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DOI: 10.26693/jmbs06.01.203
УДК 618.398:616-008.9
Гоман Т. І. 1, Грищенко О. В. 1, Кочина М. Л. 2, Фірсов О. Г. 3

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУ ПЕРЕБІГУ ТА РЕЗУЛЬТАТУ ВАГІТНОСТІ
1харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

2Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Миколаїв, Україна
3ТОВ «АТЕР-АЙТІ», харків, Україна

kochinaml@gmail.com

Мета роботи – розроблення та випробування 
моделей прогнозу результату вагітності за показ-
никами лабораторних та інструментальних дослі-
джень.

Для розроблення моделей прогнозу результа-
ту вагітності (термінові або передчасні пологі) було 
відібрано найбільш інформативні показники стану 
83 вагітних жінок (41 – зі сприятивим результатом 
вагітності та 42 – з передчасними пологами та/
або антенатальною загибеллю плода). Перевірка 
моделей проведена з викорстанням показників 17 
вагітних (11 – з терміновими пологами і 6 – з перед-
часними). У всіх жінок визначалися лабораторні і 
інструментальні показники відповідно існуючому 
стандарту ведення вагітності. Для розроблення 
моделей погнозу терміну вагітності використано 
нечітку логіку.

З використанням статистичних критеріїв 
встановлено, що результат вагітності у жінок без 
наявності ознак загрози передчасних пологів 
пов’язаний зі значеннями показників клінічного 
(швидкість осідання еритроцитів) та біохімічного 
(вміст аспартатамінотрансферази та білірубіну) 
аналізів крові, біохімічних скринінгів на генетичну 
патологію плода (вміст естріолу, протеїн-А плазми, 
асоційованого з вагітністю), показників ультразву-
кового дослідження (швидкість кровотоку у серед-
ній мозковій артерії та правій маткова артеріії). У 
жінок з ознаками загрози передчасних пологів ін-
формативними показниками є вміст естріолу та 
білірубіну у крові, а також значення швидкості осі-
дання еритроцитів.

Модель-А, побудована за показниками біо-
хімічного скринінгу, має загальну точність у 84%, 
чутливість – 86%, а специфічність – 82%, що вка-
зує на достатньо високу ймовірність визначення 
вагітних, в яких прогнозуються як термінові, так і 
передчасні пологи зі всієї вибірки. Модель-С, побу-
дована за показниками допплерометрії, показала 
загальну точність 96,4%, 100% чутливість та 94% 
специфічність, що дозволяє використовувати її 
для прогнозування результату вагітності. Модель-
АС, яка використоває результати моделей А и С, 
дозволяє класифікувати жінок за результатом ва-
гітності без помилок, тобто точність, чутливість та 
специфічність такої об’єднаної моделі становить 

100%. Модель-D прогнозу передчасних пологів у 
вагітних з ознаками загрози її переривання, роз-
роблена за показниками клінічного та біохімічного 
аналізу крові з урахуванням концентрації естріолу, 
має загальну точність у 96,3%, чутливість – 100%, 
специфічність – 86%, що вказує на достатньо ви-
соку ймовірність визначення вагітних, в яких про-
гнозуються як термінові, так і передчасні пологи.

Ключові слова: вагітність, термінові і перед-
часні пологи, лабораторні та інструментальні по-
казники, модель прогнозу, нечітка логіка. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота є фрагментом НДР 
кафедри перинатології, акушерства та гінеколо-
гії Харківської медичної академії післядипломної 
освіти на тему «Система прогнозування, діагнос-
тики і профілактики надбаних та наслідуваних 
факторів акушерсько-гінекологічних ускладнень 
з урахуванням особливостей сполучної тканини, 
нейроендокринно-обмінних порушень, інфектоло-
гічних уражень і гемостазу», № держ. реєстрації 
0116U002865. 

Вступ. Передчасні пологи (ПП) мають безпо-
середній зв’язок з перинатальною захворюваніс-
тю та смертністю новонароджених, що визначає 
актуальність визначення прогностичних маркерів 
ускладненого перебігу та несприятливого резуль-
тату вагітності [1, 2]. 

Медико-соціальна значимість ПП визначаєть-
ся не тільки їх стабільно високою частотою, висо-
кою перинатальною смертністю недоношених ді-
тей, а також великими трудовими і економічними 
витратами, пов’язаними з їх виходжуванням [3]. 
Американські автори зазначають, що лікування та 
виходжування однієї маловагової дитини на протя-
зі 90 днів коштує до 80 тис. американських доларів 
[4]. Крім цього, у недоношених дітей реєструється 
висока захворюваність (в середньому, 3-4 захво-
рювання на 1 дитину), в основному пов’язана з 
дихальними розладами, неврологічними порушен-
нями, недостатністю сенсорних систем. Велика 
кількість цих дітей, навіть після численних реабілі-
таційних заходів, залишаються інвалідами дитин-
ства [5].
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До етіологічних факторів розвитку ПП відно-
сяться: вік, багатоплідна вагітність (частота якої 
становить 12-27% всіх випадків ПП), паритет, 
ускладнений репродуктивний анамнез [6], а також 
захворюваннями серцево-судинної системи, хро-
нічними захворюваннями нирок. Самовільному 
перериванню вагітності сприяють гіпоксичні та об-
мінні порушення в організмі, що приводять до ви-
никнення ряду ускладнень вагітності (гестоз, фето-
плацентарна недостатність) [7, 8, 9].

 Попри велику увагу, що приділяється пробле-
ми ПП, діагностичні тести, які використовуються 
для оцінювання перебігу та прогнозування резуль-
тату вагітності, недостатньо чутливі. Близько поло-
вини випадків ПП не можливо спрогнозувати [10]. 
У даний час немає спецефічного лікування ПП, що 
пов’язано з їх багатофакторної природою, яка не 
дозволяє вирішити дану проблему одним препа-
ратом або втручанням. Тому своєчасне виявлення 
загрози ПП є одним зі шляхів зниження частоти да-
ної патології [11].

Таким чином, своєчасне прогнозування ризику 
ПП дозволить індивідуалізовано розробити про-
філактичні та лікувальні заходи щодо самовільних 
абортів та народження маловагових дітей.

Мета роботи – розроблення та випробування 
моделей прогнозу результату вагітності за показ-
никами лабораторних та інструментальних дослі-
джень.

Матеріал та методи дослідження. Проведе-
ні дослідження клініко-анамнестичного стану жінок 
при сприятливому та несприятливому перебігу та 
результаті вагітності дозволили виявити показни-
ки, які в них достовірно відрізняються, що дозво-
ляє використовувати їх для побудови моделей 
прогнозу.

Для розроблення моделей прогнозу резуль-
тату вагітності (термінові або передчасні пологі) 
необхідно було відібрати найбільш інформативні 
показники 83 вагітних жінок (41 – зі сприятивим ре-
зультатом вагітності та 42 – з ПП та антенатальною 
загибеллю плода). В дослідженні взяли участь: 
вагітні з фізіологічним перебігом гестаційного пе-
ріоду та терміновими пологами; вагітні з загрозою 
передчасних пологів, передчасними пологами та 
антенатальною загибеллю плода.

Критеріями виключення з дослідження були: 
наявність тяжкої екстрагенітальної патології (цу-
кровий діабет, хронічні захворювання нирок і 
печінки); порушення жирового обміну; шкірні за-
хворювання; аутоімунні захворювання; наявність 
аномалій розвитку статевих органів; багатоплідна 
вагітність; вагітність, яка настала з використанням 
допоміжних репродуктивних технологій, а також 
після стимуляції овуляції.

Всі вагітні були розділені на дві групи. До пер-
шої групи віднесено жінок без наявності ознак за-
грози передчасного переривання вагітності (56 ва-
гітних), до другої – з наявністю (27 вагітних). Озна-
ками загрози передчасного переривання вагітності 
є гормональні порушення, вірусні та інфекційні за-
хворювання (інфекційно-запальні захворювання 
жіночої статевої сфери, загальні інфекційні за-
хворювання), патологія матки, істміко-цервікальна 
недостатність, генетичні відхилення, патологічні 
стани, що розвиваються на тлі вагітності (перед-
лежання плаценти, багатоводдя, гестоз тощо), 
хронічні соматичні захворювання жінки (пієлонеф-
рит, гіпертонічна хвороба, захворювання та пороки 
серця).

Дані вагітних обох досліджуваних груп було 
використано для розроблення моделей прогнозу 
перебігу та результату вагітності. Для перевірки 
моделей прогнозу було сформовано додаткову 
групу з 17 вагітних (10 – зі сприятивим результатом 
вагітності, 7 – з передчасними пологами).

Обстеження вагітних здійснено в термін з 22 
до 36 тижнів гестації при визначенні особливостей 
перебігу вагітності або встановленні діагнозу – за-
гроза передчасних пологів.

Всім вагітним виконувалися загально-клінічні 
методи дослідження з метою визначення сома-
тичного та акушерско-гінекологічного анамнезу, 
наявності скарг, а також об’єктивне та акушерське 
обстеження. При вивченні соматичного анамнезу 
звертали увагу на наявність сімейної спадковості, 
алергоанамнезу, професійних шкідливостей, пере-
несені загальні захворювання у минулому та су-
путню екстрагенітальну патологію. Всі досліджен-
ня виконувалися відповідно Наказу МОЗ України 
№ 417 від 15.07.2011 «Про організацію амбулатор-
ної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні».

Усі досліди проводили у відповідності до Кон-
венції Ради Європи «Про захист прав людини і 
людської гідності в зв’язку з застосуванням досяг-
нень біології та медицини: Конвенція про права лю-
дини та біомедицину (ETS № 164)» від 04.04.1997 
р., і Гельсінської декларації Всесвітньої медичної 
асоціації (2008 р.). Усі пацієнтки давали письмову 
згоду на обробку персональних даних.

Середні значення і середні квадратичні відхи-
лення досліджуваних показників розраховувлися 
за стандартними методиками. У разі необхідності 
(при наявності значного розкиду досліджуваних 
показників) розраховувалися медіани (Ме) та квар-
тилі (25%; 75%).

 Достовірність відмінностей між вибірками 
оцінювали за допомоги непараметричних критері-
їв (Мана-Уітні і χ2 Пірсона) [12]. Використання не-
параметричних критеріїв зумовлене невеликими 
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об’ємами досліджуваних груп та відсутність нор-
мального розподілу показників у вибірках.

Статистичний аналіз результатів досліджень 
проводили за допомоги пакету прикладних про-
грам STATISTICA - 6.0.

Для побудови моделей прогнозу перебігу та 
результату вагітності було використано нечітку 
логіку [12, 13], нечітке логічне виведення було зро-
блено за нечіткою базою Такагі-Сугено [12, 13].

Результати дослідження. На рис. 1 наведе-
но схему процесу попереднього аналізу даних та 
вибору інформативних показників для розроблен-
ня моделей прогнозу перебігу та результату вагіт-
ності.

Було проаналізовано лабораторні та інстру-
ментальні показники, які визначаються у всіх ва-
гітних за протоколом ведення вагітності. З вико-
ристанням статистичних критеріїв було встановле-
но, що результат вагітності у жінок без наявності 
ознак загрози передчасного переривання вагітнос-
ті пов’язаний зі значеннями показників клінічного 
(швидкість осідання еритроцитів – ШОЕ) та біохі-
мічного (вміст аспартатамінотрансферази – АсАт 
та білірубіну) аналізів крові, біохімічних скринін-
гів на генетичну патологію плода (вміст естріолу, 
протеїн-А плазми, асоційованого з вагітністю – 
РАРР-А), показників УЗД (швидкість кровотоку у 
середній мозковій артерії – СМА, маткова артерії 
правій – МАП). У жінок з ознаками загрози перед-

часного переривання вагітності інформативними 
показниками є: вміст естріолу та білірубіну у крові, 
а також значення ШОЕ. 

Таким чином, для прогнозування перебігу та 
результату вагітності необхідно було розробити 
окремі моделі для випадків наявності ознак загро-
зи передчасного переривання вагітності та іх від-
сутності. 

Узагальнена схема процесу синтезу моделей 
прогнозу терміну пологів наведена на рис. 2. Віді-
брані інформативні показники створюють матрицю 
навчальних даних розмірністю (n + 1) × m, де n – 
кількість стовпчиків показників, а m – кількість ряд-
ків наборів даних, що описують стан вагітної. 

В останньому стовпчику (Y) розміщені реальні 
строки настання пологів, де 0 – термінові, а 1 – пе-
редчасні. Таким чином, в матриці навчальних да-
них компактно поєднані набори вхідних навчаль-
них та еталонних даних. 

За допомоги субтрактивної кластеризації [14] 
вхідний набір даних ділиться на окремі кластери, 
кожному з яких ставиться у відповідність одне не-
чітке правило, а відповідні функції приналежності 
апроксимуються функціями Гауса з координата-
ми максимумів в центрах цих кластерів. Лінійні 
функції висновку синтезуються з використанням 
вхідних навчальних та еталонних даних. Набір не-
чітких правил, параметрів функцій приналежності 

Рис. 1. Схема процесу попереднього оброблення даних для синтезу моделей прогнозу
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Рис. 2. Узагальнена схема процесу синтезу прогнозних моделей з використанням нечіткої логіки

та висновку формують формалізовану нечітку мо-
дель прогнозу строків настання пологів.

Для налагодження синтезованої моделі вона 
завантажується у стандартну машину нечіткого ло-
гічного висновку, далі на вхід машини подаються 
вхідні навчальні дані, а на виході машини отриму-
ють прогноз.

Результат прогнозу порівнюють зі значеннями 
вихідних еталонних даних (реальним терміном по-
логів) та розраховують похибку прогнозування. 

Далі проводиться циклічне налагодження не-
чіткої моделі, яке складається з двох послідовних 
процедур. Процедура «А»: шляхом зміни значень 
параметрів функцій приналежності та висновку за-
безпечує мінімізацію значення похибки. Процедура 
«Б»: шляхом зміни параметрів алгоритму класте-
ризації, що у свою чергу змінює кількість кластерів 
та нечітких правил забезпечує мінімізацію кількос-
ті нечітких правил. Процедура «А» повторюєть-
ся до тих пір, поки значення похибки прогнозу не  
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досягне свого мінімального значення. Процедура 
«Б» повторюється до тих пір поки не буде досяг-
нуто мінімальної кількості нечітких правил. Після 
кожного циклу процедури «Б» проводиться необ-
хідна кількість (для пошуку мінімального значення 
похибки) процедур «А», при цьому, якщо за змен-
шення кількості нечітких правил похибка прогнозу 
збільшується більше ніж на 1%, то процедуру «Б» 
зупиняють передчасно. Після процедур налаго-
дження отримана нечітка модель може бути вико-
ристана в якості прогнозної моделі.

На рис. 3 наведено схему процесу синтезу мо-
делей прогнозу передчасних пологів у вагітних без 
ознак загрози передчасного переривання вагітнос-
ті. Було розроблено три моделі з використанням 
різних наборів показників. За даними навчальної 
вибірки було проведено оцінювання точності, чут-
ливість і специфічність цих моделей. У нашому ви-
падку чутливість моделей прогнозу визначається 
ймовірністю виявлення вагітних, в яких прогнозу-
ються передчасні пологи, а специфічність - ймо-
вірністю виявлення вагітних, в яких прогнозуються 
термінові пологи. Загальна точність визначається 

як відношення помилкових прогнозів до загальної 
кількості зроблених прогнозів.

Модель-А (рис. 3), побудована за показника-
ми біохімічного скринінгу (вміст естріолу, протеїн-А 
плазми, асоційованого з вагітністю – РАРР-А), 
дала 9 помилкових результатів, тобто її загальна 
точність становить 84%. Чутливість моделі стано-
вить 86%, а специфічність – 82%, що вказує на до-
статньо високу ймовірність визначення вагітних, в 
яких прогнозуються як термінові, так і передчасні 
пологи зі всієї вибірки.

Модель-В (рис. 3), в якій використано показ-
ники біохімічного аналізу крові (вміст аспартатамі-
нотрансферази – АсАт та білірубіну), має загальну 
точність 86% (було 8 помилок прогнозу). У цією мо-
делі чутливість 68%, тобто достатньо низка ймо-
вірність визначення вагітниї, в яких прогнозуються 
передчасні пологи. Специфічність моделі стано-
вить 97%, що вказує на достатньо високу ймовір-
ність визначення вагітних, в яких прогнозуються 
термінові пологи.

Модель-С (рис. 3), побудована за показни-
ками допплерометрії, показала загальну точність 
96,4% (було 2 помилки прогнозу). Ця модель має 

Рис. 3. Схема процесу синтезу моделей прогнозу передчасних пологів у вагітних без ознак загрози перед-
часного переривання вагітності
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100% чутливість та 94% специфічність, що дозво-
ляє використовувати її для прогнозування резуль-
тату вагітності. 

Після проведення оцінки точності моделей у 
кінцевому варианті було обрано моделі А та С, з 
використанням яких було розроблено остаточну 
модель прогнозу, яку названо «Модель-АС». Ви-
користання цієї моделі дозволило класифікува-
ти жінок за результатом вагітності без помилок, 
тобто точність, чутливість та специфічність такої 
об’єднаної моделі становить 100%. 

На рис. 4 наведено схему процесу синтезу 
Моделей-D прогнозу передчасних пологів у ва-
гітних з ознаками загрози переривання вагітності 
або/та передчасних пологів. Ці моделі синтезова-
но за показниками клінічного та біохімічного аналі-
зу крові та концентрації естріолу.

Перевірка моделі-D показала загальну точ-
ність у 96,3%. Чутливість моделі становить 100%, 
а специфічність – 86%, що вказує на достатньо ви-
соку ймовірність визначення вагітних, в яких про-
гнозуються як термінові, так і передчасні пологи зі 
всієї вибірки.

Розроблені моделі прогнозу терміну пологів 
мають певні обмеження, які пов’язані зі значення-
ми інформативних показників навчальної вибірки.

Для моделі-А: концентрація естріолу у межах 
0,4 - 4,7 МоМ, PAPP-A у межах 0,25 - 2,54 МоМ. 

Для моделі-С: значення показників доппле-
рометрії у межах СМА ПІ: 0,75 - 2,41 у.о.; СМА 
ІР: 0,64- 0,87 у.о.; СМА С/Д: 3,39-7,2 у.о.; МАП ПІ:  

0,41- 2,48 у.о.; МАП ІР: 0,32 - 1,34 у.о.; МАП С/Д: 
1,47- 7 у.о. 

Для моделі D: концентрація естріола 0,55-2,96 
МоМ; ШОЕ 9-50 мм/год; білірубін прямий 2,0-6,4 
ммоль/л; білірубін непрямий 5,0-15,77 ммоль/л. 
Якщо показники вагітних виходять за межі, визна-
чені для кожної моделі, прогнозування за ними не 
відбувається. 

Таким чином, в результаті проведених до-
сліджень було розроблено чотири моделі прогно-
зу передчасних пологів. Моделі А та С, а також 
Модель-АС дозволють прогнозувати термін поло-
гів у вагітних, в яких немає явних загроз передчас-
них пологів. Модель- D дозволяє визначити у групі 
вагітних жінок з ознаками загрози передчасного 
переривання вагітності тих, в яких пологи можуть 
бути передчасними.

Для впровадження моделей прогнозу терміну 
пологів в практику можливості системи Scilab, в 
який розроблено програмний застосунок, надлиш-
кові, а її інтерфейс не придатний для використання 
користувачем, який не має відповідних практичних 
навичок. З цієї причини для практичного викорис-
тання результатів роботи у клінічній практиці було 
розроблено графічний застосунок для операцій-
ної системи Windows, в якій інтегрована машина 
нечіткого виведення Сугено з моделями, а також 
інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, ви-
користання якого не потребує додаткового облад-
нання та навчання персоналу.

Розроблені моделі прогнозу було використано 
для прогнозування терміну пологів за показника-

ми вагітних, які не увійшли 
у навчальну вибірку. Було 
використано показникі 17 
вагітних жінок, у 11-ти з яких 
були термінові пологи , у 
6-ти – передчасні. У 16 жінок 
розрахований за моделями 
прогноз співпав з фактич-
ним терміном пологів, у од-
ної жінки значення одного з 
показників вийшло за межі 
допустимих, тому прогнозу-
вання не відбулося.

Наведемо приклади ро-
боти розроблених моделей. 

Вагітна Б., 26 років; ва-
гітність друга, пологи другі. 
Ознак загрози передчасного 
переривання вагітності або 
передчасних пологів не було. 
Акушерський анамнез не об-
тяжений, 1-ші пологи, тер-
мінові. Гінекологічний анам-
нез – ерозія шийки матки. 

Рис. 4. Схема процесу синтезу моделей прогнозу передчасних пологів у ва-
гітних з ознаками загрози передчасного переривання вагітності або/та перед-

часних пологів
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Супутня екстрагенітальна патологія – вегето-су-
динна дистонія СН 0.

На рис. 5 наведено екранну форму роботи 
моделі. За результатами розрахунку у вагітної про-
гнозуються термінові пологи. Фактично пологі тер-
мінові. В 40 тижнів вагітності народила живу до-
ношену дівчинку вагою 3200 г., зростом 53 см. та 
оцінкою стану за шкалою Апгар 8 – 9 балів. 

Рис. 5. Екранна форма роботи моделі прогнозу щодо 
результату вагітності жінки Б

Вагітна Д., 25 років. Вагітність друга, пологи 
другі. Перебіг вагітності ускладнився плацентар-
ною дисфункцією, маловоддям, загрозою перед-
часнх пологів, анемією, кольпітом. Акушерський 
анамнез – перші пологи термінові. Гінекологічний 
анамнез – ерозія шийки матки. Супутня екстрагені-
тальна патологія – вегето-судинна дистонія СН 0.

На рис. 6 наведено екранну форму роботи 
моделі. За результатами розрахунку у вагітної про-
гнозуються передчасні пологи. Фактично пологі 
передчасні. В 33 тижні вагітність ускладнилася пе-
редчасним відшаруванням нормально розташова-
ної плаценти, дистресом плоду. Народила живого 
недоношеного хлопчика вагою 1600 г., зростом 43 
см. Оцінка стану дитини за шкалою Апгар 3-5 ба-
лів. Дитина переведена до відділення реанімації 
та інтенсивної терапії.

Рис. 6. Екранна форма роботи моделі прогнозу щодо 
результату вагітності жінки Д.

Таким чином, наведені приклади наявно де-
монструють можливості розроблених моделей 
прогнозу. 

Обговорення отриманих результатів. Під 
час визначення ризику ПП фахівці стикаються з 
двома групами ознак. Перша група ознак включає 
скарги вагітних, підвищений тонус матки за відсут-
ності структурних змін шийки матки. Друга друга 
ознак - обтяжений акушерський анамнез (невино-
шування попередніх вагітностей). 

На сьогоднішній день існує широкий вибір ме-
тодів діагностики і прогнозування ризику виникнен-
ня гестаційних ускладнень та передчасних пологів, 

проте кількість перинатальних втрат не знижуєть-
ся, що робить актуаль ним розроблення методів 
прогнозування ризиків передчасних пологів. 

Так, запропоновано метод прогнозування пе-
редчасних пологів за урогенітальної інфекції, за-
снований на дослідженні епітеліальних клітин 
слизової оболонки цервікального каналу [15]. В 
цих клітинах, методом полімеразної ланцюгової 
реакції, в реальному часі визначають рівень екс-
пресії гена Toll-подібного рецептора 2 (TLR2) і при 
його збільшенні більш ніж в п’ять разів у порівнян-
ні з його рівнем, встановленим при фізіологічній 
вагітності, прогнозують передчасні пологи. Треба 
зазначити, що метод має суттєві недоліки, які по-
лягають у: проведенні маніпуляцій в області піхви 
і шийки матки, що може провокувати несвоєчасне 
вилиття навколоплідних вод і передчасні пологи; 
обмеженні можливостей його використання у жі-
нок з урогенітальною інфекцією; необхідності ви-
значення лабораторних норм рівня експресії TLR2 
в цервікальному каналі вагітних жінок; неспеци-
фичності, оскільки неускладнена вагітність теж 
може протікати на тлі урогенітальної інфекції, яка, 
в свою чергу, впливає на експресію TLR2 в церві-
кальному каналі.

За іншим методом прогнозування результату 
вагітності при загрозі ПП відбувається шляхом до-
слідження периферичної крові вагітної з 28 тижнів 
гестації [16]. У цьому методі до і після проведення 
курсу терапії, спрямованої на збереження вагіт-
ності, визначають показник кількості нітрат-іонів у 
периферічній крові. Якщо після лікування показник 
перевищує вихідне значення на 10% і більше, то 
прогнозують ПП. До недоліків такого методу можна 
віднести те, що він може бути використаний лише 
у третьому триместрі вагітності, потребує повтор-
ного дослідження крові вагітної після лікування, 
тобто прогноз потребує певного часу, якого можє 
не вистачити у важких випадках.

У роботі [17] представлена модель прогнозу-
вання передчасних пологів з використанням по-
казників індексу маси тіла, рівнів прогестерону, 
інсуліну та кортизолу. Також запропоновано метод 
прогнозування результату вагітності при загрозі 
невиношування пізніх термінів, якій здійснюється 
шляхом визначення в 22-33 тижні вагітності від-
носного змісту CD62L + нейтрофілів в периферич-
ній крові. У випадках, коли показник дорівнює або 
перевищує 65%, прогнозують передчасні пологи 
[18].

Наведені приклади прогнозування ПП засно-
вані на використанні додаткових показників, потре-
бують проведення додаткових обстежень, фінан-
сових витрат та певного часу, що підтверджує ак-
туальність іизначення прогностичних маркерів та 
розроблення моделей прогнозу розвитку усклад-
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нень гестаційного періоду і несприятливого резуль-
тату вагітності на основі стандартних клініко-лабо-
раторних та інструментальних методів досліджен-
ня. Це дозволить на ранньому (доклінічному) етапі 
проводити діагностику і прогнозування передчас-
них пологів у кожної вагітної жінки індивідуально, 
своєчасно проводити профілактичні заходи для 
попередження розвитку передчасних пологів.

Висновки
1. Значимість прогнозування ПП визначається їх 

стабільно високою частотою, високою перина-
тальною смертністю недоношених дітей, зна-
чними трудовими і економічними витратами, 
пов’язаними з їх виходжуванням, та ризиком ди-
тячої інвалідності.

2. Більшість методів прогнозування, які викорис-
товуються в сучасному акушерстві, потребують 
проведення додаткових обстежень, фінансових 
витрат та певного часу, що знижує їх ефектив-
ність у випадках загрози передчасних пологів.

3. З використанням статистичних критеріїв встанов-
лено, що результат вагітності у жінок без наявнос-
ті ознак загрози передчасних пологів пов’язаний 
зі значеннями показників клінічного (ШОЕ) та 
біохімічного (АсАт, вміст білірубіну) аналізів кро-
ві, біохімічних скринінгів на генетичну патологію 
плода (естріол, РАРР-А), показників УЗД (швид-
кість кровотоку у СМА та МАП). У жінок з озна-
ками загрози ПП інформативними показниками є 

вміст естріолу та білірубіну у крові, а також зна-
чення ШОЕ.

4. Модель-А, побудована за показниками біохіміч-
ного скринінгу на генетичну патологію плода , 
має загальну точність у 84%, чутливість - 86%, а 
специфічність – 82%, що вказує на достатньо ви-
соку ймовірність визначення вагітних, в яких про-
гнозуються як термінові, так і передчасні пологи зі 
всієї вибірки. Модель-С, побудована за показни-
ками допплерометрії, показала загальну точність 
96,4%, 100% чутливість та 94% специфічність, що 
дозволяє використовувати її для прогнозування 
результату вагітності. Модель-АС, яка використо-
вує результати моделей А и С, дозволяє класифі-
кувати жінок за результатом вагітності без поми-
лок, тобто точність, чутливість та специфічність 
такої об’єднаної моделі становить 100%. 

5. Модель-D прогнозу передчасних пологів у ва-
гітних з ознаками загрози її переривання або/та 
передчасних пологів синтезовано за показника-
ми клінічного та біохімічного аналізу крові та кон-
центрації естріолу. Перевірка моделі-D показала 
загальну точність у 96,3%, чутливість – 100%, 
специфічність – 86%, що вказує на достатньо ви-
соку ймовірність визначення вагітних, в яких про-
гнозуються як термінові, так і передчасні пологи.
Перспективою подальших досліджень є 

удосконалення розроблених моделей прогнозу на 
основі розширення меж значень показників, які ви-
користані для їх розроблення.
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УДК 618.398:616-008.9
МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА ТЕЧЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТА БЕРЕМЕННОсТИ
Гоман Т. И., Грищенко О. В., Кочина М. Л., Фирсов А. Г.
Резюме. Цель работы – разработка и испытание моделей прогноза исхода беременности по по-

казателям лабораторных и инструментальных исследований.
Для разработки моделей прогноза исхода беременности (срочные или преждевременные роды) 

были отобраны наиболее информативные показатели состояния 83 беременных женщин (41 – с 
благоприятным исходом беременности и 42 – с преждевременными родами и / или антенатальной 
гибелью плода). Проверка моделей проведена с использованием показателей 17 беременных (11 – 
со срочными родами и 6 – с преждевременными). У всех женщин определялись лабораторные и 
инструментальные показатели соответственно существующему стандарту ведения беременности. Для 
разработки моделей прогноза срока родов использовано нечеткую логику.

С использованием статистических критериев установлено, что исход беременности у женщин без 
признаков угрозы преждевременных родов связан со значениями показателей клинического (скорость 
оседания эритроцитов) и биохимического (содержание аспартатаминотрансферазы и билирубина) ана-
лизов крови, биохимических скринингов (содержание эстриола, протеин-А плазмы, ассоциированного 
с беременностью), показателей ультразвукового исследования (скорость кровотока в средней мозго-
вой артерии и правой маточной артерии). У женщин с признаками угрозы преждевременных родов 
информативными показателями являются содержание эстриола и билирубина в крови, а также значе-
ние скорости оседания эритроцитов.

Модель-А, построенная по показателям биохимического скрининга, имеет общую точность в 84%, 
чувствительность – 86%, а специфичность – 82%, что указывает на достаточно высокую вероятность 
выявления во всей выборке беременных, у которых прогнозируются как срочные, так и преждевременные 
роды. Модель-С, построенная по показателям допплерометрии, показала общую точность 96,4%, 100% 
чувствительность и 94% специфичность, что позволяет использовать ее для прогнозирования исхода 
беременности. Модель-АС, которая использует результаты моделей А и С, позволяет классифициро-
вать женщин по срокам родов без ошибок, то есть точность, чувствительность и специфичность такой 
объединенной модели составляет 100%. Модель-D прогноза преждевременных родов у беременных с 
признаками угрозы преждевременного прерывания беременности, разработанная по показателям кли-
нического и биохимического анализа крови с учетом концентрации эстриола, имеет общую точность в 
96,3%, чувствительность – 100%, специфичность – 86%, что указывает на достаточно высокую вероят-
ность выявления беременных, у которых прогнозируются как срочные, так и преждевременные роды.

Ключевые слова: беременность, срочные и преждевременные роды, лабораторные и 
инструментальные показатели, модель прогноза, нечеткая логика.
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Prediction Model of the Course and Outcome of Pregnancy
Homan T. I., Grishchenko O. V., Kochina M. L., Firsov O. G.
Abstract. The significance of predicting preterm births is determined by their consistently high frequency, 

high perinatal mortality of premature babies, significant labor and economic costs associated with their care, 
and the risk of child disability. Based on the analysis of modern literature, we established that most of the 
predictive methods used in modern obstetrics require additional examinations, financial costs and a certain 
amount of time, which reduces their effectiveness in cases of the threat of preterm birth.

The purpose of the work was to develop and test prediction models of the outcome of pregnancy according 
to the indicators of laboratory and instrumental studies.

Material and methods. The most informative indicators of the health state of 83 pregnant women (41 of 
them was with a favorable pregnancy outcome and 42 women were with preterm birth and / or antenatal fetal 
death) were selected to develop prediction models of the outcome of pregnancy (urgent or preterm birth). The 
models were tested using indicators of 17 pregnant women (11 with urgent birth and 6 with preterm birth). In 
all women, laboratory and instrumental indicators were determined in accordance with the existing standard of 
management of pregnancy. Fuzzy logic was used to develop prediction models of the outcome of pregnancy.

Results and discussion. Using statistical criteria showed that the outcome of pregnancy in women without 
signs of threat of preterm birth was associated with the values of clinical (erythrocyte sedimentation rate) and 
biochemical (content of aspartate aminotransferase and bilirubin) blood tests, biochemical screening (content 
of estriol, plasma protein-A, associated with pregnancy), indicators of ultrasound (blood flow velocity in the 
middle cerebral artery and right uterine artery). In women with signs of threat of preterm birth, informative 
indicators were the content of estriol and bilirubin in the blood, as well as the value of erythrocyte sedimentation 
rate.

Model-A, built on the basis of indicators of biochemical screening, had an overall accuracy of 84%, 86% of 
sensitivity, and 82% of specificity, which indicated a fairly high probability of identifying pregnant women, who 
were predicted both urgent and preterm birth from the entire sample. Model C, built on the basis of indicators 
of Doppler measurements, showed an overall accuracy of 96.4%, 100% of sensitivity and 94% of specificity, 
which allowed using it to predict the outcome of pregnancy. Model-AC, which uses the results of models A and 
C, allows classifying women by pregnancy without errors, i.e. the accuracy, sensitivity and specificity of such 
a combined model was 100%.

Model-D for predicting preterm birth in pregnant women with signs of threat of abortion and/or preterm 
birth was synthesized according to the indicators of clinical and biochemical blood tests, taking into account 
the concentration of estriol. Testing of the model-D showed an overall accuracy of 96.3%, 100% of sensitivity, 
and 86% of specificity, which indicates a sufficiently high probability of identifying pregnant women, who were 
predicted both urgent and preterm birth.

Conclusion. Using the developed prediction models will allow diagnosing and predicting preterm birth in 
each pregnant woman individually at an early (preclinical) stage, which contributes to the timely implementation 
of precaution measures to prevent the development of preterm birth.

Keywords: pregnancy, urgent and preterm birth, laboratory and instrumental indicators, prediction model, 
fuzzy logic.
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