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ПроГноЗ ЗАХворЮвАння нА рАК товСтоЇ 
КИШКИ у ЖІноК

Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна

реферат. Нами проаналізовано дані 190 жінок хворих на рак товстої кишки (РТК) для встановлення 
зв’язків між значеннями експресії естрогенних рецепторів, факторів апоптозу та численними 
клінічними даними жінок, хворих на рак товстої кишки. Для цього були застосовані методи 
побудови математичних моделей з оцінкою ступеня впливу кожної з вихідних ознак, викори-
стовуючи метод розрахунку відношення шансів (ВШ) з показником 95% вірогідного інтервалу 
(ВІ) для цього показника.

 При застосуванні даних математичних моделей нами був оцінений прогноз якості життя 
пацієнток та прогноз виживання хворих на РТК.

Ключові слова: рак товстої кишки, багатофакторні математичні моделі, виживання та якість 
життя, прогнозування. 

оцІнКА яКоСтІ ЖИття ПАцІєнтоК 
в ЗАлеЖноСтІ вІД фАКторнИХ 

оЗнАК
Для виявлення факторних ознак, пов’язаних 

із прогнозом сприятливого результату після 
лікування у роботі використовувався метод по-
будови багатофакторних математичних моделей.

Аналіз проводився на основі результатів 
спостереження за 190 пацієнтками для яких 
були вивчені дані за виживанням та отримані 
результати про якість їх життя.

За факторні ознаки аналізувався вплив 28 
ознак: вік (роки), жителька села чи міста, група 
крові, резус-фактор, локалізація пухлини, стадія 
TNM, вид операції, вміст TNF-α (4 показники), 
вміст TGF-β1 (4 показники), вміст IL-12 (4 по-
казники), естрогенні рецептори, вид лікування 
(хірургічне, хіміотерапевтичне, променева 
терапія та неспецифічне лікування).

Для перевірки адекватності моделей всі ви-
падки за допомогою генератора випадкових чи-
сел були розділені на три множини: навчальна 
(124 випадки), контрольна (36 випадків) і тесто-
ва (30 випадків).

МоДель ПроГноЗувАння 
яКоСтІ ЖИття

В нашій моделі оцінювався зв’язок 
аналізованих факторних ознак із якістю жит-
тя пацієнтів після проведення операції. В цьо-
му випадку прогнозована змінна Y приймала 
значення 0 для пацієнтів, які оцінювали якість 
життя як «добру» чи «задовільну» (132 жінки), 

змінна Y приймала значення 1 для пацієнтів, які 
оцінювали якість життя як «незадовільну» (45 
жінок).

На першому етапі аналізу була побудова-
на лінійна модель, яка включала всі 28 фак-
торних ознак, методом аналізу ROC-кривої 
був вибраний оптимальний рівень прийняття/
відторгнення рішення про ризик «незадовільної» 
якості життя. Чутливість моделі на навчальній 
множині склала 90,3% (95% ВІ 77,0%–98,2%), 
специфічність моделі – 87,5% (95% ВІ 80,1%–
93,4%). На тестовій множині чутливість моделі 
– 71,4% (95% ВІ 26,8%–99,0%), специфічність – 
82,6% (95% ВІ 63,7%–95,5%).

Не виявлено статистично значимої різниці 
чутливості (p=0,47) і специфічності (p=0,78) 
моделі на навчальній і тестовій множині, що є 
доказом адекватності побудованої моделі.

Для виявлення найбільш значимих факторів 
ризику був використаний генетичний алго-
ритм відбору факторних ознак. Було з’ясовано, 
що до значимих факторів ризику можуть бути 
віднесені чотири ознаки: жителька села чи міста 
(X1), локалізація пухлини (X2), вид операції (X3), 
естрогенні рецептори (X4).

На виділеному наборі ознак була побу-
дована лінійна модель прогнозування ризику 
«незадовільної» якості життя, яка може бути ви-
ражена рівнянням:

де X1=0 для випадку проживання пацієнта 
у сільській і X1=1 – міській місцевості; X2=0 при 
локалізації ПК, X2=1 при локалізації ОК; X3=0 
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при радикальній операції, X3=1 при паліативній 
операції;  X4 –рівень естрогенних рецепторів (од. 
виміру).

Після вивчення моделі була проведена 
оптимізація порога прийняття–відторгнення з 
використанням методу побудови ROC-кривих. 
При цьому оптимальне значення критичного 
рівня показника Y виявилось рівним Ycrit=0,4175, 
якщо для вказаної хворої отримано значення 
Y>Ycrit, то у моделі прогнозується «незадовільна» 
якість життя, в іншому випадку – прогноз 
позитивний.

Чутливість цієї моделі на навчальній 
множині склала 74,2% (95% ВІ 56,9% – 88,3%), 
специфічність – 79,2% (95% ВІ 70,4% – 86,7%). 
Не виявлено статистично значимої різниці 
чутливості (p=0,66) і специфічності (p=0,79) 
моделі на навчальній і тестовій множині, що є 
доказом адекватності побудованої моделі.

При цьому зменшення кількості 
прогнозуючих ознак від 28 до 4 не призвело 
до статистично значимого зниження якості 
прогнозування (p=0,18 при порівнянні 
чутливості і специфічності), що дозволяє вважати, 
що виділені факторні ознаки визначають ризик 
«незадовільної» якості життя.

Для виявлення значимості і ступеня впливу 
факторних ознак на 4-х виділених показниках 
була побудована логістична регресійна модель 
прогнозування ризику «незадовільної» якості 
життя (модель адекватна за критерієм хі-квадрат, 
χ2=47,8, p<0,0001). Для перевірки адекватності 
моделі був використаний метод аналізу ROC-
кривої.

Площа під кривою AUC=0,87±0,04 
(статистично значимо відрізняється від 0,5 
на рівні значимості, p<0,0001), що є доказом 
адекватності побудованої моделі. 

Аналіз коефіцієнтів логістичної моделі 
прогнозування  ризику «незадовільної» якості 
життя в табл. 1.

Із проведеного аналізу можна зробити 
висновок, що локалізація пухлини статистич-

но значимо (p=0,008) пов’язана з ризиком 
«незадовільної» якості життя, при локалізації 
в ободовій кишці цей ризик знижується, 
ВШ= 0,19 (95% ВІ 0,06 – 0,65). Встановлено та-
кож, що ризик «незадовільної» якості жит-
тя пов’язаний (p=0,001) з видом операції, 
паліативна операція підвищує ризик, ВШ=10,1 

(95% ВІ 2,5 – 40,2). Підвищення рівня показ-
ника естрогенних рецепторів знижує (p=0,05) 
ризик «незадовільної» якості життя, ВШ=0,1 

(95% ВІ 0,01–1,0) при зміні показника на 1 од. 
вимірювання.

оцІнКА ПроГноЗу вИЖИвАння 
ХворИХ нА КолореКтАльнИй рАК

В наступній моделі розглядався зв’язок 
аналізуючих факторних ознак із тривалістю 
життя після проведення операції. У цьому ви-
падку прогнозуюча змінна Z приймала значення 
0 для пацієнтів, які прожили більше 12 місяців 
після проведення операції, змінна Z приймала 
значення 1 для пацієнтів, які прожили 12 місяців 
і менше після проведення операції.

На першому етапі аналізу була побудова-
на лінійна модель, яка включала всі 28 фак-
торних ознак, методом аналізу ROC-кривої 
був вибраний оптимальний рівень прийняття/
відторгнення рішення про ризик прожити мен-
ше одного року. Чутливість моделі на навчальній 
множині склала 93,1% (95% ВІ 80,6%–99,4%), 
специфічність моделі – 90,5% (95% ВІ 83,8%–
95,6%). На тестовій множині чутливість моделі 
– 66,7% (95% ВІ 35,4%–91,4%), специфічність – 
77,8% (95% ВІ 54,6%–94,2%).

Не виявлено статистично значимої різниці 
чутливості (p=0,09) і специфічності (p=0,25) 
моделі на навчальній і тестовій множині, що є 
доказом адекватності побудованої моделі.

Для виявлення найбільш значимих факторів 
ризику був використаний генетичний алгоритм 
відбору факторних ознак. Було з’ясовано, що до 
найбільш значимим факторів ризику можуть 
бути віднесені шість ознак: група крові (X1), 

Таблиця 1
Аналіз впливу факторних ознак на ризик «незадовільної» якості життя 

(логістична регресійна модель)

факторна ознака Значення коефіцієнтів 
моделі прогнозування, b±m

рівень значимості 
відмінності від 0

вШ 
(95% вІ вШ)

Жителька села чи міста –0,81±0,56 0,15 –
Локалізація пухлини –1,66±0,62 0,008 0,19 (0,06–0,65)

Вид операції 2,31±0,71 0,001 10,1 (2,5–40,2)
естрогенні рецептори –2,4±1,2 0,05 0,10 (0,01–1,0)
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стадія (X2), M (X3), вид операції (X4), естрогенні 
рецептори (X5), ХТ (X6).

На виділеному наборі ознак була побудова-
на нелінійна, типу багатошарового персептрону, 
модель прогнозування ризику прожити менше 
одного року, архітектура якої представлена на 
рис. 1. 

Рис. 1. Архітектура нелінійної моделі 
прогнозування ризику прожити  

менше одного року

Після вивчення моделі була проведена 
оптимізація порога прийняття –відторгнення з 
використанням методу побудови ROC-кривої. 
При цьому оптимальне значення критичного 
рівня показника Z виявилося рівним Zcrit=0,4175, 
якщо для вказаної хворої  отримано значення 
Z>Zcrit, то в моделі прогнозується ризик прожи-
ти менше одного року після операції, в іншому 
випадку – прогноз позитивний.

Чутливість цієї моделі на навчальній 
множині склала 89,7% (95% ВІ 75,5% – 98,1%), 
специфічність – 91,6% (95% ВІ 85,1% – 96,3%). На 
тестовій множині чутливість моделі була 91,7% 
(95% ВІ 67,1% – 100%), специфічність – 88,9% (ВІ 
69,2%–99,2%).

Не виявлено статистично значимої різниці 
чутливості (p=0,70) і специфічності (p=0,93) 
моделі на навчальній і тестовій множині, що є 
доказом адекватності побудованої моделі.

При цьому зменшення кількості прогно-

зуючих ознак від 28 до 6 не призвело до ста-
тистично значимого зниження кількості про-
гнозування (p>0,9 при порівнянні чутливості 
і специфічності), що дозволяє вважати, що 
виділені факторні ознаки визначають ризик 
прожити менше одного року після операції.

Для виявлення значимості і ступеня впли-
ву факторних ознак була побудована логістична 
регресійна модель прогнозування ризику про-
жити менше одного року після операції (мо-
дель адекватна за критерієм хі-квадрат, χ2=65,5, 
p<0,0001).

Із проведеного аналізу виходить, що група 
крові статистично значимо (p=0,02) пов’язана 
з ризиком прожити менше одного року, для  
пацієнток із третьою групою крові цей ризик 
підвищується, ВШ=8,3 (95% ВІ 1,4 – 48,0). Вста-
новлено також, що ризик прожити менше одно-
го року пов’язаний (p=0,04) з видом операції, 
паліативна операція підвищує ризик, ВШ=6,9 

(95% ВІ 1,1 – 42,5). Підвищення рівня показника 
естрогенних рецепторів знижує (p=0,005) ризик 
прожити менше одного року, ВШ=0,01 (95% ВІ 
0,01–0,21) при зміні показника на 10 од. виміру.

Для використання моделі прогнозування ри-
зику прожити менше одного року в табличному 
процесорі Excel реалізована експертна система. 

Для вирішення завдань дослідження нами 
було побудовано ROC-криву, яка представлена 
нижче. 

Площа під кривою AUC = 0,97±0,02 (ста-
тистично значимо відрізняється від 0,5 на 
рівні значущості, p<0,0001), що є свідченням 
адекватності побудованої моделі. Чутливість 
моделі при вказаному порозі прийняття / 
відкидання дорівнювала 90,5% (95% ВІ 77,4% – 
99,3%), специфічність – 92,2% (95% ВІ 83,8% – 
97,1%). Аналіз коефіцієнтів логістичної моделі 
прогнозування наведено в табл. 2.

Проведений аналіз свідчить, що підвищення 
рівня експресії естрогенних рецепторів знижує 
(p<0,001) ризик «не проведення радикальної 

Таблиця 2
Аналіз впливу факторних ознак на ризик «не проведення радикальної операції» 

(логістична регресійна модель)

факторна ознака Значення коефіцієнтів моделі 
прогнозування, b±m

рівень значимості 
відмінності від 0

вШ 
(95% вІ вШ)

Група крові 1,2±0,7 0,1 –
M 4,9±1,2 <0,001 140 (13–1490)

естрогенні 
рецептори  –1,0±0,3 <0,001 0,4 (0,2–0,6)
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операції» (ВШ=0,4 95% ВІ (0,2-0,6) при зміні по-
казника експресії на кожні 10%. При наявності 
віддалених метастазів (М=1) ризик «не про-
ведення радикальної операції» збільшується 
(р=0,008) ВШ=140 95% (ВІ 13-1490). 

Psychol. – 1980. – V.22. – p. 21843.
4. Петри А., Сэбин К. Наглядная статисти-

ка в медицине / Пер. с англ. В.П. Леонова. – М.: 
ГЭОТАР-МЕД. 2003. – 144с. 

И.Я.Гушул 
ПроГноЗ ЗАБолевАнИя рАКоМ 

толСтой КИШКИ у ЖенЩИн
Буковинский государственный медицин-

ский университет, г. Черновцы, 

реферат. Нами проанализированы данные 
190 женщин, больных раком толстой кишки 
(РТК) для установления связей между значе-
ниями экспрессии эстрогенных рецепторов, 
факторов апоптоза и многочисленными кли-
ническими данными женщин, больных раком 
толстой кишки. Для этого были применены 
методы построения математических моделей с 
оценкой степени влияния каждой из исходных 
признаков, используя метод расчета отношения 
шансов (ОШ) с показателем 95% доверительного 
интервала (ДИ) для этого показателя.

При применении данных математических мо-
делей нами был оценен прогноз качества жизни 
пациенток и прогноз выживания больных РТК.

Ключевые слова: рак толстой кишки, мно-
гофакторные математические модели, выжи-
вание и качество жизни, прогнозирование. 

I.Y.Gushul 
PROGNOSIS OF CANCER OF THE 

COLON ON FEMALES
Bukovinian State Medical University, 

Chernivtsi, Ukraine

Abstract. We are analysed the data of 190 wom-
en sick of a colon cancer (CC) for make communi-
cations between values of an expression the estrogen 
receptors, factors of apoptosis and numerous clinical 
data of women sick of a colon cancer. Using method 
of calculation the odds ratio (OR) with an indicator 
95% of confidence interval (CI) for that  indicator - 
have been purpose applied methods constructions 
of mathematical models with a degree estimation of 
influences everyone from initial signs.

By us has been estimated prognosis survival 
and quality of life patients with a colon cancer at ap-
plication of the data of mathematical models.

Keywords: Colon cancer, multifactor mathe-
matical models, survival and quality of life, prog-
nosis.

Рис. 2. ROC-крива для 3-ї факторної 
логістичної моделі прогнозування ризику 
«не проведення радикальної операції» (ο – 

позначено оптимальне значення чутливості і 
специфічності моделі)

Наступний аналіз результатів свідчить, 
що при відсутності метастазів (М=0) – ризик 
паліативної операції прогнозується тільки при 
експресії естрогенних рецепторів <15-20%, осо-
бливо, у пацієнток з ІІ групою крові.

висновки. Таким чином, підсумувавши 
результати нашого дослідження, можна дійти 
висновку, що використовуючи багатофактор-
ну математичну модель, можна спрогнозувати 
якість і тривалість життя даного хворого та виз-
начити ризик проведення паліативної операції у 
пацієнтки.
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