциите за 3D обработка 
на изображението 

Фи г 5 . О с н о в н и я 
р а б о т е н п р о з о р е ц , 
и з п о л з в а н з а 
в о л у м е т р и ч н а 3 D 
р е к о н с т р у к ц и я . 
Основните детайли са в 
текста 

Фиг. 6 . Р а б о т а с 
ф у н к ц и я т а 
“Crop” (изрязвам ) . 
Манипул и р а н е н а 
стените на куба (с 
бутона “ротирай около 
фокална точка”; “rotate 
around the focal point”), 
чрез натискане на 
зеленат а точка на 
стената на куба и 
п р и б л и ж а в а й к и 
п о с л е д н а т а к ъ м 
модела , позволява 
с е л е к т и в н о д а с е 
премахват части на 
и з о б р а ж е н и е т о 
паралелни със стената 
на куба . Движейки 
ъглите на куба, позволява 
н е г о в а т а р о т а ц и я и 
възможност за създаване 
на различна равнина на 
среза 



 

Фиг. 7 Определяне на локализацията на лезии от познати анатомични маркери чрез използване на “the open 
polygon tool” от 2D работния прозорец (бърз клавиш “O”) . Видно е, че се използва извита линия която 
измерва разстояния върху повърхност с извита (не линейна) форма (повърхността на черепа). По този начин 
се избягва грешката, която може да се случи при измерване с права линия - разлика около 1см в примера.  

Фиг 8 А) Маркиране на проекцията на интрапаренхимни лезии по повърхността на черепа чрез ROI 
точки (бърз клавиш “P”) в 2D работния прозорец  на аксиалните срезове Б) Триизмерна 
реконструкция показваща проекция на лезията, както и планираният кожен разрез 

Фиг. 9 А) Селективно премахване на цялата кожа, 
кост, дура, което позволява да се експонира мозъчната 
повръхност със съдовете при използване на ЯМР Т1 
севенцията е с контраст. Б) Използвайки T1 ЯМР без 
к.м. се визуализира мозъкът без асоциираните съдове 
което е полезно за разбиране на индивидуалната 
гирална анатомия, както и планиране на резекцията, 
на транс-сулкусен достъп; В) При промяна на 
левълите (бърз клавиш ⌥ (option key) + ляв бутон на 
тракпада) е добър начин за изучаване и разбиране на 
концепцията за гиралния континиум 

Б





 

Фиг. 12 КТ ангиография базирана 3D 
реконструкция на пациент с менингиом 
на преден клиноиден израстък. А) 
С и м у л а ц и я н а п т е р и о н а л н а 
краниотомия с менингиома, който е 
ясно представен. Б) След атенюиране 
на левълите се вижда хиперостозата от 
предния клиноиден израстък, от където 
е и основното хранене на тумора. В) 
Основните артерии, които са изместени 
от тумора Съкращения: СМА – средна 
мозъчна артерия, ПМА – предна 
мозъчна артерия ВСА – вътрешна 
сънна артерия 

Фиг. 13 ЯМР базирана триизмерна реконструкция при 
пациентка със сфено-орбитален менингиом. А) ЯМР с 
к.м. при който се визуализира тумора в средна черепна 
ямка, преминаващ през горната орбитална фисура към 
орбитата. Б) Изглед фронтално вижда се основното 
хранене на тумора от менинго-орбиталната артерия В) 
Изглед отгоре – визуализира се обхващането от тумора 
на средна мозъчна артерия (отбелязана с червени ROI 
точки) 
Съкращения: СМА – средна мозъчна артерия, ПМА – 
предна мозъчна артерия 
ВСА – вътрешна сънна артерия 



Фиг 14  А) КТ ангиография на 
пациент с аневризма на задна 
комуникантна артерия Б ) 
Симулация на разреза, като 
тризимерната реконструкция 
позволява да се визуализира 
ход а н а по върхно с т н ат а 
темпорална артерия (STA), 
която е с доминантен фронтален 
ход и да се планира неговото 
запазване, с прекъсване само на 
малкия париетален клон В) 
Симулация на птерионалната 
краниотомия, при която се 
визуализира аневризмата 
Съкращения: СМА (MCA)– 
средна мозъчна артерия, ПМА 
(ACA)– предна мозъчна артерия 
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5 Анализ	на	резултатите		

5.1 Резултати	 от	 верификация	 на	 точността	 на	 измерванията	 на	

програмата	

5.1.1 Сравнение	с	анатомични	данни	

Един от точните методи за оценка на прецизността при измерванията направени 

с програмата е чрез сравняване на компютърно изчислените стойности с вече 

известни такива – например обем на импланти или модели (Herold, Reichelt et al. 

2010, Weissheimer, Menezes et al. 2012), анатомични измервания от реални 

органи (Kim, Jung et al. 2012).     

Използвайки този метод бяха сравнени статистически резултатите от вече 

извесни анатомични измервания направени в друго проучване на автора 

(Spiriev, Poulsgaard et al. 2016) с данни от КТ триизмерни реконструкции на 

OsiriX. 

При анатомичното проучване върху реални анатомични препарати бе 

използвана техника за транс-илюминация на череп с цел дефиниране 

повърхностната проекция по сфеноидния гребен във фоса темпоралис (Spiriev, 

Poulsgaard et al. 2016). Тази проекция е очертана и измерена от околни 

анатомични структури, с цел да се дефинира сфеноидния гребен като възможно 

ключово отверстие при антеро-латерални достъпи до черепната основа (в 

частност орбитозигоматичен, фронто-орбитален, птерионален). 

Според данните от анатомичното проучване локализацията на центъра на 

сфеноидното ключово отверстие измерена от релевантни анатомични репери бе: 

linea temporalis superior: 22 mm каудално (SD 0.23mm); фронто-зигоматичния 

шев 15.7 mm (SD 0.09 mm) назад и 5.5 mm (SD 0.2 mm) каудално. Дрилирайки 

костта в тази зона се експонират фронталната, темпоралната дура и 

периорбитата (фиг 15 А) (Spiriev, Poulsgaard et al. 2016).   

За да се верифицират тези данни в OsiriX са използвани техниките за 

волуметрично триизмерно изобразяване на програмата и са симулирани малки 

фрезови отверстия около сфеноидния гребен, ниво птерион, използвайки 

данните от анатомичното проучване и експонирайки фронталната и 

темпоралната дура (Фиг. 15 Б).  Направени са следните измервания върху 
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самите триизмерни реконструкции, за да се сравнят с данните на анатомичното 

проучване: linea temporalis superior: 21.1 mm (SD 0.21) каудално; фронто-

зигоматичния шев 16.5 mm (SD 0.15mm) назад и 5.6 mm (SD 0.02 mm) каудално. 

Не е установена статистически значима разлика между лява и дясна страна 

(P>0.05). Не е установена статистически значима разлика между данните, 

получени от измерванията при триизмерните реконструкции и тези при 

анатомичните проучвания за локализацията на ключовото отверстие (P>0.05). 

 

Резултатите от това проучване са представени на постерна презентация 

Конгрес на Европейската Асоцията Неврохирургичните Дружества (EANS) в 

Мадрид 2015. (Spiriev 2015) Spiriev T, .Poulsgaard L, Fugleholm K. Quantative 

measurements of the sphenoid ridge using anatomical and 3D modeling studies and 

its relevance to the MacCarty and Sphenoid ridge keyholes; Proceedings of the EANS 

congress 18-21 October 2015, Madrid, Spain. 2015.  

 

 

  



 

Фиг. 15 А) Дисекция на кадавър при 
дрилиране на сфеноидното ключово 
отверстие. То дава едновременен достъп до 
фронт а лнат а , т емпора лнат а дура и 
периорбитата (дисекцията е извършена от 
дисертанта в медицински Университет 
Копенхаген; стипендия по хирургия на 
черепната основа, Клиника по неврохирургия, 
екип за лечение на тумори на черепната 
основа Lars Poulsgaard MD, Kaare Fugleholm, 
MD, PhD FRCS.) Б) Използвайки мерките от 
анатомичните данни бяха симулирани малки 
фрезови отверстия около сфеноидния гребен, 
при което се експонират същите анатомичи 
зони. В) Ключовото отверстие на MacCarty, 
което се намира малко по рострално от 
сфеноидното ключово отверстие, дава 
едновременна експозиция на фронталната 
дура и периорбитата разделени от орбиталния 
покрив. Г) Симулация на еднокомпонентен 
фронто-орбито-зигоматичен достъп. От лявата 
страна е с използване на ключовото отверстие 
на МаcCarty, дясно с използване на 
сфеноидното ключово отверстие. Вижда се 
по-голямата костна загуба свързана с 
използването на ключовото отверстие на 
МаcCarty 
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5.1.2 Систематичен	 преглед	 на	 литературата	 относно	 точността	 на	

измерванията	на	програмата.		

Вторият метод който е използван за верифициране на точността на OsiriX бе 

систематичен преглед на литературата в Pubmed. . Идентифицирани са 

проучванията, които изследват точността на измерванията на OsiriX, както и 

такива сравняващи функциите и съпоставимостта на програмата с други сходни 

апликации с отворен код, със затворен код, както и софтуер на станциите по 

образна диагностика. За търсенето са използвани ключовите думи: “Osirix”, 

“OsiriX software”, “OsiriX/accuracy”.  

Идентифицирани са общо 327 статии от проведеното търсене. От тях общо 17 

отговарят на поставените критерии директно тестващи точността на програмата 

и такива, които я сравняват с аналогични софтуерни пакети.  

 

 

(Таблица 2) 
Автори Сравнение с 

извесни данни 

(големина на 

импланти, 

анатомични 

измервания и 

модели) 

Сравнение с 

аналогичен 

софтуер (с 

отворен и 

затворен код) 

Сравнение със 

софтуер на 

радиологични 

работни 

станции 

Заключение 

Herold et al. (2010) 

(Herold, Reichelt et al. 

2010) 

Да Да  + 

Kim et al. 2012 (Kim, 

Jung et al. 2012) 

Да   + 

Weissheimer et al. 

2012(Weissheimer, 

Menezes et al. 2012) 

Да Да Да + 

van der Vorst et al. 

2010 (van der Vorst, 

van Dam et al. 2010) 

  Да + 

Wang et al. 2010   Да + 
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(Wang, Liu et al. 2010) 

Dello et al. 2011 

(Dello, Stoot et al. 

2011) 

  Да + 

Fortin et al. 2012 

(Fortin and Battie 

2012) 

 Да  + 

Martin et al. 2013 

(Martin, Roach et al. 

2013) 

 Да  + 

Ariani et al. 2014 

(Ariani, Carotti et al. 

2014) 

  Да + 

Burkhard et al. 2014 

(Burkhard, Dietrich et 

al. 2014) 

 Да  + 

Lo Presti et al. 2015 

(Lo Presti, Carbone et 

al. 2015) 

 Да  + 

Valeri et al. 2015 

(Valeri, Mazza et al. 

2015) 

 Да  + 

Haak et al. 2016 (Haak, 

Page et al. 2016) 

 Да  + 

Lodewick et al. 2016 

(Lodewick et al. 2016) 

  Да + 

Gumsheimer et al. 2017 

(Gumsheimer et al. 

2017) 

  Да + 

van Vugt et al. 2017 

(van Vugt et al. 2017) 

 Да  + 

Gaia et al. 2013 (Gaia, 

Pinheiro et al. 2013) 

 Да  - 

Легенда:  

“+” авторите на проучването са дали позитивна оценка при сравнителния 
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анализ на разултатите и в заключението относно функциите на програмата и 

точността на измерванията на OsiriX 

 “-”авторите на проучването са дали негативна оценка при сравнителния 

анализ на разултатите и в заключението относно функциите на програмата и 

точността на измерванията на OsiriX 

 

	

В три от проучванията авторите са използвали сравнение с извесни данни 

(импланти, анатомични измервания и модели) (Herold, Reichelt et al. 2010, Kim, 

Jung et al. 2012, Weissheimer, Menezes et al. 2012), при които има точно 

съвпадение между реалните размери на тествания обект с тези измерени на 

OsiriX.  

В осем проучвания авторите са сравнявали функциите на програмата с други 

сходни софуерни пакети с отворен и затворен код (Herold, Reichelt et al. 2010, 

Fortin and Battie 2012, Weissheimer, Menezes et al. 2012, Martin, Roach et al. 2013, 

Lo Presti, Carbone et al. 2015, Valeri, Mazza et al. 2015, Haak, Page et al. 2016, van 

Vugt, Levolger et al. 2017). В девет проучвания авторите сравняват функциите 

със специализиран софтуер на радиологични работни станции, както и с други 

сходни софуерни пакети с отворен и затворен код (van der Vorst, van Dam et al. 

2010, Wang, Liu et al. 2010, Dello, Stoot et al. 2011, Weissheimer, Menezes et al. 

2012, Ariani, Carotti et al. 2014, Burkhard, Dietrich et al. 2014, Lo Presti, Carbone et 

al. 2015, Lodewick, Arnoldussen et al. 2016, Gumsheimer, Stortecky et al. 2017).  

В 16 от анализираните публикации авторите са дали позитивна оценка на 

функционалността на програмата, както и точността на измерванията в 

софтуера OsiriX, използвайки различни сравнителни методи и статистически 

анализ. Според повечето автори точността на измерванията направени с 

програмата не отстъпват на тези направени с други софтуер със затворен код и 

от този на специализираните радиологични работни станции.  Сравнявайки 

функционалността на програмата повечето автори наблягат на лесния и 

интуитевен интерфейс, което помага за нейната достъпност и сравнително 

бързо научаване на работата с нея. 

Намерено е само едно проучване което дава негативна оценка на измерванията 

при използване на OsiriX (Gaia, Pinheiro et al. 2013). Gaia et al. 
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Авторите сравняват линеарните измервания необходими за Le Fort I 

остеотомия, направени с два софутуера за генериране на волуметрични данни - 

Vitrea 3.8.1 (Vital Images Inc., Plymouth, MN) и OsiriX 1.2 64-bit (Pixmeo, 

Switzerland). Данните от програмите се обработват от КТ, а физическите 

измерванията на черепа са извършени с дигитален калипер. При анализ на 

резултатите авторите откриват същественa разлика и разминаване при 

измерванията направени с OsiriX и тези с физическите измервания върху 

реалния модел. Причината е, че авторите правят измерванията директно в 3D 

работния прозорец, където при завъртане на изображението измерванията 

стават неточни. Това е така, защото линейните измервания в триизмерния 

прозорец в OsiriX се извършват на върху единична триизмерно реконструирана 

картина. 

Начинът по който този проблем може да бъде решен е, чрез експортиране на 

триизмерното изображение в 2D работния прозорец, където с помощта на open 

polygon tool (“О”) да се измери точно разстоянието (Виж глава “Материал и 

методи”). (Фиг 10Б) 

Направен бе сравнителен анализ на проучванията, като бе използван Student T 

test. Резултатите показват, че има статистичестки значима разлика в полза на 

прочуванията които дават позитивна оценка на софтуера (P<0.05). 

От направения анализ на литературата, както и от резултатите от проведени 

собствени изследвания може да се направи заключение, че измерванията 

направени в програмата OsiriX са точни и надеждни. Това ни дава увереност, че 

софтуерът може да бъде използван за изчисление на координати на 

интракраниални лезии и симулация на достъпи. 

 

Резултатите от това проучване са публикувани в списание “Българска 

неврохирургия”: Спириев Т, Лалева Л, Милев М,  Фердинандов Д, Цеков Х, 

Наков В Систематичен преглед на литературата относно точността на 

измерванията реализирани със софтуер за 3D визуализация и предоперативно 

планиране OsiriX и Horos Bulg Neurosurg, 2018, 23 (1-2) 
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5.2 Въвеждане	 на	 софтуера	 за	 предоперативно	 планиране	 в	

ежедневната	 практика.	 Извършени	 проучвания	 за	 разработване	 на	

алгоритмите	 за	 предоперативно	 планиране,	 както	 и	 симулация	 на	

достъпи.	

В самата си основа това проучване е проспективно с постепенно разработване, 

въвеждане на методиката и тестването й в ежедневната практика. Като всяка 

нова техника въвеждането на софтуера в ежедневната практика стана 

постепенно от Декември 2012г. до 2015г. Причината за това е, че като всеки нов 

инструмент се изисква определено време за научаване на всичките му функции, 

както и постепенна приемственост в практиката като нещо ново (Граф 2). 

Вижда се, че през първите години 2012-2014 приложението на програмата е 

сравнително ограничено – при 21 случая за целия период. Времето за планиране 

бе значително – средно 18.3 мин (при някои случай повече от 25 мин.) през 

2012г. и 15 мин през 2013 поради факта, че първоначално бе много трудно да се 

симулират точно краниотомиите и да се изчисли локализацията на лезията 

(Граф. 3).  

През 2014г. дисертантът отделя много време за разработване на по-точни 

методи за симулация на краниотомиите, измерване на локализацията на лезиите 

(посредством open polygon tool), маркиране на лезиите по повърхността на 

краниума и кортикалната повърхност (за дълбоко разположени лезии), 

симулация на стандартни краниотомии и по-комплексни достъпи (орбито-

зигоматичен, петрозни достъпи) (Фиг 15 Г, Фиг 16, 17,18). С цел разучаване на 

тези възможности са направени няколко проучвания:   

Ø сравнителното анатомично проучване описано по-горе (виж: “Резултати 

от верификация на точността на измерванията на програмата. 

Сравнение с анатомични данни”), чиято цел е да се верифицира 

точността на програмата, както и разработване на техники за симулация 

на орбитозигматичен достъп (базиран на ключовото отверстие на 

MacCarty и на сфенодино ключово отверстие) Фиг 15.  

Ø разработване на алгоритми за планиране и симулация на стандартни и 

комплексни достъпи. За целта бяха използвани рутинни данни от КТ 

ангиографии и ЯМР данни при 10 пациента (Фиг 16, 17,18). Разработени 
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са алгоритми за симулация на птерионален, субтемпорален, 

бифронталелен, конвекситетни и парасагитални достъпи, 

ретросигмоиден достъп, петрозни достъпи, симулация на коридори до 

латералните и трети вентрикул и др. Като резултати бяха разработени 

техническите алгоритми за предоперативно планиране и техниките за 

самите симулации на основни и по-комплексни достъпи, описани 

подробно в “Материали и методи”. 

 

Тези алгоритми са вече публикувани в български и международни списания 

(Тома Спириев 2016, Тома Спириев 2016, Nakov et al. 2017, Spiriev, Nakov et al. 

2017, Тома Спириев 2017) и представени на български и международни 

конгреси (Spiriev T 2014, S. Kondoff 2015, Spiriev 2015, Spiriev 2016). 

След този период (2014-2015г.) тези алгоритми се въвеждаха все повече и 

повече в практиката (при 20 пациента за 2015г., при 79 пациента за периода 

2016г. и при 112 за периода 2017-2018г), като към момента се използва като 

есенциална част от предоперативното планиране при краниалните интервенции. 

От анализа на резултатите се вижда, че средното време за планиране постепенно 

намалява, като през 2016г е било средно 9 мин, към средата на 2017 е вече 7.3 

мин.  

Данните показват, че въпреки интуитивния интерфейс на програмата и 

множеството й възможности е необходимо време за разбиране на всичките й 

опции, както и отнема време постепенното й внедряване в практиката. 
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Граф. 3. Крива на научаване и време необходимо за планиране на краниотомиите 

Граф. 2. Приложение на програмата при брой пациенти през годините 



Фиг. 16 КТ ангиография базирана 
симулация на комплексни достъпи 
към задна черепна ямка. А) 
ретросигмоидна краниотомия. 
Визуализира се астерион, както и 
границата на трансверзалния-
сигмоидния синус. Б) Симулация 
на предна петрозектомия В) 
Симулация на комбиниран 
петрозен достъп 

Фиг. 17. А , Б) ЯМР базирана 
симулация на достъп до латералния 
вентрикул (sulcus interparietalis). След 
симулация на коридора в дълбочина 
се визуализира pl. choroideus. В) 
Аналогичен подход при симулация на 
транс-фронтален, коридор до челния 
рог на латералния вентрикул.  



Фиг. 18 КТ ангиография базирана симулация на А) класически фронто-орбито зигоматичен достъп 
при пациент с гигантска аневризма на вътрешна сънна артерия. Б) транс-палпебрален мини-
орбитозигоматичен достъп, симулация на кожния разрез В) очертаване на краниотомията; Г) 
симулация на ключовото отверстие на MacCarty и костното ламбо за мини-орбитозигоматичен 
достъп Д) Изглед на ламбото медиално. Представена е предна черепна и средна черепна ямка, 
разделени от орбиталния покрив. Е) реално изпълнен латерален орбитален достъп (мини-
орбитозигоматичен). 
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5.3 Резултати	при	предоперативно	планиране	на	интрааксиални	лезии	

 

Групата включва 108 пациента с диагностицирани първични мозъчни тумори 

(главно глиални), вторични тумори (метастази), ПЗП (хематоми, каверноми) и 

абсцеси. Причината да се обединят тези първично разнородни патологични 

единици е, че от гледна точка на предоперативно планиране алгоритъмът който 

се следва и информацията необходима за интраоперативна ориентация са 

сходни: определяне на локализацията на лезията и маркирането на проекцията й 

върху краниума; определяне на границата на краниотомията се извършва по 

сходен начин; предоперативната информация получена от триизмерните 

реконструкции за кортикална гирална анатомия и асоциираните кортикални 

съдове се използва по аналогичен начин за интраоперативна ориентация. 

Разпределението на пациетите е както следва (108 пациента): 

Ø Първични мозъчни тумори: 68 пациента 

Ø Метастатични тумори: 24 пациента 

Ø ПЗП: 12 пациента (интрацеребрални хематоми и каверноми) 

Ø Абсцеси: 4 пациента 

Общо събраните случай са 108 (61 мъже и 47 жени).  Средната възраст на 

пациентите бе 52.7 г. (обхват от 6 до 85 г.). Образните изследвания използвани 

за предоперативното планиране са както следва: 

Ø ЯМР: 77% (при пациенти с глиални тумори, метастази, абасцес) 

Ø КТ: 14 % (при пациенти с метастази и интрацеребрални хематоми) 

Ø КТ ангиография: 9% (при пациенти с интрацеребрални хематоми) 

Средният обем на лезиите (изчислен с OsiriX) e 40.1 см3 (обхват 1 до 223 см3 -

при интрацеребрален хематом). При 63% от случаите е използван линеен разрез. 

Разрез тип ломбо е ограничен главно във фронто-темпоралната област. 

Въпреки, че изглежда стандартна краниотомия декомпресивната е важно също 

да бъде планирана правилно от гледна точка на оптималните размери, които 

според проучвания трябва да са от 12-14см в диаметър дори и повече (Cooper et 

al. 2011). 

Планирането на случайте следваше стъпките описани в секцията “Материали и 

методи/Метод за предоперативно планиране при интра-аксиални лезии”.  
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Транслирането на данните от предоперативното планиране в операционната е 

извършено по следния начин: 

След фиксиране на главата на пациента на триточкова ситема на Мейфилд се 

очертаваше локализацията на лезията с маркер върху скалпа на пациента. 

Изчисляваха се предно задния диаметър на лезията, както и кранио-каудалния, 

като измерванията са правени с линийка аналогично на тези извършвани в 

самия софтуер от познати анатомични ориентири: 

Ø Глабела 

Ø Фронто-зигоматичния шев 

Ø Корена на зигоматичната дъга 

Ø Вънпния слухов проток  

Ø Pinna на ухото 

Ø Задната част на петрозната кост, точно зад външния слухов проток.  

Ø Астерион 

Ø Инион 

Ø Брегма 

След начертаване на границите на лезията се начертава и предварително 

планираният кожен разрез, така че трепанацията и лезията да бъдат в центъра на 

оперативното поле. С придържане към концепциите за минимално инвазивна 

хирургия премахвани не повече от 1-2 см коса около кожния разрез (Фиг 10).  

Целият процес за планиране на оперативното поле е улеснен поради факта, че 

всяка една от описаните стъпки е сравнявана с вече направените триизмерни 

реконструкции локализиращи проекцията на лезията по повърхността на 

краниума и очертаващи кожния разрез.  

При всички пациенти имаше съвпадение на предварително планирания кожен 

разрез с реално извършения. 

След кожния разрез ориентацията по костта за големината на краниотомията е 

извършвана по видими анатомични ориентири: сагитален, коронарен, 

ламбдовиден шев, горна темпорална линия, астерион, фронто-зигоматичен шев, 

глабела, зигоматична дъга. От тези ориентири обикновено се измерват 

границите на краниотомията, като се сравняват с вече направените триизмерни 

реконструкции. При конвекситетни лезии, при които не се виждат околни 

анатомични ориентири (черепни шевове, линеа темпоралис и т.н.), 
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краниотомията се реализира като големината на ламбото отговаря на 

предоперативните измервания и се извършва така, че да бъде в центъра на 

оперативното поле и на кожния разрез (Фиг. 10).  

При 97% от случаите е налице съвпадение на предварително планираната 

краниотмия с реално извършената. При 3% от случаите се наложи разширяване 

на планираната краниотомия с цел експониране на лезията. Причините за това 

несъвпадение са: 1) изпоползване на линейни, а не извити следващи кривината 

на черепа измервания (в началото на серията, преди установяване на 

настоящия протокол) 2) отклонение от ъгъла под който се планира кожния 

разрез (виж фиг. 56, Обсъждане на резултатите) 

При пациентите с първични мозъчни тумори и метастатични лезии, както и 

каверноми, абсцес, при които преодперативното планиране е извършено на 

базата на ЯМР данни, след направените краниотоми при всички има съвпадение 

с предоперативното планиране с поне един от показаталите: повърхностна 

съдова анатомия или гирална архитектура. На предоперативните реконструкции 

при 71% от случаите планирани с ЯМР се различават кортикални съдове и 

гирална анатомия (фиг 10, 20, 21, 22, 23, 24) при 19 % само съдове, като 

гирусите са със заличен контур (Фиг. 23). Причините за това обикновено са 

голям колатерален оток от подлежащата лезия или предходна 

интервеция/радиохирургия. При останалите 10% от случаите, където се вижда 

само гирална анатомия, без кортикални съдове, ЯМР изследването е без к.м. 

(Фиг 25) При тези пациенти предоперативно планираният кожен разрез и 

краниотомия съвпадат с реално извършените, но интраоперативната ориентация 

е затруднена поради по-трудно различаване на гиралнта анатомия 

интраоперативно.  

При пациентите планирани само с КТ (14% от случаите) са такива с единични 

метастатични лезии (Фиг 26), както с интрацерабрални хематоми (фиг 27). При 

тях предоперативното планиране се изразява главно в локализация на лезиите  

планиране на краниотомията, което съвпада при всички случай с 

интраоперативната реализация. 

КТ ангиографията е използвана при пациенти с интрацеребрални хематоми, 

васкуларизирани тумори. Изследването е изключително полезно за симулация 

на кранитомията, измерване и предоперативна оценка на големината ламбото 
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при декомпресивна краниектомия, визуализиция на изместването на мозъчните 

съдове от хематома (Фиг. 29) 

 

Резултатите от това проучване бяха представени на поканена лекция на 

Националния Конгрес на Италианското Дружество по Неврохирургия 

20.Октомври.2016г, сесия невроанатомия: ” Spiriev, T. Advanced preoperative 

planning using OsiriX software. Proceedings of the 65th National Neurosurgery 

Congress of the Italian Society of neurosurgery 19-21.October 2016.  

  







 

Фиг. 24 А), Б) ЯМР Т2 на пациентка с 
глиобластом в лобус париеталис суп. ляво. 
В) Предоперативна симулация на кожния 
разрез, кранитомията Г, Д, Е) Локализация 
на лезията, както и премахване на кожа/кост 
демострират гиралната и съдова анатомия, 
които ще се визуализират по време на 
д о с т ъ п а . с р а в н е н о с Ж , З , И ) 
и н т р а о п е р а т и в н а е к с п л о р а ц и я и 
съответстващата и предоператвина 
триизмерна рекоснтрукция, на която се 
вижда съответствието в гиралната и съдова 
анатомия. Й, К) Пациентката бе оперирана 
с будна краниотомия и кортикален мапинг 
използвайки техниката на Пенфилд, при 
което бе идентифицирана зоната за 
движение на ръката.  



 

Фиг. 25 Симулация на лимитирана кранитомия на базата на Т1 ЯМР без к.м. при пациентка с 
метастатична лезия. Лезията е трудно различима от паренхима на мозъка 

Фиг. 26 КТ без к.м. 
базирана реконструкция 
п р и п а ц и е н т к а с 
единична метастатична 
л е з и я . Л е з и а т а с е 
визализира лесно, но 
няма информация за 
гиралната анатомия и 
асоциираните съдове 

Ф и г . 2 7 К Т 
ангиографиски базирана 
планировка при пациент 
с каверном с хеморагия в 
гирус постцентралис . 
Кавернома е локализиран 
в гируса между две 
прилежащи кортикални 
вени . Бе използвана 
техниката с маркиране на 
лезията по повърхността 
на черепа и “S” образен 
разрез с лимитирана 
краниотомия центрирана 
въху патологията. След 
отваряне на дурата се 
видя интраоперативна 
находка сравнима с 
п р е д о п е р а т и в н а т а . 
О т л и ч а в а т с е 
х е м о с и д е р и н о в и т е 
отлагания типични при 
каверноми 
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5.4 Предоперативно	планиране	при	екстрааксиални	лезии	

Тази група включва главно пациенти с менигиоми (конвекситетни и базални) 

както и други тумори на черепната основа (инвазивни аденоми на хипофизата, 

случай на холестеатом, шваноми на VIII ЧМН). Обединена е в едно, защото се 

спазват сходни принципи при планирането на достъпите, както и симулацията. 

Освен това информацията, която се търси – изместване на мозъка от лезията, 

дислокация на съдове нерви, промени по костта, са сходни (фиг. 11, 12, 13, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39). 

Групата от пациенти, при които е приложено предоперативно планиране са 59 

(23 мъже и 36 жени). Средната възраст на пациентите е 55.6 г (обхват 12г до 

82г.).  

Разпределението според патология е както следва: 

Ø Менингиоми (базални и конвекситетни): 51 случая 

Ø Тумори на черепната основа (шваноми на ЧМН, лимфом, холестеатом): 8 

случая 

Средният обем на лезиите (изчислен с OsiriX) e 47.7 см3 (обхват 2.6 до 146 см3). 

Разпределението на лезиите e както следва: 

Ø ЗЧЯ и черепна основа: 68 % 

Ø Конвекситетни: 15% 

Ø Парасагитална локализация: 14 %  

Ø Тенториум: 3% 

Планирането на случайте бе направено по следните образни изследвания: 

Ø ЯМР: 53% 

Ø КТ ангиография: 35 % 

Ø Само КТ: 12 % 

Планирането на случаите базирано на тези изследвания и триизмерните 

реконструкции дава по-точна представа и по-добра оценка за следните 

параметри: границите на краниотомията, изучaването на границата мозък/тумор 

в три измерения, инвазията/изместването на съдовете (венозни синуси и 

артерии), размера на фронталния синус и пневматизацията на мастоидните 

клетки, костната анатомия върху горната повърхност на петрозната кост, 

емисарните вени на задно латералната черепна повърхност, оценка на тумор 
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асоциираната хиперостоза. Точните алгоритми за планиране са описани в 

секцията “Материал и Методи/Предоперативно планиране при менингиоми 

(супратенториални и на черепната основа)”. 

При пациентите при които бе използвана ЯМР ангиография и ЯМР данни  

(общо 53 % от случаите) дава възможност за по-точна симулация на границите 

на краниотомията. Това е направено и за пациентите с парасагитални, 

конвекситетни менингиоми, както и при случай на пациент с менингиом на 

тенториума (Фиг. 30, 31, 32). При пациенти с тумори на черепната основа 

симулация на самата краниотомия и хирургичния коридор към лезията, 

направени с ЯМР, са по-малко информативни. Въпреки това самата триизмерна 

реконструкция даваше възможност за визуализация на лезията от всички 

възможни страни, което е важно за триизмерното разбиране на палогичната 

анатомия на самата лезия и околните нормални структури. 

При случаите, планирани с КТ ангиография, последната е изключително 

информативно изследване, поради факта, че менингиомите са богато 

кръвоснабдени тумори т.е. те се изобразяват ясно на реконструкциите (Фиг. 33-

38). Предоперативните реконструкции дават възможност за директна 

триизмерна визуализация на лезиите в обем, тумор асоциираната хиперостоза, 

изместване, обхващане на съдове, както и в някои случаи и храненето на самия 

тумор от патологични клонове на нормални артерии. Последното, с директна 

визуализация на патологичния съд, бе възможно в 20 % от случаите.  

Друга основна възможност, която е използвана в програмата, е план за 

реконструкции след резекция на хиперостозата, както и измерване на 

големината на птерионална, субфронтална краниотомия при проминентен челен 

синус и стъпките за неговото затваряне с подходяща дължина на 

васкуларизирано ламбо от перикраниум  (Фиг. 38, 39). 

 

Резултатите от това проучване бяха представени на презентация на 

Национална Конференция на Българското Дружество по Неврохирургия 

29.Октомври.2016г. Spiriev T., Laleva L., Nakov V., Gergelchev N., Tzekov Chr. 

Osirix software for preoperative planning of skull base and supratentorial 

meningioma surgery. Proceedings Of The National Conference Of Neurosurgery – 

October 2016, Velingrad, Bulgaria.  



Фиг. 30. Пациент с инвазивен менингиом обхващащ предната трета на сиснус сагиталис суп. Пациентът е 
след оперативна интервенция. На направената ЯМР Т1 с к.м. триизмерна реконструкция се вижда 
предходния разрез, както и самият тумор. При планирането се счете, че поради големите размери на тумора 
е необходимо удължаване на разрез до lin. temporalis sup. ляво с цел по-добро експониране на тумора, както 
и възможност за вземане на ламбо от перикраниум с цел пластика на дурата. Предоперативното планиране 
даде възможност за изчисление на размера на краниотомията, както и размера на перикраниум необходим за 
последваща пластика. 

Фи г. 3 1 
Пациент с тенториален менингиом. ЯМР с к.м. и КТ ангиография базирана 
предоперативна 3D реконструкция и планиране. А) От предоперативните 
изследвания е видно, че тенториума е със стръмен ход, което би затруднило 
инфратенториален супрацеребеларен достъп. Б) При триизмерните 
реконструкции, след премахване на кожа/кост, се вижда около 6 см зона в 
окципиталния дял, която няма анастомотични вени. Поради тази причина бе 
избрана окцпитална краниотомия и транс-тенториален достъп. В и Г) 
Триизмерна реконструкция само на тенториума с асоциирания тумор. 
Менингиомите са васкуларизирани тумори и много добре се изобразяват на 
реконструкциите. Виждат се границите на тумора с инвазията на 
тенториума, както и асоциираните вена на Лабе, vv. Internae cerebri. Д) При 
КТ ангиографията се вижда, че sinus rectus е патентен. 



Фиг. 32. А и Б) Случай на гигантски рецидивен менингиом обхващат заден темпорален дял, 
окципитален, долен париетален дял, тенториум и лява малкомозъчна хемисфера. В и Г) При 
направените реконструкции се вижда проекцията на тумора отбелязана с ROI точки, както и 
предходният разрез, който е недостатъчен за новата краниотомия. Триизмерните реконструкции 
позволиха по-точно планиране на кранитомията, обхващаща целия тумор, както и  правилно 
планиране на кожния разрез с цел оптимално инкорпориране на предходния и намаляване на риска 
от некроза на кожното ламбо. 

Фиг. 33 Рецидивен парасагитален менингиом. КТ 
ангиография базирана реконструкция. А) Изглед на 
калварията от вътрешността на черепа. Вижда се 
тумора, границите на предходната кранитомията, 
сагиталния синус (който е патентен) и кортикалните 
вени. Б) Границите на предходната кранитомия. В) При 
симулация на разширение на краниотомията, назад и 
надолу се вижда инвазия на тумора. Г) Друг костен 
прозорец при който се визуализира пиалното хранене 
от тумора, както и необходимостта за разширение на 
предходната краниотомия 



Фиг. 34 А, Б, В) Пациентка с менингиом 
инвазиращ задна трета на горен 
сагителен синус. Г) Предоперативното 
планиране включва изчисление на 
формата на кожния разрез, големината на 
ламбото от перикраниум необходимо за 
пластика на дурата, големината на 
краниектомията както и на размера на 
необходимия материал за краниопластика 
(титаниева мрежа, метилметакрилат, 
хидроксиапат и т.н.). 

Фиг. 35 А) Т1 ЯМР с к.м. на пациент с гигантски петрозен менингиом с високостепнна компресия на 
мозъчния ствол. Б) КТ ангиография базирана триизмерна реконструкция показваща локализацията на тумора, 
както и изместването на задна мозъчна артерия (РСА) и горна малкомозъчна артерия (SCA). В) При 
намаляване на плътносттна на левълите се визуализра хиперостоза на върха на пирамидната кост. Г) и Д) 
Симулация на темпорална краниотомия през което се вижда тумора, хиперостозата и изместване на съдовете  
Съкращения: МСА – средна мозъчна артерия, РСА - задна мозъчна артерия и SCA - горна малкомозъчна 
артерия  



Фиг. 36 А) Менингиом на голямото крило на 
сфеноидна кост, темпорална кост и част от 
фронталнат а . КТ ангиография базирана 
реконструкция показваща големината на 
хиперостозата, големината на очаквания костен 
дефект, планирания разрез и храненето на тумора 
което е от дълбоките темпорални артерии. Б) 
Изглед от вътрешната страна на черепа показва 
локализацията на тумора, както и проекцията на 
средна мозъчна артерия. 

Фиг. 37 Тенториален менингиом, КТ ангиография 
базирано планиране. При планираната задна 
парасагитална краниотомия се вижда проекцията 
на тумора (отбелязана с ROI маркери) сагиталния 
синус, зона която е с по-малък брой анастомотични 
вени вливащи се в синуса, което ще позволи 
интерхемисферен достъп. Визуализира се и самият 
тумор в дълбочина както и близостта му до 
вътрешните церебрални вени. 



Фиг. 38 А) Менингиом на предна черепна основа. КТ ангиография базирано планиране Б) Симулация на 
кранитомията, дължината на ламбо от перикраниум,  дължината на предна черепна основа, за която е 
планирано васкуларизираното ламбо, при случай, че се отворят етмоидни клетки В) Изглед на черепа от вътре. 
Представена е локализацията на тумора, както и изместването на основни мозъчни артерии Г) Изглед на 
симулация на кранитомията, двукомпонентно ламбо: лимитирана бифронтална краниотомия с остеотомия на 
глабелата, с цел максимално ниска към черепната основа експозиция, позволяваща ранна деваскуларизация на 
тумора Съкращения: СМА – средна мозъчна артерия, ПМА – предна мозъчна артерия, БА – базиларна 
артерия  

Фиг. 39 КТ ангиография базирано планиране при случай на 
остеобластом на черепната основа – лимитиран бифронтален 
транс-базален достъп. А и Б) се визуализира тумора, деформация 
на орбитите, деформация на пода на предна черепна основа, 
както и близост до каротидните артерии. В) Плануваната 
краниотомия, която е малко по висока с цел по добър ъгъл към 
черепната основа, както и размера на ламбото от перикраниум. Г) 
Размерът на планувания костен дефект на предна черепна основа 
и размер необходимият на заместител за краниопластика 
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5.5 Предоперативно	планиране	при	невроваскуларна	хирургия	

В тази група са включени пациенти с диагностицирани интракраниални 

аневризми, артериовенозни малформации, както и планиране при интра-

екстракраниален байпас. Тези пациенти са обединени в една група защото при 

тях целта на планирането е триизмерна визуализация на интракраниалните 

съдове (нормални и патологични).  

Мозъчните аневризми и артериовенозни малформации са патологични 

структури при които правилното разбиране на триизмерната анатомия е от 

ключово значение. Възможностите които предоставя OsiriX в това отношение 

са изключително ценни, защото с правилното нагласяне на контраста на 

картината (width and level settings; виж “3D технологии в медицината. История 

и основни характеристики”) дава опция за промяна на плътността на съдовете и 

достигане на желаната визуализация. От друга страна ротацията на 

изображението от всички възможни страни и ъгли предоставя възможност за 

много добро разбиране на анатомията на аневризмата или съдовата 

малформация, както и асоциираните с нея съдове.  

При артериовенозните малформации софтуерът дава същите възможности за 

визуализация и ротация на изображението, както и изобразяване на АВ нидус, 

по-големите хранещи и дрениращи съдове. 

Изследваната група включва 44 пациента (19 мъже и 25 жени). Средната 

възраст на пациентите бе 55.6г (обхват 26-71г.).   

Разпределението на пациентите по патологични единици е: 

Ø Аневризми на мозъчните съдове: 36 

Ø АВМ – 5 

Ø Байпас - 3 

Използваните образни средства за планиране са: 

Ø КТ ангиография: 23 случая (22 при аневризми и 1 при АВМ) 

Ø ЯМР ангиография: 6 случая ( 2 при аневризми и 4 при АВМ) 

Локализацията на аневризмите е представена на Граф 3. 

При трима пациента аневризмите са с множествена локализация. 
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С помощта на софтуера OsiriX анатомията на аневризмата бе оглеждана от 

всички възможни ъгли, като се взема под внимание посоката на фундуса, 

широчината на шийката, както и асоциираните към аневризмата съдове. За  

 

целта освен обработка на изображението с помощта на куба и селективно 

намаляване на стените му, се използва функция clipping mode на 3D работния 

прозорец на програмата (виж: материал и методи/обработка на 

изображенията в clipping mode и предоперативно планиране в аневризмална 

хирургия”). Големината на фундуса (средно 8.2мм; обхват: 2-21мм), на шийката 

(средно 5.2 мм; обхват 2-26мм) са измерени с помощта на програмата.  

Впоследствие се прави симулация на хирургичните достъпи. Разпределението е 

представено на Граф 5.  

Граф 4. Графика представяща локализацията на аневризмите. 

Съкращения: MCA – средна мозъчна артерия; ICA-Pcom – вътрешна 

сънна и задна комуникантна артерия; АСА- предна мозъчна артерия; 

ICA-Opth- вътрешна сънна и офталмична артерия;  

 

Граф. 5. 

Неврохирургични 

достъпи, 

използвани при 

мозъчни 

аневризми 
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Изгледа на аневризмите през прозореца на краниотомията, през перспективата 

на хирургичната позиция, както и възможността на камерата да увеличава, 

намалява и ротира образа, е едно от най-ценните свойства на симулациите. Това 

позволява избиране на най-добра траектория към шийката на аневризмата, 

както и определяне на позицията на клипса. 

Най-често използваният достъп е птерионален (в 58% от случайте) 

При 1 пациентка е използван еднокомпонен фронто-орбито-зигоматичен достъп 

(ФТОЗ достъп). През направената предварителна симулация на достъпа се 

вижда анатомията на аневризмата. На клиничното обсъждане се реши, че е 

умесно сваляне на орбиталния ръб с цел намаляване на мозъчната ретракция за 

достигане на аневризмата, като и достигане на максимално нисък ъгъл 

успореден на черепната основа за поставянена на клипса.  

При 9 пациента е използван минимално инвазивен транс-палпебрален достъп за 

клипсиране на аневризмите (локализация на аневризмите - средна мозъчна 

артерия, задна комуникантна, предна съединителна артерия) (Фиг. 42, 46). При 

пациентката с аневризмата на Pcom е направена екстрадурална предна 

клиноидектомия, за да може да се създаде място за поставяне на клипса.  

Транс-палпебралният достъп е изключително елективен и индикациите за него 

трябва да се поставят много внимателно. Предоперативната триизмерна 

реконструкция помогна изключително много в избирането на правилния 

достъп, тъй като представя точно как би изглеждала аневризмата през 

минимално инвазивната краниотомия, която се реализира с транс-палпебралния 

достъп (Abdel Aziz et al. 2011).  

При 19 пациента (9 с транспалпебрален достъп, 4 аневризми на MCA, 2 

вертебробазиларна система, 1 пациентка с ФТОЗ достъп, трима с интра-

екстракраниален байпас) е направена реконструкция посредством титаниева 

мрежа, на костните дефекти след достъпа. С помощта на OsiriX, бе изчислявана 

на потенциалната костна загуба след достъпа (дрилиране на сфеноидното крило, 

дупките от трепанационните отверстия), което помага за избор на размера 

титаниева мрежа необходим за реконструкциите. 

При двама пациента аневризмите са с дистално разположение (разклонението 

на а. перикалоза и а. калозомаргиналис), както при един случай на дистална 

фузиформена аневризма а. калозомаргиналис с асоцииран интрацебрален 
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хематом. При тези аневризми локализцията им е определена по описаният вече 

метод измерване от познати анатомични ориентири на краниума и маркиране с 

ROI точка (виж. “Материали и методи”). След симулация на краниотомията 

може да се определи точната траектория до лезиите. 

При аневризми на вертебробазиларната система е направена симулация на по-

комплексни достъпи, като латерален транс-кондиларен достъп с визуализация 

на аневризма на вертебралната артерия и определяне на степента на дрилиране 

на окципиталния кондил. (фиг 43) 

Използването на ЯМР (TOF секвенция) има също адекватно приложение, за 

изобразяване само на съдовата анатомия с правилно нагласяне на левълите на 

изображението (width and level settings). От друга страна използвайки техниките 

за селективно премахване на кожа/кост описани в предоперативно планиране на 

интрапаренхимни лезии (виж “материал и методи”) е възможно селективно 

изобразяване на мозъчната повърхност кортикалната анатомия и кортикални 

мозъчните съдове. Това е изключително полезно при предоперативна 

триизмерна визуализация на повърхностната венозна анатомия на силвиевата 

фисура, както и предната силвиева точка от където обикновено започва 

разделянето на силвиевата фисура (MG. 1996, Ribas et al. 2006, Ribas 2010). 

Предната силвиева точка е естествено разширение на силвиевата фисура между 

pars triangularis и pars opercularis, и е в същата проекция която отговаря 

повърхностно на анатомичното положение на птериона. Всички тези 

анатомични репери могат да се видят предоперативно използвайки данни от КТ 

и ЯМР, което дава много добра предоперативна представа за очакваната 

интраоперативна анатомия (Фиг 40). 

При случаите с интра-екстракраниален байпас (Фиг 44, 45), програмата 

позволява да се изчисли точният размер на необходимия графт от артерия или 

вена с помощта на “оpen polygon tool” и функцията за измерване по 

протежението на обекти с извита и неравна форма. Друго приложение е 

симулацията на краниотомията и избиране на подходящ реципиентен съд за 

графта. 

При планиране на случай с АВМ са използвани данните от мултимодалните 

предоперативни образни изследвания – КТ ангиография, ЯМР ангиография. 

Определянето на локализацията на лезията се извършва с помощта на вече 
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описания метод с ROI точка маркиране, измерване на локализицията от познати 

анатомични ориентири и начертаване на разреза върху 3D модела (виж: 

“Материали и Методи”). (Фиг 47-48) 

При използване на КТ ангиографията може да се симулира костният прозорец и 

да се визуализира АВ малформацията както би изглеждала през оперативното 

поле. 

Използване на метода за триизмерна реконструкция дава възможност за 

визуализация на АВ нидус, както и определяне на вида на самия нидус, като 

компактен, плексиформен. Бе измерен и обема на нидуса, както и размерите му 

(среден обем 9.2 cм3, обхват 1.55 – 10.5 cм3).  

Чрез нагласяне на точните стойности на левълите (width and level settings; виж 

“Триизмерни технологии в медицината. История и основни характеристики”) 

дава опция за промяна на плътността на съдовете и достигане на желаната 

визуализация. По този начин могат да се оценят както големите хранещи 

съдове, така и главните дренажни вени. Чрез ротация на самия триизмерен 

модел може да се визуализра сложната анатомия на АВМ, хранещи, дренажни 

съдове. 

Серията включва 4 пациента с АВМ, като разпределението е както следва: 

Ø Малък мозък: хранене от SCA, дренаж в сигмоидния и трансверзалния 

синус, обем на АВМ 1.55 cм3 

Ø Темпорален дял ляво: хранене MCA, дренаж сигмоиден синус, 

сагитален синус (Spetzler-Ponce B) 

Ø Темпоро-окципитално – хранене MCA, PCA, дренаж сигмоиден синус, 

трансверзален синус, обем на АВМ 15.8 cм3 (Spetzler-Ponce A) 

Ø Темпорален дял дясно: хранене MCA, дренаж сигмоиден синус, 

(Spetzler-Ponce А) обем на АВМ 15.8 cм3 

Предоперативната триизмерна реконструкция помогна за правилното 

определяне на границите на краниотомията, кожния разрез и по-доброто 

разбиране на триизмерната анатомия на малформацията. 

Освен това, използвайки данните от ЯМР TOF секвенцията и техниките описани 

по-рано за избирателно премахване на кожа/кост (виж “материал и методи/ 

предоперативно планиране на интрапаренхимни лезии”), е възможно 

селективно изобразяване на мозъчната повърхност кортикалната анатомия и 
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кортикални мозъчните съдове. Това дава възможност за добра предоперативна 

ориентация за променената повърхностна съдова анатомия от АВМ (разширени 

кортикални дренажни вени, патологични повърхностни артериални клонове). С 

правилно нагласяне на левълите на изображението (width and level settings), 

може да се “скрие” мозъчния паренхим и да се оставят само съдовете. Това 

позволява визуализация на АВМ в дълбочина и добра ментална представа за 

триизмерната му анатомия, проследяване на повърхностните съдовете, до 

самият нидус. 

Един от проблемите, които забелязахме сравнявайки предоперативните 

триизмерни реконструкции с интраоперативната находка е, че разделителната 

способност на триизмерното изображение и детайлите, които се регулират с 

левълите на изображението (width and level settings), могат да покажат само 

нидуса, по големите хранещи и дренажни съдове, без да изобразят по-малките – 

т.е. триизмерната реконструкция не може да замести данните от класическата 

ДСА, а само да ги допълни. 

Въпреки тези недостатъци предоперативна триизмерна реконструкция ни даде 

добра представа за сложната анатомия на АВМ и е използвана успешно за 

предоперативно планиране на тези лезии. 

. 

 

Резултатите от това проучване бяха представени на постерна сесия: 

Spiriev T, Laleva L, Nakov V, Gergelchev N, Tzekov Chr Preoperative planning, 

simulation of cranial approaches and operative perspective in intracranial aneurysm 

surgery using OsiriX software. Results in 25 cases Proceedings of the EANS October 

2017, Venice, Italy. 2017. (Постер) 

 

 

 

  



 

Фиг. 40 А) и Б) Пациент с аневризма на средна 
мозъчна артерия (М1-М2 сегмент). В, Г) ЯМР 
ангиография и фузия между Т1 без контраст и 
TOF секвенциите. По този начин се използва 
анатомичният образ на мозъка от Т1 
секвенцията , представящо много добре 
гиралната анатомия и основните артерии с 
визуализация на аневризмата от ТОF 
секвенцията. Д) и Е) Използвайки тази техника 
може да се направи виртуална дисекция на 
силвиевата фисура с постепнно скриване на 
оперкулума (фронтален и темпорален) , 
визуализция инсулата както и гънките понея и 
разположение на аневризмата (около limen 
insulae) 



 

Фиг. 41 А) КТ ангиография базирана 3D реконструкция при пациент с аневризма на задна комуникантна 
артерия.  Б) Симулация на птерионална краниотомия при която се вижда анатомията на аневризмата, както и 
асоциираните съдове Съкращения: ВСА- вътрешна сънна артерия. 

Фиг. 42 А) Симулация на латерален орбитален достъп за аневризма на предна комуникантна артерия. Б) и В) 
показват реално направената кранитомия с последваща реконструкция и оперативния коридор към 
аневризмата 

Фиг. 43 Пациент с аневризма на вертебралната артерия. КТ ангиография базирана реконструкция A) Разрез за 
far-lateral краниотомия, визуализират се вертебралните артерии в техния V2 и V3 сегмент. Б) Симулация на far 
lateral краниотомия с частична резекция на окципиталния кондил. Представен е V4 сегмент и аневризмата на 
вертебралната артерия 



 

Фиг 44 А) Пациентка с комплексна аневризма на ВСА, след клипсиране и отново разрастване. КТ 
ангиография реконструкция. Пациентката бе планирана за байпас с графт от радиалната артерия. Б) С 
помощта на софтуера бе възможно точно измерване на дължината на необходимия графт от радиална артерия  

А Б

А Б

Фиг 45 Пациентка с Моя Моя планувана за интра-екстра краниален байпас. A) КТ ангиография базирана 
реконструкция при която се визуализира повърхностната темпорална артерия (STA) и нейният ход. За донорен 
съд бе избран фронталния клон. Б) Симулация на краниотомията, както и реципиентните съдове.  

Фиг 46 А) Пациентка с аневризма на задна комуникантна артерия 
при която има изразен преден клиноиден израстък. Б) и В) 
Симулация на предна клиноидектомия, при което се вижда шийката 
на аневризмата. Г) Пациентката бе оперирана с латерален орбитален 
достъп и предна клиноидектомия, което позволи адекватно 
клипсиране на аневризмата и изключване на последната от 
кръвообращението 



Фиг. 47 А) Артерио-венозна малформация в дясна малкомозъчна хемисфера. Симулация на хирургичната 
позиция и краниотомията, КТ ангиография базирана Б) триизмерна реконструкция на самата АВМ с хранещ 
съд от клонове на PICA и дренаж в трансверзален синус. 
Съкращения: PICА – задно долна малкомозъчна артерия.; АВМ - Артерио-венозна малформация 

Фиг. 48 КТ ангиография базирана симулация на достъпа  при темпоро-окципитална артерио-венозна 
малформация (АВМ) А) С ROI точки е отбелязана проекцията на АВМ. Б) Симулация на краниотомията. В и 
Г) Патологична анатомия на АВМ с хранене от задна мозъчна артерия (PCA), средна мозъчна артерия (MCA) 
и дренаж към трансверзален синус и дълбоките мозъчни вени. 
Съкращения: АВМ-артерио-венозна малформация, PCA - задна мозъчна артерия, MCA средна мозъчна 
артерия  
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5.6 Предoперативно	 планиране	 при	 реконструкции.	 Други	 оперативни	

интервенции	 при	 които	 е	 използвано	 предоперативното	

триизмерно	планиране.	

В този раздел са анализирани резултатите при които предопоперативното 

триизмерно планиране е използвано при реконструктивни интервенции и други 

операции, които не могат да се класифицират в по-горните категории или са по-

редки.  Използвани са техниките за реконструкция и планиране описани в 

“Материали и методи” 

За реконструкции на калварията и на черепната основа програмата е използвана 

в следните случаи (Фиг 49-53): 

Ø Краниопластика: синдром на потъващото костно ламбо след 

краниектомия, дефекти на калварията, както и при операция след 

премахване на остеом и деформация на предходна краниопластика, 

планиране на реконструкцията при комплексен краниофациален дефект 

след тежка черепно-мозъчна травма. В последното планирането 

спомогна за визуализация на дефекта от всички възможни страни, по-

доброто разбиране на патологичната анатомия, измерване на дефекта, 

планиране на големината на графта кост след разделяне на костно ламбо 

от калварията (split calvarian bone graft), както и допълнителните 

остеотомии за корекция на лицевият дисморфизъм. Програмата помогна 

за визуализация на формата на костния дефект и спомогна за измерване 

на големината на материала за краниопластика и неговата форма 

Ø Постоперативно фронтално мукоцеле. Програмата помогна за 

определяне на големината, формата, както и техниката за вземане на 

васкуларизираното ламбо от перикраниум, чрез малък допълнителен 

разрез на първоначалния фронто-темпорален (Фиг 51) 

Ø Триизмерна локализация на дефект на предна черепна основа при 

назоликворея (травматична и спонтанна). Програмата помогна за 

точното идентифициране на дефекта, както и планиране на 

реконструкцията. (Фиг 53) 

Други случаи, при които програмата има съществено значение при 

предоперативното планиране са:  
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Ø Хронични и подостри субдурални хематоми (6 случая). Използвайки 

техниките описани в графата материали и методи за точна локализация и 

маркиране на патологията с помощта на ROI точки, помогна за 

определяне на фрезовите отверстия за евакуация на хематомното 

съдържимо, както и определяне на границите на краниотомията при 

остри и под-остри субдурални хематоми (Фиг. 49) 

Ø Болест на Пейджет – декомпресия на орбитата и последваща 

реконструкция  

Ø Случай с платибазия, при който предоперативната триизмерна 

реконструкция бе от ключово значение за избиране на подходящия 

достъп за резекция на одонтоидния израстък (Фиг 50). 

Ø Случай на синдром на Игъл – абнормно дълъг proc. styloideus (Фиг. 52) 

Предоперативната реконструкция бе от значение за точната 

визуализация на проблема и по-доброто разбиране на конкретната 

анатомия. 

 

От представените данни се вижда, че предоперативното триизмерно планиране 

има ефективно приложение за визуалиация на променената антомия при 

реконструкцикции на калварията, на черепната основа, планиране при ЧМТ. 

При по-редки случаи, при които анатомичните взаимоотношения на 

структурите са по-различни от тези които обикновено срещаме (платибазия, 

синдром на Игъл), предоперативните триизмерни реконструкции са от особено 

значение за разбиране на нормалната и патологична анатомия, както и 

планиране на хирургичната стратегия. 

 

  



 

Фиг. 4 9 КТ б а з и р а н а 3 D 
реконструкция на пациент с 
хроничен субдурален хематом А) 
Отбелязване с множество ROI 
точки проекцията на хематома по 
повърхността на черепа . Б) 
Триизмерна реконструкция 
представяща разпространението 
на хематома и планираните 
линейни разрези и фрезови 
отверстия за неговата евакуация 

Фиг 50 А) КТ ангиография базирана триизмерна реконструкция на пациент с базиларна инвагинация 
планиран за декомпресия на мозъчния ствол чрез премахване на одонтоидния израстък на С2. Б) 
Предоперативното планиране бе важно, защото ясно показа най-краткия и удобен път, сублабиален транс-рино 
септален достъп. Транс-оралният достъп би бил с много по-кос ъгъл и хирургичния коридор би бил по дълъг 
от сублабиалния достъп.  

Фиг. 51 А) Пациент опериран преди години за 
мозъчна аневризма понастоящем се презентира с 
мукоцеле, поради дефект на челен синус. Б)  и В) 
Пациентът бе планиран за евакуация на мукоцелето и 
затваряне на дефекта на синуса с васкуларизирано 
ламбо от перикраниум с хранене от задна аурикуларна 
артерия и париетален клон на повърхностна 
темпорална артерия. Триизмерните реконструкции 
дадоха възможност за по-добро планиране  на 
дължината на васкуларизираното ламбо как и 
допълнителен разрез с цел по-добро отпрепариране 
на ламбото Г) Интраоперативно се визуализира 
дефекта, както и Д) затваряне на дефекта с 
васкуларизираното ламбото от перикраниум. 



Фиг. 52 A) и Б) КТ базирана реконструкция при пациентка със 
синдром на Игъл (дълъг proc. Styloideus), червена стрелка. В) 
Плануваният разрез 

Фиг. 53 A) и Б) КТ цистернография базирана 
триизмерна реконструкция при пациент с травматична 
назоликворея. Със стрелка е показан травматичния 
дефект на черепната основа, с асоциирана фрактура и 
на челен синус. В) КТ реконструкция на черепа с 
видими линейни фрактури на фронталната кост. 
Представена е планираната кранитомия, както и 
васкуларизираното ламбо от перикраниум използвано за 
затваряне на дефекта на черепната основа. 
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5.7 Интраоперативно	 управление	 на	 програмата	 с	 устройства	 за	

виртуална	реалност	

За да може планирането да бъде максимално ефективно бе необходимо 

въвеждане на начин управление на триизмерните реконструкции по време на 

операцията, без да се нарушава стерилността. Това бе важно, защото в някои 

случаи се налагаше интраоперативно друг изглед на тризмерното изображение, 

което не бе подготвено предварително (Фиг. 54). 

За целта въведохме в практиката ново устройство – Leap motion, 

(https://www.leapmotion.com/), което представлява инфрачервена камера, 

улавяща жестове с ръцете и превръщаща ги в команди в компютъра, без да се 

докосва клавиатурата или тракпада. По този начин бе възможно дистанционно 

управление на компютъра и ОsiriX. 

С помощта на устройството за огментирана реалност бе възможно извършване 

на всички функции, които са възможни в 3D работния прозорец – ротация на 

изображението, работа с куба за изрязване, промяна на левълите и т.н. (Виж 

материал и методи). 

Тази техника е изключително полезна особено в някои операции на мозъчни 

аневризми, където е необходима точна триизмерна визуализация под определен 

визуален ъгъл реализиран в конкретния момент на интервенцията. Друго 

приложение бе при кортикални лезии, където устройството позволяваше 

променяне на положението на 3D симулацията. 

  



Фиг. 54 Устройство за виртуална реалност (leap motion) позволяващо управление на OsiriX, без да 
се докосва клавиатурата, само с жестове. А) Работния плот на програмата с която се настройват 
различните жестове. Има значение положението на пръстите на ръката, наличите на една или две 
ръце в полето, посоката на движението на ръката и нейната позиция (показване на 1, 2 пръста, 
свита в юмрук и т.н.). Самите жестове се индивидуализират спрямо нуждите на съответния работен 
плот (2D или 3D).  Б) Интраоперативно приложение на устройството и управление на 3D образа. С 
червена стрелка е отбелязано устройстовото, със синия стрелка интраоперативната ориентация 
според кортикалната венозна анатомия видяна през лимитирана краниотомия и сравнена спрямо 
предоперативната триизмерна реконструкция. В) Сините стрелки показват кортикалната венозна 
анатомия. 

А
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5.8 Въвеждане	 на	 3D	 принтирането	 на	 симулация	 на	 краниотомии	 в	

рутинната	ни	практика	

Тризимерното принтиране навлиза все по осезаемо през последните години в 

медицина, като намира различни практични приложения (Ernoult et al. 2015, Lo 

Presti, Carbone et al. 2015, Petropolis et al. 2015, Salmi 2016). Имайки предвид 

достъпността на тази технология един от въпросите които възникнаха, бе дали 

волуметричните данни от образните изследвания биха могли да се експортират 

от ОsiriX и да се използват за създаване на принтирани триизмерни обекти, 

симулиращи реални оператативни ситуации. За целта дисертантът премина 

специализиран курс по 3D принтиране и разработи алгоритъм за обработка на 

изображенията, както и тяхното експортиране под подходящ формат към 

софтуер за 3D принтиране. При целия процес дисертантът се придъжа към 

концепцията за достъпност на технологията (open source), т.е. всеки с 

необходимите познания и софтуер да може да повтори и разшири тези 

алгоритми. 

Разработеният алгоритъм е следния: 

Техниката е прилагана за 3D принтиране на модели симулиращи краниотомии  

при пациенти с интракраниални аневризми.  За целта се правеше симулация на 

краниотомията в 3D работния прозорец на OsiriX (виж алгоритъма в 

“Материали и Методи”), като се оставяше от 3D модела само зоната на интерес. 

Това целеше намалява на времето необходимо за принтиране на обекта.  

Впоследствие данните се зареждаха в модула на OsiriX 3D surface rendering 

(Виж “Триизмерни технологии в медицината. Основни характеристики.”), от 

където се генерираше 3D обект подходящ за експортирнане към софтуер за 3D 

принтиране.  

Данните се експортират като .stl файл който се импортира впоследствие в 

софтуера Cura (https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software),  който е 

също с отворен код.  

Препоръчва се да се принтира умален модел на 3D обекта, поради факта, че в 

реален размер отнема много време (>48 часа). 

  



Фиг. 55 Имплементиране на алгоритъм за 3D принтиране, чрез експортиране на 3D STL 
(stereolithography) файл генериран от DICOM изображения обработени на OsiriX със 
симулация на достъп. КТ ангиография данни. А) За целта на проекта дисертантът 
премина курс по 3D принтиране, при който собственоръчно сглоби представеният на 
снимката 3D принтер (Prusa i3), Декември 2016г. Б) първият умален модел на череп, с 
експортиран *.stl файл от DICOM изображения, принтиран още на самия курс. В) 
Пациент с аневризма на базиларната артерия, високо разположена Г) При пациента се 
направи симулация на минимално инвазивен фронто-орбитален достъп. При 
направените реконструкции се вижда, че за да може да се достигне шийката на 
аневризмата с този достъп трябва да се премахне предния клиноиден израстък, както и 
част от задния клиноиден израстък. Д) Стъпки на алгоритъм за 3D принтиране – 
зареждане на DICOM файловете в 3D surface rendering модула на OsiriX. От него, след 
нагласяне на необходимия изглед на изображението се експортира чрез “Еxport 3D-SR” в 
*.stl файл. Е) Впоследствие този файл се зарежда в софтуера CURA (v 2.3.1), freeware, 
общодостъпен, предназначен за 3D принтиране.  Опита ни показа, че е препоръчително 
принтиране на умален размер на файла (45% от реалния), за да може да се принтира в 
разумни срокове (модел в реален размер с настоящата технология би отнел над 48 часа). 
Ж и З) Принтираното изображение с асоциираната аневризма и съдове на вилизиевият 
кръг. Видно е, че първоначално замисленият минимално инвазвен достъп би затруднил 
клипсирането на аневризмата. Поради тази причина бе решено да се направи класически 
фронто-орбитален достъп с премахване на задния клиноиден израстък, при което бе 
успешно клипсирана аневризмата 
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5.9 Анкета	за	оценка	на	ефикасността	на	приложението	на	програмата	в	

ежедневната	практика	

С цел максимално обективизиране на резултатите бе проведена анкета между 

колегите в клиниката (общо 9 взеха участие в анкетата), за това как оценяват 

работата с програмата, качеството на триизмерните реконструкции и тяхната 

адекватност като средство за предоперативно планиране. Резултатите показват, 

че 56% използват OsiriX в ежедневната практика, като 80% от тях от години. От 

всички анкетирани, 90% смятат, че триизмерните реконструкции са адекватно 

средство за предоперативно планиране на операциите и предоставят полезна 

информация относно нормалната и патологичната анатомия на конкретния 

пациент. Между 56-75% от запитаните смятат, че програмата е полезна за 

планиране на интраоперативната позиция (66%), определяне на локализацията 

на лезиите (67%) и симулация на краниотомията (75%). В по-малка степен (33% 

от запитаните) смятат, че триизмерното планиране има предимство при 

представянето на кортикалната гирална анатомия. Почти всички (89%) биха 

препоръчали тризимерното предоперативно планиране като средство за 

обучение и биха преминали курс за триизмерно планиране. 
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6 Обсъждане	на	резултатите	
Направено проучване и представените резултати обобщават опита ни с 

използването на OsiriX като средство за предоперативно планиране. Според 

направения преглед на литературата, както и данните от настоящото проучване, 

това е първия систематичен анализ на приложението на тази програма за целите 

на предоперативно планиране, като обхваща различни области на 

неврохирургията включително невро-онкология, съдова неврохирургия, 

невротравматология, реконструктивни операции и изработване на хирургичен 

план при по-редки случаи при които е необходимо добро разбиране на 

пространствената анатомия (напр. базиларна инвагинация). Разработен е 

цялостен алгоритъм за планиране на неврохирургичната позиция, кожен разрез, 

локализация и маркиране на проекцията на лезиите по повърхността на 

краниума, симулация на достъп до дълбоко разположени лезии, симулация на 

краниотомии (стандартни и по-комплексни). Този алгоритъм е приложен в 

ежедневната практика при 232 случая.  

Едно от важните предимства на настоящото проучване е, че то има 

проспективен характер и представените резултати отразяват кривата на 

научаване, трудностите и решаването на конкретните проблеми в хода на 

проучването, както и реалния времеви интервал необходим за въвеждане на 

една нова технология в рутинната практика. 

Методът разработен тук е съчетание между това което предоставят 

съвременните триизмерни технологии за триизмерна визуализация (decision 

support system) и класическото измерване на локализацията на лезиите върху 

краниума с помощта на мерителна линия от познати анатомични ориентири. 

Техниката изглежда по-точна от използването само на двуизмерните 

изображения от КТ или ЯМР, за планиране на интервенцията, което 

самостоятелно може да доведе до значително разминаване между планираната 

локализация на краниотомията и реалната позиция на лезията (Spivak and 

Pirouzmand 2005, Enchev, Popov et al. 2008, Enchev, Popov et al. 2008, Enchev 

2009, Enchev, Tzekov et al. 2011, Кондов 2013, Gerard et al. 2016). Spivak et al. 

(Spivak and Pirouzmand 2005) съобщават, че използването само на двуизмерните 

изображения от предоперативните образни изследвания като метод за 
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локализиране може да доведе до измервателна грешка от 1.0-1.5см в предно-

задна, както и медио-латерална посока.  

Съвременен начин за интраоперативна ориентация, смятан за стандарт, за 

локализация на лезиите и определяне на големината и положението на 

краниотомиите са системите за невронавигация, която бяха подробно 

разгледани в литературния обзор (виж “Обзор на литературата”)(Enchev, 

Bozinov et al. 2006, Willems et al. 2006, Carvi y Nievas and Höllerhage 2007, 

Rasmussen et al. 2007, Suess et al. 2007, Енчев 2007, Enchev, Popov et al. 2008, 

Enchev, Popov et al. 2008, Enchev, Popov et al. 2008, Enchev 2009, Ozawa et al. 

2009, Enchev, Tzekov et al. 2011, Gerard, Kersten-Oertel et al. 2016, Serra et al. 

2016, Zaidi et al. 2016, Giordano et al. 2017, Motomura et al. 2017, Nickel et al. 

2017, Pala et al. 2017). За съжаление в настоящото проучване не бе възможно 

директно сравняване между планиране на краниотомия с невронавигационна 

система и OsiriX.  

От друга страна при литературната справка е намерено проучване директно 

сравняващо планиране на краниотомия с невронавигация и това осъществено 

със софтуер за виртуална реалност. В своето проучване Stadie et al. (Stadie et al. 

2011) сравнението на двата метода е приложено при 48 пациента.  В  резултат, 

използвайки мерките от триизмерното предоперативно планиране позицията на 

краниотомията е била измерена правилно в 47 от 48 случая (98%). При 

използването на невронавигация краниотомията е идентифицирана правилно в 

44 от 48 случая (92%). В случаите, когато невронавигационната система е 

отчитала грешка, планирането се е извършвало изцяло на базата на данните от 

триизмерните реконструкции.  

Тези данни сочат, че предоперативното триизмерно планиране не е сложна 

методика, която е точна и не изисква усилието да се монтира и настрои 

безрамкова стереотаксична система в самата операционна, по време на 

операцията (което отнема и интраоперативно време).  

Въпреки това, анализирайки данните от нашето проучване, при първоначалното 

разработване на метода се вижда, че и предоперативното триизмерно планиране 

може да доведе до погрешни изводи за локализацията на краниотомия, при 

използване на неправилен подход за анализ на данните. Източник на грешки 

при планиране, сме отчели в началото на проучването при използване на 
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линейно измерване, а не извита линия следваща контура на черепа при 

конвекситетни лезии. Този тип проблеми доведе до разработване на настоящата 

методика за локализиране на лезиите.Друга възможна грешка е ъгълът под 

който се измерва спрямо познати анатомични ориентири. Пример е представен 

на фиг. 56. 

 

Фиг. 56. Значение на ъгъла под който 

се измерва (и съответно планира 

разреза) от анатомични ориентири (в 

случая корена на зигоматичната дъга 

за интрапаренхимна лезия по 

проекцията на горна темпорална 

линия). Схематично предстявяне на 

краниотомия (с квадрат) и нейното изместване спрямо положението на разреза. 

Вижда се, че само 6-7 градуса (гр). отклонение от правия ъгъл от корена на 

зигоматичната дъга води до значително изместване на центъра на 

краниотомията. 

Съкращения: гр - градус 

 

Известно е, че при невронавигационните системи също би могло има 

трудностни при локализацията, с честота по литературни данни (5-12.6%), 

които са най-често предвидими и отстраними (напр. при имплементиране на 

чеклист), но все пак се случват (Gumprecht et al. 1999, Spetzger et al. 2002, Stadie, 

Kockro et al. 2011, Енчев 2015).  

От друга страна с изключение на хирургията на черепната основа, където 

феноменът на мозъчното изместване не е от толкова голямо значение, 

основното приложение на невронавигационните системи, когато се касае за 

интрапаренхимни лезии, е правилното планиране на краниотомията, тъй като 

след евакуация на ликвор, разекция на тумора, тяхната точност намалява 

(Gerard, Kersten-Oertel et al. 2016). Последното може да се коригира от 

приложението на интраоперативен магнитен резонанс или интраоперативен 

ултразвук (Roberts et al. 1998, Nimsky et al. 2000, Sun et al. 2005, Enchev, Bozinov 

et al. 2006, Enchev, Popov et al. 2008, Enchev, Popov et al. 2008, Enchev, Popov et 
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al. 2008, Enchev 2009, Enchev, Tzekov et al. 2011, Кондов 2013, Kondoff et al. 

2015, S. Kondoff 2015, Тодоров 2018). 

Данните от настоящото проучване показват, че за разлика необходимостта за 

интраоперативна настройка на стереотаксична система, предоперативната 

триизмерна визуализация на проекцията на лезията върху краниума, 

симулацията на краниотомията, както и ротацията на 3D моделът, съвпадащ с 

интраоперативната позиция на главата, дава много добра предоперативна 

ментална представа за мястото на краниотомята, т.е. хирургът започва 

операцията “подготвен”, като за всяка една хирургична стъпка и има вече 

предварително изградена визия план за операцията от триизмерните 

реконструкции. 

Резултатите ни показват, че триизмерното предоперативно планиране и 

симулацие на достъпите е приложимо не само при интрапаренхимни лезеии, но 

и при случаи на менингиоми (конвекситетни, парасагитални с/без инвазия на 

сагиталния синус, менингиоми на черепната основа), аневризми на велизиевият 

кръг, артериовенозни малформации, случаи след ЧМТ и при планиране на 

реконструктивни интервенции.  

Техниките описани в настоящото проучване, както и в други сходни проучвания 

(Kockro et al. 2007, Stadie et al. 2008, Zele, Matos et al. 2010, Stadie, Kockro et al. 

2011, Kockro, Reisch et al. 2013, Mandel, Amorim et al. 2013, Stadie and Kockro 

2013, Harput, Gonzalez-Lopez et al. 2014, Kuruoglu, Aydin et al. 2015, Kockro et al. 

2016), представляват реализиране на хирургичния план на виртуален модел и 

впоследствие трансфер на данните върху главата на конкретния пациент в 

операционната. Анализът на резултатите ни показват, че има добра корелация 

на предоперативно планираната краниотомия и реално извършена от гледна 

точка на съвпадение с интраоперативната находка на локализация на лезията, 

гирална анатомия и  съдова анатомия. Разбира се използването на 

предоперативното 3D планиране не заменят доброто познаване на анатомия, 

топографската проекцията на сулкусните точки и тяхното съотношение към 

основни костни маркери и шевове на черепа (Ribas, Yasuda et al. 2006, Ribas 

2010), доброто познаване на съдовата архитектура и анатомията на черепната 

основа. 
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7 Изводи	и	препоръки	
От получените резултати и направения литературен обзор могат да се направят 

следните изводи: 

1) Систематичният преглед на литературата, както и направените собствени  

проучвания чрез сравнителен анализ на измервания от КТ данни в OsiriX с 

реални анатомични обекти, с цел верифицикация точносността на програмата, 

доказват, че измерванията със софтуера са точни и надеждни. Това дава 

увереност за използване  на програмата в ежедневната практика. 

2)  Установените резултати показват, че методът за предоперативно планиране 

разработен с програмата, е адекватно и точно средство за : 

- локализация на интракраниални лезии,  

- интраоперативна ориентация, 

- симулация на достъпи (стадартни и комплексни),  

- симулация на хирургична траектория към дълбоко разположени лезии, 

- планиране на минимално-инвазивни интервенции,  

- по-добро разбиране на асоциираната съдова анатомия при аневризмална 

хирургия, 

- планиране на реконструкции след травма, както и след онкологична хирургия,  

- използване на програмата като средство за обучение.  

 

3) Разработените методи за симулация на стандартни и по-комплексни достъпи, 

както и приложението на техниката за премахване на кожа/кост, дават много по-

добра ментална представа на отделните етапи на операцията. Това позволява на 

хирурга да влезе в операционната с много по-ясна концепция за индивидуалната 

нормална и патологична анатомия на конкретния пациент. 

 

4) Настоящото проучване тества възможностите на софтуера при голямо 

разнообразие от интракраниална патология – интра- екстра-аксиални лезии 

съдови малформации, реконструктивни интервенции.  

Резултатите са анализирани проспективно, публикувани, представени и 

показват предимствата и недостатъците на метода. 
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5) Разработения  от нас и приложен в ежедневната хирургична практика метод, 

използвайки хардуерни устройства за виртуална реалност (leap motion) 

позволява управлението на  OsiriX софтуера по време на операциите, без да се 

докосва клавиатурата на компютъра.  

Tова допълнително разширява потенциалните приложения на програмата като 

средство за интраоперативна ориентация, защото предоставя възможност за 

промяна на  конкретния триизмерен изглед на нормалната и патологична 

анатомия  по време на операцията. 

 

6) Разработеният алгоритъм за 3D принтиране дава възможност за триизмерно 

принтиране на 3D моделите от OsiriX и позволява виртуалните симулации на 

кранитомиите да се превърнат във физически модели.  

Това значително разширява разбирането за анатомията на конкретния пациент. 

  

7) Направените разработки и забълбочени проучвания  се придържат към 

концепцията за достъпност на технологиите, тъй като използваните софтуерни 

продукти са с отворен код (към момента само Horos), . 

  

През последните години предоперативното триизмерно планиране промени 

начина, по който се извършва подготовка за дадена хирургична интервенция. 

Напредъкът на технологиите направи това изключително достъпно, до ниво 

висококачествени софтуерни решения с отворен код да бъдат налични за 

крайния потребител, а не само за високоспециализирани и селектирани 

академични центрове.   Данните от настоящото проучване ни позволяват да 

считаме, че  в бъдеще техниките ще се усъвършенстват непрекъснато, 

алгоритмите, представени в настоящия труд ще се подобряват и ще могат да се 

прилагат и при други сходни софтуерни пакети.  

Вярваме, че ще се разкрият нови направления при триизмерното планиране, 

които ще водят основната ни цел като неврохирурзи – планиране на минимално-

инвазивни интервенции, съхраняващи максимално качеството на живот на 

пациентите.  
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8 Приносите	

8.1 Научно-теоретични	

• Направена е детайлна и съвременна научна справка засягаща 

тризимерните технологии в медицината, историята, основни 

технически характеристики на метода 

• Разгледани са подробно ВР технологиите в неврохирургията - 

свързаните с навигация и предоперативно планиране (decision support 

systems) и тези, които реално симулират хирургична операция (surgical 

training simulators). Направена е литературна справка за 

невронавигационните системи, както и проблемите свързани с 

феномена на мозъчно изместване. 

• Направена е детайлна литературна справка на програмите за 

триизмерна визуализация с отворен код, както и анализ относно 

стабилността, точността на тези системи, приложението им като 

средство за предоперативно планиране и по-конкретно: 

o Направена е литературна справка за точност на измерванията на 

OsiriX/Horos софтуер оценено в различни проучвания и 

сравнено с PACS системи и специализирани радиологични 

работни станции, реални анатомични обекти, както и с други 

аналогични програми с отворен код. По този начин се 

верифицира по литературни данни възможността за 

приложението и стабилността на OsiriX като средство за 

измерване на локализацията на интракраниални лезии, 

планиране на краниотомии и т.н. 

o Направена е литературна справка за използването на 

OsiriX/Horos като средство за анатомични проучвания, както и 

триизмерно предоперативно планиране в хирургията 

o Направена е литературна справка за проучвания в 

неврохирургията използващи възможностите на софтуера 

OsiriX/Horos като средство за предоперативно планиране 
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• Набелязани са основните проблеми при предоперативното планиране 

на базата на проучвания в неврохирургията използващи възможностите 

на софтуера OsiriX/Horos 

8.2 Методични		

• Верифицирани са измерванията относно точността на програмата, чрез 

срявняване с данни от предходно анатомично проучване на автора със 

същите измервания, но направени с OsiriX и систематичен преглед на 

литературата. Резултатите показват, че измерванията направени в 

програмата OsiriX са точни и надеждни, което дава допълнителна увереност, 

че софтуерът може да бъде използван за изчисление на координати на 

интракраниални лезии и симулация на интракраниални достъпи. 

• Разработен е цялостен алгоритъм за предоперативно планиране при интра-, 

екстра-паренхимни онкологични лезии, съдови малформации, 

краниопластика   

• Разработен и верифициран в практиката е точен метод за маркиране и 

локализиция на интракраниални лезии 

• Разработен и описан точен метод за симулация на комплексни достъпи 

използвайки софтуера 

• Решени са проблемите, които другите автори са посочили при планиране 

само с 3D работния прозорец на програмата 

• Интегрирана е ВР технология и устройство, позволяващо само с жестове, 

без да се докосва клавиатурата и тракпада на компютъра в 

интраоперативното управление на OsiriX (https://www.leapmotion.com) 

• Разработен е улеснен алгоритъм позволяващ експортиране на данните от 

OsiriX софтуера към такъв за 3D принтиране и реално 3D принтиране на 

обектите в намален размер, придържайки се към концепцията за достъпност 

на технологиите и използвайки софтуер само с отворен код 
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8.3 Научно-приложни		

 
• Цялата описана по-горе методика е постепенно интегрирана в 

ежедневната практика 

• Методиката е проучена проспективно, като резултатите са анализирани в 

хода на проучването, проблемите решавани своевременно.  

• Разработени са нови техники и възможности на програмата, като всеки 

един аспект от проучването е публикуван в реферирано списание или 

предствен на научен форум (Български или Международен), под 

формата на постер или устна презентация. 

• През цялото време на проучването дисертантът се придържа към 

достъпен софтуер – OsiriX/Horos, програми за 3D планиране и Cura, 

Blender, Meshmixer за 3D принтиране. Това позволява повторяемост на 

метода за други автори и улесненост на приложението на програмата. 

• Представени са стъпките необходими (литературна справка, 

статистически анализ на резултатите), за да се верифицира адекватността 

на такъв тип софтуер от гледна точка на параметрите точност на 

измерванията, както и надежност в ежедневната практика. Т.е. методът 

може да се приложи и тества за друг софтуер позволяващ триизмерни 

реконструкции базирани на DICOM данни. 
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Приложения	

Анкета относно приложението на OsiriX в ежедневна практика 
	

1. Използвате ли програмата OsiriX в ежедневната практика 
a. Да  
b. Не 

 
2. Ако отговорът е “Да” откога използвате програмата 

..................... 

 

3. Запознати ли сте възможностите на програмата за триизмерните 
реконструкции  

a. Да   
b. Не 

 
4. Смятате ли, че триизмерното представяне на изображения е полезно 
в ежедневната практика 

a. Да много   
b. Частично  
c. Не, няма полза 

 
5. Ако смятате, че има полза от предоперативното триизмерно представяне 
на случаите, кое смятате за най-полезно в практиката: 

a. Симулация и планиране на интраоперативната позиция  
b. Симулация и планиране локализацията на лезията 
c. Симулация и планиране на краниотомията 
d. Визуализация на кортикалната гирална и съдова анатомия  
e. Визуализация на съдовете при невроваскуларна хирургия 
f. Планиране при реконструктивни 
g. Използване на триизмерната визуализация за по-добро разбиране 
на нормалната и патологична анатомия 
 

6. Ако използвате програмата OsiriX, коя нейна функция смятате за най-
полезна 

a. Използаването на 2D прозореца за обработка на DICOM 
изображения 

b. Съхранияване и обработка на DICOM изображения 
c. Триизмерните реконструкции 

 
7. Бихте преминали курс за триизмерно предоперативно планиране  

a. Да, бих преминал курс 
b. Не, но бих препоръчал на колеги 
c. Не, не бих препоръчал курс и не бих преминал такъв 
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8. Бихте ли препоръчали тризимерното планиране на случайте като 
средство за обучение 

a. Да   
b. Не 

 

 

Благодаря ви за отделеното време! 

	

	

	


