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Проект: 

Невроваскуларна послойна анатомия на субокципитална фоса при реваскуларизация на 
задно мозъчно кръвообращение и конвертирането им в 3D модели.  
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Димитров д.м. 1, доц. Филипов д.м. 1, д-р Атанас Митев1, д-р Виктор Стойков1, д-р Лили Лалева 
д.м. 2, д-р Милко Милев д.м. 2 

1) Катедра по „Анатомия и хистология, патоанатомия и съдебна медицина“ на СУ „Св. 
Климент Охридски“ 

2) Клиника по Неврохирургия, Аджибадем Ситиклиник УМБАЛ Токуда 

 

Медицината  винаги е била поле на развитие и бързо внедряване на модерни технологии. В никоя 
друга епоха това не е било толкова застъпено, колкото е в момента. Свидетели сме на ефективна 
роботизирана хирургия, реконструкция на крайници, използване на персонализирани импланти 
създадени на 3D принтери. С помощта на технологиите за виртуална (ВР) и добавена реалност 
(ДР) ние може да станем свидетели на нова епоха при изучаването и практикуването на 
медицина. 

Един от основните проблеми, при изучаване на невроанатомия е трудността да се разберат 
комплексните триизмерни взаимоотношения между отделните анатомични структури 
представени в класическите анатомични/неврохирургични атласи. Проблемът се задълбочава от 
това, че при реална хирургична интервенция се експонира само селектирана анатомична област 
която е в зоната на хирургичното поле, под различен визуален ъгъл от този, представен в 
анатомичния/неврохирургичен атлас.  Поради тази причина хирургът трябва да прекара 
множество часове изучавайки анатомията от различни перспективи, за да може ментално да 
реконструира триизмерен образ на анатомичните взаимоотношения на отделните структури, 
което отнема години практическо и теоретично обучение. Това е още по-валидно когото се касае 
за вискоспециализирани оперативни интервенции каквито са микрохирургичните анастомози 
между екстракраниален и интракраниален мозъчен съд, като цел подпомагане на мозъчното 
кръвообращение или заместване на кръвообращението в дадена съдова територия. Най-често 
това се осъществява от донорен съд от повърхностна слепоочна артерия към средна мозъчна 
артерия и много по-рядко между съд в субокципиталния регион (най-често окципитална 
артерия) и малкомозъчна артерия с цел реваскуларизация на задно мозъчно кръвообращение. 
Последното е сложна интервенция, поради комплексната послойна анатомия, както и 
специфичният фасциален ход на кожните съдовете, които се използват за донор (окципитална 
артерия) в тилния регион на скалпа. Добро планиране и усъвършенстване на достъпите до 
съдовете е важна предпоставка за успех на такава интервенция. 



 2 

 

 

 

От друга страна невроанатомията, особено микрохирургичната анатомия се отличават със своята 
комплексност и поради тази специфичност в много случаи е необходима допълнителна 
дисекционна практика под формата на курсове, което в България, а и не само, е изключително 
ограничено поради липса на анатомични препарати и изключително високата цена на такъв тип 
курсове. Това потенциално удължава значително времето за обучение на специалисти и 
потенциално намалява качеството на лечението. 

Един от начините за подобрение на обучението по анатомия и симулиране на хирургичните 
достъпи е чрез използване на съвременни технологии за повърхностно сканиране 
(фотограметрия) с чиято помощ могат да се изработят детайлни фотореалитични 3Д модели. 
Тези анатомични 3Д модели могат да се използват в условията на ВР и ДР, като по този начин 
потенциално да улеснят изучаването на анатомията, както и преглед на стъпките на операцията.  

При настоящия проект използвахме изброените по-горе техники и изработихме влажни 
анатомични препарати, които бяха получени чрез серия дисекции осъществени от 
интердисциплинарен екип, състоящ се от анатоми, неврохирурзи и патологоанатом. 

Целта на проекта е: 

Ø Да се проучат и реализират варианти на анатомично послойно дисектиране  в 
субокцпиталната област на главата и задна част на шията, като прецизно се 
изработят нервно-мускулните отношения и се осигури добър достъп до артериите, 
които ще послужат като донорни при евентуална оперативна намеса.  

Ø Да се обработят и създадат триизмерни модели, използващи добавена реалност за 
пресъздаване на избраната по-рано послойната дисекция във fossa suboccipitalis. 

 

 

Фиг. 1 Рядък вид екстра-
интракраниален байпас с 
анасотомоза между 
окципитална артерия и клон 
на средна мозъчна артерия с 
графт от v. cephalica. 

Случай на клиника по 
неврохирургия, съвместно с 
клиника по съдова хирургия  
Аджибадем СитиКлиник 
УМБАЛ Токуда 

 



 3 

Резултати: 

Участниците по проекта извършиха послойни дисекции в областта на fossa suboccipitalis, както 
и цялата гръбна мускулатура на територията на Морфоблок към Катедра по „Анатомия и 
хистология, патоанатомия и съдебна медицина“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Последващото 
им заснемане, софтуерна обработка на снимковия материал се създадоха 3D фотореалистични 
модели, като дисекциите бяха извършвани поетапно, с послойно заснемане на анатомичните 
структури (данните могат да са графични за хора които не се занимават с медицина): 

3D Модел номер Описание Линк към 3Д модела 

Модел  1 Повърхностна анатомия на 
мускулатурата на гърба  

 

https://sketchfab.com/3d-models/1-superficial-
muscle-anatomy-of-the-back-
ceb327afc9a142d8809c197d6e1dd0e0 

Модел 2 Десния трапецовиден 
мускул е мобилизиран и е 
представен n. accessorius   

https://sketchfab.com/3d-models/2-anatomy-
dissection-of-the-back-muscles-
a445270875334764b46a125351371013 

Модел 3 Представени са 
ромбовидните мускули  

https://sketchfab.com/3d-models/3-layered-
anatomy-back-muscles-dissection-
339a5b701ea94eafa2fa3ed12d955685 

Модел 4 Trapezius, splenius capitis и 
cervicis mm. са 
мобилизирани 

https://sketchfab.com/3d-models/4-layered-back-
muscles-dissection-
016e7691af564ac494eb57b6a5c93c12 

Модел 5 semispinalis capitis muscle 
m. e мобилизиран и 
semispinalis cervicis m. 
Както и окципиталния 
триъгълник са предствени 

https://sketchfab.com/3d-models/5-anatomy-of-
back-muscles-
2641390f57c44da0b5e348d30b0baf08 

Модел 6 latissimus dorsi m. е 
представен 

https://sketchfab.com/3d-models/6-latissimus-
dorsi-muscle-presented-
7eb4c44c64df490bb50e88b05e9a88a5 

Модел 7 Десния  latissimus dorsi m. е 
мобилизиран представящ 
неговия невроваскуларен 
сном 

https://sketchfab.com/3d-models/7-latissimus-
reflected-02a390ee94bc4a57b5ac88c3558c41ce 

Модел 8 Представени са групата 
мускули Erector spinae mm. 

https://sketchfab.com/3d-models/8-erector-
spinae-muscles-
c4df9386b7ef4f4ba4d0953879f33518 
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Модел 9 Iliocostalis m. е 
мобилизиран и представен 

https://sketchfab.com/3d-models/9-illiocostalis-
m-mobilised-
432130b7916a465d93597456b3c09f6a 

Модел 10 Longissimus muscle е 
мобилизиран 

https://sketchfab.com/3d-models/10-longissimus-
muscle-reflected-
ac7acfd7101542fa9ae9a54d5d5bee8f 

Модел 11 Най-дълбоките мускули на 
гръбнака са преставени в 
скубокципиталния 
триъгълник, както и 
сегментите на 
окципиталната артерия, и 
вертебралната артерия.  
Представени са multifidus 
mm. 

https://sketchfab.com/3d-models/11-semispinalis-
m-reflected-
38230823060743e5ab6b76748b3854be 

 

Този тип анатомична дисекция позволи детайлно заснемане на мускулатурата на гърба, както и 
на субокципиталната зона  с последващо 3Д  обработване на данните и генериране на 
фотореалистични 3Д модели. Последните бяха качени в специализиран сайт за 3Д обработка, 
което позволи тяхното анотиране. Представяме резултатите от 3Д обработката на дисекции в 
субокципиталния триъгълник, вертебралната артерия, както и окципитална артерия: 

1) Субокцпитални мускули послойна дисекция : 

https://sketchfab.com/3d-models/1-suboccipital-muscles-presented-
6514fbd0c21144a79734a23a3c1cc471 

2) Субокцпитални мускули послойна дисекция: 

https://sketchfab.com/3d-models/2-suboccipital-muscles-layered-dissection-
2c74bf2c7c634d8b98f5c86cbed2cbaf 

3) Субокцпитален триъгълник:  

https://sketchfab.com/3d-models/3-suboccipital-triangle-61b1cd13ba9c4aae965d4a14895c8828 

 

 

 

 

 

 

3Д модел на мозъчно кръвообращение и QR код за добавена реалност (сканирай с 
телефона независимо от операционна система и марка телефон) 
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Настоящите 3Д модели допринесоха за базата данни на друг международен проект започнал от 
нашия екип:  https://3datlasofneurologicalsurgery.org/ 

 

В тази база данни се съдържат висококачествени 3Д фотореалистични  анатомични модели 
изработени във високоспециализирани неврохирургични центрове  България, Германия, Дания, 
Италия, като представят обща невроанатомия (централна и периферна нервна система) и 
специфична неврохирургична техника (комплексни достъпи).  

Участници в проекта:  

https://3datlasofneurologicalsurgery.org/about/instiutions 

Проектът е с некомерсиална цел, като основната му идея е да се използва като средство за 
обучение в условията на ограничен достъп до специализирани анатомични лаборатории, както 
е случая в България, при използване на най-съвременни средства за визуализация.  

 


