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9027. Назва технології
1 - українською мовою
Спосіб прогнозування тривалості життя у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) у похилому віці.
3 - англійською мовою
A method for predicting life expectancy in patients with coronary heart disease in the elderly.
9125.Опис технології
1. Мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію
Мета технології полягає у покращенні прогнозування тривалості життя пацієнтів з ІХС похилого віку.
2. Основна суть технології
Суть технології полягає у прогнозуванні тривалості життя пацієнтів з ІХС похилого віку та обчисленні індексу ймовірності
тривалості життя шляхом проведення комплексного клінічного обстеження (з розрахунком індексу маси тіла (ІМТ),
вимірюванням рівня систолічного та діастолічного артеріального тиску (САТ та ДАТ), підтвердження наявності
гіпертонічної хвороби, цукрового діабету (ЦД) та факту паління на момент обстеження, а також лабораторного
дослідження крові (з визначенням рівня гемоглобіну (Hb), глюкози, загального холестерину (ЗХ), рівня ліпопротеїдів
високої та низької щільності (ХС ЛПВЩ)). Автоматична обробка вищезазначених даних за допомогою розробленої із
застосуванням методу логістичної регресії формули (0,08*ІМТ-0,46*глюкоза крові-0,09*ДАТ+0,78*ЦД+0,44*ХС ЛПВЩ0,06*Hb-0,11*АГ+0,03*ХС ЛПНЩ+0,02*САТ-0,02*паління+0,17*ЗХ+10,61) дає можливість розрахунку індексу теоретичної
ймовірності тривалості життя пацієнта з прогнозуванням імовірності доживання до 80 років.
3. Анотований зміст
Пропонується метод прогнозування тривалості життя пацієнтів з ІХС похилого віку шляхом проведення комплексного
клінічного та лабораторного обстеження. Результати власних досліджень підтверджують, що запропонований метод
визначення теоретичної імовірності тривалості життя пацієнта з прогнозуванням імовірності дожиття до 80 років
сприятиме своєчасному виявленню хворих з високим ризиком прогресування ІХС та виникнення її ускладнень. Метод
відрізняється тим, що додатково у хворого визначають наступні показники: рівень гемоглобіну, систолічний артеріальний
тиск та діастолічний артеріальний тиск, наявність гіпертонічної хвороби з урахуванням її стадії, наявність цукрового
діабету, індекс маси тіла, визначають фактор куріння, і за отриманими результатами з застосуванням логістичної регресії
вираховують індекс теоретичної імовірності тривалості життя пацієнта.
4. Проблеми, які технологія дає змогу вирішувати
Основною причиною смертності й погіршення якості життя населення планети є захворювання серцево-судинної
системи. Це актуально і для України, де згідно зі статистичними даними, смертність від серцево-судинних захворювань в
останні роки досягла 68,0% від усіх причин смерті, що є одним з найвищих показників в Європі. Розроблений метод дає
можливість об'єктивно висловлюватися про прогнозування індивідуальної тривалості життя пацієнтів та визначати
можливість збільшення тривалості життя за умови корекції рівня означених показників, можливе застосування в умовах
поліклініки та будь-якого стаціонару.
5. Ознаки новизни технології
Новизна технології полягає у тому, що на відміну від існуючих методів прогнозування, які пропонують розрахунки ризиків
лише до 65 років, використання технології дає можливість своєчасного виявлення хворих на ІХС у віці молодше й старше

80 років, що мають високий ризик прогресування та виникнення ускладнень, що дозволить провести своєчасну корекцію
лікування таких хворих.
6. Складові технології
Технологія полягає у комплексному клінічному обстеженні (з розрахунком індексу маси тіла (ІМТ), вимірюванням рівня
систолічного та діастолічного артеріального тиску (САТ та ДАТ), підтвердження наявності гіпертонічної хвороби,
цукрового діабету (ЦД) та факту паління на момент обстеження, а також лабораторного дослідження крові (з визначенням
рівня гемоглобіну (Hb), глюкози, загального холестерину (ЗХ), рівня ліпопротеїдів високої та низької щільності (ХС ЛПВЩ))
та обчислення індексу ймовірності тривалості життя пацієнта. Автоматична обробка вищезазначених даних за допомогою
розробленої із застосуванням методу логістичної регресії формули (0,08*ІМТ-0,46*глюкоза крові0,09*ДАТ+0,78*ЦД+0,44*ХС ЛПВЩ-0,06*Hb-0,11*АГ+0,03*ХС ЛПНЩ+0,02*САТ-0,02*паління+0,17*ЗХ+10,61), що дає
можливість розрахунку індексу теоретичної ймовірності тривалості життя пацієнта з прогнозуванням імовірності
дожиття до 80 років.
Опис технології англійською мовою
The aim is to improve the life expectancy of patients with coronary heart disease (CHD) in the elderly. The essence: a method of
predicting life expectancy by conducting a comprehensive clinical examination (calculation of body mass index (BMI), measuring
systolic and diastolic blood pressure (SBP and DBP), confirmation of hypertension (AG), diabetes mellitus (DM)) and the fact of a
smoking moment of examination, as well as laboratory blood tests (level of hemoglobin (Hb), glucose, total cholesterol (TC), high
and low-density lipoproteins (HDL/LDL Chol.)) and the calculation of the probability of life expectancy using the logistic
regression formula (0.08*BMI-0.46*blood glucose-0.09*DBP+0.78*diabetes mellitus+0.44*HDL Chol.-0.06*Hb0.11*AG+0,03*LDL Chol.+0,02*SBP-0,02*smoking+0,17*TC+10,61). Novelty: in contrast to other models this one predicts the risk
of cardiovascular death in healthy people and patients with CHD or DM which have extremely high levels of individual risk
factors.
9127. Технічні характеристики
Метод полягає у обчисленні індексу ймовірності тривалості життя шляхом проведення комплексного клінічного
обстеження (з розрахунком індексу маси тіла (ІМТ), вимірюванням рівня систолічного та діастолічного артеріального
тиску (САТ та ДАТ), підтвердження наявності гіпертонічної хвороби, цукрового діабету (ЦД) та факту паління на момент
обстеження, а також лабораторного дослідження крові (з визначенням рівня гемоглобіну (Hb), глюкози, загального
холестерину (ЗХ), рівня ліпопротеїдів високої та низької щільності (ХС ЛПВЩ)). Автоматична обробка вищезазначених
даних за допомогою розробленої із застосуванням методу логістичної регресії формули (0,08*ІМТ-0,46*глюкоза крові0,09*ДАТ+0,78*ЦД+0,44*ХС ЛПВЩ-0,06*Hb-0,11*АГ+0,03*ХС ЛПНЩ+0,02*САТ-0,02*паління+0,17*ЗХ+10,61) дає можливість
розрахунку індексу теоретичної ймовірності тривалості життя пацієнта з прогнозуванням імовірності дожиття до 80 років.
9128. Техніко-економічний чи соціальний ефект
Даний спосіб дозволяє оцінювати ризик за допомогою простих і доступних показників для сімейних лікарів, терапевтів та
кардіологів в умовах амбулаторного прийому в державних та приватних поліклініках, приватних кабінетах та стаціонарах
в осіб віком молодше й старше 80 років та визначати можливість збільшення тривалості життя за умови корекції рівня
означених показників. Модель відрізняється високою прогностичною значимістю (точність 75 ±3,5 %). Належність до
групи 0 – «ні» визначається моделлю з точністю 77 %, а належність до групи 1 – «так» – з точністю 72%: AUC = 0,78
(0,71–0,85) (р<0,01).
5490. Об'єкти інтелектуальної власності
Пат. 133736 Україна, Кл. А61В5/00. Спосіб прогнозування тривалості життя у хворих на ішемічну хворобу серця в похилому
віці/ Жарінова В.Ю., Бодрецька Л.А., Шаповаленко І.С., Кошель Н.М. (Україна). № u201810146; Заявл. 11.10.2018; Опублік.
25.04.19, Бюл. №8.
9156. Основні переваги порівняно з існуючими технологіями
Перевагами технології є доступність розрахунку з використанням широко застосовуваних у клінічній практиці показників,
визначення яких не потребує значних матеріальних затрат. Виявлення вищезазначених ознак і методично проста оцінка
дозволяє об'єктивно висловлюватися про прогнозування індивідуальної тривалості життя пацієнтів і можлива для
застосування в умовах поліклініки/будь-якого стаціонару. Спосіб є безпечним у використанні в осіб похилого віку. На
відміну від інших моделей, модель відрізняється високою прогностичною значимістю (точність 75 ±3,5 %). Належність до
групи 0 – «ні» визначається моделлю з точністю 77 %, а належність до групи 1 – «так» – з точністю 72%: AUC = 0,78
(0,71–0,85) (р<0,01). На відміну від найвідомішої шкали SCORE, яка використовується для оцінки серцево-судинного ризику
відносно здорових людей лише віком від 40 до 65 років, дана модель дозволяє спрогнозувати ризик кардіо-васкулярної
смерті у здорових осіб і пацієнтів з ІХС чи ЦД.
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