
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

Факультет біомедичної інженерії 

Кафедра біомедичної кібернетики 
 

 «До захисту допущено» 

Завідувач кафедри 

__________  Настенко Є.А. 
(підпис)             

“___”_____________20__ р. 

 

 

Дипломна робота 
на здобуття ступеня бакалавра 

зі спеціальності 6.050101 «Комп`ютерні науки» 
     

на тему:       Метод перебігу атеросклерозу у післяопераційний період    
 

Виконала: студентка  4  курсу, групи    ІМ-11   
                                                                                                         

                                 Ковальчук Оксана Володимирівна                               __________ 
                                                                                                                                                     (підпис)  

Керівник      ст. викл. Носовець Олена Констянтинівна                    __________ 
                                                                                                                                                                              (підпис)  

Консультант з Охорони праці доцент, к.т.н., Демчук Г.В.             ___                    

                                                                                                                 (підпис)  

Рецензент                    ас. Сичик М.М                                                   ___ 
    (підпис) 

 

 

 

 

 

Засвідчую, що у цій дипломній роботі 

немає запозичень з праць інших 

авторів без відповідних посилань. 

Студент _____________ 
(підпис) 

 

 

 

 

Київ – 2015 року  



Національний технічний університет України 

“Київський політехнічний інститут” 

Факультет біомедичної інженерії 

Кафедра біомедичної кібернетики 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень ‒ «бакалавр» 

Напрям підготовки  6.050101 «Комп`ютерні науки» 

 

                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                         Завідувач кафедри 

                           Настенко Є.А.   _________ 
                                                                                                                                                                    (підпис) 

“___”___________20___р.  

 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ 

 

Ковальчук Оксана Володимирівна 

1.Тема роботи_________________________________________________ 

Метод прогнозування перебігу атеросклерозу у післяопераційний період    

керівник  роботи      ст. викл. Носовець Олена Констянтинівна     ______ , 

затверджені наказом по університету від “28” 05 2015 року № 1118 

2. Строк подання студентом роботи_______________________________ 

3. Вихідні дані до роботи:  підручники (в електронному вигляді), друковані 

видання з даного напрямку; друковані статті, проспекти з цього напрямку; 

державні та міжнародні стандарти;статистичний пакет IBM SPSS Statistics. 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити)_аналіз існуючих методів статистичного аналізу та моделювання, 

визначення факторів ризику прогресу атеросклерозу, моделювання моделей 

прогнозування перебігу атеросклерозу, аналіз віддалених періодів виживання 

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 

        1) план розташування обладнання ;     2) Графіки залежності між рівнями  

факторів та прогресом АТС;  

http://www.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/


6. Консультанти  розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

Консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

Охорона праці Демчук Г.В., доцент   

 

7. Дата видачі завдання_____________________________________________ 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 

Назва етапів виконання дипломної роботи Строк  виконання 

етапів  роботи  

Примітка 

1 Вибір теми дипломної роботи.   

2 Аналіз існуючих методів статистичного аналізу та 

моделювання 
  

3 Визначення та дослідження  факторів прогресу 

атеросклерозу 
  

4 Моделювання моделей прогресу атеросклерозу   

5 Аналіз віддалених періодів    

6 Розробка охорони праці для кабінету функціональної 

діагностики 
  

7 Аналіз даних та написання висновків   

8 Оформлення дипломної роботи   

9 Здача роботи на нормо контроль   

10 Отримання відгуку та рецензії на дипломну роботу   

11 Захист дипломної роботи   
 

                                         Студент                           _________________        Ковальчук О.В. 

                                                                                              ( підпис )                           

                                     Керівник проекту (роботи) _____________    Носовець О.К. 

                                                                                                    ( підпис )              



АНОТАЦІЯ  

Дипломна робота налічує  62 сторінок, 23 ілюстрацій, 26 таблиць та  21 

джерело за переліком посилань. 

Метою дослідження є  розробка методу прогнозування перебігу 

атеросклерозу у післяопераційний період. 

Завдання: 

1. Аналіз існуючих методів статистичного аналізу та моделювання. 

2. Визначення та дослідження факторів ризику прогресу 

атеросклерозу у післяопераційний період. 

3. Моделювання моделей прогнозування перебігу атеросклерозу. 

4. Аналіз віддаленого періоду за допомогою кривих виживаності. 

Дослідження та моделювання здійснювались за допомогою 

статистичного пакету IBM SPSS Statistics 20.  

У роботі розглянуто методи математичного моделювання та  

побудовано прогностичні моделі прогресування атеросклерозу, наведено 

приклад розрахунку вірогідності появи патологічного процесу у пацієнтів 

після операції. 

Ключові слова: фактори ризику, кореляційний аналіз, логістична 

регресія, дискримінантний аналіз, регресія Кокса, ROC-аналіз.



ABSTRACT 

Thesis has 62 page, 23 illustrations, 26 tables and 21 a source for references. 

The study is to develop a method for prognosis of atherosclerosis in the 

postoperative period. 

Objectives: 

1. Analysis of existing methods of statistical analysis and modeling. 

2. Identification and study of risk factors for atherosclerosis progress in the 

postoperative period. 

3. Simulation models prognosis of atherosclerosis. 

4. Analysis of the late period using survival curves. 

Research and modeling were carried out using the statistical package IBM 

SPSS Statistics 20. 

This article examines the methods of mathematical modeling and predictive 

models constructed the progression of atherosclerosis, an example of calculating 

the probability of occurrence of the pathological process in patients after surgery. 

Keywords: risk factors, correlation analysis, logistic regression, discriminant 

analysis, regression Cox, ROC-analysis. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ 

АТС – атеросклероз; 

ІХС – ішемічна хвороба серця; 

КВГ – коронаровентрикулографія; 

КС – коронарне стентування; 

КШ – коронарне шунтування; 

ЧСС – частота серцевих скорочень; 

ІМТ – індекс маси тіла; 

САТ – систолічний артеріальний тиск; 

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск; 

ЗІЗ – засоби індивідуального захисту. 
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ВСТУП 

За даними літератури у 20% пацієнтів після операцій по усуненню 

ішемічної хвороби серця міокарда в основі виникнення рецидиву стенокардії 

лежить прогресування коронарного атеросклерозу (АТС). Лікування таких 

пацієнтів являє значну проблему в зв'язку з тим, що вони вже мають 

залишкові ознаки перенесеного втручання, крім того, з плином часу, 

відбувається подальше прогресування атеросклеротичного процесу 

коронарного русла, шунтів, ішемія та зниження скоротливої функції міокарда 

[1, 2]. Таким чином, незважаючи на широке впровадження у практику 

хірургічних методів лікування, лікарі не в змозі остаточно вирішити 

проблему ішемічної хвороби серця, оскільки відомі методи лікування не 

блокують подальшого розвитку АТС, а лише покращують кровопостачання 

серцевого м’яза та запобігають виникненню інфаркту міокарді.  

Можливим шляхом вирішення даної задачі є застосування сучасних 

інформаційних технологій, які дозволяють визначити фактори ризику 

прогресування АТС та віднести пацієнта до групи ризику за допомогою 

розроблення математичних моделей розрахунку ймовірності розвитку АТС у 

післяопераційний період. 

Матеріали дослідження. В якості клінічного матеріалу застосовані дані 

пацієнтів Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. 

Амосова, які були прооперовані у термін з 2000 по 2010 роки. Проаналізовані 

дані 283 пацієнтів, які підлягали оперативному втручанню при лікуванні 

ішемічної хвороби серця.  
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РОЗДІЛ 1 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДАНИХ 

1.1 Кореляційний аналіз даних 

1.1.1 Поняття кореляції 

Величини можуть бути або незалежними, або пов'язані 

функціональною або стохастичною (ймовірнісною) залежністю. 

Функціональна залежність величин реалізується тоді, коли кожному 

значенню однієї величини (аргументу) відповідає певне значення іншої 

величини. Прикладом функціональної залежності являється довжина кола           

l=2πr залежно від її радіуса r. Очевидно, що для випадкових величин такої 

відповідності немає, тому строгі функціональні залежності зустрічаються 

лише тоді, коли величини не схильні до дії випадкових факторів. 

У більшості випадків між змінними існують залежності, при яких 

кожному значенню однієї величини (аргументу) відповідає не якесь певне 

значення іншої величини, а безліч її можливих значень - певний розподіл. 

Така залежність називається стохастичною, або ймовірнісною. 

Окремим випадком ймовірнісної залежності є кореляційна залежність 

- стохастична залежність між випадковими величинами, при якій 

спостерігається функціональна залежність між значеннями однієї величини 

і середніми значеннями іншої величини. 

Термін «кореляція» (від лат. сorrelatio - співвідношення, зв'язок, 

залежність) з'явився в XIX в. завдяки роботам англійського математика Карла 

Пірсона (Pearson) (1857-1936) і англійського антрополога і психолога 

Френсіса Гальтона (Galton) (1882-1911). 

Зображені на координатній площині точки (xi, yi), де xi і yi - значення 

першої та другої змінних, називаються кореляційним полем (рис. 1а). 

Аналітична функція, апроксимуючи (наближено описує) спостережувані 

емпіричні значення, називається функцією регресії (рис. 1б). 
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а)                                                    (б) 

         

Рисунок 1 ‒ Кореляційне поле (а) і функція регресії (б) 

 

Функція регресії відображає тенденцію зміни однієї величини під дією 

іншого і будується таким чином, щоб емпіричні точки кореляційного поля 

лежали якомога ближче до неї. Функція регресії може бути лінійною, 

параболічної, гіперболічної, логарифмічною та ін. 

 

1.1.2 Властивості кореляційної зв'язку 

Кореляційні зв'язки розрізняють за тіснотою (силою) зв'язку та 

кількістю ознак. 

За тіснотою (силою) кореляційного зв'язку прийнято виділяти:  

1) функціональну, 2) тісну (сильну), 3) середню (помірну), 4) слабку та  

5) нульову (відсутню) види зв'язку. 

За кількістю ознак кореляція може бути парною (між двома ознаками) і 

множинною (між декількома ознаками). 

Форма парної кореляції може бути лінійною, описана лінійною 

функцією регресії, і нелінійною (криволінійною), описана нелінійними 

функціями  (рисунок 2).  
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(а)                                                    (б) 

     

Рисунок 2‒Лінійний (а) і нелінійний (б) кореляційні зв'язки 

Парна лінійна кореляція, в свою чергу, може бути позитивною 

(«прямою») і негативною («зворотною»). При позитивній кореляції при 

зростанні однієї ознаки в середньому збільшується інша, у разі ж негативної 

кореляції при зростанні однієї ознаки інша в середньому зменшується. 

1.1.3 Коефіцієнт детермінації і кореляційне відношення 

Можливість непрямої оцінки одних характеристик через інші пов'язана 

з тим, що вони виявляються залежними від ряду загальних факторів. 

Якщо один і той же фактор F діє на обидві змінні, то між ними в 

емпіричному дослідженні завжди виявлятиметься кореляція. При цьому 

спостережуваний розкид змінних X і Y обумовлений не тільки дією 

загального фактора F, а й іншими причинами, не суттєвими по відношенню 

до нього. В результаті кожному значенню змінної Х відповідає розподіл 

змінної Y, а не певне її значення: 

(а)                                                    (б) 

         

Рисунок 3‒ Позитивний(а) і негативний (б)лінійні функціональні зв'язки 
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(а)                                                    (б) 

           

Рисунок 4 ‒ Позитивний (а) і негативний (б) тісні (сильні) лінійні 

кореляційні зв'язки 

                      (а)                                                    (б) 

      

Рисунок 5‒ Позитивний (а) і негативний (б) середні (помірні) лінійні 

кореляційні зв'язки 

                       (а)                                                    (б) 

        

Рисунок 6 ‒ Слабкий (а) і нульовий (б) зв'язки 

(𝑋
𝑌

) = ( 𝑥1
𝑦11𝑦12𝑦13∙∙∙

), ( 𝑥2
𝑦21𝑦22𝑦23∙∙∙

) … 

Іншими словами, зміна Y при зміні X  може бути представлена у вигляді 

двох складових  (суттєва загальному фактору F і не суттєва йому), а 



Змін. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

14 
ІМ11.11.1300.1118.ПЗ 

 

дисперсія вимірюваної величини складається з «факторного»   𝜎𝐹
2 і 

«залишкового» 𝜎0
2 компонентів:  

𝜎2 = 𝜎𝐹
2 + 𝜎0 

2 . 

Факторна компонента дисперсії пов'язана із залежністю розглянутих 

величин і визначається дією загального фактора на обидві змінні. Якщо 

факторна складова дисперсії дорівнює нулю, досліджувані величини є 

незалежними. 

Залишкова компонента дисперсії обумовлює дію безлічі інших 

чинників, які не впливають на обидві змінні одночасно (індивідуальних 

відмінностей досліджуваних, помилок вимірювання та ін.). Залишкова 

дисперсія призводить до випадкового розкиду значень yi при фіксованому 

значенні xi, тому вона називається також «випадковою». При нульовій 

випадковій дисперсії спостерігається функціональна залежність між 

величинами (кожному значенню однієї величини відповідає єдине значення 

іншої). 

Таким чином, співвідношення між факторним і випадковим 

компонентами дисперсії може служити кількісною мірою тісноти (сили) 

кореляційного зв'язку між величинами: чим більше частка факторної 

компоненти в загальній дисперсії, тим зв'язок між величинами ближче до 

функціональної. 

Ставлення факторної дисперсії до повної називається коефіцієнтом 

детермінації: 

𝑅 =  
𝜎𝐹

2

𝜎2
=

𝜎𝐹
2

𝜎𝐹
2 + 𝜎0

2.  

Коефіцієнт детермінації є безрозмірною невід’ємною величиною, що 

змінюється від 0 до 1. Він показує частку загальної варіації однієї змінної, 

обумовленою мінливістю іншої змінної.  

Величина коефіцієнта детермінації не змінюється при збільшенні або 

зменшенні на одне і те ж число разів всіх значень змінної. 
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За відсутності будь-якого зв'язку між розглянутими величинами (𝜎𝐹
2 =

0) коефіцієнт детермінації дорівнює нулю, а в разі функціональної 

залежності між ними (𝜎0
2 = 0, тобто коли 100% варіації першої змінної 

обумовлені мінливістю другої змінної) коефіцієнт детермінації дорівнює 

одиниці: 

𝑅 =  
𝜎𝐹

2

𝜎2
=

𝜎2 − 𝜎0
2

𝜎2
= 1 −

𝜎0
2

𝜎2
. 

Чим ближче коефіцієнт детермінації до одиниці, тим спостережувані 

значення тісніше прилягають до лінії регресії, а рівняння регресії краще 

описує залежність змінних. 

Квадратний корінь з коефіцієнта детермінації називається 

кореляційним відношенням: 

𝜂 = √𝑅 =
𝜎𝐹

𝜎
=

𝜎𝐹

√𝜎𝐹
2 + 𝜎0

2
 . 

Кореляційне відношення є універсальною кількісною оцінкою тісноти 

(сили) кореляційної зв'язку, тому може бути застосованим до кореляційного 

зв'язку будь-якої форми (як лінійного, так і нелінійного). Воно, як і 

коефіцієнт детермінації, є безрозмірною невід’ємною величиною, що 

змінюється від 0 до 1. 

Для незалежних випадкових величин η = 0, кореляційне поле в цьому 

випадку представляє собою коло. У разі функціонального зв'язку кореляційне 

відношення дорівнює одиниці, і всі спостережувані значення 

розташовуються строго на лінії регресії. В інших випадках кореляційне 

відношення приймає значення, укладене між нулем і одиницею: 0 < η <1. 

Відмінні від нуля значення η є достатньою умовою встановлення 

кореляційної залежності між досліджуваними ознаками (кореляційної, а не 

причинно-наслідкової!). Чим ближче кореляційне відношення до одиниці, 

тим з більшою підставою можна вважати, що досліджувані величини 

знаходяться в кореляційній залежності: 
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𝜂 = 0 ⇔            незалежність величин 

𝜂 ≠ 0 ⇔           функціональна залежність 

𝜂 = 1 ⇔            кореляційна залежність 

Тіснота (сила) зв'язку між величинами вимірюється величиною 

кореляційного відношення. Із зростанням η кореляційний зв'язок стає більш 

тісним: 

 η = 1 - величини пов'язані функціональною залежністю; 

 0,95 ≤ η <1 - зв'язок дуже сильний, практично функціональний; 

 0,75 ≤ η <0,95 - зв'язок тісний (сильний); 

 0,5 ≤ η <0,75 - зв'язок середній (помірний); 

 0,2 ≤ η <0,5 - зв'язок слабкий; 

 0 ≤ η <0,2 - практично немає зв'язку. 

Кореляційне відношення η дозволяє встановити лише силу 

кореляційного зв'язку; форму кореляційної залежності можна визначити 

тільки на підставі графічного методу. 

1.1.4 Коефіцієнти коваріації і кореляції 

Для оцінки тісноти (сили) лінійного зв'язку служать коефіцієнти 

коваріації та кореляції. 

Коефіцієнт коваріації являє собою математичне очікування твори 

відхилень величин від їхніх мат. очікувань: 

cov(X, Y) = M[(X – M(X)) (Y – M(Y))]. 

Якщо розглянуті величини незалежні, то коефіцієнт коваріації 

дорівнює нулю: 

cov(X, Y) = M[(X·Y – M(X) ·Y – X·M(Y) + M(X) · M(Y)] = 

= M(X) · M(Y) – M(X) · M(Y) – M(X) · M(Y) + M(X) · M(Y) = 0. 

У разі ж лінійного зв'язку між величинами коефіцієнт коваріації 

відмінний від нуля. 
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Внаслідок того, що значення коефіцієнта коваріації залежить від 

одиниць виміру досліджуваної ознаки, то його значення змінюється при зміні 

масштабу вимірювальної шкали. 

Зручний показник тісноти зв'язку повинен мати стандартну систему 

одиниць виміру, в якій дані з різними характеристиками можна  було б 

порівнювати між собою (або ж бути безрозмірною величиною). Для 

отримання такого показника коефіцієнт коваріації необхідно нормувати - 

розділити на максимально можливе значення коваріацій 𝜎𝑥 , 𝜎𝑦. 

Нормоване значення коефіцієнта коваріації називається коефіцієнтом 

кореляції: 

𝜌(𝑋, 𝑌) =  
𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

𝜎𝑥 ∙ 𝜎𝑦
=

𝑀[(𝑋 − 𝑀(𝑋)) ∙ (𝑌 − 𝑀(𝑌))]

𝜎𝑥 ∙ 𝜎𝑦
 , 

де, 𝜎𝑥, 𝜎𝑦 – середнє квадратичне відхилення змінних X та Y; M(X), M(Y) 

– їхнє математичне очікування. 

Коефіцієнт кореляції являє собою безрозмірну величину, що 

змінюється в межах від -1 до 1. Значення коефіцієнта кореляції висловлює 

лише частку від максимально можливої коваріації, в чому і полягає його 

перевага перед коефіцієнтом коваріації. 

Величина коефіцієнта кореляції не змінюється при збільшенні або 

зменшенні на одне і те ж число або в одне і те ж число раз всіх значень 

змінних. 

При ρ=± 1 кореляційний зв'язок являє собою лінійну функціональну 

залежність, при цьому всі спостережувані значення розташовуються на 

прямій (рис. 3). При ρ = 0 лінійний кореляційний зв'язок відсутній, 

кореляційне поле являє собою коло (рис. 6). Чим ближче значення | ρ | до 

одиниці, тим з більшою підставою можна вважати, що досліджувані 

величини знаходяться в лінійній залежності. 

Для незалежних випадкових величин коефіцієнт кореляції дорівнює 

нулю. Однак рівність нулю коефіцієнта кореляції не завжди означає 
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незалежність випадкових величин: воно свідчить лише про відсутність 

лінійної кореляційної залежності між досліджуваними величинами, але не 

кореляційної залежності взагалі. Коефіцієнт кореляції може дорівнювати 

нулю у випадку нелінійного зв'язку. Отже, 

Незалежність випадкових величин  
⇒
⇍

                                 ρ = 0 

                           ρ ≠ 0                          
⇒
⇍

            кореляційна залежність 

Напрямок лінійної кореляційної зв'язку визначається знаком 

коефіцієнта кореляції: для «прямого», позитивного зв'язку ρ>0, для 

«зворотного», негативного зв'язку ρ<0. 

Тіснота (сила) лінійного зв'язку між випадковими величинами 

визначається абсолютною величиною коефіцієнта кореляції: 

 | ρ | = 1 - величини пов'язані лінійною функціональною залежністю; 

 0,95 ≤ | ρ | <1 - зв'язок дуже сильний, практично функціональний; 

 0,75 ≤ | ρ | <0,95 - зв'язок тісний (сильний); 

 0,5 ≤ | ρ | <0,75 - зв'язок середній (помірний); 

 0,2 ≤ | ρ | <0,5 - зв'язок слабкий; 

 0 ≤ | ρ | <0,2 - практично немає зв'язку. 

Коефіцієнт кореляції пов'язаний з кореляційним відношенням 

наступним чином: 0 ≤ | ρ | ≤ η ≤ 1. 

У разі лінійного зв'язку вони рівні: | ρ | = η, тому: 

1) розбіжність між коефіцієнтом кореляції та кореляційним 

відношенням використовується як критерій лінійності кореляційної 

залежності; 

2) у разі лінійного зв'язку коефіцієнт детермінації дорівнює квадрату 

коефіцієнта кореляції. 

1.1.5  Коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона 

Коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона використовується для оцінки 

тісноти (сили) зв'язку між двома змінними у випадках, якщо: 
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1) розглянутий зв'язок лінійний; 

2) обидві змінні виміряні в сильних шкалах (реляційній або 

інтервальній). 

Коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона 

𝑟 =  
𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

𝑠𝑥 ∙ 𝑠𝑦
 

являє собою відношення вибіркового коефіцієнта коваріації 

𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) =
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − 𝑥

𝑖

)(𝑦𝑖 − 𝑦), 

де добуток вибіркових середніх квадратичних відхилень 𝑠𝑥, 𝑠𝑦: 

𝑠𝑥 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑖

 

𝑠𝑦 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑦𝑖 − 𝑦)2

𝑖

 

де 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖  - числові значення розглянутих змінних, n - обсяг вибірки. 

Після підстановки маємо: 

𝑟 =
∑ (𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 − 𝑥)(𝑦𝑖 − 𝑦)

√[∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑛
𝑖=1 ] ∙ [∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)2𝑛

𝑖=1 ]
   

Величина вибіркового коефіцієнта лінійної кореляції Пірсона, як і 

генерального, змінюється в межах від -1 до +1. 

При малому обсязі вибірки (n <100) значення коефіцієнта лінійної 

кореляції Пірсона необхідно коригувати за формулою: 

𝑟′ = 𝑟 ∙ [1 +
1 − 𝑟2

2(𝑛 − 3)
]  [3]. 

1.2 Методи моделювання 

1.2.1 Бінарна логістична регресія 

Логістична регресійна модель призначена для вирішення завдань 

передбачення значення неперервної залежної змінної, за умови, що ця 
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залежна змінна може приймати значення на інтервалі від 0 до 1. В силу такої 

специфіки, її часто використовують для передбачення ймовірності настання 

деякої події в залежності від значень деякого числа предикторів. Можна 

використовувати логістичну регресію і для вирішення завдань з бінарним 

відгуком. Такі завдання з'являються, коли залежна змінна може приймати 

тільки два значення. Наведемо конкретний приклад. Нехай потрібно 

передбачити ефективність операції з пересадки серця. Такі операції дуже 

складні і результату від їх проведення може бути тільки два- пацієнт живий 

чи помер (точніше, пережив він місяць після трансплантації - цей термін є 

визначальним). В якості предикторів використовуються дані 

передопераційного обстеження та клінічні параметри, наприклад, вік, рівень 

холестерину в крові, тиск, група крові і т.д. Завдання звелось до класифікації 

пацієнтів на дві групи. Для першої групи прогноз позитивний, для другої - 

негативний. Рішення такого завдання може вплинути на прийняття рішення 

про проведення операції - чи варто взагалі проводити пересадку, якщо 

ймовірність пережити місяць після трансплантації для пацієнта невелика?[4, 

5]. 

За допомогою методу бінарної логістичної регресії можна 

досліджувати залежність дихотомічних змінних (бінарних, що мають лише 

два можливих значення) від незалежних змінних, що мають будь-який вид 

шкали. 

Як правило, у випадку з дихотомічними змінними мова йде про деяку 

подію, яка може відбутися або не відбутися; бінарна логістична регресія в 

такому випадку розраховує ймовірність настання події в залежності від 

значень незалежних змінних. 

Імовірність настання події для деякого випадку розраховується за 

формулою: 

𝑝 =
1

1 + 𝑒−𝑧
 ,  
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де z = 𝑏1 ∙ 𝑥1 + 𝑏2 ∙ 𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑛 ∙ 𝑥𝑛 +  𝑎, 𝑏𝑛 −  коефіцієнти, 

розрахунок яких є завданням бінарної логістичної регресії, 𝑥𝑛 − значення 

незалежних змінних, a – деяка константа. 

Якщо для р вийде значення менше 0,5, то можна припустити, що подія 

не настане; в іншому випадку передбачається настання події [6]. 

1.2.2 Дискримінантний аналіз  

За допомогою дискримінантного аналізу на підставі деяких ознак 

(незалежних змінних) індивідуум може бути зарахований до однієї з двох 

(або до однієї з кількох) заданих наперед груп. 

Така постановка завдання, особливо у випадку двох наперед заданих 

груп, дуже сильно нагадує постановку задачі для методу логістичної регресії. 

Ядром дискримінантного аналізу є побудова так званої дискримінантної 

функції. 

z = 𝑏1 ∙ 𝑥1 + 𝑏2 ∙ 𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑛 ∙ 𝑥𝑛 +  𝑎, 

де  𝑥1 і 𝑥𝑛  - значення змінних, відповідних даним випадкам, константи 

𝑏1 і 𝑏𝑛, 

a - коефіцієнти, які і належить оцінити за допомогою дискримінантного 

аналізу.  

Метою є визначення таких коефіцієнтів, щоб за значеннями 

дискримінантної функції можна було з максимальною чіткістю провести 

поділ по групах [8]. 

1.2.3 Метод групового урахування аргументів 

Метод групового урахування аргументів (МГУА) є основою 

математичного забезпечення спеціалізованих обчислювальних машин для 

прямого моделювання складних систем з невеликим числом 

експериментальних даних [7]. 

Метод групового урахування аргументів, МГУА (Group Method of Data 

Handling, GMDH) - метод породження і вибору регресійних моделей 

оптимальної складності. Під складністю моделі в МГУА розуміється число 
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параметрів. Для породження використовується [базова модель], підмножина 

елементів якої має входити в шукану модель. Для вибору моделей 

використовуються зовнішні критерії, спеціальні функціонали якості моделей, 

обчислені на тестовій вибірці. 

МГУА рекомендується до використання в тому випадку, коли вибірка 

містить кілька елементів. Тоді при побудові регресійних моделей 

використовувати статистичні гіпотези про щільність розподілу, щільності 

розподілу наприклад, гіпотезу про розподіл Гауса, неможливо. Тому 

використовується індуктивний підхід, за яким послідовно породжуються 

моделі зростаючої складності до тих пір, поки не буде знайдений мінімум 

деякого критерію якості моделі. Цей критерій якості називається зовнішній 

критерій, так як при налаштуванні моделей і при оцінці якості моделей 

використовуються різні дані. Досягнення глобального мінімуму зовнішнього 

критерію при породженні моделей означає, що модель, що доставляє такий 

мінімум, є шуканої [7]. 

1.3 Методи аналізу виживання 

Під методами оцінки виживання розуміється вивчення закономірності 

появи очікуваної події у представників спостережуваної вибірки в часі. 

Такою подією не обов'язково є летальний результат, як можна припустити з 

назви аналізу. Ним може бути рецидив захворювання або, навпаки, 

одужання, в загальному випадку - походження певної події. Точкою відліку 

може бути дата (час) виконання процедури, призначення лікарського 

препарату, вік на момент діагнозу і т.п. Період часу від початкового події 

(наприклад, постановки діагнозу) до підсумкового (летальний результат, 

рецидив, одужання) називається часом до події або часом очікування. 

Виходячи із загальної постановки завдання, тобто аналізу середнього 

часу виживання та проведення на його основі, наприклад, оцінки 

ефективності нового методу лікування, здавалося б, можна скористатися 

параметричними і непараметричних статистичними методами.  В принципі, 
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це можливо, але аналіз виживання має важливу відмінність у способі 

побудови вибірки.  Проблема полягає в тому, що час до події не обов'язково 

може бути визначеним для всіх пацієнтів вибірки в ході запланованого 

терміну спостереження. Значення цього показника стає визначеним тільки 

серед тих осіб, у яких відбулась цікава подія. Для всіх інших об’єктів 

спостереження показник залишається невідомим до настання події, яка може 

взагалі не відбутися за період спостереження. Крім того, пацієнти можуть 

вибувати з дослідження в силу різних обставин (зміна місця проживання, 

тощо), включаються і дослідження в його середині або в кінці, а також 

очікувана подія може бути викликана іншою причиною (наприклад,  

летальний результат не від хвороби , а в результаті нещасного випадку). Все 

це призводить до (нерегулярних) якісних і кількісних змін в аналізованих 

даних, і визначає необхідність застосування спеціальних методів, в яких 

можна було б врахувати і використовувати неповну інформацію. 

Дані, які містять неповну інформацію, називають цензурованими. З 

такими вибірками доводиться мати справу, коли спостережуваний параметр є 

часом до настання події, а період спостереження обмежений (наприклад, у 

пацієнта рецидив захворювання не знайдений за 6 місяців до того, як він 

переїхав в інше місто і подальша інформація про нього недоступна). При 

аналізі виживання, як і при інших методах статистичного аналізу, вся 

інформація про міститься у відповідній їй функції розподілу ймовірності, але 

використовується вона не у вигляді щільності розподілу ймовірності значень, 

а у вигляді функції виживання. Кумулятивна функція розподілу F(t) часів 

очікування відображає ймовірність того, що час очікування події менше t. 

Відповідно, функція виживання дорівнює ймовірності того, що подія не 

відбудеться раніше, ніж закінчиться час t. 

Найбільш поширеними описовими методами дослідження 

цензурованих даних є побудова таблиць доживання та метод Каплана-
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Мейера. Для аналізу використовують кілька підходів, з яких модель 

пропорційних ризиків Кокса [6].  

1.3.1 Таблиці доживання 

Таблиці доживання - один з найбільш традиційних методів 

дослідження даних про виживання (походження події котра нас цікавить). У 

таблицях доживання час настання події розбивається на інтервали, для 

кожного з яких визначається число і частка об'єктів: а) у яких подія не 

відбулась на момент початку даного інтервалу часу, б) у яких подія відбулась 

протягом даного інтервалу і в) які були вилучені або цензуровані на даному 

інтервалі. По суті таблиця доживання є розширеною таблицею частот. 

Вважається, що для отримання надійних оцінок основних показників 

(функції виживання, щільності ймовірності та інтенсивності) розмір групи 

повинен бути не менше 30. 

На основі таблиці розраховується ряд індикаторів. Число 

досліджуваних об'єктів - число об'єктів, у яких не відбулась подія на момент 

початку даного інтервалу часу мінус половина чисел об'єктів, які були 

вилучені або цензуровані. Частка "померлих" - відношення числа об'єктів, у 

яких подія відбулася протягом даного інтервалу, до числа досліджуваних 

об'єктів на даному часовому інтервалі. Частка тих, що вижили - одиниця 

мінус частка "померлих". Функція виживання - кумулятивна частка об'єктів, 

подія у яких не відбулась на момент початку певного інтервалу часу; її 

розраховують як добуток часток виживших на всіх попередніх інтервалах. 

Щільність ймовірності - оцінка ймовірності настання події в якому-небудь 

інтервалі; розраховується як відношення різниці між значеннями функції 

виживання на будь-якому даному і наступному інтервалі до тривалості 

даного інтервалу часу. Функція інтенсивності - являє собою ймовірність 

того, що на даному інтервалі відбудеться подія у того об'єкта, у якого вона 

ще не відбулась на момент початку цього інтервалу; обчислюється як 

відношення числа подій, що відбулися протягом даного інтервалу, до числа 
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об'єктів, у яких подія не відбулась до моменту часу, що знаходиться в 

середині цього інтервалу. Медіана очікуваного часу життя - точка на осі 

часу, в якій значення функції виживання дорівнює 0,5; медіана очікуваного 

часу життя збігається з точкою виживання 50% спостережень тільки в тому 

випадку, якщо до цього моменту часу цензурованих спостережень не було. 

Аналогічно через значення функції виживання можна визначити і квартилі 

(25-й і 75-й процентилі) очікуваного часу життя [9].  

1.3.2 Метод Каплана-Мейера 

Метод Каплана-Мейера використовується для оцінки частки об'єктів 

спостереження (пацієнтів), у яких подія не відбулося для будь-якого моменту 

часу протягом усього періоду спостереження. Оскільки розподілення даних 

по тимчасових інтервалах (угруповання) не проводиться, суть методу 

Каплана-Мейера дещо відрізняється від таблиць доживання. У той же самий 

час результати, одержані за допомогою цих двох методів, принципово 

близькі за змістом. Оцінка функції виживання в методі Каплана-Мейера 

являє собою добуток виживання в даний момент часу на виживання в 

наступний момент часу, коли подія відбулася. 

Як і таблиці доживання, метод Каплана-Мейера повністю застосується 

до цензурованих даних. Для розрахунків використовують істинну кількість 

об'єктів, у яких подія ще не відбулося в будь-який момент часу, для якого 

проводиться оцінка. Відзначимо, що цензурування даних може впливати на 

оцінку функції виживання, у зв'язку з чим метод Каплана-Мейера 

використовує наступні припущення: а) цензуровані об'єкти мають ті ж самі 

показники виживання, як і ті, які продовжують спостерігатися (тобто 

цензурування не впливає на прогноз виживання); б) оцінки виживання 

однакові для об'єктів, включених у дослідження на більш ранніх або більш 

пізніх термінах; в) подія відбувається саме в аналізований момент часу. 

Останнє припущення може штучно завищити оцінку виживання, якщо 
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вимірювання проводяться рідко, так як визначення моменту часу настання 

події відкладається до наступного обстеження. 

Метод Каплана-Мейера широко використовується в клінічних 

випробуваннях, наприклад, з метою оцінки ефективності нового лікарського 

препарату у досліджуваній групі порівняно з контрольною (одержні плацебо) 

групою. 

Графічне представлення методу Каплана-Мейера полягає в побудові 

кривої виживання, що відбиває пропорцію пацієнтів, у яких очікувана подія 

не відбулася в певному моменті часу. Часові інтервали визначаються або 

періодичністю контрольних обстежень або часом до події в реальному 

масштабі. Коли в об'єкта спостереження відбувається очікувана подія, 

провадиться перерахунок залишкової пропорції досліджень об'єктів, у яких 

подія не відбулося. 

Криві, побудовані за допомогою методу Каплана-Мейера, часто 

використовуються для оцінки власне виживання або безрецидивного 

виживання онкологічних хворих. 

Безперечна перевага методу полягає в тому, що він не вимагає знання 

про передбачувану форму кривої виживання або характер розподілу 

показників виживання в часі. З іншого боку, будучи описовим засобом, метод 

Каплана-Мейера має той недолік, що він не дозволяє порівняти виживання 

між групами, тобто оцінити достовірність відмінностей кривих виживання 

[10, 11]. 

1.3.3 Модель пропорційних ризиків Кокса 

Модель Кокса, часто звана в літературі "Пропорційна модель Кокса", є 

найбільш використовуваною в сучасних публікаціях і рекомендованим 

інструментом аналізу даних виживання. В її основі лежить метод множинної 

регресії, і в якості вихідного параметра модель повертає значення 

відношення ризиків і його довірчий інтервал. Ставлення ризиків - це оцінка 

відношення інтенсивності (показників, рівнів, функції) ризику в 
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експериментальній і контрольній групах, розрахований для будь-якого 

моменту часу спостереження. Модель припускає, що відношення ризиків у 

членів експериментальної та контрольної груп залишаються незмінними 

протягом усього періоду спостереження (припущення про пропорційність). 

Інтенсивність ризику являє собою ймовірність того, що подія, що не сталась 

до певного моменту часу, трапиться в наступний інтервал часу, віднесена до 

тривалості цього інтервалу. Часовий інтервал може бути встановлений дуже 

коротким, тому оцінку можна робити для будь-якого моменту часу. 

Дана модель дозволяє включати в дослідження всіх пацієнтів, які нас 

цікавлять, незважаючи на цензурування (часткову неповноту даних), 

оскільки модель використовує базисне допущення про те, що вибування 

пацієнтів відбувається випадковим чином і з однаковою ймовірністю як у 

досліджуваній, так і в контрольній групі. Крім того, спочатку передбачається 

що пацієнти, у яких відбудеться або ж не відбудеться подія, вибувають з 

дослідження з однаковою ймовірністю (правила пропорційності моделі). 

Пропорційна модель Кокса останнім часом отримує все найбільше 

визнання і популярність в біомедичних дослідженнях. З точки зору 

інформативності вихідних статистичних характеристик вона надає 

можливість провести більш точний і зважений аналіз виживання, оскільки 

дозволяє включити в розрахунки цілий набір змінних, які впливають або 

імовірно впливають на результат [10, 11, 12]. 
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РОЗДІЛ 2  МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1 Характеристика клінічного матеріалу 

В Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М. М. 

Амосова НАМНУ за період з 2000 по 2010 роки проведено 9447 втручань у 

пацієнтів з приводу ІХС. У наше дослідження включено 283 пацієнта з 

втручаннями на КА в анамнезі, що становить 3,0%, яким первинно та 

повторно КВГ виконувались в НІССХ ім. М.М. Амосова в різні терміни. 

Середній термін спостереження становив 29 місяців (від 1 до 132 місяців).   

Загальна характеристика пацієнтів наведені в табл. 2.1.1 та 2.1.2 

Таблиця 2.1.1‒ Частотні характеристики показників пацієнтів  

Показник Хворі (n=283) 

n % 

Стать  Чоловіки  249 88,0 

Жінки 
34 12,0 

Ступінь ожиріння Немає 45 15,9 

Передожиріння 143 50,5 

Ожиріння 1 ст. 77 27,2 

Ожиріння 2 ст. 18 6,4 

Тип кровообігу Лівий 79 27,9 

Правий 69 24,4 

Змішаний 135 47,7 

Штучний кровообіг  Так 41 14,5 

Ні 125 44,2 

Артеріальна гіпертензія Так 249 88,0 

Ні 34 12,0 

Антигіпертензивна терапія Так 192 67,8 

Ні 91 32,2 

Загальний холестерин при первинному та 

повторному обстеженнях 

Норма* – вище норми 

25 8,8 

Норма - норма 69 24,4 

Вище норми - вище 

норми 152 53,7 

Вище норми –  норма 37 13,1 

Статинотерапія  Так 59 20,8 

Ні 224 79,2 

Інсульт в анамнезі Так 16 5,7 

Ні 267 94,3 

Цукровий діабет тип 2  Так 39 13,8 

Ні 244 86,2 
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Продовження таблиці 2.1.1 

АТС ниркових артерій Так 16 5,7 

Ні 267 94,3 

АТС судин нижніх кінцівок Так 7 2,5 

Ні 276 97,5 

n – загальна кількість хворих в групі 

 * загальний холестерин  < 4,5 ммоль/л 

 

Таблиця 2.1.2‒ Середні значення показників пацієнтів з КШ та КС в 

анамнезі 

Показник 
Хворі (n=283) 

M* ±SD** 

Термін (міс.) 29,16 22,585 

Вік (р.) 55,21 8,978 

Зріст (см) 172,94 7,887 

Маса тіла (кг) 8,91 13,688 

ІМТ 29,33 3,72 

ЧСС 71,73 12,070 

САТ  131,36 16,258 

ДАТ  75,10 13,485 

n – загальна кількість хворих в групі  

*M – середнє значення 

** SD -стандартне відхилення 

Для порівняння вираженості (частоти) впливу факторів ризику АТС на 

перебіг патологічного процесу серед пацієнтів з втручаннями на КА в 

анамнезі використовувався метод аналізу відношення шансів (OR) (табл. 

2.1.3). Відношення шансів є ретроспективним порівнянням впливу даного 

чинника ризику на групу осіб.  

Таблиця 2.1.3 ‒Відношення шансів впливу показників на перебіг 

коронарного АТС  

Показник Є прогрес 
Нема 

прогресу 

OR* (95% довірчий 

інтервал 

Стать 
чоловіки 147 51,9 102 36,0 

1,121(0,537…2,341) 
жінки 21 7,4 13 4,6 
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Продовження таблиці 2.1.3 

Ступінь ожиріння 

норма 24 8,5 21 7,4 

0,491(0,247…0,976) перед 

ожиріння 
100 35,3 43 15,2 

Ожиріння 1 ст. 35 12,4 42 14,8 1,404(0,672…2,932) 

Ожиріння 2 ст. 9 3,2 9 3,2 1,143(0,383…3,413) 

Тип коронарного 

кровообігу 

лівий 52 18,4 27 9,5 
1,027(0,521…2,026) 

правий 45 15,9 24 8,5 

змішаний 71 25,1 64 22,6 0,651(0,338…1,255) 

Рестеноз в стенті 
ні 36 12,7 41 14,5 

0,759(0,350…1,648) 
так 16 5,7 24 8,5 

ШК 
ні 91 32,2 34 12,0 

0,467(0,230…0,948) 
так 25 8,8 20 7,1 

Прийом 

антигіпертензивних 

препаратів 

ні 51 18,0 40 14,1 
1,224(0,738…2,028) 

так 117 41,3 75 26,5 

Загальний 

холестерин при 

первинному та 

повторному 

обстеженнях 

Норма – вище 

норми 
15 5,3 10 3,5 

1,087(0,428…2,762) 

Норма - норма 40 14,1 29 10,2 

Вище норми - 

вище норми 
92 32,5 60 21,2 0,978(0,412…2,320) 

Вище норми –  

норма 
22 7,8 15 5,3 1,023(0,363…2,879) 

Статинотерапія 
ні 131 46,3 93 32,9 0,838(0,464…1,512) 

 так 37 13,1 22 7,8 

Цукровий діабет 

типу 2 

ні 141 49,8 103 36,4 0,608(0,294…1,257) 

 так 27 9,5 12 4,2 

Наявність АТС 

ниркових артерій 

ні 155 54,8 112 39,6 
0,089(0,089…1,147) 

так 13 4,6 3 1,1 

Наявність АТС 

судин нижніх 

кінцівок 

ні 163 57,6 213 75,3 
0,306(0,059…1,598) 

так 5 1,8 2 0,7 

Інсульт в анамнезі 
ні 161 56,9 106 37,5 

0,512(0,185…1,417) 
так 7 2,5 9 3,2 

*відношення шансів 

В результаті аналізу відношення шансів та довірчих інтервалів 

прогресування коронарного АТС у пацієнтів найбільш вагомими чинниками 
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виявились - стать, ступінь ожиріння, прийом антигіпертензих препаратів, 

загальний холестерин при первинному та повторному обстеженнях; 

За ступенем ураження судини були розподілені на наступні групи: 

- первинно «здорові» КА (судини, що на первинних коронарограмах 

ангіографічно видимих стенозів не мали), 

- судини з первинно мінімальними атеросклеротичними ураженнями (КА, що 

на первинних ангіограмах мали гемодинамічно невиражені стенози до 50% та  

не підлягали безпосереднім втручанням), 

- артерії з первинно вираженими стенозами (КА, що на первинних 

ангіограмах мали ангіографічно виражені стенози ≥50% та підлягали 

безпосереднім втручанням). 

 

Висновки до розділу 2 

У даному розділі була проведена характеристика клінічного матеріалу. 

Визначено частотні характеристики та середні значення показників пацієнтів 

в КШ та КС в анамнезі. Проведено аналіз відношення шансів впливу 

показників на перебіг коронарного АТС та визначено найбільш впливові 

чинники, а саме: стать, ступінь ожиріння та загальний холестерин при 

первинному та повторному обстеженнях. 
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РОЗДІЛ 3 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ ПРОГРЕСУВАННЯ 

АТЕРОСКЛЕРОЗУ 

3.1 Загальна характеристика структури статистичного дослідження 

Метою дослідження було створення математичних моделей визначення 

ризику прогресування патологічного процесу у післяопераційний період.  

У якості клінічного матеріалу застосовані дані пацієнтів Національного 

інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова, які були 

прооперовані у термін з 2000 по 2010 роки. Проаналізовані дані пацієнтів, які 

підлягали оперативному втручанню при лікуванні ішемічної хвороби серця.  

Фактори ризику, які фіксувались у кожного пацієнта були поділені на 

наступні групи: 

- анамнестичні (вік, стать, термін спостереження, антигіпертензивна та 

ліпідознижуюча терапія); 

- травматичні фактори (безпосереднє втручання на коронарній артерії, 

рестеноз в стенті, штучний кровообіг, функціональність шунта);  

- фактори системного АТС та порушення обміну речовин (рівень загального 

холестерину плазми крові при первинному та повторному обстеженнях, 

тяжкість ураження коронарних артерій при первинному обстеженні, стенози 

ниркових артерій та судин нижніх кінцівок, зріст, маса тіла, індекс маси тіла, 

ступінь ожиріння, цукровий діабет); 

- серцево-судинні фактори (тип коронарного кровообігу, частота серцевих 

скорочень, артеріальний тиск, наявність артеріальної гіпертензії та інсульт в 

анамнезі).   
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3.2 Кореляційний аналіз чинників, що впливають на перебіг  

атеросклерозу у післяопераційний період 

На першому кроці досліджувались кореляційні зв’язки чинників, що 

впливають на розвиток АТС.  

Результати  кореляційного аналізу впливу факторів ризику на прогресування 

АТС у пацієнтів  представлені в табл. 3.2.1.  

Таблиця 3.2.1‒ Кореляційний аналіз впливу факторів ризику на перебіг 

АТС у пацієнтів 

Показник 
АТС 

r* p 

Штучний кровообіг -0,172** 0,00 

Коронарна артерія -0,01 0,79 

Група коронарних артерій 0,313** 0,00 

Оперативне втручання на артерії 0,239** 0,00 

Функціонування шунта 0,287** 0,00 

Термін спостереження (міс.) 0,267** 0,00 

Вік (р.) 0,02 0,68 

Зріст (см) -0,07 0,07 

Маса тіла (кг) 0,00 0,97 

ІМТ 0,05 0,22 

Ступінь ожиріння 0,03 0,37 

Стать 0,05 0,17 

Тип коронарного кровообігу -0,077** 0,04 

ЧСС за 1 хв. 0,084 0,06 

САТ 0,001 0,90 

ДАТ -0,07 0,07 

Прийом антигіпертензивних препаратів 0,097** 0,01 

Статинотерапія 0,085** 0,02 

Загальний холестерин при первинному та 

повторному обстеженнях 
0,07 0,06 

Наявність АТС ниркових артерій 0,108** 0,00 

Наявність АТС судин нижніх кінцівок 0,06 0,09 

Інсульт в анамнезі -0,02 0,64 

Цукровий діабет типу 2 0,07 0,06 

 

*коефіцієнт кореляції 

**кореляція значима на рівні p<0,05 
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У пацієнтів, за допомогою кореляційного аналізу, були виявлені значимі 

фактори, що впливають на прогресуванням АТС. Серед них – штучний 

кровообіг (x1, r = -0,172), група коронарних артерій (x2, r = 0,313), оперативне 

втручання на артерії (x3, r = 0,239), функціонування шунта (x4, r = 0,287), 

термін спостереження (міс.) (x5, r = 0,267), тип коронарного кровообігу (x6, r 

= -0,077), прийом антигіпертензивних препаратів (x7, r = 0,097), 

статинотерапія (x8, r = 0,085), наявність АТС ниркових артерій (x9, r = 0,108). 

Відмінне значення коефіцієнту кореляції свідчить про наявність зворотного 

взаємозв’язку між фактором ризику та прогресуванням АТС. 

Додатково було проведено ROC-аналіз для визначення залежності між 

рівнем фактору та прогресом АТС.  

 

 

(а) Штучний кровообіг – AUC=0,576 (б) Група коронарних артерій – AUC=0,652 
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(в)Оперативне втручання на артерії–AUC=0,617 (г) Функціонування шунта – AUC=0,617 

  
(д) Термін спостереження (міс.) – AUC=0,655 (ж) Тип коронарного кровообігу – AUC=0,541 
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(е)Прийом антигіпертензивних препаратів–

AUC=0,652 

(к) Статинотерапія– AUC=0,544 

 

 

(л)Наявність АТС ниркових артерій–AUC=0,525  

 

3.3  Побудова прогностичних математичних моделей прогресування 

атеросклерозу  

Для побудови математичних моделей оцінювання ризику виникнення АТС 

застосуванні методи бінарної логістичної регресії та дискримінантний аналіз. 

Моделі, отримані за допомогою вищеописаних методів, дають можливість з 

однієї сторони оцінити структуру найбільш важливих факторів ризику 
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прогресування коронарного АТС серед хворих, а з іншого – визначати 

ймовірність, тобто прогнозувати  виникнення коронарного АТС . Для 

клінічного застосування обрана математична модель, яка показала найбільші 

показники точності класифікації. 

Перша модель, представлена рівнянням бінарної логістичної регресії (3.3.1), 

яка визначає систему факторів, що зумовлюють прогресування коронарного 

АТС, та мала наступний вигляд: 

                             р =
1

1+𝑒−𝑧
,      (3.3.1) 

де  z = an·xn+ an-1·xn-1 + …+ a0;            

р – вірогідність прогресування  АТС у пацієнтів у післяопераційний період; 

е – експонента, основа натуральних логарифмів; 

z – показник, що визначає ступінь впливу прогностичних факторів на 

прогресування АТС;  

a1…n – вагові коефіцієнти рівняння регресії;  

x1…n – показники, що впливають на прогресування АТС [5].  

Значення показників  a1…n  та x1…n заносились у відповідні таблиці.  

Аналіз вагових коефіцієнтів a1…n, (табл. 1.2) статистично значимих факторів 

ризику захворювання, показав, що найбільш впливовими чинниками звужень 

ниркових артерій, судин нижніх кінцівок та стать. 

Таблиця 3.3.1 ‒Статистично значимі фактори ризику прогресування 

АТС 

Фактор ризику 
Умовне 

позначення 

Коефіцієнт 

рівняння 

регресії a1…n, 

Коефіцієнт 

кореляції з 

розвитком 

АТС 

Статистична 

значимість 

кореляції з 

розвитком АТС, р 

Штучний кровообіг x1 -1,023 -0,172 0,003 

Група коронарних 

артерій 
x2 0,766 0,313 0,001 

Оперативне 

втручання на 

артерії 

x3 -0,565 0,239 0,002 
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Продовження таблиці 3.3.1 

Функціонування 

шунта 
x4 0,876 0,287 0,003 

Тип коронарного 

кровообігу 
x5 -0,066 -0,077 0,038 

Прийом 

антигіпертензивних 

препаратів 
x6 1,085 0,097 0,009 

Статинотерапія x7 0,025 0,085 0,018 

Наявність АТС 

ниркових артерій 
x8 0,626 0,108 0,002 

Термін 

спостереження 

(міс.) 

x9 0,026 0,267 0,003 

Константа - -3,804 - - 

*) a0 - вільний член рівняння логістичної регресії, див. формулу (3.3.1) 

Математична модель прогнозування ймовірності прогресування АТС 

представлена формулою (3.3.1), має наступний вигляд: 

р =
1

1+𝑒−𝑧
 , 

де z = –1,023·x1+ 0,766·x2 – 0,565·x3 +  0,876·x4 – 0,066·x5 +1,085·x6+ 

0,025·x7+0,626·x8+0,026·x9– 3,804                                                      (3.3.2)  

Розрахована чутливість математичної моделі 0,91, специфічність – 0,75. 

Загальний відсоток правильно класифікованих значень – 87%. 

Друга модель, представлена дискримінантною функцією (1.2), постановка 

завдання якої , особливо у випадку двох наперед заданих груп, дуже сильно 

нагадує постановку задачі для методу логістичної регресії, та мала такий 

вигляд: 

z = 𝑏1 ∙ 𝑥1 +  𝑏2 ∙ 𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑛 ∙ 𝑥𝑛 + 𝑏0                                      (3.3.3) 

де  𝑥1…𝑛  - показники, що впливають на прогресування АТС;  

𝑏1…𝑛  - вагові коефіцієнти рівняння. 

Значення показників  b1…n  та x1…n заносились у відповідні таблиці [8].  

Аналіз вагових коефіцієнтів b1…n, (табл. 3.3.2) статистично значимих факторів 

ризику захворювання, показав, що усі чинники є впливовими. 

 



Змін. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

39 
ІМ11.11.1300.1118.ПЗ 

 

Таблиця 3.3.2‒Статистично значимі фактори ризику прогресування 

АТС  

Фактор ризику 
Умовне 

позначення 

Коефіцієнт 

рівняння 

регресії a1…n, 

Коефіцієнт 

кореляції з 

розвитком 

АТС 

Статистична 

значимість 

кореляції з 

розвитком АТС, 

р 

Штучний кровообіг x1 -0,90 -0,172 0,003 

Група коронарних 

артерій 
x2 0,70 0,313 0,001 

Оперативне 

втручання на 

артерії 

x3 -0,47 0,239 0,002 

Функціонування 

шунта 
x4 0,80 0,287 0,003 

Тип коронарного 

кровообігу 
x5 0,02 -0,077 0,038 

Прийом 

антигіпертензивних 

препаратів 

x6 -0,05 0,097 0,009 

Статинотерапія x7 0,97 0,085 0,018 

Наявність АТС 

ниркових артерій 
x8 0,04 0,108 0,002 

Термін 

спостереження 

(міс.) 

x9 0,50 0,267 0,003 

Константа  -3,98 - - 

 

*) b0 - вільний член рівняння логістичної регресії, див. формулу (3.3.3) 

Математична модель прогнозування ймовірності прогресування АТС 

представлена формулою (3.3.3), має наступний вигляд: 

z = – 0,90· x1+ 0,70· x2 – 0,47· x3 +  0,80·x4 +0,02·x5 – 0,05·x6 + 0,97·x7 +0,04·x8  

+ 0,50·x9 – 3,98                                                                            (3.3.4) 

Розрахована чутливість математичної моделі 0,54, специфічність – 0,62. 

Загальний відсоток правильно класифікованих значень – 77%. 

Порівняння характеристик отриманих математичних моделей показало, що 

більші показники точності отримані за результатами бінарної логістичної 

регресії. 
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 3.4  Приклади розрахунків вірогідності прогресування атеросклерозу у 

пацієнтів у післяопераційний період 

Для перевірки адекватності отриманих методом логістичної регресії 

математичних моделей, що дозволяють оцінити вірогідність прогресування 

АТС у пацієнтів у післяопераційному періоді, використані в якості 

контрольної групи дані 20 пацієнтів: із них 6 жінок (середній вік 49 ±8 років),  

14 чоловіків (середній вік 52 ± 2 років); середній термін спостереження 

27±20(міс.). 

Для кожного хворого контрольної групи проводилась оцінка ризику 

прогресування АТС за допомогою математичних моделей. Результати 

розрахованого ризику прогресування коронарного АТС співставлялись з 

реальними даними, що були отримані при повторних обстеженнях хворих. В 

якості прикладу оцінки ризику прогресування АТС наведені розрахунки 

ризику прогресування АТС у кількох пацієнтів після операції. 

Пацієнт Н., 54 років, термін спостереження (період між первинним та 

повторним обстеженнями) – 12 місяці. Для хворих статистично значимими 

виявились наступні фактори ризику коронарного АТС: штучний кровообіг, 

група коронарних артерій , оперативне втручання на артерії, функціонування 

шунта, термін спостереження (міс.), тип коронарного кровообігу, прийом 

антигіпертензивних препаратів, статинотерапія, наявність АТС ниркових 

артерій. Згідно, отриманої методом логістичної регресії, математичної моделі 

(формула 3.3.2) розрахунок ймовірності прогресування коронарного АТС має 

наступний вигляд: 

р =
1

1+𝑒1,201
= 0,231, 

 де z = –1,023·x1+ 0,766·x2 – 0,565·x3 +  0,876·x4 – 0,066·x5 +1,085·x6+ 

0,025·x7+0,626·x8+0,026·x9– 3,804 = –1,023·1+ 0,766·3– 0,565·2 +  0,876·2 – 

0,066·12 +1,085·1+ 0,025·1+0,626·1+0,026·1– 3,804 =-1,201 

Вірогідність позитивної динаміки коронарного АТС у даного хворого 

становить 23,1%. Оскільки p<0,5 (<50%) свідчить про незначний ризик 
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прогресування патологічного процесу, то ймовірність прогресування 

патологічного процесу у пацієнта незначна.  

Розрахована чутливість математичної моделі 0,91, специфічність – 0,75. 

Загальний відсоток правильно класифікованих значень – 87%. 

В зв’язку з низьким рівнем ризику розвитку коронарного АТС аналіз 

ймовірності прогресування патологічного процесу в кожній КА не 

проводився. 

Хвора П., 56 років, термін спостереження (період між первинним та 

повторним обстеженнями) – 7 місяць. Для хворих статистично значимими 

виявились наступні фактори ризику коронарного АТС: штучний кровообіг, 

група коронарних артерій , оперативне втручання на артерії, функціонування 

шунта, термін спостереження (міс.), тип коронарного кровообігу, прийом 

антигіпертензивних препаратів, статинотерапія, наявність АТС ниркових 

артерій.. Згідно, отриманої методом логістичної регресії, математичної 

моделі (формула 3.3.2) розрахунок ймовірності прогресування АТС у даної 

пацієнтки має наступний вигляд: 

р =
1

1+𝑒−2,616
= 0,932, 

де z = –1,023·x1+ 0,766·x2 – 0,565·x3 +  0,876·x4 – 0,066·x5 +1,085·x6+ 

0,025·x7+0,626·x8+0,026·x9– 3,804 = –1,023·1+ 0,766·3– 0,565·2 +  0,876·1 – 

0,066·7 +1,085·3+ 0,025·2+0,626·4+0,026·2– 3,804 = 2,616 

Вірогідність виникнення коронарного АТС у даної хворої становила 

93,2%. Оскільки p>0,5 (>50%) свідчить про значний ризик прогресування 

патологічного процесу, то ймовірність прогресування патологічного процесу 

у хворої висока.  

Розрахована чутливість моделі становить 78,1%, специфічність – 

67,4%, що свідчить про високий рівень достовірності даної математичної 

моделі. 
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3.5 Застосування методу математичного моделювання для аналізу 

виживання  

 

Для побудови ризику настання події як функції, що залежить від часу 

була використана регресія Кокса для того, що вивчити, як змінюється ризик 

настання події (прогресування атеросклерозу) в залежності від того, як довго 

пацієнт вже знаходиться в групі ризику, а також визначити наскільки 

важливими є інші його характеристики (штучний кровообіг (x1, r = -0,172), 

група коронарних артерій (x2, r = 0,313), оперативне втручання на артерії (x3, 

r = 0,239), функціонування шунта (x4, r = 0,287), тип коронарного кровообігу 

(x5, r = -0,077), прийом антигіпертензивних препаратів (x6, r = 0,097), 

статинотерапія (x7, r = 0,085), наявність АТС ниркових артерій (x8, r = 0,108).і 

як кожна з них впливає на ризик прогресування атеросклерозу . 

Обрана функціональна форма моделі: регресія Кокса припускає, що 

ризик настання події для i-того індивіда має вигляд: 

lnℎ𝑖(𝑡) = lnℎ0(𝑡) + 𝛽1𝑋𝑖1 + 𝛽2𝑋𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑖𝑛                           (3.5.1) 

де ℎ0(𝑡) ‒ «базовий» ризик, загальний для всіх індивідів; 

𝑋1 … 𝑋𝑛 ‒ показники, що впливають на прогресування АТС,  

𝛽1 … 𝛽𝑛‒ вагові коефіцієнти рівняння регресії Кокса. 

Коефіцієнти 𝛽1 … 𝛽𝑛 (табл.3.5.1) відображають вплив кожної з 

незалежних змінних штучний кровообіг, група коронарних артерій, 

оперативне втручання на артерії, функціонування шунта, тип коронарного 

кровообігу, прийом антигіпертензивних препаратів, статинотерапія, 

наявність АТС ниркових артерій на функцію ризику прогресування АТС: при 

збільшенні показників, що впливають на прогресування АТС і  фіксованих 

значеннях інших регресорів , ризик настання події зростає в exp ( βj ) разів. 
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Аналіз вагових коефіцієнтів 𝛽1 … 𝛽𝑛 (табл. 3.5.1) статистично значимих 

факторів ризику захворювання, показав, що найбільш впливовими 

чинниками є група коронарних артерій та функціонування шунта [15]. 

 

Таблиця 3.5.1‒ Статистично значимі фактори ризику прогресування 

АТС 

Фактор ризику 
Умовне 

позначення 

Коефіцієнт 

рівняння 

регресії Кокса  

𝛽1 … 𝛽𝑛 

Коефіцієнт 

кореляції з 

розвитком 

АТС 

Статистична 

значимість 

кореляції з 

розвитком АТС, р 

Штучний кровообіг x1 -0,618 -0,172 0,003 

Група коронарних 

артерій 
x2 0,474 0,313 0,001 

Оперативне 

втручання на 

артерії 

x3 -0,691 0,239 0,002 

Функціонування 

шунта 
x4 0,477 0,287 0,003 

Тип коронарного 

кровообігу 
x5 -0,013 -0,077 0,038 

Прийом 

антигіпертензивних 

препаратів 

x6 0,245 0,097 0,009 

Статинотерапія x7 0,158 0,085 0,018 

Наявність АТС 

ниркових артерій 
x8 0,052 0,108 0,002 

 

Математична модель прогнозування ймовірності прогресування АТС 

представлена формулою (5.1), має наступний вигляд 

lnℎ𝑖(𝑡) = lnℎ0(𝑡) –  0,618·x1 +0,474·x2  –   0,691·x3 + 0,477·x4 – 0,013·x5+ 

0,245·x6+0,158·x7+0,052·x8  (3.5.2) 

 

Знаючи оцінки параметрів і функцію інтенсивності , можна оцінити 

функцію миттєвого ризику через час t після операції, підставивши показники, 

що впливають на патологічний процес. 
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Висновки до розділу 3 

За допомогою кореляційного аналізу даних визначені фактори ризику, 

які впливають про прогрес АТС у післяопераційний період. Включення 

даних факторів у математичну модель визначення ризику прогресування 

атеросклерозу, дозволило забезпечити правильне віднесення пацієнта до 

групи ризику у 87 відсотках. Також було розглянуто регресію Кокса та 

побудовано математичну модель прогнозування ймовірності перебігу 

атеросклерозу у післяопераційний період. 
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РОЗДІЛ 4 АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЙ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА 

ПРОГРЕСУВАННЯ КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗУ У ХВОРИХ З 

КОРОНАРНИМ СТЕНТУВАННЯМ ТА ШУНТУВАННЯМ В АНАМНЕЗІ 

 

Multifactorial Dimensionality Reduction (MDR) був розроблений 

спеціально для визначення взаємодії між дискретними змінними, які 

впливають на бінарний результат (наприклад, наявність або відсутність 

прогресування АТС), і вважається непараметричною альтернативою 

традиційних статистичних методів, таких як логістична регресія. 

Результати аналізу, отримані методом МDR, аналогічні результатам, 

що отримані за допомогою методів кореляційного аналізу та логістичної 

регресії, але базуються на засадах теорії інформації і підрахунку 

інформаційного вмісту – ентропії [13, 14]. Його перевагою є можливість 

досліджувати не тільки наявність взаємозв’язку чинників, але і характер цих 

взаємодій. 

Граф міжфакторних взаємодій між прогресуванням коронарного АТС у 

пацієнтів з КС  в анамнезі та факторами ризику зображено на рис. 4.1.  

Колір ліній відображає характер взаємодії між факторами:  

- червоний – виражений синергізм,  

- оранжевий – помірний синергізм,  

- синій – виражений антагонізм,  

- зелений – помірний антагонізм, 

- коричневий – адитивна взаємодія.  

Відсоток (%) відображає силу і спрямованість взаємодії факторів (% 

ентропії).  

На рис. 4.1 фактори адитивної дії не показані, оскільки вони мають 

найменшу ентропію. 

Метод є зручним, по-перше, для визначення факторів (синергістів, 

антагоністів), які найсильніше впливають на вихідну ознаку – прогресування 
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АТС; по-друге, для визначення чинників, які впливають на фактори, що 

пов’язані з прогресуванням коронарного АТС, та піддаються терапевтичній 

корекції.  

Таким чином, метод значно полегшує розробку системи терапевтичних 

заходів, що спрямовані на запобігання прогресування коронарного АТС 

серед хворих з втручаннями на КА в анамнезі.  

Результатом аналізу факторів ризику прогресування коронарного АТС 

методом MDR є граф, що відображує міжфакторні взаємодії в групі хворих з 

КС в анамнезі (рис. 4.1).  

 

Рисунок 4.1‒ Граф міжфакторних взаємодій в групі хворих з КС в анамнезі 

Граф міжфакторних взаємодій в групі хворих з КС в анамнезі 

відображає силу впливу окремих факторів ризику прогресування 

коронарного АТС за допомогою показника ентропії: більше абсолютне 

значення показника ентропії свідчить про більш виражений взаємозв’язок 

чинника з прогресуванням АТС (рис. 4.1). 

Найбільший вплив мають наступні фактори ризику прогресування 

коронарного АТС: тяжкість ураження КА при первинному обстеженні 
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(ентропія 4,23%), термін спостереження (ентропія 2,05%), систолічний 

артеріальний тиск (САТ, ентропія 2,0%), стать (ентропія 1,93%), наявність  

АТС судин нижніх кінцівок (ентропія 1,89%) та ниркових артерій (ентропія 

1,48%), частота серцевих скорочень (ЧСС, ентропія 1,21%) (табл. 5.1). Крім 

того, вищеописані фактори пов'язані між собою синергічними та 

антагоністичними зв'язками (табл. 5.2).    

Такі фактори як тип КА (ПМШГ ЛКА, ОГ ЛКА, ПКА, ентропія 1,11%), 

інсульт в анамнезі (ентропія 0,70%),  діастолічний артеріальний тиск (ДАТ, 

ентропія 0,65%), прийом антигіпертензивних препаратів (ентропія 0,53%), 

цукровий діабет, тип 2 (ентропія 0,27%) мають несуттєвий впливу на 

прогресування коронарного АТС та не мають синергічних чи 

антагоністичних зв'язків з іншими чинниками ризику атерогенезу, що були 

включені у дослідження (рис. 5.1).   

Таблиця 4.1‒ Значення ентропії для факторів ризику прогресування 

коронарного АТС у хворих з КС в анамнезі 

Фактор ризику* Умовне позначення Показник ентропії (%) 

Тяжкість ураження КА при 

первинному обстеженні х3 4,23 

Термін спостереження x5 2,05 

САТ х11 2,0 

Стать  х8 1,93 

Наявність АТС судин нижніх кінцівок x17 1,89 

Наявність АТС ниркових артерій x16 1,48 

ЧСС х10 1,21 

Тип КA (ПМШГ та ОГ ЛКА, ПКА) x1 1,11 

Інсульт в анамнезі  x18 0,70 

Статинотерапія х14 0,68 

ДАТ x12 0,65 

Прийом антигіпертензивних препаратів  x13 0,53 

Ступінь ожиріння  х7 0,43 

Тип коронарного кровообігу х9 0,32 

Цукровий діабет тип 2 x19 0,27 

Загальний холестерин плазми крові х15 0,24 

Безпосереднє втручання на КА x2 0,08 

Вік  х6 0,01 

Рестеноз в стенті х4 0 
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 * чинники розташовані в порядку зниження показника їх ентропії 

 Таким чином, серед хворих з найбільш значимими факторами ризику 

прогресування коронарного АТС є: 

- фактори системного АТС та порушення обміну речовин (тяжкість 

ураження КА при первинному обстеженні, наявність АТС ниркових артерій); 

- анамнестичні фактори (термін спостереження, стать); 

- серцево-судинні чинники (САТ, ЧСС).  

Також за допомогою графу міжфакторної взаємодії для хворих можна 

оцінити характер взаємозв’язку між факторами всередині моделі (синергісти 

або антагоністи), що дає змогу визначити, яким чином за допомогою одних 

факторів можна посилити або послабити дію інших факторів, тим самим 

впливаючи на прогресування коронарного АТС серед пацієнтів цієї групи 

(табл. 4.2).   

Слід зауважити, що чинники ризику можна додатково розділити на 2 

підгрупи: 

- ті, що підлягають медикаментозній корекції (наприклад, САТ, ЧСС); 

- ті, що не підлягають медикаментозній корекції (наприклад, ми не можемо 

впливати на тяжкість ураження КА у хворого при первинній його 

госпіталізації, проте ми можемо вплинути на тяжкість ураження КА при 

повторних обстеженнях пацієнта шляхом зниження САТ). 

Крім того, корекція може бути спрямована як на ознаки-синергісти, так 

і на ознаки-антагоністи. При цьому очікуваний позитивний ефект може бути 

тим більш виражений, чим більшим є синергічний або антагоністичний 

зв'язок між факторами. Таким чином, результати, отримані за допомогою 

MDR, полегшують та обґрунтовують вибір лікувальної тактики у хворих з 

втручаннями на КА в анамнезі. 
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Таблиця 4.2‒ Структура взаємозв'язків між факторами ризику 

прогресування коронарного АТС серед хворих з КС  

Фактор ризику 

АТС, що 

підлягає впливу  

(Fх) 

Фактор ризику, який 

впливає на Fх 

Показник 

ентропії 

(%) 

Характер 

взаємозв’язку 

Можуть 

коригуватись 

терапевтично 

Тяжкість  

ураження КА 

при 

первинному 

обстеженні (x3) 

Стать (x8) -2,08 виражений антагонізм ні 

Наявність АТС судин 

нижніх кінцівок (х17) 
-2,05 виражений антагонізм ні 

САТ (x11) -1,79 виражений антагонізм так 

Стать (х8) 

САТ (х11) -2,05 виражений антагонізм так 

Термін спостереження 

(х5) 
-1,59 виражений антагонізм ні 

Безпосереднє 

втручання на 

КА (x2) 

Наявність АТС судин 

нижніх кінцівок (х17) 
-1,66 виражений антагонізм ні 

Наявність АТС 

судин нижніх 

кінцівок (х17) 

ЧСС (х10) -2,04 виражений антагонізм так 

Статинотерапія (х14) -1,95 виражений антагонізм так 

Загальний холестерин 

плазми крові (х15) 
-1,54 виражений антагонізм так 

Тип коронарного 

кровообігу (х9) 
-1,53 виражений антагонізм ні 

Ступінь ожиріння (x7) -1,52 виражений антагонізм так 

Наявність АТС 

ниркових 

артерій (x16) 

ЧСС (x10) -1,89 виражений антагонізм так 

Термін спостереження 

(x5) 
-1,48 виражений антагонізм ні 

Вік (x6) 
Загальний холестерин 

плазми крові (x15) 
2,45 виражений синергізм ні 

Тип 

коронарного 

кровообігу (x9) 

Ступінь ожиріння (x7) 1,97 виражений синергізм ні 

В групі хворих вираженими антагоністами між собою виступають 

наступні чинники: тяжкість ураження КА при первинному обстеженні, стать, 

САТ, ЧСС, АТС ниркових артерій та судин нижніх кінцівок, безпосереднє 

втручання на КА анамнезі, ступінь ожиріння, рівень загального холестерину 

плазми крові, статинотерапія, тип коронарного кровообігу та термін 

спостереження. Пояснювати надалі ми будемо лише ті взаємодії, які 

підлягають терапевтичному впливу:  

- впливати на тяжкість ураження КА, виявлену при первинному 

обстеженні ми не можемо, проте шляхом контролю САТ в наступному ми 

можемо нівелювати прогресування коронарного АТС у хворих з КС в 

анамнезі; 
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- оскільки атеросклеротичний процес перебігає більш агресивно в осіб 

жіночої статі, то шляхом контролю у них САТ ми можемо знизити 

ймовірність подальшого прогресування у них коронарного АТС; 

- знизити ризик прогресування коронарного АТС у хворих з АТС 

судин нижніх кінцівок, що перенесли КС, можна шляхом зниження ступеня 

ожиріння у пацієнтів, контролю ЧСС, рівня загального холестерину плазми 

крові за допомогою призначення ліпідзнижуючої терапії; 

- шляхом контролю у пацієнтів з КС в анамнезі ЧСС ми можемо 

знизити у них ризик виникнення АТС ниркових артерій та прогресування 

коронарного АТС. 

Таким чином, знизити ризик прогресування коронарного АТС серед 

хворих, можемо шляхом контролю у них рівня загального холестерину, ЧСС, 

САТ, призначення ліпідзнижуючої терапії та зниження ступеня ожиріння 

(табл. 2).  

Виражені синергічні зв'язки були виявлені між наступними чинниками: 

загальний холестерин плазми крові, вік пацієнта, ступінь ожиріння, тип 

коронарного кровообігу, статинотерапія, рестеноз у стенті.  

Синергічний зв'язок між віком хворого та рівнем загального 

холестерину можна пояснити підвищенням концентрації загального 

холестерину з віком.  

Синергічний зв'язок між типом коронарного кровообігу та ступенем 

ожиріння можна пояснити так: обидва ці показника пов'язані 

антагоністичними зв'язками з таким фактором як наявність АТС судин 

нижніх кінцівок, тому між собою у них – синергічні взаємозв'язки.  

Дещо парадоксальним виявився зв'язок між частотою виникнення 

рестенозу в стенті та прийомом пацієнтами ліпідзнижуючих препаратів: 

прогресування коронарного АТС у хворих з втручаннями на КА в анамнезі та 

рестеноз в стенті спостерігаються більш часто у осіб, що приймали статини. 

Проаналізувавши особливості (ретельність та дозування) прийому 
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ліпідзнижуючих препаратів виявилось, що призначення такої терапії 

відбувалось без одночасного контролю рівня загального холестерину крові, а 

прийом хворими препаратів був непостійним.  

Таким чином, серед пацієнтів з втручаннями на КА в анамнезі 

провідними чинниками ризику атерогенезу є фактори системного АТС та 

порушення обміну речовин (тяжкість ураження КА при первинному 

обстеженні, наявність АТС ниркових артерій, ступінь ожиріння), 

анамнестичні чинники (термін спостереження, статева приналежність для 

пацієнтів з КС в анамнезі та прийом антигіпертензивних препаратів). Для 

осіб з додатковими чинниками, що ініціюють прогресування патологічного 

процесу в КА, виявились травматичні фактори (наявність безпосереднього 

втручання на КА в анамнезі, функціональність шунта). 

Зменшити ризик прогресування коронарного АТС серед хворих 

можливо шляхом контролю ЧСС, САТ, особливо у осіб жіночої статі, 

нормалізації рівня загального холестерину плазми крові за допомогою 

ліпідзнижуючої терапії та зниження ступеня ожиріння пацієнтів. 

Таким чином, найбільш значимими групами факторів ризику 

прогресування коронарного АТС серед хворих обох груп виявились фактори 

системного АТС та порушення обміну речовин (тяжкість ураження КА при 

первинному обстеженні, наявність АТС ниркових артерій та додатково для 

пацієнтів з КШ в анамнезі – ступінь ожиріння), анамнестичні фактори 

(термін спостереження, а також стать для хворих з КС в анамнезі та прийом 

антигіпертензивних препаратів для пацієнтів, що перенесли КШ).  

Знизити ризик прогресування коронарного АТС серед хворих з 

втручаннями на КА в анамнезі можна шляхом зниження ступеня ожиріння, 

контролю рівня САТ та призначення пацієнтам-гіпертонікам 

антигіпертензивних препаратів. Серед хворих з КС в анамнезі контролювати 

прогресування патологічного процесу додатково можна шляхом контролю 
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ЧСС, а також рівня загального холестерину за рахунок призначення 

пацієнтам ліпідзнижуючих препаратів.  

 

Висновки до розділу 4 

У даному розділі було проаналізовано взаємодію чинників, що 

впливають на прогрес АТС у хворих з КС та КШ, побудовано графіки 

міжфакторних взаємодій між прогресуванням коронарного АТС у пацієнтів з 

КС та КШ в анамнезі та факторами ризику. 
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РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ 

У дипломному проекті розроблено метод прогнозування перебігу 

атеросклерозу у післяопераційний період. Програмний комплекс може бути 

використаний у центрах медичної статистики.  

На даному етапі роботи розглядаються основні положення охорони 

праці та безпеки у кабінеті функціональної діагностики (рис.5.1.1). 

5.1 Кабінет функціональної діагностики 

Параметри приміщення наведені в таблицях 5.1.1-5.1.2 

Таблиця 5.1.1 – Параметри приміщення  

№ Назва параметру Значення 

1 Довжина, а 4,00 м 

2 Ширина, b 5,00 м 

3 Висота, h 3,00 м 

4 Кількість працюючих, n 2 

5 Площа, S 20,00 м2 

6 Об’єм, V 60,00 м3 

 

Таблиця 5.1.2 – Характеристика об’єктів приміщення 

№ Назва об’єкту Марка обладнання Кількість, шт Позиція на 

схемі 

1 Тонометр AND UA-1200 1 14 

2 Вага механічна SECA 711 1 15 

3 Ноутбук Lenovo G580, 120 Вт 1 7 

4 Багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF3010, 960 Вт 1 8 

5 Робочий стіл - 2 2 

6 Стілець - 4 6 

7 Кушетка медицинська - 1 1 

8 Кондиціонер Samsung AQ09TSB, 2800 Вт 1 12 

9 Тумбочка - 1 9 

10 Шафа - 2 3 

11 Лампа ЛТБ-40 4 10 

12 Вікно - 2 4 

13 Двері - 1 13 

14 Радіатор М-140, 6 секцій 2 5 

15 Датчик теплової пожежної 

сигналізації 

Altronics SM-01 4 11 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.canon.ru%2Ffor_home%2Fproduct_finder%2Fmultifunctionals%2Flaser%2Fi-sensys_mf3010%2F&ei=hGlcVfSyMYumsgGy8IH4Dw&usg=AFQjCNE_3aTB784gOVHbOlt5AHN-vpDo8Q&bvm=bv.93756505,d.bGQ
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Рисунок 5.1.1 – План кабінету функціональної діагностики 

5.2 Оцінка потенційних небезпек і шкідливих виробничих факторів 

Визначено небезпечні і шкідливі виробничі фактори в кабінеті, що 

дозволять виявити небезпеки та розробити заходи по покращенню 

(нормалізації) умов праці (табл.5.2.1) [16].  

Таблиця 5.2.1 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори  

Фізичні Хімічні Біологічні Психофізіологічні 

-мікроклімат; 

-освітлення; 

-шум; 

-випромінення; 

-електронебезпека; 

-пожежонебезпека 

 

- пил 

 

- відсутні 
- нервово-психічні 

перевантаження: 

перенавантаження 

аналізаторів; монотонність 

праці 

 

5.2.1 Мікроклімат 

Мікроклімат впливає на роботу працівників та стан пацієнтів, які 

знаходяться у кабінеті [17].  

Таблиця 5.2.1.1 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні 

№ Джерело зміни показників мікроклімату Наслідок 

1 Нагрівання комп’ютерної техніки Нагрівання відео приборів, процесора комп’ютера та вихід 

зі строю 

2 Висока температура повітря зовні (на 

вулиці) 

Напруженість та зменшеність працездатності працівника 
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Продовження таблиці 5.2.1.1 

3 Низька температура повітря зовні (на 

вулиці) 

Некомфортні умови праці для працівника 

4 Протяги Захворювання працівників, збільшення кількості пилу. 

 

Таблиця 5.2.1.2– Заходи для нормалізації показників мікроклімату 

Заходи Реалізація 

Техн. 

 

У техн. 

обладн. 

Підставка для охолодження ноутбука, електронні засоби автоматики, що 

перешкоджають перегріву компресора.  

У приміщені У холодну пору року: Опалення (М-140). 

У теплу пору року: Кондиціонер типу спліт-системи, марки Samsung AQ09TSB 

(режим охолодження) 

Організаційні Раціоналізація режимів праці та відпочинку досягається скороченням тривалості 

робочої зміни, введенням додаткових перерв, створенням умов для ефективного 

відпочинку в приміщеннях з нормальними метеорологічними умовами. 

ЗІЗ Спец. одяг. відповідно до пори року. 

 

5.2.2 Освітлення 

Неправильно оснащене освітлення може стати причиною травмувань   (табл. 

5.2.2.1). У кабінеті присутнє природне та штучне освітлення [18].  

Таблиця 5.2.2.1 – Джерела небезпеки пов’язані із освітленням 

№ Джерело небезпеки Наслідок 

1 Недостатнє місцеве освітлення Перенапруження і як наслідок порушення зору 

працівника, зниження рівня працездатності 

 
2 Підвищена яскравість світла 

3 Неправильне налаштування яскравості монітору  

 

Таблиця 5.2.2.2 –Заходи уникнення наслідків ненормованого освітлення 

Заходи Реалізація 

Технічні 

заходи 

У технологічному 

обладнанні 

Антиблікове покриття екрану ноутбука  

У приміщенні Природнє освітлення – бокове, 2 вікна на схід та північ (1,2 (м) × 1,5 

(м)), склопакет двокамерний. Штучне освітлення – комбіноване (4 

світильника по дві лампи ЛТБ-40, P = 40 (Вт), закріплені на висоті 3 

(м)) 

Організаційні заходи Підтримання чистоти вікон  

Засоби індивідуального захисту Окуляри для роботи за ноутбуком 

 

5.2.3 Шум і вібрація 

Шум і вібрація виступають одним із негативних факторів, що 
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впливають на роботу працівників (табл. 5.2.3.1) [19].  

Таблиця 5.2.3.1 – Джерела шуму 

№ Джерело шуму Наслідок 

1 Система охолодження комп’ютера 
Пригнічення ЦНС, емоційна напруженість 

працівника, що може призвести до помилки в роботі 
2 

Установки для кондиціювання повітря 

 

Таблиця 5.2.3.2 – Заходи уникнення небезпек 

Заходи Реалізація 

Технічні заходи У технологічному 

обладнанні 

У корпусі ноутбука встановлені кулери, компресор 

кондиціонера винесено на зовні, прихований друкуючий 

механізм 

У приміщенні Для захисту від зовнішнього шуму встановлена шумоізоляція  

Організаційні заходи Режим праці і відпочинку, дотримування правил технічної 

експлуатації, проведення планово-попереджувальних оглядів та 

ремонтів 

Засоби індивідуального захисту Навушники Sony 

 

5.2.4 Випромінювання  

У даному розділі наведено джерела небезпечних випромінювань та наслідки 

для працівника при тривалому впливі (табл. 5.2.4.1). 

 

Таблиця 5.2.4.1 – Джерела випромінювань та статичної електрики 

№ Джерело небезпеки Наслідок 

1 Електромагнітне випромінювання від комп’ютера Болі у голові, сповільнення пульсу, порушення 

діяльності серцево-судинної системи 

2 Статична електрика внаслідок поляризації 

металевих частин комп'ютера 

Порушення ЦНС, нагрівання шкірного покрову, 

мимовільне скорочення м’язів 

 

Таблиця 5.2.4.2 – Заходи для уникнення небезпек спричинених 

випромінюванням 

 

Заходи Реалізація 

Організаційні Проведення переривів з деяким інтервалом часу 

Технічні 
Техн.обл. Встановлення ЖК-екранів 

Приміщ. Захист вікон сітками, металізованими шторами 

ЗІЗ Спеціальні захисні окуляри від елетромагнітного випромінювання 
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5.2.5 Електробезпека 

Враження людини електричним струмом може спричинити ряд 

небезпечних наслідків (табл. 5.2.5.1) [20].  

Таблиця 5.2.5.1 – Джерела небезпеки 

№ Джерело небезпеки Наслідок 

1 Пошкоджені кабелі чи несправні вузли  Ураження працівника струмом, як внаслідок 

пошкодження шкірного покриву – опіки, 

механічні ушкодження; отримання інших 

електротравм, що можуть стати летальними для 

працівника 

2 Деталі комп’ютерної техніки, що знаходяться 

піднапругою 

3 Відсутність ізоляції 

 

Таблиця 5.2.5.2 – Заходи для уникнення травматизму 

Заходи Реалізація 

Технічні 

заходи 

У техн. обладь. Ввімкнення техніки в мережу через заземлені фільтри. 

 

У приміщені В коридорі знаходиться автоматичний вимикач S203-С 6kA (ABB) на 

63A з захисними характеристиками С ГОСТ Р50345-99 (МЭК 60898-

95). Прихована та ізольована проводка. Електричні блоки безпеки. 

Встановлено запобіжники типу «пробка-автомат». 

Організаційні заходи Всі працюючі ознайомлені з правилами техніки безпеки, своєчасне 

навчання і перевірка знань працівників з питань електробезпеки 

ЗІЗ Діелектричні рукавиці 

 

5.2.6 Небезпека пожежі 

У приміщенні є займисті речовини: волокнисті (папір), тверді (дерево), 

пластикові, тому необхідно визначити основні джерела можливості 

спричинення пожежі (табл. 5.2.6.1) [21]. 

 

 Таблиця 5. 2.6.1– Джерела небезпеки 

№ Джерело небезпеки Небезпечний фактор Наслідок 

1 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 

2 Щільність проводки Oплавлення ізоляції 

3 Загоряння будівлі внаслідок 

зовнішніх впливів 

Виникнення пожежі чи 

вибуху 

4 Недотримання заходів 

пожежної безпеки 

Загоряння матеріалів, 

устаткування 

5 Матеріали і речовини, 

схильні до займання 
Загоряння матеріалів 
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Таблиця 5.2.6.2– Заходи попередження пожежі 

Заходи Реалізація 

Організаційні Організація пожежної охорони, навчань, інструктажів та ін. 

Технічні У техн. 

обладн. 
Обладнання найбільш стійке до пошкоджень. Вимикати, з розеток, при 

відсутності. 

У приміщ.  Вільний доступ до мережних рубильників та вимикачів. Датчик теплової 

пожежної сигналізації Altronics SM-01. У коридорі – пожежний кран та рукав. 

ЗІЗ Протигази, респіратори та маски, захисний одяг. 

 

5.2.7 Хімічні фактори 

Таблиця 5.2.7.1 – Джерела небезпеки 

№ Джерело небезпеки Наслідок 

1 Відсутність вологого прибирання  Шкідливий вплив на дихальну систему. 

2 Забруднений кондиціонер 

 

Таблиця 5.2.7.2 –Засоби і захист від шкідливих хімічних факторів 
Заходи Реалізація 

Технічні 

заходи 

У технологічному 

обладнанні 

Вільна циркуляція повітря 

У приміщенні Підтримання порядку та чистоту, що виключало б можливість 

накопичення пилу . 

Організаційні заходи Щоденно - вологе прибирання підлоги та сухе прибирання полиць і 

шаф; у плановому порядку, не рідше одного разу на місяць - санітарні 

дні – вологе прибирання шаф, плінтусів, підвіконь та знепилювання 

коробок із документами 

Засоби індивідуального ахисту  Медична маска 

 

Висновки до розділу 5 

 

У даному розділі дипломної роботи розглянуто робочий кабінет функціональної 

діагностики, а також розглянуті норми та заходи з охорони праці й техніки 

безпеки. 

Розглянуте  приміщення   має  належні параметри площі та об’єму. 

Підтримка мікроклімату відповідає нормам завдяки кондиціонеру. 

Освітлення та рівень шуму відповідають нормам.  
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Завдяки добре організованому розташуванні приладів та їх захисту від 

перенавантаження, в приміщенні дотримані норми пожежної та 

електробезпеки. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 

У рамках виконання дипломної роботи був розроблений метод 

прогнозування перебігу атеросклерозу у післяопераційний період . Було 

досягнуто наступне: 

1) аналіз існуючих методів статистичного аналізу та моделювання 

(ознайомлення з літературою); 

2) визначено та досліджено фактори ризику прогресу атеросклерозу: 

за допомогою кореляційного аналізу даних визначені фактори ризику, 

які впливають про прогрес АТС у післяопераційний період (штучний 

кровообіг (r = -0,172), група коронарних артерій (r = 0,313), оперативне 

втручання на артерії (r = 0,239), функціонування шунта ( r = 0,287), термін 

спостереження (міс.) (r = 0,267), тип коронарного кровообігу (r =-0,077), 

прийом антигіпертензивних препаратів (r = 0,097), статинотерапія (r = 0,085), 

наявність АТС ниркових артерій (r = 0,108)); 

3) побудовані моделі (логістична регресія та дискримінантний аналіз) 

перебігу прогресу атеросклерозу: 

включення даних факторів у математичну модель визначення ризику 

прогресування атеросклерозу, дозволило забезпечити правильне віднесення 

пацієнта до групи ризику у 87 відсотках. 

4) аналіз віддаленого періоду кривими виживаності:  

побудовано модель ризику прогресування атеросклерозу у пацієнта у 

післяопераційний період в залежності від часу. 

Усі поставлені завдання були виконані в повному обсязі. 
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