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АНОТАЦІЯ 

 

Обсяг пояснювальної записки становить 69 сторінок, 17 ілюстрацій, 33 

таблиць та 42 джерел за переліком посилань. 

Метою дослідження є розробка інформаційної системи діагностування та 

аналізу перебігу лікування цирозу печінки на основі результатів математичного 

моделювання. 

Завдання: 

- Провести аналіз наявних моделей, методів та інформаційних систем, 

призначених для діагностування та аналізу перебігу лікування цирозу печінки; 

- Відбір інформативних прогностичних ознак, що характеризують наявність 

захворювання печінки; 

- Побудова математичної моделі визначення захворювання печінки; 

- Побудова математичної моделі визначення стану печінки у віддаленому 

періоді з врахуванням призначеного лікування препаратом Д-пеніциламін; 

- Проектування та реалізація інформаційної системи діагностування та аналізу 

перебігу лікування захворювання печінки. 

Розробка була здійснена засобами мови програмування C# в середовищі 

розробки Microsoft Visual Studio 2013 та за допомогою статистичного пакету IBM 

SPSS Statistics 20. 

Основні результати роботи були опубліковані у статті у вітчизняному 

фаховому виданні Международный научный журнал «Технологический аудит и 

резервы производства». Також окремі результати були опубліковані у вигляді тез 

на конференції Міжнародна науково-практична конференція "Теорія і практика 

сучасної науки" та ХXXХІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми у сфері науки». 

Робота виконана на замовлення Дитячої клінічної лікарні №9. Одержані 

результати впроваджені в роботу даної організації (акт впровадження від 

31.05.2016) 

Ключові слова:  цироз печінки, кореляційний аналіз, бінарна логістична регресія, 

математична модель.



ABSTRACT 

 

This explanatory note contains a total of 69 pages, 17 illustrations, 33 tables and 

42 sources for references. 

The purpose of research is to develop an information system diagnostics and 

analysis course treatment of liver cirrhosis on the basis of mathematical modeling. 

Tasks: 

- Perform an analysis of existing models, methods and information systems for 

diagnosing and analyzing the course of treatment of liver cirrhosis; 

- The selection of informative prognostic features that characterize the presence of 

liver disease; 

- Construction of mathematical model for determining liver disease; 

- Construction of a mathematical model of determining of the liver disease in the late 

period, taking into account the assigned treatment with D-penicillamine; 

- Design and implementation of information system for diagnostics and analysis 

course of treatment of liver disease. 

Development was carried out by means of the С# programming language in 

Microsoft Visual Studio 2013 development environment and statistical package IBM 

SPSS Statistics 20. 

The main results were published in an article in the national professional magazine 

Международный научный журнал «Технологический аудит и резервы 

производства». Also some results were published as a theses at the conference 

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної науки» 

and on ХXXХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

у сфері науки». 

This work was commissioned by the Children's Hospital №9. The results are 

introduced to the work of the organization (the act of introducing 31/05/2016). 

Key words: cirrhosis, correlation analysis, binary logistic regression, mathematical 

model.



ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ 

І ТЕРМІНІВ .............................................................................................................. 7 

ВСТУП ..................................................................................................................... 8 

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ З ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ .................... 12 

Висновки до розділу 1 .................................................................................... 23 

РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ................................ 24 

2.1 Матеріали дослідження ............................................................................ 24 

2.2 Математичні методи обробки даних ....................................................... 24 

2.3 Програмні засоби, що використані при реалізації ................................. 27 

Висновки до розділу 2 .................................................................................... 28 

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ВИЗНАЧЕННЯ 

НАЯВНОСТІ ЗАХВОРЮВАННЯ ....................................................................... 29 

3.1 Описова статистика ................................................................................... 29 

3.2 Кореляційний аналіз ................................................................................. 30 

3.3 Прогностичне моделювання .................................................................... 31 

Висновки до розділу 3 .................................................................................... 37 

РОЗДІЛ 4 СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ ТА ВИБОРУ 

ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ ЛІКУВАННЯ ................................................. 38 

4.1 Проектування програмного продукту ..................................................... 38 

4.2 Реалізація програмного продукту............................................................ 46 

4.3 Робота з розробленим програмний забезпеченням ............................... 46 

Висковки до розділу 4 .................................................................................... 50 

РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ .............................................................................. 51 

5.1Загальна характеристика гастроентерологічного кабінету при 

експлуатації програмного забезпечення ....................................................... 51 

5.2 Робочі операції .......................................................................................... 52 

5.3 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів ....................... 53 

5.4 Мікроклімат ............................................................................................... 53 

5.5 Освітлення.................................................................................................. 54 

5.6 Шум ............................................................................................................ 56 

5.7 Випромінювання та статична електрика ................................................ 57 

5.8 Електронебезпека ...................................................................................... 57 

5.9 Пожежна безпека ....................................................................................... 59 

Висновки до розділу 5 .................................................................................... 60 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ...................................................................................... 61 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ......................................................................................... 63 

ДОДАТОК А .......................................................................................................... 68 
 

 

 
Вим Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 
    6 

9 

ІМ21.2104.1300.1732.ПЗ 

 
Розробив Древко Р.Ю. 

Перевірив Яценко О.В. 

 Реценз. Антонова-Рафі 

 Н. Контр. Кисляк C.В. 

Затвердив Настенко Є.А. 

 

Система діагностування цирозу 

печінки та вибору оптимального 

варіанту лікування 

Літ.     Листів 
69 

НТУУ "КПІ" ФБМІ ІМ-21 



Змін

.

Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

7 
ІМ21.2104.1300.1732.ПЗ 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

АЛТ - Аланінамінотрансфераза  

АСТ - Аспартатамінотрансфераза  

ГГТ - Гаммагрутанілтрансфераза 

ЛФ - Лужна фосфатаза 

МНО - Міжнародне нормалізоване відношення 

ПТІ - Протромбіновий індекс 

ПТВ - Протромбіновий час 

ПП – Програмний продукт 



Змін

.

Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

8 
ІМ21.2104.1300.1732.ПЗ 

 

 

ВСТУП 

 

Актуальність. Цироз печінки [1, 2, 3]  займає значне місце в структурі 

захворювань органів травлення, залишаючись вкрай актуальною соціально-

економічної та клініко-епідеміологічної проблемою охорони здоров'я всіх 

країн світу. Це пов'язано з широкою поширеністю їх основних етіологічних 

чинників у вигляді персистирування гепатотропних вірусів, що поєднуються з 

ростом споживання алкоголю, а також високим рівнем смертності [4, 5]. 

Необхідність вивчення особливостей перебігу цирозу печінки 

обумовлена розвитком важких ускладнень і високою частотою інвалідизації 

хворих. При цьому збільшення числа етіологічних факторів в прогресуванні 

захворювання визначає необхідність диференційованого підходу в проведенні 

профілактичних і лікувальних заходів. Важливо зауважити, що більш ніж у 

50% хворих маніфестація хвороби може відбуватися на етапі декомпенсованої 

стадії, наявність якої свідчить про несприятливий прогноз захворювання, коли 

більш ніж у 70% хворих в якості єдиного методу лікування розглядається 

трансплантація печінки, проведення якої в нашій країні обмежена [6, 7]. 

На сьогоднішній день цироз печінки як причина смерті посідає 10-е 

місце і входить в 6 основних причин у осіб найбільш працездатного віку 35-55 

років.  

Ускладнення цирозу печінки є найчастішою причиною смерті у хворих 

гастроентерологічного профілю, складаючи не менше 40% від загального 

числа пацієнтів. Слід зауважити, що загальна смертність, обумовлена цирозом 

печінки, варіює в різних країнах. Так в Європі вона коливається від 4,6 на 

100000 жителів в Норвегії, до 103,8 на 100000 чоловік в Молдові [8].  

Проблема формування та прогресування цирозу печінки є однією з 

найскладніших у сучасній гастроентерології.  

Цироз печінки часто спостерігається в людей працездатного віку, 

призводить до значного зниження якості життя хворих.  

  



Змін

.

Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

9 
ІМ21.2104.1300.1732.ПЗ 

 

 

Також він призводить до стійкої втрати працездатності, посідає значне 

місце серед причин смерті людей у віці 40-65 років, тому має загально медичне 

та соціальне значення. За статистичними даними спостерігається постійне 

зростання поширеності та захворюваності на цироз печінки, зокрема, в Україні 

показник захворюваності становив у 2004 році 27,4, що на 68,1 % перевищує 

показник 1997 року. 

Фундаментальні дослідження показали, що найбільш частою причиною 

розвитку цирозу печінки є віруси гепатитів В і С, токсичний вплив алкоголю, 

а за повідомленнями останніх років значне місце займає неалкогольна жирова 

хвороба печінки. Клінічними особливостями алкогольної і неалкогольної 

жирової хвороби печінки в більшості пацієнтів є олігосимптомність, 

латентний перебіг, що призводить до первинної діагностики патології печінки 

на стадії цирозу. При цьому провідним питанням прогнозу при хронічній 

патології печінки різної етіології є прогресування фіброзу печінки з 

формуванням цирозу печінки і подальшою його декомпенсацією.  

Необхідність вивчення особливостей перебігу цирозу печінки 

обумовлена розвитком важких ускладнень і високою частотою інвалідизації 

хворих. Проблема цирозу печінки - одна з найбільш актуальних у сучасній 

гастроентерології, оскільки це важке дифузне ураження не тільки печінки, але 

і інших органів та систем, що зумовлює зміни гомеостазу і призводить до 

поліорганних уражень, ускладнення яких стають причиною смерті хворого. За 

останні декілька років захворюваність на цироз печінки в Україні зросла на 

44,8 %, а поширеність цирозу печінки за цей період збільшилась на 15,8 %. 

Морфологічно цироз печінки характеризується як незворотний дифузний 

процес з присутністю паренхіматозних вузлів, обмежених фіброзними 

септами. Це призводить до перебудови печінкової архітектоніки та судинної 

системи печінки, які зумовлюють зміни умов кровопостачання.  
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Мета роботи – розробка інформаційної системи діагностування та 

аналізу перебігу лікування цирозу печінки на основі результатів 

математичного моделювання. 

 

У відповідності до мети роботи сформовано наступні задачі: 

- Провести аналіз наявних моделей, методів та інформаційних систем, 

призначених для діагностування та аналізу перебігу лікування цирозу 

печінки; 

- Відбір інформативних прогностичних ознак, що характеризують наявність 

захворювання печінки; 

- Побудова математичної моделі визначення захворювання печінки; 

- Побудова математичної моделі визначення стану печінки у віддаленому 

періоді з врахуванням призначеного лікування препаратом Д-пеніциламін; 

- Проектування та реалізація інформаційної системи діагностування та 

аналізу перебігу лікування захворювання печінки. 

Об’єкт дослідження – процес лікування цирозу печінки. 

Предмет дослідження – математичні моделі та системи визначення стану 

печінки. 

Для досягнення мети дослідження використано наступні методи:  

- Для побудови математичних моделей визначення стану печінки у 

поточному та у віддаленому періоді використано метод бінарної 

логістичної регресії; 

- Для реалізації програмного продукту використано Microsoft Visual Studio 

2013 з використанням мови програмування C#. 

Реалізація результатів роботи. 

Робота виконана на замовлення Дитячої клінічної лікарні №9. Одержані 

в результаті дослідження впроваджені в роботу даної організації(акт 

впровадження від 31.05.2016). 



Змін

.

Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

11 
ІМ21.2104.1300.1732.ПЗ 

 

 

Апробація результатів роботи. 

Основні положення та результати дипломної роботи були викладені в 

матеріалах конференції: Міжнародна науково-практична конференція "Теорія 

і практика сучасної науки", ХXXХІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми у сфері науки». За результатами 

опублікована 3 друковані праці, у тому числі 1 стаття у вітчизняному 

фаховому виданні. 
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РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ З ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 

 

Цироз печінки - велике ураження органу, при якому відбувається 

загибель тканин і поступова її заміна на рубцеву. В результаті заміщення 

утворюються різні за розміром вузли, кардинально змінюють структуру 

печінки. Підсумком стає поступове зниження функціонування органу, аж до 

повної втрати працездатності. Це призводить до погіршення якості життя 

хворого і його подальшої загибелі. 

Саме печінка очищає організм від шкідливих речовин, синтезує жири, 

вуглеводи, білки, бере участь у травленні, виробляє альбуміни і т.д. Тому 

поразка печінкових часточок, що складаються з гепатоцитів і їх переродження 

- це грізна хвороба для організму як чоловіки, так і жінки. 

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, число носіїв 

вірусу гепатиту С в Україні перевалила за мільйон чоловік. Що ж стосується 

офіційної статистики, то вона просто відсутня. А проведене в минулому році 

"Міжнародним альянсом з ВІЛ / СНІД в Україні" масштабне всеукраїнське 

експрес-тестування показало, що в середньому по країні кожен десятий 

чоловік у віці від 19 до 35 років інфікований вірусом гепатиту С [9]. 

Діагностувати цироз печінки можна за допомогою ультразвукового або 

радіоізотопного дослідження, комп'ютерної томографії. Лапароскопія і біопсія 

також допомагають визначити неоднорідність печінки і селезінки, стадію 

цирозу. Але в першу чергу, необхідно провести біохімічний аналіз крові, який 

важливий для діагностики практично всіх хвороб, і зокрема, показує стан 

печінки (він називається «печінкові проби»). 

Печінкові тести містять дослідження чотирьох ферментів і білірубіну, в 

цілому оцінюються п'ять показників: АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ і загальний білірубін 

[10].  
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Функцію печінки можна оцінити за трьома основними параметрами - 

пошкодження гепатоцитів, затримки виділення жовчі - холестазу, порушення 

утворення деяких субстанцій. А печінкові тести були об'єднані саме за даними 

параметрами - для швидкої оцінки наявності / відсутності гострої / хронічної 

патології. АСТ і АЛТ - показують ступінь пошкодження гепатоцитів при 

гострій і хронічній патології; ЛФ і ГГТ - маркери застою виділення жовчі; 

білірубін - з одного боку може бути використаний як тест на пошкодження, з 

іншого - на застій; загальний білок і альбумін - корелюють з синтетичної 

функції печінки. 

Хвороби печінки викликають цілий каскад змін в результатах 

печінкових тестів, при чому, спрямованість змін залежить від виду патології.  

Неможливо собі уявити хвороба печінки при якій страждає тільки один 

параметр. Змінюються одночасно кілька - одні більше, інші менше. Саме на 

найбільш виражені зрушення і орієнтуються лікар при оцінці печінкових 

тестів. На підставі даного зсуву можна оцінити характер ушкодження 

паренхіми. Звичайно, для постановки остаточного діагнозу необхідно 

провести вище перелічені дослідження. 

Симптоми цирозу печінки [11]: 

- Протягом тривалого часу, роками можливо слабке прояв симптоматики або 

майже повна її відсутність. Найбільш поширені скарги: слабкість, 

стомлюваність, відчуття, що тягнуть в області печінки; 

- Ознаками захворювання можуть бути судинні «зірочки», розширення 

дрібних кровоносних капілярів шкірних покривів плечового пояса, еритема 

кистей рук ( «печінкові долоні») і т.д; 

- З розвитком хвороби відбувається формування портальної гіпертензії 

(застій крові і підвищення тиску в ворітної вени, по якій вся кров від 

кишечника повинна потрапити в печінку), з особливою симптоматикою: 

асцит (вільна рідина в животі), збільшення розмірів селезінки, яке, 

найчастіше, супроводжується лейкоцитопенія і тромбоцитопенією 
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(падінням в крові числа тромбоцитів і лейкоцитів), проявляється венозна 

сітка в області живота; 

- Характерним показником наявності у пацієнта портальної гіпертензії 

вважається варикозне розширення вен стравоходу, цей симптом 

діагностується в ході гастроскопії або рентгенологічного дослідження; 

- З'являються ознаки гіпопротеїнемії (зниження білка), анемії, зростає рівень 

ШОЕ в крові, білірубіну, активність трансаміназ. Це є показником 

прогресування цирозу печінки ( «активний цироз»); 

- Захворювання може супроводжуватися свербінням шкіри, виявляється 

жовтушність, зростають показники холестерину в крові (прояв холестазу); 

- У пацієнтів наростає зниження працездатності, погіршення загального 

самопочуття, зниження маси тіла, виснаження організму. Це веде до 

розвитку печінкової недостатності. 

Ускладнення при цирозі печінки [12]: 

- Цироз печінки часто супроводжується ускладненнями: рясні кровотечі з 

розширених вен стравоходу (кривава блювота, при якій несвоєчасна 

допомогу чревата летальним результатом), тромбоз портальної вени, 

перитоніти і т.д. Всі ці чинники обумовлюють розвиток печінкової 

недостатності; 

- Перебіг хвороби при неактивному цирозі повільне, але прогресуюче, при 

активному - швидкоплинне (протягом декількох років). 

Причини цирозу печінки [13]: 

- Вірусний гепатит (В, С, дельта, G). Найбільш ціррозогенни віруси С і 

дельта, причому вірус Гепатиту С називають «ласкавим вбивцею», так як 

він призводить до цирозу печінки в 97% випадків, при цьому тривалий час 

захворювання не має жодних клінічних проявів; 

- Аутоімунний гепатит (коли організм сприймає свої власні клітини як 

чужорідні); 
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- Зловживання алкоголем, захворювання розвивається через 10-15 років від 

початку вживання (60 грам / добу для чоловіків, 20 г / добу для жінок); 

- Метаболічні порушення (гемохроматоз, хвороба Вільсона-Коновалова, 

недостатність альфа-1-антитрипсину та ін.); 

- Хімічні токсичні речовини і медикаменти; 

- Гепатотоксичні лікарські препарати; 

- Хвороби жовчовивідних шляхів - обструкція (закупорка) позапечінкових і 

внутрішньопечінковий жовчних шляхів. Цироз печінки розвивається через 

3-18 місяців після порушення прохідності жовчної протоки; 

- Тривалий венозний застій печінки (констриктивний перикардит, 

венооклюзіона хвороба, серцева недостатність). 

Діагностика цирозу печінки [14]: 

1. Стан печінки. Діагноз на ранніх стадіях цирозу встановлюється з 

працею, так як виражених змін в печінці часто немає. В першу чергу 

проводиться ультразвукове обстеження печінки (УЗД-діагностика), яка 

дозволяє виявити дифузні зміни тканини печінки, збільшення її розмірів 

(правда, це відбувається не завжди). Бажано проводити доплерографію судин 

черевної порожнини з визначенням ширини просвіту судин і швидкості 

кровотоку. Це дозволяє встановити наявність ознак портальної гіпертензії. 

Важливим для характеристики структурного і функціонально стану 

печінкових клітин є біохімічний аналіз крові (АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін, 

лужна фосфатаза, білкові фракції), а також клінічний аналіз крові і 

коагуллограмма - згортання крові. 

2. Встановлення причини цирозу. В першу чергу необхідно зробити 

аналізи на віруси гепатитів В і С. 

Якщо віруси не виявлено, то пошуки причини полягають у виключенні 

спадкових захворювань печінки, аутоімунних показників, а також алкогольної 

хвороби печінки, токсичного ураження печінки. 
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Ступінь тяжкості цирозу визначається за шкалою Чайлда-П'ю з 

урахуванням вираженості клініко-лабораторних даних, основними з яких є 

вміст в крові білірубіну, альбуміну, протромбіну, а також вираженості 

енцефалопатії і асциту. Виділяють активний і неактивний цироз, 

компенсований і декомпенсований. Для декомпенсованого цирозу характерно 

розвиток портальної гіпертензії, поява асциту, виникнення шлунково-

кишкових кровотеч. 

Стадії цирозу печінки [15]: 

Хвороба проходить кілька стадій розвитку, кожна з яких має певні 

клінічні симптоми. Від того, наскільки прогресувала патологія, буде залежати 

не тільки стан людини, а й необхідна йому терапія. 

1 стадія цирозу печінки: 

Незважаючи на те, що ніяких клінічних ознак хворий не відчуває, 

запалення в органі вже почалося. Якщо не почати своєчасне лікування, то 

цироз буде швидко прогресувати і через нетривалий час, печінка вже не зможе 

справлятися зі своїми функціями в повному обсязі. 

Що стосується лабораторних показників, то білірубін знижується,  

протромбіновий індекс може впасти до 60. Але при цьому людина відчуває 

себе абсолютно здоровим.  

2 стадія цирозу печінки: 

Наступна стадія називається субкомпенсованою. Виходячи з назви, 

можна зрозуміти, що відбувається більш виражене зниження функціональних 

можливостей органу, що обумовлено зростанням числа загиблих гепатоцитів. 

На цьому етапі людина в стані помітити, що з його організмом щось 

відбувається. Він починає страждати від слабкості, апатії, зниження 

працездатності, нудоти, втрати ваги і інших ранніх симптомів хвороби. 

У чоловіків вже на цій стадії з'являються перші ознаки гінекомастії. 

Що стосується лабораторних показників, то починає падати не тільки 

білірубін, але альбумін, а протромбіновий індекс може досягати позначки в 40.  
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Однак, якщо вчасно почати лікування, ще є можливість перевести цю 

стадію в стадію компенсації. Тобто при грамотному прийомі лікарських 

засобів хворий орган зможе функціонувати без ускладнень для здоров'я 

людини. 

Саме через те, що цироз можна запідозрити за лабораторними 

показниками, так необхідний профілактичний огляд у лікаря. 

3 стадія цирозу печінки: 

Небезпеку становить 3 стадія хвороби, в зв'язку з тим, що функціонують 

гепатоцитів стає критично мало. Це обумовлює прогресування печінкової 

недостатності наростання симптомів хвороби. Шкіра набуває жовтяничний 

відтінок, болі в животі все сильніше турбують людину. Нерідко саме на цій 

стадії розвивається асцит, який самостійно рецидивувати вже не зможе. Рівень 

альбуміну і протромбіновий індекс падають до критичних значень. 

Лікування на цьому етапі вже є малоефективним, хоча все ж є 

ймовірність того, що ліки допоможуть впоратися з хворобою.  

Небезпеку становлять ускладнення хвороби, які цілком можуть стати 

причиною летального результату. Серед найбільш небезпечних: печінкова 

кома, рак печінки, внутрішня кровотеча, перитоніт і пневмонія. Ця стадія 

називається термінальною. 

4 стадія цирозу печінки: 

Заключна стадія хвороби характеризується тим, що тканини органу 

настільки пошкоджені, що більше не в змозі справлятися з покладеними на 

них завданнями. Болі настільки сильні, що пацієнтові призначається постійний 

прийом сильних знеболюючих засобів. 

Зупинити прогресування хвороби на цій стадії неможливо. Прогноз, як 

правило, несприятливий і пацієнт гине від найтяжких ускладнень хвороби. 

Стадії цирозу печінки згідно критерію Людвіга [16]: 

- 1 етап (портальний етап Людвіга): запалення порталу, жовчний проток 

аномалії, або обидва присутні; 
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- 2 етап (перипортальний етап): перипортальный фіброз присутній, з або без 

перипортальним запаленням або помітним розширення портальних трактів 

з непошкодженими, новостворених граничними пластинами; 

- 3 етап (септальний етап): Септальний фіброз; 

- 4 етап (цироз): вузлики з різним ступенем запалення. 

Класифікація цирозу печінки по Чайлд-П'ю: 

Існує можливість оцінити тяжкість хвороби за запропонованою 

Чайлдом-Туркота-П'ю класифікації. Вона заснована на присвоєння певної 

кількості балів за кожну ознаку хвороби. Він розподілив прогноз на виживання 

за трьома класами: А, В і С. Для кожного класу є свій відсоток, який залежить 

від кількості набраних балів. 

1 бал виставляється за кожен з параметрів, якщо у хворого: 

- Асцит не спостерігається; 

- Білірубін менше 34 мкмоль на літр; 

- Печінкова енцефалопатія відсутня; 

- Протромбірованний індекс більше 60, або протромбіновий час знаходиться 

в межах від 1 до 4, або МНО менше, ніж 1,7. 

2 бали за кожен з параметрів виставляється, якщо: 

- Асцит піддається лікуванню; 

- Білірубін не більше 50 мкмоль; 

- Є легка і піддається контролю печінкова енцефалопатія; 

- ПТІ не менше 40, або ПТВ від 4 до 6, або МНО не перевищує 2,2. 

3 бали виставляється за кожен з параметрів: 

- Погано контрольований асцит; 

- Білірубін більше 50; 

- Альбумін менше 2,8; 

- Печінкова енцефалопатія 3 або 4 ступеня і погано піддається контролю; 

- ПТІ менше 40, або ПТВ більше 6, або МНО більше 2,2. 
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Підрахунок балів і підсумки: 

- Якщо хворий набирає від 5 до 6 балів, то річна виживаність становить 

100%, а дворічна - 85%; 

- Коли хворий набирає від 7 до 9 балів, його відносять класу В: річна 

виживаність становить 81%, а дворічна 57%; 

- Клас С прирівнюється до діапазону від 10 до 15 балів і прогноз значно 

погіршується. Річна виживаність становить 45%, а дворічна 35%; 

- Варто розуміти, що дана система оцінки є орієнтовною і не в змозі 

врахувати інших параметрів хвороби, як, наприклад, варикозне розширення 

вен шлунка і стравоходу. 

Лікування цирозу печінки: 

Вилікувати цироз неможливо, тільки на ранніх стадіях захворювання є 

шанс його пригальмувати.  

При запущеному цирозі лікування спрямоване на те, щоб зняти 

неприємні симптоми і уповільнити розвиток ускладнень.  

При загостренні процесу або розвитку ускладнень пацієнту необхідна 

госпіталізація. 

Лікування цирозу печінки проводиться з метою припинення або 

уповільнення процесів прогресування захворювання і поліпшення якості 

життя. 

Лікувальна програма включає: лікувальний режим і харчування, 

медикаментозне лікування, профілактику та лікування ускладнень. 

Результати лікування та прогнози залежать від ступеня тяжкості 

захворювання. 

При компенсованому цирозі зберігається функціональний стан 

гепатоцитів, немає ознак портальної гіпертензії і порушення білково-

синтетичної функції печінки. Лікування цирозу на цій стадії захворювання 

визначається причиною захворювання, в залежності від якої призначається 

специфічна терапія.  
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Крім того необхідно обмежити психічні та фізичні навантаження. 

Якщо причиною цирозу є вірусний гепатит В або гепатит С, то 

призначається противірусна терапія, яка, як показали дослідження останніх 

років, не тільки пригнічує активність вірусу, але і володіє протифіброзною і 

протицирозною дією. 

При алкогольному цирозі (алкогольна хвороба печінки) призначаються 

гепатопротектори, які за умови повної відмови від алкоголю дають можливість 

не тільки зупинити процес прогресування цирозу, а й сприяють зниженню 

ступеня фіброзу. 

Пацієнт з цирозом печінки в стадії декомпенсації і розвитку 

ускладнень потребує дієтичному, медикаментозному, а в ряді випадків - 

ендоскопічному і хірургічному лікуванні. 

Декомпенсований цироз характеризується розвитком важких 

ускладнень, основне з яких - портальна гіпертензія, тобто стійке підвищення 

тиску в портальній системі.  

При розвитку асциту 50% хворих живуть близько 2 років, і тільки 25-

50% хворих, що не відповіли на медикаментозну терапію, живуть 6 місяців. 

В термінальній стадії цирозу печінки тільки операція з пересадки 

печінки може зберегти життя пацієнта. 

Лікування препаратом Д-пеніциламін.  

Д-пеніциламін [17, 18] являє собою аналог амінокислот цистеїну і валін 

і є одним з продуктів розпаду пеніциліну. Його біологічні властивості дуже 

різноманітні: гальмування синтезу колагену, підвищення дисоціації 

великомолекулярних комплексів, зв'язування іонів металів. Невідомо, однак, 

наскільки ці властивості пов'язані з лікувальним дією препарату.  

Одні автори вважають цей препарат імунодепресантом, інші - 

імуностимулятором, але жодне з цих положень не доведено. Д-Пеніциламін 

успішно використовується при лікуванні хвороби Вільсона, цистінурії, цирозу 

печінки.  
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Д-пеніциламін пригнічує запальну реакцію сполучної тканини, розвиток 

фіброзу, знижує вміст імуноглобулінів, рівень міді в гепатоцитах. Помітний 

ефект спостерігається лише при тривалому його застосуванні (1,5-2 роки). Він 

перешкоджає утворенню поперечних зшивок в молекулі колагену, гамма-

інтерферон, має противірусну дію. 

Аналіз аналогів. Перед створенням системи діагностування цирозу 

печінки та вибору оптимального варіанту лікування було розглянуто та 

проаналізовано аналоги, представлені в наступних публікаціях: 

1. Prognosis in primary biliary cirrhosis: Model for decision making [19]: 

Математична модель для прогнозування виживаності для окремих 

пацієнтів з первинним біліарним цирозом повинна бути заснована на 

невеликому числі недорогих, неінвазивних вимірювань, які повсюдно 

доступні. Така модель була б корисна в медичному управлінні шляхом 

надання допомоги у відборі пацієнтів і терміни ортотопічної трансплантації 

печінки. Метод регресії Кокса і повні дані з 312 пацієнтів клініки Mayo з 

первинним біліарним цирозом були використані для отримання моделі в 

залежності від віку пацієнта, рівень загальної концентрації білірубіну в 

сироватці крові і концентрації альбуміну в сироватці крові, протромбінового 

часу і тяжкості набряку.  

2. A model to predict survival in patients with end-stage liver disease [20]: 

Метою дослідження було вивчення узагальнення моделі створеної для 

оцінки виживання пацієнтів, що проходять процедуру транс-яремного 

внутрішньопечінкового портосистемного шунтування (TIPS) в групах 

пацієнтів з більш широким діапазоном тяжкості захворювання і етіології. 

Модель для кінцевої стадії захворювання печінки (MELD) складається з 

сироваткового білірубіну і креатиніну, міжнародне нормалізоване відношення 

(МНО) для протромбінового часу і етіології захворювання печінки. 
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 Справедливість цієї моделі була перевірена в 4-х незалежних наборів 

даних, в тому числі (1) пацієнтів, госпіталізованих з приводу печінкової 

декомпенсації, (2) амбулаторних хворих з не холестатичним цирозом, (3) у 

пацієнтів з первинним біліарним цирозом (PBC) і (4)  пацієнтів з 1980-х років 

з цирозом печінки . 

3. Спосіб визначення ступеня тяжкості цирозу печінки та 

прогнозування функціонального класу цирозного хворого [21]: 

Корисна модель належить до медицини, зокрема до гастроентерології, і 

може застосовуватись у діагностичному комплексі пацієнтів з цирозом 

печінки із верифікацією ступеня тяжкості та прогнозування функціонального 

класу цирозного хворого (ФКЦХ). В основу корисної моделі поставлено 

задачу удосконалити спосіб визначення ступеня тяжкості цирозу печінки з 

урахуванням стану печінки, синтропічних та поліморбідних уражень інших 

органів та систем, їх ускладнень на основі результатів комплексного клініко- 

лабораторного та інструментального обстеження хворих на цироз печінки, 

шляхом виведення коефіцієнта ФКЦХ, що дасть можливість визначати 

прогноз пацієнтів. Поставлена задача вирішується тим, що у способі 

визначення ступеня тяжкості цирозу печінки, що включає клініко-лабораторні 

дослідження та формування показників, згідно з корисною моделлю, 

додатково визначають інтегративний показник ступеня тяжкості ураження 

печінки, показники синдромних, нозологічних синтропій позапечінкових 

уражень та їх ускладнення, набряково-асцитичний синдром, 

гепатопульмональний синдром і  портопульмональну гіпертензію, 

гепаторенальний синдром, ступінь ураження вегетативної нервової системи та 

печінкової енцефалопатії, стан кістково-суглобової системи, стан шкіри, 

перебіг цирозу печінки, кожен параметр оцінюють у балах, на основі 

встановленої суми балів за створеною програмою "Цироз печінки" виводять 

функціональний клас цирозного хворого (ФКЦХ), і чим більша сума балів,  
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тим гірший прогноз: 5-60 балів - ФКЦХ І ступеня, 65-100 балів - ФКЦХ II 

ступеня і 105 балів та більше - ФКЦХ III ступеня, що уможливлює визначення 

прогнозу пацієнтів. 

4. Спосіб діагностики фіброзу печінки у хворих на хронічні гепатити 

вірусної та вірусно-алкогольної етіології [22]: 

Корисна модель відноситься до медицини, зокрема до гастроентерології, 

і призначена для про- гнозування важкості фіброзу печінки у хворих на 

хронічні гепатити. В основу корисної моделі «Спосіб діагностики фіброзу 

печінки у хворих на хронічні гепатити вірусної та вірусно-алкогольної 

етіології» поставлене завдання розробити чутливий і специфічний метод 

неінвазивної діагностики фіброзу. Таке завдання забезпечується тим, що на 

основі множинного лінійного регресійного аналізу визначають незалежні 

лабораторні предиктори фіброзу та створюють математичну модель 

прогнозування стадії фіброзу печінки у хворих на хронічні гепатити. 

Висновки до розділу 1 

 

В даному розділі надається теоретичне дослідження, що таке цироз 

печінки, як його можливо діагностувати, які він має стадії, його класифікація 

та можливе лікування. Були розглянуті чинники, які впливають на 

діагностування цирозу печінки, його класифікацію та лікування. Також було 

розглянуто та проаналізовано аналоги. Відмінність аналогів від розробленої 

системи полягає в тому, що в існуючих моделей використовуються кількісні 

показники організму для діагностування та класифікації стадії цирозу печінки, 

а в розробленій системі до уваги взяті, окрім кількісних показників, ще й якісні 

показники організму. Також стадії цирозу печінки класифікуються критерієм 

Людвіга, коли в існуючих аналогах класифікація по Чайлд-П'ю.  
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РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Матеріали дослідження 

 

Для дослідження було використано база даних клініки Mayo, яка була 

надана замовником. База даних містить 412 спостережень, 9 кількісних 

показників, 5 якісних показників та показники лікувальних препаратів. 

В дослідження були включені дані 412 обстежених, які були поділені на 

дві групи по ступеню ураженню печінки (1 група - 113 (27,4%) практично 

здорових обстежених та обстежених з ураженнями печінки малого ступеню та 

2 група - 299 (72,6%) хворих з ураженнями 3-4 ступеню, асоційованого з 

цирозом печінки). Всі хворі були проінформовані про обстеження та надали 

згоду на використання клінічного матеріалу в дослідницьких цілях. 

Дані включали в себе загальні відомості про обстежених, результати 

біохімічних аналізів крові та призначене лікування. Варто зауважити, що дані 

містили ретроспективний масив (дані первинного обстеження) та 

проспективний масив (дані після лікування, в тому числі статус захворювання 

обстеженого після закінчення лікування).  

2.2 Математичні методи обробки даних 

 

Для математичної обробки даних було використано регресійний аналіз 

та логістичну регресію. 

Для відтворення функціонального зв'язку показників біомедичних систем 

у вигляді математичних функцій, або рівнянь, побудованих на основі 

накопичених масивів спостережень, найчастіше застосовується регресійний 

аналіз [23, 24]. Це – статистичний метод дослідження зв’язку (регресії) між 

залежною ознакою 𝑌 і незалежними регресорами, предикторами 𝑋1,𝑋2, … , 𝑋𝑝,  
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де 𝑌, 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝 – випадкові величини із заданим сумісним розподілом 

ймовірності. 

Якщо для кожного набору значень 𝑋1 = 𝑥1, 𝑋2 = 𝑥2, … , 𝑋𝑝 = 𝑥𝑝 визначене 

умовне математичне сподівання 𝑦(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝), то ця функція називається 

регресією, або рівнянням регресії величини 𝑌 по величинах 𝑋1,𝑋2, … , 𝑋𝑝, а її 

графік лінією регресії 𝑌 по 𝑋1,𝑋2, … , 𝑋𝑝. 

Мета регресійного аналізу: 

1. Визначення ступеня детермінованості варіації критеріальної (залежної) 

змінної предикторами (незалежними змінними). 

2. Передбачення значення залежної змінної за допомогою незалежної. 

3. Визначення внеску окремих незалежних змінних у варіацію залежної. 

Регресійний аналіз не можна використовувати для визначення наявності 

зв'язку між змінними, оскільки наявність такого зв'язку і є передумова для 

застосування аналізу. 

На практиці параметри рівняння регресії найчастіше обчислюються за 

методом найменших квадратів.  

Регресійні рівняння можуть бути як лінійними так і нелінійними. 

Кажучи про нелінійні моделі важливо звертати увагу на те, чи йде мова про 

нелінійність по незалежних змінних (аргументах, регресорах), чи про 

нелінійність по оцінюваних параметрах .  

Одним з математичних методів є логістична регресія. Логістична функція: 

𝑓(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
 

Логістична регресія застосовується для передбачення ймовірності 

виникнення деякої події за значеннями безлічі ознак. Для цього вводиться так 

звана залежна змінна  , Приймаюча лише одне з двох значень - як правило, це 

числа 0 (подія не відбулося) та 1 (подія відбулася), і безліч незалежних 

змінних (також званих ознаками, предикторами або регресорами) - 

речових  𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛. 
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На основі значень яких потрібно обчислити вірогідність прийняття того 

чи іншого значення залежної змінної. Робиться припущення про те, що 

ймовірність настання події 𝑦 = 1 дорівнює: 

𝑃{𝑦 = 1|𝑥} = 𝑓(𝑧)де  𝑧 = 𝜃𝑇𝑥 = 𝜃𝑥1 + ⋯ + 𝜃𝑛𝑥𝑛, 𝑥 і 𝜃 – 

вектора-стовпці значень незалежних змінних 𝑥1, … , 𝑥𝑛 і параметрів 

(коефіцієнтів регресії) – дійсних чисел  𝜃1, … , 𝜃𝑛, Відповідно, а 𝑓(𝑧)- Так 

звана логістична функція (іноді також звана сигмоїд або логіт-функцією):   

𝑓(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
 

Так як  приймає лише значення 0 і 1, то ймовірність другого можливого 

значення дорівнює:  

𝑃{𝑦 = 0|𝑥} = 1 − 𝑓(𝑧) = 1 − 𝑓(𝜃𝑇𝑥). 

Для стислості функцію розподілу  при заданому  можна записати в такому 

вигляді: 

𝑃{𝑦|𝑥} = 𝑓(𝜃𝑇𝑥)𝑦(1 − 𝑓(𝜃𝑇𝑥))1−𝑦 , 𝑦 ∈ {0,1}. 

Покрокова регресія є одним з методів визначення найкращої підмножини 

регресорів для пояснення Y. Реалізується покрокова процедура з послідовним 

включенням змінних в рівняння регресії. 

Нехай в рівняння регресії включено L змінних, тобто зроблено L кроків 

алгоритму, і здійснюється L+1 крок. Основне питання, що вирішується на кожній 

ітерації, — це те, яку змінну включати в рівняння регресії. 

Для кожної змінної регресії, за винятком змінних, які вже включені в 

модель, розраховується величина Cj, що дорівнює відносному зменшенню суми 

квадратів залежної змінної. При включенні змінної в рівняння регресії вона 

інтерпретується як частка дисперсії незалежної змінної, яку пояснює j-а змінна, 

що залишилася.  
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Нехай k – номер змінної, що має максимальне значення j-го елементу. 

 Тоді якщо Ck<p, де p - наперед визначена константа, то аналіз змінних 

припиняється, і більше змінних не вводиться в модель. Інакше k змінна 

вводиться в рівняння регресії. Константа p є параметром методу і може бути 

змінена користувачем. 

2.3 Програмні засоби, що використані при реалізації 

 

Для реалізації поставлених задач було використано наступні програмні 

засоби:  

1. Програма статистичної обробки даних IBM SPSS Statistics 20.0, яка 

включає:  

 - програми регресійного аналізу для одержання значимих для наявності 

цирозу печінки параметрів; 

 - програми логістичної регресії для одержання коефіцієнтів параметрів, 

які були отримані в результаті регресійного аналізу для побудови математичної 

моделі. 

2. Microsoft Visual Studio 2013 (мова програмування – С#) система для 

розробки програмного засобу, що реалізує математичну модель системи 

діагностування цирозу печінки та вибору оптимального варіанту лікування. 

3. Microsoft Access 2013 надає функціональну платформу для створення 

рішень, призначених для керування базами даних, з простими у використанні 

засобами настроювання - для створення БД для накопичення даних 

користувачів. 

4. DevExpress – для створення інтерфейсу користувача. 
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Висновки до розділу 2 

 

В даному розділі розглянуто матеріали та методи, що використовувались 

при виконанні дипломної роботи. Було описано матеріали дослідження, 

математичні методи обробки даних, а саме: кореляційний аналіз та логістична 

регресія. Також було розглянуто програмні засоби, що використані при 

реалізації. 
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РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ВИЗНАЧЕННЯ 

НАЯВНОСТІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

 

3.1 Описова статистика 

 

Використана в дослідженні база даних містить 412 спостережень 

отриманих у 312 людей, серед яких 36 чоловіків (11,5%) та 276 жінок (88,5%). 

Середній вік обстежених – 50,2+10,6 р. Досліджувалась відмінність основних 

фізіологічних показників у пацієнтів з діагностованим біліарним цирозом у 

порівнянні з показниками  здорових людей. 

Характеристика хворих та відносно здорових обстежених по всім 

обраним показникам наведено в табл. 3.1-3.2.  

 

Таблиця 3.1 - Характеристика кількісних показників 

Показник 

Наявність біліарного цирозу 

Ні Так 

Середнє 
Ст. 

відхил. 
Середнє Ст. відхил. 

Вік 47,9 10,4 53,2 10,1 

Білірубін 1,7 1,8 5,6 6,1 

Протромбіновий час 10,4 0,8 11,2 1,0 

Лужна фосфатаза 1573,8 1569,3 2594,4 2677,1 

Аспартатамінотрансфераза 109,6 51,8 141,9 58,4 
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Таблиця 3.2 - Характеристика якісних показників 

Показник Наявність біліарного цирозу 

Ні Так 

n % n % 

Стадія 1 15 93,8 1 6,3 

2 51 76,1 16 23,9 

3 77 64,2 43 35,8 

4 44 40,4 65 59,6 

Гепатомегалія Ні 115 75,7 37 24,3 

Так 72 45,0 88 55,0 

Асцити Ні 186 64,6 102 35,4 

Так 1 4,2 23 95,8 

Паукоподібна 

ангіома 

Ні 149 47,76 73 23,4 

Так 38 12,18 52 16,67 

 

3.2 Кореляційний аналіз 

 

Для побудови математичних моделей проаналізовані 24 показники, що 

були включені до бази даних та виділено ряд ознак, які є інформативними для 

прогностичних цілей (табл. 3.3). Значимість даних ознак підтверджена 

аналізом літературних джерел [25, 26]. 

 

Таблиця 3.3 - Кореляційний аналіз  

Показник Змінна 
Коефіцієнт 

кореляції 
p-value 

Білірубін 
1x  0,418 0,001 

Протромбіновий час 
2x  0,355 0,005 

Вік 
3x  0,441 0,017 

Лужна фосфатаза 
4x  0,369 0,002 

Аспартатамінотрансфераза 
5x  0,489 0,001 

Паукоподібна ангіома 
6x  0,383 0,001 
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Продовження таблиці 3.3 

Гепатомегалія 
7x  0,342 0,001 

Асцит 
8x  0,329 0,001 

Паукоподібна ангіома 
9x  0,230 0,001 

 

 

В таблиці представлені показники, між значенням яких та наявністю 

цирозу була виявлена значима залежність (при р>0,05).  

Сукупність даних показників та їх очевидна клінічна значимість для 

діагностування свідчить про можливість побудови прогностичної моделі. 

 

3.3 Прогностичне моделювання 

 

Для побудови прогностичних моделей [27] використано метод побудови 

рівняння бінарної логістичної регресії методом примусового включення, що 

визначає структуру факторів, які є впливовими для діагностування цирозу 

печінки та для аналізу перебігу захворювання. Загальний вигляд моделі: 

ze
p




1

1
,           (1) 

де 011 ... axaxaz mmmm   ; 

р – вірогідність наявності захворювання печінки; 

е – експонента, основа натуральних алгоритмів; 

z – показник, що визначає ступінь впливу суми прогностичних ознак на 

наявність цирозу печінки; 

ma ...1 – вагові коефіцієнти рівняння регресії; 

mх ...1  – ознаки, що впливають на наявність захворювання печінки. 

Перша отримана модель визначає вірогідність наявності захворювання 

печінки високого ступеня (в т.ч. цирозу печінки) та включає всі визначені на 

першому кроці інформативні ознаки: 
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ze
p




1

1
, де          (2) 

 

839,12319,0349,2

575,0388,0008,0001,0059,0638,0229,0

98

7654321





xx

xxxxxxxz
. 

 

В табл. 3.4-3.5 наведені результати аналізу якості отриманої моделі. 

 
 

Таблиця 3.4 - Об'єднані тести для коефіцієнтів моделі 

 Хи-квадрат ст.св. Знч. 

Шаг 1 

Шаг 153,063 9 ,000 

Блок 153,063 9 ,000 

Модель 153,063 9 ,000 

 

Таблиця 3.5 - Зведення для моделі 

Шаг -2 Log Правдоподобие R квадрат Кокса и 

Снелла 

R квадрат 

Нэйджелкерка 

1 267,058a ,388 ,524 

 

Якість наближення регресійної моделі оцінюється за допомогою функції 

подібності. Мірою правдоподібності служить негативне подвоєне значення 

логарифма цієї функції (-2LL). В якості початкового значення для -2LL 

застосовується значення, яке виходить для регресійній моделі, що містить 

тільки константи. Після додавання змінних в модель значення -2LL дорівнює 

268,058, це значення на 153,063 менше, ніж початкова. Подібне зниження 

величини означає поліпшення. Різницю позначається як величина хі-квадрат і 

є дуже значущою (р = 0,000). 
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Таблиця 3.6 -  Аналіз точності класифікації 

Наблюденные 

Предсказанные 

status Процент 

корректных 0 1 

Шаг 1 
status 

0 165 22 88,2 

1 23 102 81,6 

Общий процент   86,2 

a. Разделяющее значение = ,500 

 

З таблиці 3.6 можна зробити висновок про те, що із загального числа 

хворих, рівного 125, тестом були визнані такими 165 (в медичній діагностиці 

в таких випадках говорять про "строго позитивних" результатах). Решта 23 

називають "помилково негативними", вони були визнані тестом здоровими, 

хоча і є хворими.  

Із загальної кількості здорових, рівного 187, тестом були визнані такими 

165 ("строго негативні"), 22 визнані хворими, хоча вони і є здоровими 

("помилково позитивні").  

Загалом, правильно були розпізнані 267 випадків з 312, це становить 

86,2%. 

В табл. 3.7 наведені результати розрахунку коефіцієнтів моделі. 
 

Таблиця 3.7 - Змінні в рівнянні 

 B Стд.Ошибка Вальд ст.св. Знч. Exp(B) 

Шаг 1a 

bili ,229 ,071 10,179 1 ,001 1,252 

stage ,254 ,213 1,420 1 ,233 1,289 

protime ,638 ,183 10,855 1 ,001 1,830 

age ,059 ,016 13,331 1 ,000 1,060 

spiders ,319 ,353 ,818 1 ,366 1,376 

hepatom ,575 ,351 1,435 1 ,231 1,522 

ascites 2,349 1,082 4,390 1 ,036 9,661 

alk.phos ,000 ,000 11,335 1 ,001 1,000 

sgot ,008 ,003 6,052 1 ,014 1,008 

Константа -12,839 2,157 36,679 1 ,000 ,000 
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Узагальнюючі вище згадане, можна сказати, що якість моделі 

оцінювалась за показниками функції подібності, за результатами якої 

розраховані значення показника хі-квадрат (151,6, р=0,001).  

Аналіз прогностичної можливості побудованої моделі дозволив 

отримати показники чутливості 0,898 та специфічності 0,808, загальний 

процент правильно класифікованих значень – 86,2%. 

Друга модель визначає вірогідність наявності захворювання печінки 

високого ступеню (в т.ч. цирозу печінки) у віддаленому періоді після 

проведеного лікування Д-пеніциламіном, призначене дозування якого 

включено в модель (змінна 10x ). Це дозволило при розробці інформаційної 

системи розраховувати мінімально можливе дозування препарату, що в 

достатній мірі мінімізує значення вірогідності наявності захворювання 

високого  ступеня у віддаленому періоді при відомих початкових показниках 

пацієнта. Даний етап був викликаний необхідністю визначення оптимального 

дозування, що призводить в свою чергу до зменшення побічних ефектів після 

закінчення лікування. 

Загальний вигляд логіт-моделі: 

ze
p




1

1
, де          (2) 

831,10395,1319,0742,2

398,0456,0008,0002,0063,0471,0237,0

1098

7654321





xxx

xxxxxxxz
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В табл. 3.8-3.9 наведені результати аналізу якості отриманої моделі. 

 

Таблиця 3.8 - Об'єднані тести для коефіцієнтів моделі 

 Хи-квадрат ст.св. Знч. 

Шаг 1 

Шаг 166,333 11 ,000 

Блок 166,333 11 ,000 

Модель 166,333 11 ,000 
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Таблиця 3.9 - Зведення для моделі 

Шаг -2 Log 

Правдоподобие 

R квадрат Кокса и 

Снелла 

R квадрат 

Нэйджелкерка 

1 253,788a ,413 ,559 

a. Оценивание закончено на итерации номер 6, потому что оценки параметра 

изменились менее чем на ,001. 

 

Після додавання змінних в модель значення -2LL дорівнює 253,788, це 

значення на 166,333 менше, ніж початкова. Подібне зниження величини 

означає поліпшення. Різницю позначається як величина хі-квадрат і є дуже 

значущою (р = 0,000). 

 

Таблиця 3.10 - Аналіз точності класифікації 

Наблюденные 

Предсказанные 

status Процент 

корректных 0 1 

Шаг 1 

status 
0 168 19 89,8 

1 37 88 70,4 

Общий процент 
  

82,1 

 

 

З таблиці 3.10 можна зробити висновок про те, що із загального числа 

хворих, рівного 125, тестом були визнані такими 88 (в медичній діагностиці в 

таких випадках говорять про "строго позитивних" результатах). Решта 37 

називають "помилково негативними", вони були визнані тестом здоровими, 

хоча і є хворими. Із загальної кількості здорових, рівного 187, тестом були 

визнані такими 168 ("строго негативні"), 19 визнані хворими, хоча вони і є 

здоровими ("помилково позитивні"). Загалом, правильно були розпізнані 236 

випадків з 312, це становить 82,1%. 
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В табл. 3.11 наведені результати розрахунку коефіцієнтів моделі.  
 

 

Таблиця 3.11 – Змінні у рівнянні 

 B Стд.Ошибк

а 

Вальд ст.св. Знч. Exp(B) 

Шаг 1a 

bili ,237 ,073 10,503 1 ,001 1,268 

stage ,340 ,222 2,342 1 ,126 1,405 

protime ,471 ,177 7,051 1 ,008 1,602 

age ,063 ,017 13,623 1 ,000 1,065 

spiders ,456 ,369 1,526 1 ,217 1,578 

hepatom ,398 ,366 1,181 1 ,277 1,489 

ascites 2,242 1,097 4,176 1 ,041 9,415 

alk.phos ,000 ,000 5,035 1 ,025 1,000 

sgot ,008 ,003 6,308 1 ,012 1,008 

NS -1,778 ,519 11,732 1 ,001 ,169 

Dpenicillamin

e 
-1,395 ,461 9,172 1 ,002 ,248 

Константа -10,831 2,147 25,442 1 ,000 ,000 

a. Переменные, включенные на шаге 1: bili, stage, protime, age, spiders, hepatom, 

ascites, alk.phos, sgot, NS, Dpenicillamine. 

 

 

Якість моделі оцінювалась за показниками функції подібності, за 

результатами якої розраховані значення показника хі-квадрат (166,3, р=0,001).  

Аналіз прогностичної можливості побудованої моделі дозволив 

отримати показники чутливості 0,898 та специфічності 0,794, загальний 

процент правильно класифікованих значень – 82,1%. 

Очевидним зауваженням до даного розділу є поетапна побудова 

математичних моделей, що включала в себе виявлення корельованих ознак та 

примусове включення їх до моделі. Однак, при спробі отримати моделі 

шляхом застосування покрокових методів виявилось, що структура моделей 

не відповідала клінічним представленням про біліарний цироз, крім того за 

рахунок виключення взаємнокорельованих вхідних параметрів відбулося 

суттєве зниження точності класифікації. 
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Висновки до розділу 3 

 

В даному розділі наведено результати аналізу клінічних даних для 

побудови математичних моделей виявлення біліарного цирозу при початкову 

діагностуванні та у віддаленому періоді. 

За допомогою кореляційного аналізу вхідних даних 312 пацієнтів, серед 

24 показників відібрано 9, які були найбільш пов’язаними з досліджуваним 

діагнозом як з математичної так і з клінічної точки зору. 

Метод бінарного логістичного регресійного аналізу було застосовано 

для створення діагностичних моделей, в які примусово включені попередньо 

відібрані показники. Аналіз точності показав, що отримані моделі визначають 

ймовірність наявності біліарного цирозу при первинному зверненні з точністю 

86,2 %, у віддаленому періоді – 82,1 %.  
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РОЗДІЛ 4 СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ ТА 

ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ ЛІКУВАННЯ 

 

4.1 Проектування програмного продукту 

 

Контекстна діаграма 

На контекстній діаграмі [28] (рис. 4.1) зображено процес розробки 

системи діагностування цирозу печінки та вибору оптимального варіанту 

лікування у вигляді просторових ліній із його вхідними даними, вихідними, 

механізмами та умовами здійснення. 

 

Рисунок 4.1 – Контекстна діаграма 

 

Вхідні дані включають в себе наступні показники – білірубін, стадія, 

протромбіновий час, вік, лужна фосфатаза, аспартатамінотрансфераза, 

паукоподібна ангіома, гепатомегалія, асцит. Вихідні дані – система 

діагностування цирозу печінки та вибору оптимального варіанту лікування.  
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Для розв’язання поставленої задачі було обрано наступні методи 

математичної статистики – регресійний аналіз, логістична регресія. 

 

Діаграма декомпозиції першого рівня (методологія IDEF0) 

Для наочного відображення підпроцесів, що включає в себе  процес 

розробки програмного продукту у вигляді просторових ліній зручно 

використовувати діаграму декомпозиції  (рис. 4.2) 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Діаграма декомпозиції першого рівня 

 

 

Процес умовно поділено на п`ять підпроцесів, серед яких: введення 

вхідних даних пацієнта; діагностування стану пацієнта; розрахування 

оптимального варіанту лікування; підбір дозування ліків; занесення 

результатів в БД. 
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Діаграма дерева вузлів 

Всі описані вище процеси і під процеси наочно видно з діаграми дерева 

вузлів [29] (рис.4.3). Діаграма дерева вузлів дозволяє оцінити послідовність 

основних процесів в цілому.  

Діаграми декомпозиції – деталізація окремих етапів виконуваної роботи.  

 

 

Рисунок 4.3 – Діаграма дерева вузлів 

 

 

Модель варіантів використання (Use Case) 

Діаграма варіантів використання (Use Case) [30] відображає процеси, що 

відбуваються при виконанні алгоритму з точки зору акторів. Оскільки 

учасником виконання алгоритму є тільки один актор – лікар, то всі процеси, 

що відбуваються, прив’язані тільки до нього (рис.4.4). Варіант використання 

слугує для того, щоб описати сервіси, що система представляє актору. Окремі 

варіанти використання на діаграмі позначаються еліпсами, а актор 

позначається фігуркою людини. Одні варіанти використання можуть бути 

частиною інших варіантів, розширювати їх або бути більш узагальненою 

версією. 
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Рисунок 4.4 – Діаграма Use Case 

 

Діаграма станів 

На діаграмі станів [31] (рис.4.5) відображено зв’язки і послідовність 

проходження всіх станів, від початку роботи алгоритму і до кінця.  

 
Рисунок 4.5 – Діаграма станів 
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Діаграма послідовності 

Діаграма послідовності [32] (рис.4.5-4.7) відображають  взаємодію  

логічних  елементів системи між собою у процесі виконання актором певного 

варіанта використання  з урахуванням їх послідовності в часі. 

 
Рисунок 4.6 – Діаграма послідовності 

 

 

На діаграмі послідовності (рис. 4.5) описується послідовність дій для 

авторизації користувача. Для того щоб авторизуватись потрібно ввести логін 

та пароль та ініціювати процес авторизації. Після цього відбувається перевірна 

на правильність логіну та паролю, якщо перевірка успішна – відбувається вхід 

в систему. 
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Рисунок 4.7 – Діаграма послідовності 

 

На цій діаграмі послідовності (рис.4.7) описується основний процес 

програми, тобто розрахунок ймовірності захворювання печінки та розрахунок 

оптимального варіанту лікування. 

 

Діаграма кооперації 

З діаграми кооперації [33] (рис 4.8-4.9) видно, що користувач 

взаємодіючи з головним вікном програми, викликає запуск функцій окремих 

модулів. Користувач ініціює процес авторизації (рис 4.8), після цього 

відбувається авторизація користувача.  
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Рисунок 4.8 – Діаграма кооперації процесу авторизації 

 

Рисунок 4.9 – Діаграма кооперації процесу роботи програми 

 

Після успішної авторизації користувач ініціює основний модуль 

програми, тобто розрахування ймовірності захворювання печінки та 

розрахунок оптимального варіанту лікування (рис 4.9). 
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Діаграма діяльності  

 

Діаграма  діяльності [34] (рис.4.10.)  відображають  послідовність  дій,  

що  виконується  в  процесі реалізації  певного  варіанта  використання  або  

функціонування  системи  в  цілому.  Діаграми  діяльності  є аналогом  блок-

схеми  будь-якого  алгоритму.  Вони,  як  і  діаграми  станів  та  переходів,  

відображаються  у вигляді орієнтованого графу, вершинами якого є  дії, а 

ребрами – переходи між діями. 

 

Рисунок 4.10 – Діаграма діяльності 
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4.2 Реалізація програмного продукту 

 

Розроблений програмний продукт написано мовою C# з використанням 

MS Visual Studio 2013 [35]. 

Метою розробки є виконання програмної реалізації математичної 

моделі, яка побудована за допомогою регресійного аналізу та логістичної 

регресії. Програмне забезпечення дозволить діагностувати цироз печінки на 

основі біохімічних аналізів та визначити оптимальний варіант лікування. 

Розроблений інтерфейс користувача є досить простим і інтуїтивно 

зрозумілим. 

Вхідні дані при роботі з розробленою програмою – це біохімічні 

показники крові. 

Основні можливості системи, що повинні бути розроблені: 

- Захист інформації шляхом авторизації користувача; 

- Робота в поширених операційних системах; 

- Можливість зворотного зв'язку з базою даних; 

- Накопичення даних про стан пацієнта в різний період часу; 

- Аналіз ефективності лікувального процесу; 

- Можливість використання системи як в умовах лікувальних установ, так і 

в центрах математичної статистики. 

Для реалізації програмного забезпечення було обрано MS Visual Studio 

2013 та MS Access 2013, тому що дане програмне забезпечення має необхідний 

інструментарій для виконання поставлених задач замовником. 

4.3 Робота з розробленим програмний забезпеченням 

 

Вікно авторизації користувача представлене на рис. 5.1. Для того щоб 

увійти в систему потрібно ввести коректно логін та пароль. 
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Рисунок 5.1 – Вікно авторизації 

Головне вікно програми представлене на рис. 5.2. 

 

 

Рисунок 5.2 – Головне вікно програми 
 

Вікно умовно поділене на три частини: вхідні параметри та діагностика, 

лікування та результати. Перша частина «Вхідні параметри» призначена для 

введення користувачем усіх необхідних параметрів для розрахування 

вихідного стану пацієнта.  
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Для того щоб розрахувати ймовірність захворювання печінки необхідно 

заповнити усі поля та натиснути кнопку «Розрахувати ймовірність 

захворювання» (Рис.5.3.). Друга частина «Лікування» необхідна для 

визначення оптимального варіанту лікування пацієнта. Щоб розрахувати 

оптимальний варіант лікування необхідно після введення вхідних даних 

пацієнта та розрахування вихідного стану натиснути кнопку «Розрахувати 

лікування» (Рис.5.4.). Третя частина «Результати» призначена для виведення 

результатів роботи програми та занесення результатів в базу даних (Рис.5.5.). 

Для того щоб занести результати в базу даних необхідно заповнити поля «ПІБ» 

та «Особистий код пацієнта» і натиснути кнопку «Занести результати», щоб 

переглянути базу даних необхідно натиснути кнопку «Переглянути 

результати» (Рис.5.6.). 

 

 
Рисунок 5.3 – Розрахування ймовірності захворювання 
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Рисунок 5.4 – Розрахування лікування 

 
 

 

 
Рисунок 5.5 – Виведення результатів 
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Рисунок 5.6 – Результати роботи бази даних 

 

 

Висковки до розділу 4 

 

В даному розділі дипломної роботи розглянуто проектування та 

реалізація програмного продукту. Здійснено проектування програмного 

продукту у вигляді діаграм, які описують розробку та функціонування 

програми. 

Було розроблено систему, яка розраховує ймовірність захворювання 

печінки у початковому та у віддаленому періоді після лікування. 
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РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

У дипломному проекті розроблено систему діагностування цирозу 

печінки та вибору оптимального варіанту лікування. Програмний комплекс 

може бути використаний у центрах медичної статистики, у центрах 

гастроентерології на будь-яких IBM  сумісних комп’ютерах [36].  

5.1 Загальна характеристика гастроентерологічного кабінету при 

експлуатації програмного забезпечення 

 

Схема гастроентерологічного кабінету представлена на рисунку 5.1. 

Параметри та основні елементи кабінету відображенні в таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1 - Параметри та основні елементи кабінету 

Назва Характеристики № 

Характеристики приміщення: Сухе, не запилене 

Розміри  4м×3,5м×3м  

Кількість працюючих 2 чл: 1лікар, 1 асистент  

Площа  4м×3,5м =14 м2  

Об'єм приміщення 14 м 2 × 3 м =42 м3  

Товщина та покриття підлоги 200 мм, лінолеум  

Товщина та покриття стін 250 мм (зовн.), 200 мм (вн.), силікатні фарби  

Товщина та покриття стелі 200 мм, водоемульсійна побілка  

Характеристики обладнання: 

Біохімічний аналізатор Furuno 

СА-400 

Електроживлення: 100 - 250 В, 50 - 60 Гц, 

Потужність: 900 VA, 970 х 690 х 580 мм, 150 кг 

8 

Комп’ютер HP Envy 17-j102sr 416 x 274.4 x 30.6 мм, 4702MQ(2.2ГГц), 17.3" 

(1920x1080) 

3 

Принтер Canon PIXMA Ink 

Efficiency E484 

435 x 295 x 189 мм, 5,9 кг, 7 Вт, 46.5 дБ. 5 

Характеристики оснащення: 

Стіл лікаря 1132×630×750 1. 

Стіл для комп’ютера 720×580×735 4. 

Стілець (2 шт.) 600х600х1000 2. 

Стіл для принтера 620×680×890 5. 

Шафа медична  600×400×1500 6. 

2 освітлювальні лампи 4 люмінесцентні світильника, тип ПРА: 

електромагнітний, потужність 72 Вт 

9. 

Батарея Чавунний радіатор VIADRUS, тепловий потік  - 

160 Вт 

7. 



Змін

.

Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

52 
ІМ21.2104.1300.1732.ПЗ 

 

 

 
Рисунок 5.1 - Схема кабінету 

 

5.2 Робочі операції 

 

За енергетичними затратами на завдання, робота відноситься до 

категорії  "легка – 1а". Порівняння реальних даних з нормативними вказано в 

таблиці 5.2. 

 

Таблиця 5.2 - Порівняння реальних даних з нормативними 

 

Реальні значення площі та об’єму на одне робоче місце відповідають 

нормі. Заходів нормалізації не потрібно. 

Характеристика Нормативне значення Реальне значення 

Площа на одного працюючого, м2 не менше 6 6,7 

Об’єм на одного працюючого, м3 20 18,76 

Розміри дверей, м 1,7-2,5 х 0,9 2,5 х 0,9 

Розміри вікна, м 1,5 х 1,5 1,7 х 2 
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5.3 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів 

 

Небезпечні та шкідливі виробничі чинники відповідно до ГОСТ 

12.0.003-74 [37] за природою дії поділяються на 4 групи, що вказані в таблиці 

5.3. 

 

Таблиця 5.3 - Небезпечні та шкідливі виробничі фактори 

Фізичні Хімічні Біологічні Психофізіологічні 

Мікроклімат, освітлення, шум, 

електронебезпека,пожежонебезпек

а 

відсутні відсутні Розумове перенапруження, 

монотонність праці 

 

5.4 Мікроклімат 

 

Рoбoта, що виконується в даному приміщенні, відноситься дo категoрії 

легка Іа.  В таблиці 5.4 наведені основні джерела порушення нормального 

мікроклімату та їх наслідки. 

 

Таблиця 5.4 - Джерела та наслідки 

Джерела Наслідки 

Біохімічний аналізатор Furuno СА-400 Джерело надлишкового тепла 

Комп’ютер HP Envy 17-j102sr Джерело надлишкового тепла 

Принтер Canon PIXMA Ink Efficiency E484 Джерело надлишкового тепла 

Сoнячна радіація в світлий час дoби Зoвнішнє джерелo надлишкoвoгo тепла 

Зовнішня підвищена вологість  Підвищення вологості в приміщенні 

Працівники Джерело надлишкового тепла та вологості 

 

Стан приміщення та заходи нормалізації вказані в таблицях 5.5 та 5.6 

відповідно. 
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Таблиця 5.5 - Нормальні та реальні параметри мікроклімату 

Період 

року 

Температура повітря, 
0С 

Відносна вологість, % Швидкість руху, м/с 
 

Нoрм. зн. Реал.зн. Нoрм.зн. Реал.зн. Нoрм.зн. Реал.зн. 

Холодний 

період 

року 

22 - 24 22-25 60 - 40 55 0,1 0,1 

Теплий 

період 

року 

23 - 25 22-25 60 - 40 45 0,1 0,1 

 

Значення параметрів температури у рoбoчoму приміщенні не 

перевищують нормативних значень, щo рoзглядаються згіднo ДСН 3.3.6.042-

99 [38]. В даному приміщенні показники мікроклімату не виходять за межі 

норми, виконано заходи і засоби для нормалізації параметрів мікроклімату. 

 

Таблиця 5.6 - Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату 

Вид заходу Засоби подолання небезпеки 

Техн.зах

оди 

У техн. обладнанні 
Вентилятор (Dark Rock Pro 3) в біохім.аналізаторі, 

(DC05V) в ноутбуці, (Dark Rock TF) в принтері. 

У прим. 
У х. п. р. Опалення (1 чавунний радіатор VIADRUS) 

У т. п. р. Природна вентиляція 

Організаційні заходи 
Організовувати щоденне вологе прибирання 

приміщення, інструктаж з ТБ. 

ЗІЗ Медичні халати взуття та шапочки. 

 

5.5 Освітлення 

 

В даному приміщені проводяться лабораторні дослідження. Основна 

частина роботи відбувається із зображеннями на  екрані ноутбуку та 

роздрукованими. Фон програми світлий, точність зорової роботи середня. В 

таблиці 5.7 наведені наслідки порушення освітлення. 
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Таблиця 5.7 - Джерела та наслідки 

Джерела Наслідки 

Незадовільне освітлення 

Швидке стомлення, збільшення небезпеки 

помилкових дій, травмування, короткозорість 

Підвищена яскравість місцевого 

світла 

Недостатня яскравість відбиваючих 

поверхонь 

 

Забезпечення штучного та природного освітлення описане в таблиці 5.8. 

 

Таблиця 5.8 - Штучне освітлення 

Тип освітлення Комбіноване 

Штучне освітлення: 

Освітлювальна лампа Люмінесцентні світильники, ПРА: електромагн., 72 Вт 

Кількість світильників 4 (люмінесцентний лінійний LF) 

Висота від підлоги 3 м 

Природнє освітлення: Бокове, вікно (2м x 1,7м) в зовнішній стіні 

 

Реальні значення освітлення в кабінеті відповідають вимогам 

нормативних документів (ДБН В.2.5-28-2006 [39] та ДСанПіН 3.3.2.007-98 

[40]), проте для нормалізації освітлення можливо вживати заходи наведені в 

таблиці 5.9. 

 

Таблиця 5.9 - Заходи нормалізації освітлення 

Заходи Реалізація 

Технічні  в обл. Екран з захисним плівками та автоналаштуванням 

яскравості 

в прим при нед. осв. Додаткові джерела освітлення чи більш яскраві 

лампи  

при зайв. осв. Лампи меншої потужності та яскравості 

Організаційні Перефарбування стін 

ЗІЗ Не передбачено 
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5.6 Шум 

 

Джерела шуму: ноутбук, біохім.аналізатор, принтер, зовнішній шум. 

Шум у кабінеті є постійним. Джерела шуму та наслідки впливу наведені в 

таблиці 5.10. 

 

Таблиця 5.10 - Джерела та наслідки 

Джерело Наслідки 

Система охолодження техніки 
Пригнічення ЦНС, емоційна напруженість 

працівника, що може призвести до помилки в роботі 

 

Інформація та заходи вказані в таблицях 5.11 та 5.12. 

 

Таблиця 5.11 - Реальні та нормативні значення для звуку та шуму 
Обладнання Реальні значення Нормативні значення 

Біохімічний аналізатор Furuno СА-

400 
40 дБА 

60 дБА 
Комп’ютер HP Envy 17-j102sr 40 дБА 

Принтер Canon PIXMA Ink Efficiency 

E484 
46.5 дБА 

Зовнішній шум 40 дБА 

 

Рівень звуку у приміщенні не перевищує встановлені норми за ДСН 

3.3.6.037-99 [41]. 

 

Таблиця 5.12 - Заходи безпеки 

Вид заходу Засоби подолання небезпеки 

Технічн

і заходи 

У техн. обл. 

Вентилятор (Dark Rock Pro 3) в біохім.аналізаторі, (DC05V) в 

ноутбуці, (Dark Rock TF) в принтері. Звукопоглинаючі 

корпуси. 

У приміщенні Встановити металопластикові вікна 

Організаційні заходи Проведення планово-попереджувальних оглядів та ремонтів 

ЗІЗ Непередбачені 
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5.7 Випромінювання та статична електрика 

 

У даному розділі наведено джерела небезпечних випромінювань та 

наслідки для працівника при тривалому впливі (таблиця 5.13). 

 

Таблиця 5.13 - Джерела випромінювань та статичної електрики 

Джерело небезпеки Наслідок 

Електромагнітне випромінювання від 

комп’ютера (екран та блок живлення) та 

біохім.аналізатора 

Болі у голові, сповільнення пульсу 

Статична електрика внаслідок 

поляризації металевих частин техніки 

Порушення ЦНС, нагрівання шкірного 

покрову, мимовільне скорочення м’язів 

 

Шляхи уникнення можливих небезпек наведено в таблиці 5.14. 

 

Таблиця 5.14 - Заходи для уникнення небезпек 

 

5.8 Електронебезпека 

 

За ступенем небезпеки ураженням електричним струмом дане 

приміщення відноситься до приміщень з підвищеної небезпеки. Джерела 

небезпеки наведені в таблиці 5.15. 

 

Таблиця 5.15 - Джерела та наслідки 

Джерело небезпеки Наслідок 

Відсутність заземлення Ураження струмом, опіки, механічні ушкодження; 

інші електротравми, що можуть мати летальні 

наслідки. 
Пошкодженні розетки, ізоляції 

 

Заходи Реалізація 

Технічні 
в обл. 

Встановлення ЖК-моніторів.  Встановлення захисних плівок на 

монітор. Покриття корпусу аналізатора нестатичними матеріалами. 

в прим. Захист металізованими шторами 

Організаційні Проведення перерв з деяким інтервалом часу. Інструктажі. 

ЗІЗ Не передбачено 
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Споживачами електроенергії є ноутбук, принтер, біохім.аналізатор, 

джерела освітлення (таблиця 5.16). 

 

Таблиця 5.16 - Параметри споживачів напруги 

Найменування електроприладу Робочі умови застосування 

Споживча 

потужність, 

Вт 

Біохімічний аналізатор Furuno 

СА-400 

Мережа змінного струму напруги 

220±20 В частоти 50 Гц, граничне 

відхилення частоти живильної мережі  

±0,5 Гц 

160 

Комп’ютер HP Envy 17-j102sr 20 

Принтер Canon PIXMA Ink 

Efficiency E484 
11 

Джерела освітлення 150 

 

Окремо варто винести технічні показники електробезпеки біохімічного 

аналізатора Furuno СА-400 (таблиця 5.17). 

 

Таблиця 5.17 - Джерела та наслідки 

Показник Значення 

Класифікація Клас I, з автономним джерелом живлення 

Тип захисту Тип H 

Мережевий захист Запобіжник Т 0,5 А 

Захист внутрішнього джерела 

живлення 

Запобіжник Dietz 18 А 

Ступінь захисту IP40 / IP42 в силіконовому захисному чохлі 

 

Для підтримання електробезпеки персонал повинен бути ознайомлений 

з правилами наведеними в таблиці 5.18. 

 

Таблиця 5.18 - Умови експлуатації біохімічного аналізатора 
В нормальному режимі В аварійному режимі 

1. Біохімічний аналізатор не призначений 

для роботи у вибухонебезпечному 

приміщенні. 

2. Ступінь захисту входу  відноситься до 

типу H. 

3. Перед початком роботи перевірити 

відсутність ознак пошкодження кабелю 

живлення, мережевої вилки, підключення 

до мережі та мережевої розетки. 

 

При аварії персонал зобов’язаний: 

 при короткому замиканні, обривів системах 

електроживлення, припинення подачі 

електроенергії відключити головний 

мережевий рубильник в приміщені і 

викликати чергового електромонтера; 
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Приміщення сухе, не запилене, вологість не перевищує 75%. У 

відповідності до категорії приміщення використовуються міри 

електробезпеки, що вказані в таблиці 5.19. 

 

Таблиця 5.19 - Заходи і засоби захисту від ураження електричного струму 

 

5.9 Пожежна безпека 

 

Джерело пожежної небезпеки: дерев’яний стіл, крісло, ноутбук, 

принтер, біохімічний аналізатор, джерела світла (таблиця 5.20). В приміщенні 

наявні тверді і волокнисті речовини: дерево, пластмаси, речовини та 

матеріали, які здатні горіти. 

 

Таблиця 5.20 - Джерела та наслідки 
Джерело небезпеки Небезпечний фактор Наслідок 

Несправності 

електропроводки, розеток 

Коротке замикання або 

пробій ізоляції 

 

Виникнення пожежі, яка 

спричинить травматизм 

працівників; завдасть 

негативного впливу ЦНС, 

серцево-судинній, дихальній 

системам, можливі летальні 

випадки. Також знищення 

цінного устаткування, матеріалів 

Щільність проводки Oплавлення ізоляції 

Загоряння будівлі 

внаслідок зовнішніх 

впливів 

Виникнення пожежі чи 

вибуху 

Недотримання заходів 

пожежної безпеки 

Загоряння матеріалів, 

устаткування 

Матеріали і речовини, 

схильні до займання 
Загоряння матеріалів 

 

  

Заходи Реалізація 

Технічні 

в обл. 
Своєчасна заміна будь-яких деталей техніки, що вийшли з ладу чи 

пошкоджені 

в прим. 
Пристрої захисного відключення мережі з часом спрацьовування 

не більше 0,05с марки ВА 04-36. 

Організаційні 

Перевірка електричних апаратів за допомогою мегомметра не 

менше одного разу на рік. Малі напруги, захисне розділення 

мереж, профілактика пошкодження ізоляції, розміщення 

неізольованих струмоведучих елементів на недоступній висоті 2,5 

м від підлоги, захисне заземлення, захисне відключення. 

Інструктажі з правил електробезпеки 

ЗІЗ Взуття та медичні рукавички 
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В таблиці 5.21 наведено характеристику пожежної небезпеки 

приміщення. 

Таблиця 5.21 - Характеристика пожежної небезпеки 
Категорія пожежної небезпеки приміщення В (пожежонебезпечне) 

Клас пожежонебезпечної зони  Клас ІІ-ІІа  

 

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85 [42], шляхи 

евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають 

встановленим нормам.  

Заходи необхідні для пожежної безпеки при роботі вказані в таблиці 5.22. 

 

Таблиця 5.22 - Заходи безпеки 

 

Висновки до розділу 5 
 

У цій частині дипломної роботи були розглянуті норми та заходи з 

охорони праці й техніки безпеки в кабінеті гастроентерологічної діагностики. 

Створені умови  забезпечують комфортну роботу. На підставі вивченої 

літератури з даної проблеми, були зазначені оптимальні умови мікроклімату, 

оптимального освітлення, рівня шуму.  

 

Заходи Реалізація 

Технічні 

в обл. Обладнання найбільш стійке до пошкоджень. 

в прим. 

Автоматичні засоби гасіння пожеж  та сигналізації, що 

забезпечують сповіщання про початок пожежі. Використання 

вуглекислотних вогнегасників ВВ2. 

Організаційні 

Плановий огляд усього обладнання, вчасне виявлення і усування 

несправності. Плановий інструктаж з техніки безпеки та евакуації. 

Безпечне розташування елементів електронних схем один від 

одного (дроти,кабелі) 

ЗІЗ Протигази, респіратори та маски, захисний одяг. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  

 

В результаті виконання дипломної роботи було розроблено систему 

діагностування цирозу печінки та вибору оптимального варіанту лікування. 

Було проаналізовано та досліджено сучасні методи діагностування та 

лікування цирозу печніки. В результаті аналізу було сформовано на основі 

недоліків існуючих систем вимоги до готового продукту. 

Відповідно до мети дипломної роботи у повному обсязі реалізовано 

наступні задачі: 

- Проаналізовано існуючі моделі, методи та інформаційні системи, що 

дозволяють діагностувати та проаналізувати перебіг лікування цирозу 

печінки. Це дозволило висунути вимоги інформаційної системи 

діагностування цирозу печінки, що розробляється. 

- За допомогою кореляційного аналізу було відібрано інформативні 

прогностичні ознаки, що характеризують наявність захворювання печінки, 

що дозволило стверджувати про можливість створення математичних 

моделей діагностування цирозу печінки. 

- За допомогою бінарного логістичного регресійного аналізу створена 

математична модель для визначення захворювання печінки, що дозволило 

з ймовірністю у 86,2 % визначати наявність цирозу на етапі звернення до 

лікарняного закладу на основі інформативних ознак. 

- За допомогою бінарного логістичного регресійного аналізу побудована 

математична модель визначення стану печінки у віддаленому періоді з 

врахуванням призначеного лікування препаратом Д-пеніциламін, що 

дозволило визначати мінімальне дозування препарату, що дозволяє 

досягнути терапевтичного ефекту та розраховувати вірогідну ймовірність 

наявності цирозу печінки з точністю 82,1 %. 
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- За допомогою інформаційних технологій, спроектована та реалізована 

інформаційна система, що реалізує створені математичні моделі, включає в 

себе базу даних та систему розрахунку діагнозу та дозволяє провести 

визначення ймовірності наявності захворювання та аналізувати перебігу 

лікування захворювання печінки. 

На даному етапі програмний продукт повністю готовий до 

використання. Програма може бути вдосконалена та доповнена новими 

функціями необхідними для Замовника. 

Дипломну роботу виконано згідно з «Положенням про державну 

атестацію студентів НТУУ «КПІ»». 
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ДОДАТОК А  

Технічне завдання програмного продукту 

 

1 Призначення і область застосування 

ПП призначений для: 

1) Діагностування ймовірності захворювання печінки; 

2) Розрахування оптимального варіанту лікування; 

3) Збереження результатів роботи в базу даних. 

ПП має власний інтерфейс і може використовуватись в установах 

охорони здоров’я та центрах медичної статистики: 

1.1 полегшення роботи лікаря; 

1.2 відстеження стану пацієнта. 

2 Вимоги до ПП 

2.1 Вимоги до надійності 

2.1.1 Вимоги до забезпечення надійного функціонування ПП 

Надійне (стійке) функціонування ПП має бути забезпечене виконанням 

Замовником сукупності організаційно-технічних заходів, перелік яких 

наведено нижче: 

- організацією безперебійного живлення технічних засобів; 

- використанням ліцензійного програмного забезпечення; 

- відсутністю сторонніх або шкідливих програм, що можуть привести 

до непрацездатності даної програми. 

2.1.2 Час відновлення після відмови 

Час відновлення після відмови, викликаного збоєм електроживлення 

технічних засобів (іншими зовнішніми чинниками), не фатальним збоєм (не 

крахом) операційної системи, не повинно перевищувати 10-ти хвилин за 

умови дотримання умов експлуатації технічних і програмних засобів. 
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Час відновлення після відмови, викликаного несправністю технічних 

засобів, фатальним збоєм (крахом) операційної системи, не повинно 

перевищувати часу, необхідного для усунення несправностей технічних 

засобів і переустановлення програмних засобів. 

2.1.2 Відмови через некоректні дії користувачів системи 

Відмови ПП унаслідок некоректних дій користувача при взаємодії з ПП 

через інтерфейс неприпустимі. У ПП необхідна реалізація засобів захисту від 

подання некоректного масиву даних. 

3 Умови експлуатації 

3.1 Кліматичні умови експлуатації 

Кліматичні умови експлуатації, при яких повинні забезпечуватися задані 

характеристики, повинні задовольняти вимогам, що пред’являються до 

технічних засобів в частині умов їх експлуатації. 

3.2 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів 

До складу технічних засобів повинен входити IВМ-сумісний 

персональний комп'ютер (ЕОМ), шо включає в себе; 

 процесор Intel ® Соrе ™ i3-5005u, не менше; 

 оперативну пам'ять об’ємом, 4 Гігабайти, не менше; 

 HDD, 40 Гігабайт, не менше; 

 операційну систему Windows 7 або більш пізню версію; 

3.3 Вимоги до програмних засобів, які використовують ПП 

Системні програмні засоби, що використовуються ПП, повинні бути 

представлені ліцензійною локалізованою версією операційної системи 

Windows 7 (або пізнішої версії), програмним забезпеченням: Microsoft Vusial 

Studio 2013, Microsoft Access 2013. 

 


