
Анотація 

 

Метою даної курсової роботи є визначення взаємозв’язків між окремими гормонами та 

їх сумісного впливу на показники інших гормонів в організмі чоловіка та жінки.  Ідеєю 

роботи є  довести факт того, що для планування вагітності необхідним фактором є 

нормальний стан гормонів в організмі як чоловіка, так і жінки, хоча питома вага 

гормонів останньої є більш значущою саме для перебігу вагітності, і найменше 

відхилення концентрації від норми хоча б одного гормону може призвести до чималих 

проблем у зачатті, і в найгіршому випадку - безпліддя. Для якісного підтвердження 

факторів впливу деяких гормонів побудовано модель, яка прогнозує стан ЛГ  для 

нормального планування вагітності. Це допоможе візуально дослідити відхилення 

показників та визначити заходи щодо поліпшення гормональної ситуації задля зачаття 

плоду. 

 

 

 

Аннотация 

 

Целью данной курсовой работы является определение взаимосвязей между отдельными 

гормонами и их совместного влияния на показатели других гормонов в организме 

мужчины и женщины. Идеей работы является доказать факт того, что для планирования 

беременности необходимым фактором является нормальное состояние гормонов в 

организме как мужчины, так и женщины, хотя удельный вес гормонов последней 

является более значимым именно для течения беременности, и малейшее отклонение 

концентрации от нормы хотя бы одного гормона может привести к значительным 

проблемам в зачатии, и в худшем случае - бесплодие. Для качественного 

подтверждения факторов влияния некоторых гормонов построена модель, которая 

прогнозирует состояние ЛГ для нормального планирования беременности. Это поможет 

визуально исследовать отклонения показателей и определить меры по улучшению 

гормональной ситуации для зачатия плода. 

 

 



 

 

 

 

Аnnotation 

 

The meta of this course is to determine the relationships between individual hormones and 

their influence on the performance of other hormones in the body of men and women. The 

idea is to prove the fact that the planning of pregnancy is necessary with a normal state of 

hormones in both men and women, although the proportion of hormones is more significant 

for the course of pregnancy, and the slightest deviation from the norm concentration at least of 

one hormone may lead to significant problems in the impregnation, and, at worst, infertility. 

For the quality confirmation of the influences of some hormones were built a model that 

predicts the status of LH for the normal pregnancy planning. Such approach will help to 

examine the deviation of the indicators and to identify measures for improving of the 

hormonal situation for the impregnation of the fetus. 

 

 

 


