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ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ГЕНЕЗА

Г. И. Ильницкий

Резюме
Основываясь на информационно-математических техно-

логиях, проведена цифровая оценка клинико-рентгенологи-
ческих и лабораторных проявлений туберкулезного воспале-
ния. Определены критерии эффективности диагностического 
процесса, которые базируются на предложенных параметрах. 
Разработан алгоритм диагностики туберкулеза легких на мате-
риале обследования 76 больных первичного и у 81 — вторич-
ного генеза с использованием информационного банка клини-
ко-лабораторных данных, что позволило повысить качество 
верификации заболевания до 90,7 % и 85,2 % соответственно.

Целью исследования было повышение эффективности 
диагностики туберкулеза легких путем математического моде-
лирования наиболее информативных клинических симптомов 
и лабораторных параметров заболевания с учетом генеза спе-
цифического воспаления.

Основу исследований составляли результаты клинических 
и лабораторных данных 157 пациентов, больных туберкулезом 
легких различного генеза, интерпретированных с использова-
нием технологий математического моделирования.

Полученные данные свидетельствовали, что правильный 
диагноз был установлен у  69 из 76 больных первичным и у 69 
из 81 – вторичным туберкулезом. Предложенный алгоритм 
верификации у большинства наблюдений позволял опреде-
лить генез специфического процесса даже в том случае, когда 
клинико-рентгенологические проявления первичного тубер-
кулеза напоминали вторичный.

Следовательно, математическое моделирование диагнос-
тического процесса позволило определить наиболее инфор-
мативные проявления заболевания и повысить эффективность 
верификации туберкулеза легких до 90,7% и 85,2% первичного 
и вторичного генеза соответственно.

Ключевые слова: математическое моделирование, тубер-
кулез, дифференциальная диагностика.
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EXPERIENCE AND PERSPECTIVES OF IMPLEMENTATION OF 

MATHEMATICAL MODELING IN DIAGNOSING OF PRIMARY OR 

SECONDARY TUBERCULOSIS

G. I. Ilnitskiy

Abstract
Based on informational technologies (IT) we performed digi-

tal evaluation of clinical, radiological and laboratory parameters of 
tuberculous inflammation. We defined the diagnosis effectiveness 
criteria. In 76 primary and 81 secondary tuberculosis cases we 
developed an algorithm of diagnosing, which helped to verify 
diagnosis in 90,7 % and 85,2 % of cases, respectively. 

The aim of the study was to estimate the effectiveness of 
diagnosing of pulmonary tuberculosis, using mathematical model, 
which considered most clinical, radiological and laboratory fea-
tures of disease.

Methods. Data of clinical, radiological and laboratory exami-
nation of 157 patients with pulmonary tuberculosis were ana-
lyzed, using IT modeling.

The results of the study confirmed the diagnosis in 69 of 76 
patients with primary and in 69 of 81 patients with secondary 
tuberculosis. Thus, the algorithm, which we developed, helped to 
determine the origin of disease in most cases. Hence, we conclude 
that mathematical modeling increases the effectiveness of diag-
nosing of primary tuberculosis up to 90,7 % and secondary — up 
to 85,2 %.
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Своєчасне виявлення та верифікація туберкульозу 
залежать безпосередньо від соціальних та епідемічних 
чинників, які склалися у населення і характеризуються 
невпинним зростанням захворюваності, хворобливості 
та летальності [1, 3, 7, 10].

На етапі високого рівня інфікування і контагіозності, 
зумовленого резервуаром туберкульозної інфекції, неза-
довільного матеріально-технічного оснащення профіль-

них медичних установ та недостатньої ефективності 
проведених лікувально-профілактичних заходів, акту-
альним питанням є опрацювання діагностичного проце-
су при туберкульозі з використанням інформаційно-
математичних технологій на дошпитальному (загальна 
медична мережа) та шпитальному (профільний стаціо-
нар) етапах медичної допомоги населенню [2, 5, 8, 9].

Метою дослідження було підвищення ефективності 
верифікації туберкульозу шляхом математичного моде-


