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Метою роботи було розроблення та випро-
бування моделей прогнозу ефективності лікування 
гемангіоми у дітей. Для розроблення моделей було 
використано показники 84 дітей з гемангіомою, які 
одержували три види лікування. Для лікування 
першої групи дітей (17 осіб) було застосовано про-
панолол, у другій групі (15 осіб) використано тим-
олол, у третій групі (52 дитини) використано тим-
олол з компресією. 

Моделі прогнозу результату лікування геман-
гіоми розроблено з використаннім нечіткої логіки. 
Цінність розроблених моделей полягає у тому, що 
для визначення можливого результату лікування 
та вибору його оптимальної тактики використову-
ються показники, які визначаються під час первин-
ного обстеження дитини. 

Для прогнозу ефективності лікування пропо-
нололом інформативними є термін початку ліку-
вання та показник активності гемангіоми. У якості 
додаткових показників використовуються термін 
від народження дитини до появи гемангіоми та від-
хилення від нормальних значень показників клініч-
ного аналізу крові.

При використанні тимололу основними інфор-
мативними показниками для прогнозування ефек-
тивності лікування є термін від початку лікування, 
показник активності гемангіоми та тривалість ліку-
вання, яка може бути обрана з інтервалу від 5 до 
11 місяців. У якості додаткових показників викорис-
товуються значення сироваткових маркерів апоп-
тозу та маса тіла дитини при народженні.

При використанні тимололу з компресією для 
прогнозування ефективності лікування основними 
інформативними показниками є травалість ліку-
вання, термін початку лікування та показник актив-
ності гемангіоми на початку лікування. Тривалість 
лікування може бути обрана у кожному конкрет-

ному випадку, виходячи із бажаного результату, з 
інтервалу 5-19 місяців. У якості додаткових показ-
ників використовуються дані про морфологічний 
тип гемангіоми, глибину її розповсюдження та на-
явність факторів, що провокують її зростання.

Середні значення помилок моделей погнозу 
показників, що характеризують ефективність ліку-
вання з використанням різних методів, становлять 
для показника активності гемангіоми 0,03-9,1%; 
для показника косметичного ефекту в процесі лі-
кування – 2,2-9,4%; для показника косметичного 
ефекту після лікування – 0,98-5,0%. 

Ключові слова: гемангіома новонароджених, 
методи лікування, пропранолол, тимолол, компре-
сія, моделі прогнозу.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Стаття є фрагментом науко-
во-дослідної роботи кафедри дитячої хірургії та 
дитячої анестезіології Харківського національно-
го медичного університету МОЗ України за темою 
«Удосконалення та розробка методів діагностики 
і хірургічного лікування захворювань і травм ор-
ганів черевної порожнини та грудної клітки, судин 
верхніх та нижніх кінцівок із використанням мініін-
вазивних методик у пацієнтів з високим ризиком 
розвитку післяопераційних ускладнень», № держ. 
реєстрації 0116U004991.

Вступ. Гемангіома є одною з найбільш по-
ширених доброякісних пухлин у новонароджених. 
Вона являє собою неопластичне проліферативне 
утворення, яке характеризується періодом росту 
(проліферації) після народження і можливою спон-
танною інволюцією (регресією) [1, 2, 3]. Гемангіо-
ми трапляються у 4-10 % новонароджених дітей 
переважно у дівчаток. Ризик виникнення гемангі-
оми підвищується у дітей з екстримально низькою 
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масою тіла при народженні, у дітей, народжених 
від матерів старшого віку, за багатоплідній вагіт-
ності та патології плаценти [4]. Множинні ураження 
спостерігаються майже у 20 % випадків і можуть 
траплятися у сполученні з ураженнями внутрішніх 
органів. Близько 60 % гемангіом локалізуються в 
косметично і життєво значущих зонах обличчя та 
шиї [5, 6, 7]. Поширені гемангіоми, гемангіоми з 
глибоким проростанням, ураженням естетичних і 
вітальних структур потребують прецензійної діа-
гностики для виключення злоякісної природи, а та-
кож індивідуального підбору терапії [8, 9]. 

Незважаючи на підвищений інтерес до про-
блем лікування гемангіом і велику кількість розро-
блених методик, відсутні чіткі критерії вибору ме-
тоду терапії та його ефективності. Різноманітність 
форм, локалізації і поширеності гемангіом викли-
кає необхідність подальшого пошуку ефективних 
методів лікування. Однак, за сучасними даними, 
процент хворих з низькою ефективністю лікування 
залишається значним [10, 11].

Сучасним підходом до вибору ефективного 
методу лікування гемангіоми можуть стати методи, 
обрані на основі попереднього прогнозування їх 
результатів, що може бути здійснено шляхом вико-
ристання відповідних моделей прогнозу. На основі 
моделей прогнозу можуть бути створені системи 
підтримки прийняття рішень (СППР) лікарем щодо 
вибору методу лікування, який дозволить отрима-
ти найкращий результат лікування гемангіоми за 
коротший термін.

Мета роботи – розроблення та випробування 
моделей прогнозу ефективності лікування гемангі-
оми у дітей.

Матеріал та методи дослідження. Для по-
будови моделей прогнозу результату лікування ге-
мангіоми у дітей було проведено аналіз показни-
ків, які визначалися до та після лікування. У якості 
результатів лікування було обрано показники за 
шкалою активності гемангіоми (ШАГ), за візуально-
аналоговою шкалою (ВАШ 1) (визначався через 3 
місяця після початку лікування) та ВАШ 2 (визна-
чався після закінчення лікування). Показник за 
ШАГ характеризує активність гемангіоми та в ре-
зультаті успішного лікування зменшується, а показ-
ник за ВАШ визначає косметичний ефект лікування 
і в процесі успішного лікування збільшується.

Для розроблення моделей було використано 
показники 84 дітей з гемангіомою, які одержували 
три види лікування. У всіх дітей визначалися такі 
показники: вага дитини при народженні, термін по-
яви гемангіоми, строк початку лікування, тривалість 
лікування, сироваткові маркери апоптозу (FasL, 
sFasL), клінічні показники крові, а також показники, 
що характеризують гемангіому (локалізація, роз-
мір, глибіна розповсюдження, морфологічний тип). 

Для лікування першої групи дітей (17 осіб) було 
застосовано пропранолол, у другій групі (15 осіб) 
використано тимолол, у третій групі (52 дитини) 
використано тимолол з компресією. За всіма по-
казниками, які визначалися у дітей, за кожного з 
видів лікування було проведено кореляційний ана-
ліз та визначено, які показники впливають на його 
результат. 

Вихідні дані, одержані під час обстеження ді-
тей з ГН та використані для розроблення моделей, 
оброблялися і аналізувалися із застосуванням 
системи комп’ютерної алгебри Scilab [12]. Інстру-
ментальний пакет нечіткої логіки sciFLT, який реа-
лізує машину нечіткого логічного висновку Сугено 
в Scilab, використовувався для розробення моде-
лей прогнозу. Нечіткі моделі в Scilab є текстовими 
файлами з формалізованим описом функцій при-
належності (тип апроксимуючої функції з параме-
трами), матриці з коефіцієнтами лінійних функцій 
у висновках правил і типу системи нечіткого виве-
дення (Сугено).

Для застосування вже розроблених моделей 
в процесі супроводу лікування гемангіоми у дітей 
можливості системи Scilab надлишкові, а її інтер-
фейс не придатний для використання користува-
чем, який не має відповідних практичних навичок. 
З цієї причини для практичного використання ре-
зультатів роботи у клінічній практиці було розро-
блено графічний додаток для операційної системи 
Windows, в якій інтегрована машина нечіткого виве-
дення Сугено з моделями, а також інтуїтивно зрозу-
мілий інтерфейс користувача, використання якого 
не потребує додаткового навчання персоналу.

Програмний додаток розроблено з викорис-
танням мови програмування C # і програмної плат-
форми Microsoft .NET Framework. Програмна ре-
алізація машини нечіткого логічного виходу вико-
ристовує вільно поширювану програмну бібліотеку 
Fuzzy Logic Library for Microsoft .Net (fuzzynet) [13], 
яка надається її автором у вигляді динамічної бі-
бліотеки коду, що виконується, або вихідного коду 
на мові програмування C #.

Результати дослідження. За першим видом 
лікування (Г1) було виявлено значимі кореляції між 
показниками за ШАГ1 та ШАГ2, тобто кінцевий ре-
зультат достовірно залежить від початкової актив-
ності гемангіоми. Показник за ВАШ1 достовірно ко-
релює зі строком появи гемангіоми (СП); показник 
за ВАШ 2 корелює з показником за ВАШ  1, а також 
з показником, що відображує наявність відхілення 
показників клінічного аналізу крові від норми.

За другим видом лікування (Г2) виявлено до-
стовірні зв’язки показника за ШАГ 2 з масою тіла 
дитини при народженні, терміном початку лікуван-
ня (ПЛ), тривалістю лікування та ШАГ 1. Показник 
за ВАШ 1 корелює з масою дитини при народженні, 
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тривалістю лікування та з показником за ШАГ 2. 
Показник за ВАШ 2 корелює зі значенням показни-
ка sFasL 1 (на початку лікування).

За третім видом лікування (Г3) виявлено 
достовірні зв’язки між показником за ШАГ 2 та 
sFasL 1, тривалістю лікування та значенням по-
казника за ШАГ 1. Показник за ВАШ 1 корелює з 
sFas 2, терміном початку лікування, тривалістю 
лікування та показником, що характеризує вплив 
факторів провокуючих ріст гемангіоми. Встановле-
но, що показник за ВАШ 2 залежить від морфотипу 
гемангіоми, глибіни її розповсюдження, терміну по-
чатку лікування та значення показника за ВАШ 1.

Таким чином, при побудові моделей прогнозу 
показників за ШАГ та ВАШ на етапі завершення лі-
кування було використано показники, які достовір-
но корелюють з ними.

Загальна схема побудови моделей погнозу 
результату лікування наведена на рис. 1. Вихідні 
дані поділяються залежно від виду лікування на 
умовні групи Г1, Г2 і Г3. Далі для зменшення роз-
мірності матриць навчальних даних в кожній групі 
проводиться відбір найбільш значущих показників. 
Згруповані і очищені дані служать вхідними дани-
ми для подальшого синтезу прогнозних моделей. 
Отримані таким чином моделі в подальшому вико-
ристовуються для прогнозу результатів лікування 
(ШАГ 2, ВАШ 1 і ВАШ 2).

Рис. 1. Загальна схема побудови моделей прогнозу 
результату лікування за різними методами

Синтез моделей прогнозу результату лікуван-
ня гемангіом за різними методами відбувався за 
однаковою схемою. Приклад цієї схеми для варі-
анту лікування Г2 та прогнозу показника за ШАГ 2 
наведено на рис. 2.

Рис. 2. Приклад синтезу нечіткої моделі прогнозу ре-
зультату лікування гемангіоми (показник за ШАГ 2)

Для отримання нечітких правил і параметри-
зації їх функцій приналежності набір вхідних да-
них кластеризується за субтрактивним методом 
за гірським алгоритмом [14]. Кожному отриманому 
в результаті кластеру ставиться у відповідність 
одне нечітке правило, а координатами центрів 
кластерів є вершини (максимум функції Гауса [15]) 
функції приналежності. Одночасно з цим розрахо-
вуються коефіцієнти лінійної функції виведення. 
Формальний запис системи нечіткіх рівнянь, набір 
координат центрів, параметрів стиснення-розтягу-
вання та лінійніх рівнянь утворює модель прогнозу. 
На рис. 2 наведено набір показників, за якими бу-
дується модель. До них відносяться маса дитини 
при народженні, строк від народження до початку 
лікування та тривалість лікування. За цими по-
казниками відбувається кластеризація хворих та 
розрахунок відповідних параметрів функцій прина-
лежності.

Після синтезу моделі проводиться її подаль-
ша настройка для підвищення точності. Приклад 
процедури налаштування моделі для другого виду 
лікування наведено на рис. 3.

Формальний запис нечіткої моделі заванта-
жується в машину нечіткого виведення. На її вхід 
подаються вхідні дані з навчальної вибірки і прово-
диться розрахунок прогнозу вихідних показників. 
Далі проводиться розрахунок абсолютних значень 
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помилок прогнозу з використанням моделі і фак-
тичних значень з навчальної вибірки. Після чого 
проводиться оцінка значень помилок і якщо їх рівні 
не є мінімальними, то проводиться зміна параме-
трів стиснення-розтягування функції приналеж-
ності і коефіцієнтів функції виведення.

Після цього проводиться повторний розраху-
нок прогнозу показників, рівня помилок і його ана-
ліз до тих пір, поки не буде досягнуто одночасно 
мінімальне значення максимальної і середньої 
помилки. Оскільки існує ймовірність отримання 
неякісних моделей, які достовірно працюють тіль-
ки на навчальних даних, після процедур синтезу і 
налаштування моделей проводиться перевірка їх 
адекватності. Ця процедура складається з почер-
гового виключення з матриці навчальних даних од-
ного рядка з набором показників конкретної дити-
ни і подальшого повторення процедур синтезу і на-
лаштування моделі. Далі проводиться розрахунок 
результатів прогнозу з використанням нової отри-
маної моделі за вхідними даними за виключенням 
одного набору показників. Після цього аналізують-
ся помилки прогнозу цієї моделі, і якщо їх величини 
незначно (менше 1%) відрізняються від величин 
помилок повної моделі, то процедура перевірки 
повторюється для наступного рядка. Таким чи-
ном проводиться перевірка кожного рядка матриці 
навчальних даних. Якщо в результаті процедури 
для всіх рядків матриці навчальних даних зна-
чення помилок прогнозу відрізняються несуттєво, 

то робиться висновок про 
адекватність отриманої мо-
делі.

Результати оцінювання 
точності моделей прогнозу 
показників, які характеризу-
ють ефективність лікування 
гемангіом у дітей, наведено 
у табл. 1.

За даними табл. 1 мож-
на зазначити, що всі моде-
лі мають достатню точність 
прогнозування показників, 
що дозволяє використовува-
ти їх на етапі вибору методу 
лікування гемангіоми.

Для вибору індивідуалі-
зованого та найбільш ефек-
тивного методу лікування ге-
мангіоми у дітей розроблено 
систему підтримки рішення 
лікарем, структурна схема 
якої наведена на рис. 4.

Таблиця 1 – Середні значення помилок моделей про-
гнозу показників, що характеризують ефективність лі-
кування з використанням різних методів

Метод лікування
Показник, %

ШАГ 2 ВАШ 1 ВАШ 2
З використанням пропра-
нололу 7,1 2,2 3,7

З використанням тимоло-
лу 0,03 2,7 0,98

З використанням тимоло-
лу з компресією 9,1 9,4 5,0

При первинному зверненні хворого у нього ви-
значаються інформативні показники. Для першої 
моделі лікування з використанням пропоналолу 
основними інформативними показниками є термн 
початку лікування та показник за ШАГ. У якості до-
даткових показників використовуються термін поя-
ви гемангіоми від народження дитини та відхилен-
ня від нормальних значень показників клінічного 
аналізу крові. Для другої моделі лікування з вико-
ристанням тимололу основними інформативними 
показниками є термін початку лікування та показ-
ник за ШАГ. Особливе місце у цій моделі займає 
тривалість лікування. Для цього методу лікуван-
ня тривалість лікування у середньому становить 
(7,1±2,2) місяця з розмахом від 5 до 11 місяців. У 
моделі можна змінювати термін лікування у інтер-
валі 5-11 місяців та обирати оптимальний, за якого 
будуть одержані кращі значення показників ШАГ2, 

Рис. 3. Приклад процедури налаштування нечіткої моделі прогнозу
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ВАШ1 і ВАШ2. У якості додаткових показників у 
цій моделі використовуються значення sFasL1 та 
маса тіла дитини при народженні.

Для третьої моделі лікування з використан-
ням тимололу з компресією також основними ін-
формативними показниками є травалість лікуван-
ня, термін початку лікування та показник за ШАГ 
на початку лікування (ШАГ1). Як і у попередньому 
випадку можна підлаштовувати показник, який ви-
значає тривалість лікування та обирати її у кож-
ному конкретному випадку, виходячи із бажаного 
результату. У середньому термін лікування за цим 
методом становить (8,1±2,6) місяців з розмахом 
від 5 до 19 місяців. У якості додаткових показників 
використані дані про морфологічний тип гемангіо-
ми, глибини її розповсюдження та наявність фак-
торів, що провокують її зростання.

Після розрахунку за всіма моделями можна за 
значеннями показників при зверненні за лікуван-
ням обрати найбільш ефективне, причому задав-
ши бажаний термін лікування.

Для прикладу наведемо результати прогнозу-
вання результатів лікування пацієнта О., віком 2 
місяці, який був госпіталізований для дообстежен-
ня з приводу новоутворення лівого передпліччя і 
кисті. При огляді виявлене яскраво-червоне утво-
рення, що поширюється на нижню третину лівого 

передплічча і долонну поверхню лівої кисті, місця-
ми підвищується над поверхнею шкіри до 1-2 мм, 
напружене, поверхня горбиста, при надавлюванні 
безболісне, блідніє, максимальний розмір дося-
гає 6 см. З анамнезу відомо, що новоутворення 
з’явилося у віці двох тижнів і прогресивно збіль-
шувалося за площею та товщиною. Вагітність про-
тікала нормально, пологи фізіологічні у терміні 39 
тижнів. Вага тіла дитини при народженні 3300 г. 
Вигодування грудне. Супутньої патології, а також 
судинних аномалій у родичів не відмічено. За ШВГ 
оцінка була 3 бали, за ШАГ – 11 балів. Показники 
загального клінічного аналізу крові, вміст глюко-
зи у крові у межах норми. За даними УЗД серця 
у дитини наявни функціонуюче овальне вікно та 
аномальна хорда лівого шлуночка. Показник sFas 
становив 14,72 нг/мл, sFasL – 3,09 нг/мл. У зв’язку 
з активним ростом утворення було призначено 
комбіноване місцеве лікування, яке поєднувало 
застосування розчину тимололу малеату 0,5% по 
2 краплі тричі на добу і перманентну компресію. За 
1 місяць з початку проведення лікування відміча-
лася поява ознак регресії у вигляді посвітління за-
барвлення і зменшення висоти утворення. Через 
3 місяці проведено оцінку утворення за ШАГ, при 
цьому відмічено зниження балу до 5, бал за ВАШ 
оцінено в 50. Показник sFas становив 11,28 нг/мл, 

Рис. 4. Структурная схема системи підтримки прийняття рішень лікарем щодо вибору методу лікування  
гемангіоми у дітей
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sFasL – 6,57 нг/мл. Загальний курс лікування три-
вав 7 місяців. Після завершення лікування бал за 
ВАШ становив 90, що відповідає відмінному ре-
зультату.

На рис. 5-7 наведено екранні форми роботи 
моделей прогнозу за трьох можливих видах ліку-
вання хворого О. Термін лікування у всіх випадках 
було обрано 7 місяців. Можна зазначити, що най-
кращі результати при заданому терміні лікування 
дає другий метод, оскільки показник за ШАГ2 до-
рівнює 5, за ВАШ1 – 50, за ВАШ2 – 93. Третій ме-
тод дає фактично східний результат, хоча показник 
за ВАШ1 дорівнює 48. Перший метод за обраний 
термін лікування дає гірші резуьтати. Можна зазна-
чити, що результати прогнозування співпадають з 
даними, отриманими в результаті лікування паці-
єнта третім методом.

Рис. 5. Екранна форма моделі прогнозу результату 
лікування пациента О. з використанням пропонололу

Рис. 6. Екранна форма моделі прогнозу результату 
лікування пацієнта О. з використанням тимололу

Рис. 7. Екранна форма моделі прогнозу результату 
лікування пацієнта О. з використанням тимололу з 

компресією

Обговорення результатів дослідження. За 
даними сучасної літератури, на вибір методу ліку-
вання гемангіом впливають такі її характеристики, 
як: розмір, локалізація, морфологічний тип [16, 17]. 
Проте, як медикаментозна, так і хірургічна моделі 
лікування гемангіоми варіабельні, що є проявом 
відсутності єдиного підходу [18, 19]. Аналіз сучас-
ної літератури показав, що оцінка ефективності лі-
кування, зазвичай, основана на аналізі результатів 
лише одного з методів, або на порівняльному ана-
лізі двох методів лікування. Найбільш поширеним 
методом оцінювання є визначення змін розміру та 
зовнішнього виду гемангіоми [20], або використо-
вуються дані УЗД [21]. В інших роботах ефектив-
ність лікування гемангіоми оцінюють за показника-
ми шкал [22] . 

У сучасних керівництвах щодо лікування ге-
мангіом існують певні протеріччя, які стосуються 
показань, режимів, дозування препаратів і особли-
востей моніторингу стану хворого [23].

Встановлено, що лікування ГН в проліфера-
тивну фазу дозволяє досягнути найкращого ре-
зультату [24].

За сучасними уявленнями, прогнозування пе-
ребігу гемангіоми, а також її чутливості до різних 
методів лікування може бути засноване на вико-
ристанні сироваткових біомаркерів [25, 26], резуль-
татів клінічних спостережень окремих типів геман-
гіом [27, 28], особливостей її локалізації [29,30], 
наявності генетичних факторів [31]. Означені під-
ходи не дозволяють індивідуалізовано

Проведені нами дослідження показали, що 
клінічно придатною методикою вибору лікувальної 
тактики у повсякденній практиці лікаря може бути 
методика, заснована на попередньому прогнозу-
ванні можливого перебігу і результату лікування 
гемангіоми з використанням того чи іншого методу. 
Таке прогнозування може бути проведене з вико-
ристанням розроблених нами моделей прогнозу, 
які враховують клініко-анамнестичні характерис-
тики хворого з гемангіомою, визначені до початку 
лікування. 

Таким чином, розроблені моделі прогнозу 
ефективності лікування ГН 

дозволяють лікарю обрати найбільш ефек-
тивний метод та визначити його тривалість. Про-
грамний модуль, який реалізує систему підтримки 
прийняття рішень лікарем щодо вибору оптималь-
ного методу лікування ГН, яка включає всі розро-
блені моделі прогнозу, може бути використаний у 
закладах охорони здоров’я різного рівня надання 
медичної допомоги. Використання модулю не по-
требуєт спеціального обладнання та додаткової 
підготовки медичного персоналу.
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Висновки
1. Цінність розроблених моделей прогнозу поля-

гає у тому, що для визначення можливого ре-
зультату лікування та вибору його оптималь-
ної тактики використовуються показники, які 
визначаються під час первинного обстеження 
дитини. 

2. Для прогнозу ефективності лікування пропо-
нололом інформативними є термін початку 
лікування та активність гемангіоми за ШАГ. 
У якості додаткових показників використову-
ються термін від народження дитини до появи 
гемангіоми та відхилення від нормальних зна-
чень показників клінічного аналізу крові.

3. При використанні тимололу основними інфор-
мативними показниками для прогнозування 
ефективності лікування є термін від початку 
лікування, активність гемангіоми за ШАГ та 
тривалість лікування, яка може бути обрана з 
інтервалу від 5 до 11 місяців. У якості додат-
кових показників використовуються значення 
sFasL1 та маса тіла дитини при народженні.

4. При використанні тимололу з компресією т 
для прогнозування ефективності лікування 
основними інформативними показниками є 
травалість лікування, термін початку лікуван-
ня та показник за ШАГ на початку лікуван-
ня. Тривалість лікування може бути обрана 
у кожному конкретному випадку, виходячи із 
бажаного результату, з інтервалу 5-19 місяців. 
У якості додаткових показників використову-
ються дані про морфологічний тип гемангіо-
ми, глибину її розповсюдження та наявність 
факторів, що провокують її зростання.

5. Середні значення помилок моделей прогнозу 
показників, що характеризують ефективність 
лікування з використанням різних методів, 
становлять для показника за ШАГ 0,03-9,1%; 
для показника за ВАШ1 – 2,2-9,4%; для показ-
ника за ВАШ2 - 0,98-5,0%. 

Перспективою подальших досліджень є 
вивчення інформативності сироваткових маркерів 
апоптозу у дітей з гемангіомами різних морфоло-
гічних типів на різних етапах лікування.
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УДК 616-006.311.03-053:519.24
МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА ЭФФЕКТИВНОсТИ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМАНГИОМЫ У ДЕТЕЙ
Вивчарук В. П., Кочина М. Л., Фирсов А. Г.
Резюме. Целью работы была разработка и апробация моделей прогноза эффективности лечения 

гемангиомы у детей. Для разработки моделей были использованы показатели 84 детей с гемангиомой, 
которые получали три вида лечения. Для лечения первой группы детей (17 человек) был использован 
пропанолол, во второй группе (15 человек) использован тимолол, в третьей группе (52 человека) – тим-
олол с компрессией.

Модели прогноза результата лечения гемангиомы разработаны с использованием нечеткой логики. 
Ценность разработанных моделей заключается в том, что для определения возможного исхода лечения 
и выбора его оптимальной тактики используются показатели, которые определяются во время первич-
ного обследования ребенка.

Для прогноза эффективности лечения пропонололом информативными являются срок лечения и 
активность гемангиомы по шкале активности гемангиомы. В качестве дополнительных показателей ис-
пользуются срок от рождения ребенка до появления гемангиомы и отклонения от нормальных значений 
показателей клинического анализа крови.

При использовании для лечения тимолола основными информативными показателями для про-
гнозирования его эффективности являются срок от начала лечения, показатель шкалы активности 
гемангиомы и продолжительность лечения, которая может быть выбрана из интервала от 5 до 11 меся-
цев. В качестве дополнительных показателей используются значения сывороточних маркеров апоптоза 
и масса тела ребенка при рождении.
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При использовании тимолола с компрессией для прогнозирования эффективности лечения 
основными информативными показателями являются длительность лечения, срок лечения и пока-
затель шкалы активности гемангиомы в начале лечения. Продолжительность лечения может быть 
выбрана в каждом конкретном случае, исходя из желаемого результата, в интервале 5-19 месяцев. В 
качестве дополнительных показателей используются данные о морфологический тип гемангиомы, глу-
бине ее распространения и наличии факторов, провоцирующих ее роста.

Средние значения ошибок моделей прогноза показателей, характеризующих эффективность ле-
чения с использованием различных методов, составляют для показателя активности гемангиомы 0,03-
9,1%; для показателя косметического эффекта в процессе лечения – 2,2-9,4%; для показателя космети-
ческого эффекта в конце лечения – 0,98-5,0%.

Ключевые слова: гемангиома новорожденных, методы, пропранолол, тимолол, компрессия, мо-
дели прогноза.
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Model of Predicting the Effectiveness of Hemangioma Treatment in Children
Vivcharuk V. P., Kochina M. L., Firsov O. G.
Abstract. Hemangioma is one of the most common benign tumors in newborns. It is a neoplastic 

proliferative tumor characterized by a period of growth (proliferation) after birth and possible spontaneous 
involution (regression).

Despite the increased interest in the problems of hemangioma treatment and a large number of developed 
techniques, no clear criteria for choosing a therapy method and its effectiveness exist. Further search for 
effective treatment methods is necessary because of the variety of forms, localization and prevalence of 
hemangiomas.

The purpose of this work was to develop and test models for predicting the effectiveness of hemangioma 
treatment in children.

Material and methods. The indicators of 84 children with hemangioma who received three types of 
treatment were used to develop the models. Propranolol was used for the treatment of the first group of 
children (17 people), timolol was used in the second group (15 people), timolol with compression was used in 
the third group (52 children).

Results and discussion. Hemangioma treatment outcome prediction models have been developed using 
fuzzy logic. The value of the developed models lies in the fact that indicators that are determined during the 
initial examination of the child are used to determine the possible outcome of treatment and to choose its 
optimal tactics.

To predict the effectiveness of propranolol treatment the term of the treatment onset and the activity of 
hemangioma according to hemangioma severity scale are informative. Additional indicators are the period 
from the birth of a child to the appearance of hemangioma and deviations from the normal values of the clinical 
blood test indicators.

When using timolol, the main informative indicators for predicting the effectiveness of treatment are the 
period from the treatment onset, the activity of hemangioma according to hemangioma severity scale and the 
duration of treatment, which can be selected from the interval from 5 to 11 months. The sFasL1 values and the 
baby’s birth weight are used as additional indicators.

When using timolol with compression for predicting the effectiveness of treatment, the main informative 
indicators are the duration of treatment, the period of the treatment onset and the indicator according to 
hemangioma severity scale at the beginning of treatment. The duration of treatment can be chosen in each case, 
based on the desired result, from the range of 5-19 months. Data on the morphological type of hemangioma, 
the depth of its spread and the presence of factors provoking its growth are used as additional indicators.

The average values of errors of the models of predicting indicators characterizing the effectiveness of 
treatment using various methods were 0.03-9.1% for the indicator according to HSS; for the indicator according 
to VAS1(visual analog scale) was 2.2-9.4%; for the indicator according to VAS2 was 0.98-5.0%.

Conclusion. Developed models for predicting the effectiveness of hemangioma treatment allowed the 
doctor choosing the most effective method and determining its duration. The software module that implements 
a support system for a doctor’s decision making as for selecting the optimal method for treating hemangioma 
can be used in healthcare institutions of various levels of provision of medical aid.

Keywords: hemangioma of newborns, treatment methods, propranolol, timolol, compression, models of 
predicting.
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