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Аналітичний огляд присвячений методології кількісної оцінки 
вікових змін – визначенню біологічного віку (БВ). На відміну від 
хронологічного віку (ХВ), який у всіх народжених в один час 
людей однаковий, БВ може значно відрізнятися і характеризує 
темп старіння. Діагностика прискореного старіння має важливе 
клінічне значення, бо дозволяє прогнозувати розвиток вікової 
патології. Крім того, розрахунок БВ використовується для оцін-
ки різних впливів на організм, в тому числі геропротекторів. 
Для розрахунку БВ використовується набір біологічних марке-
рів старіння (БМС). Найточнішим методом визначення БВ є ви-
мір метилювання певних генів (годинник Хорвата). Однак цей 
метод поки недоступний для клінічної практики. Тому залиша-
ється актуальною розробка моделей БВ на основі клінічних 
БМС. Крім того, є необхідність оцінювати ступінь вікових змін 
на рівні окремих функціональних систем організму (функціо-
нальний вік). Основними методами розрахунку БВ є множинна 
лінійна регресія (MLR), метод головних компонент (PCA), метод 
Klemera і Doubal (KDM) та нейромережевий аналіз. Описано 
критерії оцінки якості моделі БВ. Метод MLR, завдяки своїй 
простоті, найбільш часто використовується в клінічній практи-
ці, однак має суттєвий недолік – систематичну похибку розра-
хунку віку, найбільш виражену в крайніх вікових групах. У стат-
ті наводиться розроблений авторами метод корекції цієї по-
хибки. Детально викладено методологію використання MLR для 
отримання формули визначення БВ по набору даних (БМС). 
Викладено теоретичні основи використання алгоритмів нейрон-
них мереж для оцінки темпу старіння. Застосування нейронних 
мереж для оцінки БВ показало їх високу ефективність за всіма 
критеріями, зокрема відсутність систематичної похибки, власти-
вої методам на основі MLR. 
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The analytical review is devoted to the methodology for quantifying age-
related changes, namely, the determination of biological age (BV). In 
contrast to the chronological age (HA), which is the same for all people 
born at the same time, BV can vary significantly and characterizes the 
rate of aging. Diagnostics of accelerated aging is of great clinical 
importance, as it allows predicting the development of age-related 
pathology. In addition, the BV calculation is used to assess various effects 
on the body, including geroprotectors. To calculate BV, a set of aging 
biomarkers (BMS) is used. The most accurate method for determining 
BV is by measuring the methylation of certain genes (Horvath clock). 
However, this method is not available for clinical practice yet. Therefore, 
the development of BV models based on clinical BMS remains relevant. 
In addition, there is a need to assess the degree of age-related changes at 
the level of individual functional systems of the body (functional age). 
The list of BMSs available for use in clinical practice is given in this 
review. The requirements are given that allow using the indicator of age-
related changes as BMS. The main methods for calculating BV are 
multiple linear regression (MLR), principal component analysis (PCA), 
Klemera and Doubal method (KDM), and neural network analysis. The 
criteria for assessing the quality of the BV model are described in this 
review. The MLR method, due to its simplicity, is most often used in 
clinical practice, however, it has a significant drawback, namely, the 
systematic error in calculating age, which is most pronounced in the 
extreme age groups. The article provides a method for correcting this 
error developed by the authors. The methodology of using MLR to 
obtain a formula for determining BV from a dataset (BMS) is described 
in detail. The theoretical foundations of the use of neural network 
algorithms for assessing the rate of aging are presented. The use of neural 
networks for assessing BV has shown their high efficiency by all criteria, 
in particular, the absence of a systematic error inherent in MLR-based 
methods. 
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таріння можна визначити як процес вікзалежних 
змін структурних, функціональних, метаболічних, 
молекулярних та інших характеристик організму, 

що призводить до підвищення ймовірності розвитку па-
тології і смерті. Вимірювання швидкості цього процесу, 
зокрема діагностика прискореного старіння, має важливе 
клінічне значення для прогнозування розвитку патології і 
використання профілактичних заходів [1–6]. Крім того, 
вимірювання темпу старіння необхідно для оцінки геро-
протекторних властивостей медикаментозних препаратів, 
БАД і різних впливів на організм. Показником, що ха-
рактеризує стадію старіння, є хронологічний вік (ХВ). 
Однак відомо, що темп старіння значно варіює [1, 5]. 

Тому ступінь вікових змін в одному і тому ж ХВ може 
значно відрізнятися. 

Методологія кількісної оцінки ступеня вікових змін 
вперше запропонована А. Комфортом в 1969 році [7]. Для 
характеристики вікових змін організму використовується 
розрахунок біологічного віку (БВ) [1, 8, 9, 10]. В Україні ос-
новоположником використання БВ для оцінки темпу ста-
ріння був В. П. Войтенко [1]. БВ показує, якому ХВ відпо-
відають вікові зміни у даної людини. Якщо БВ значно пере-
вищує ХВ, то робиться висновок про прискорене старіння. 
Можливі співвідношення між ХВ і БВ показані на рис. 1. 
Якщо прийняти умовний поріг розвитку вікової патології 
рівним 60 років, як це показано на рис. 1, то видно, що 

С 

  

Рис. 1 / Fig. 1. Типи співвід-
ношень між хронологічним і 
біологічним віком  / Types of 
relationships between chrono-
logical and biological age: 
1 – біологічній вік дорівнює 
хронологічному віку, 
нормальний тип старіння / 
biological age is equal to 
chronological age, the normal 
type of aging; 
2 – прискорене старіння /  
accelerated aging; 
3 – уповільнене старіння / 
slow aging; 
4 – умовний поріг розвитку 
вікової патології / conditional 
threshold for the development 
of age-related pathology.
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патологія розвивається раніше у людей з прискореним ста-
рінням і пізніше – з уповільненим. Для оцінки темпу віко-
вих змін використовується величина різниці між БВ і ХВ, 
або відношення БВ/ХВ. Якщо різниця позитивна і суттєво 
перевищує похибку розрахунку БВ або відношення значно 
більше 1, робиться висновок про прискорене старіння. В 
іншому випадку має місце нормальне або уповільнене ста-
ріння. Однак останнє не має великого клінічного значення. 

Для розрахунку БВ використовуються різні набори біо-
маркерів старіння (БМС) – показників вікових змін орга-
нізму. Формується набір даних (Data set) обстеження до-
сить великої вибірки з популяції практично здорових лю-
дей, бажано етнічно однорідних і проживаючих на одній 
території. Віковий діапазон обстежених людей повинен 
бути досить широким. Однак необхідно враховувати, що в 
старечому віці на значення БМС починає впливати фактор 
відбору, пов’язаний з високою смертністю від вікової пато-
логії. В результаті виживають більш здорові люди, з упо-
вільненим старінням, і у них багато показників відпові-
дають середнім значенням в більш молодому віці. Тому 
при побудові моделі БВ, заснованої на даних поперечних 
досліджень, бажано обмежити віковий діапазон макси-
мальним віком 70–75 років. Отримані при обстеженні лю-
дей дані аналізуються для відбору найбільш інформатив-
них (високо корелюючих з віком) показників, які не 
повинні дублювати один одного. Наприклад, маса тіла та 
індекс маси тіла (ІМТ) дублюють один одного тому, що в 
розрахунок ІМТ входить показник маси тіла. Екстремальні 
значення показників відкидаються. Далі використовується 
математична процедура побудови формули розрахунку БВ. 

Історично першим математичним методом оцінки БВ, 
який залишається основним і в даний час, є побудова 
рівняння множинної регресії (MLR) [7, 11, 12, 13]. Це 
рівняння пов’язує ХВ і набір БМС, що дозволяє розра-
хувати, якому ХВ відповідають вікові зміни у окремої лю-
дини. Однак цей метод має істотний недолік – систе-
матичну похибку. Тому були запропоновані інші матема-
тичні підходи для оцінки БВ. Найбільшу популярність 
здобув метод основних компонент (PCA) [14, 15] та метод 
Klemera–Doubal (KDM) [16]. В останні роки стає популяр-
ним метод оцінки БВ за допомогою нейромережевих 
алгоритмів [17–22]. Ефективність різних математичних 
методів розрахунку БВ оцінюється за коефіцієнтом коре-
ляції (R) між БВ і ХВ, коефіцієнтом детермінації (R2), се-
редньою абсолютною величиною або стандартним відхи-
ленням різниці між БВ і ХВ, а також наявністю або відсут-
ністю систематичної похибки. Клінічним критерієм оцін-
ки набору БМС і використаного методу розрахунку БВ є 
ефективність прогнозування розвитку вікової патології, 
смертності та очікуваної тривалості життя. 

 

БІОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ СТАРІННЯ 

БМС – це показник стану організму, який закономірно змі-
нюється при старінні [23, 28]. Чим вища кореляція БМС з 
віком, тим більша його інформативність для оцінки вікових 
змін. Зміни БМС з віком можуть бути нелінійними. В цьому 
випадку зазвичай застосовують логарифмування значень 
БМС для лінеаризації залежності. Лінійна залежність необ-

хідна для побудови рівняння MLR. У разі використання ней-
ронних мереж ця вимога не є обов’язковою. 

Серед молекулярно-генетичних методів оцінки БВ 
найбільшу популярність здобув метод визначення довжи-
ни теломер [29–38]. Вважалося, що вкорочення теломер з 
віком є лічильником часу життя і визначає тривалість 
життя. Однак, згодом ці уявлення не підтвердилися. Ви-
явлено, що у частини людей теломери з віком не корот-
шають [34]. Проте, довжина теломер корелює з віком і 
може використовуватися як БМС. Однак особисті варіації 
довжини теломер, особливо у молодих людей, досить ве-
ликі. Тому одноразове визначення довжини теломер не 
дозволяє з достатньою точністю прогнозувати вік лю-
дини. Набагато точніше можна оцінити темп старіння, 
вимірявши довжину теломер у однієї і тієї ж людини з 
досить великим інтервалом (5–10 років). Але такий підхід 
значно звужує сферу застосування цього методу. 

Найбільш точно вік людини і тварин характеризує 
ступінь метилювання промоторних ділянок певних генів. 
Такий набір генів вперше описаний Стівом Хорватом і от-
римав назву годинника Хорвата або епігенетичного годин-
ника [39, 40]. Цей годинник, що враховує 353 епігенетич-
них маркера людського геному, дозволяє визначити вік 
людини з дуже високою точністю (±3,6 року). Визначений 
методом Хорвата вік має коефіцієнт кореляції з ХВ рівний 
r = 0,96. Можна припустити, що вікова зміна метилювання 
певних генів, яка змінює їх активність, лежить в основі 
фундаментальних молекулярних механізмів старіння. Про-
ведені дослідження показали, що БВ, який визначається за 
епігенетичним годинником, має високу кореляцію з 
ризиком розвитку вікзалежної патології і смертністю [40–
42]. В даний час цей метод вимірювання БВ використову-
ється зрідка через дуже високу вартість. Зазвичай застосо-
вують менш точні методи, коли вимірюється метилювання 
всього декількох генів. Одним з таких підходів є метод 
Weidner C. I. [41], коли вимірюють метилювання в промо-
торах трьох генів: ITGA2B, ASPA і PDE4C. Епігенетичний 
вік відноситься до БВ клітин і варіює в різних тканинах. 

Молекулярно-генетичні методи оцінки БВ поки недо-
ступні в клінічній практиці. Тому залишається актуальною 
розробка моделей БВ на основі клінічних БМС. Крім того, є 
необхідність оцінити ступінь вікових змін на рівні окремих 
функціональних систем організму (функціональний вік) 
[43–45]. Відомо, що вікові зміни в різних органах і системах 
розвиваються нерівномірно [6]. В результаті формується 
індивідуальна траєкторія і профіль старіння, а також та чи 
інша вікова патологія. Так, ступінь вікових змін артерій 
лежить в основі розвитку серцево-судинної патології. 

На даний час вивчено досить багато функціональних, 
гематологічних, біохімічних і молекулярних БМС [46–67]. 
У табл. 1 наведені загальноприйняті фізіологічні та мета-
болічні БМС, доступні в клінічній практиці. 

Критерії відбору БМС для побудови панелі тестів. 
1. Досить висока і близька до лінійної кореляція з віком. 
2. Значні зміни показника з віком. 
3. Низька взаємна кореляція. 
4. Зміни показника за 10 років повинні перевищувати 

його між індивідуальну дисперсію. 
5. Доступність, безпека вимірювання показника. 
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ТАБЛИЦЯ 1 / TABLE 1  
КЛІНІЧНІ БІОМАРКЕРИ СТАРІННЯ / CLINICAL 
BIOMARKERS OF AGING 

Функціональні тести / Functional tests 

Антропометрія / Anthropometry 

Маса тіла / Body mass 

Індекс маси тіла / Body mass index 

Окружність талії / Waist circumference 

Відсоток жиру в тілі / The percentage of body fat 

Відсоток м'язової маси / Percentage of muscle mass 

Відсоток води в тілі / The percentage of water in the body 

Слух, зір / Hearing, sight 

Слуховий поріг / Auditory threshold 

Максимальна частота звуку / Maximum sound frequency 

Гострота зору / Visual acuity 

Акомодація / Accommodation 

Шкіра / Skin 

Еластичність / Elasticity 

Вібраційна чутливість / Vibration sensitivity 

Система дихання / Respiratory system 

Життєва ємкість легень / Vital capacity of the lungs 

ОФВ за 1 с / FEV for 1 s 

Максимальне споживання кисню / VO2 max 

Серцево-судинна система / Cardiovascular system 

Систолічний АТ / Systolic blood pressure 

Пульсовий АТ / Pulse blood pressure 

Варіабельність ритму серця / Heart rate variability 

Швидкість пульсової хвилі / Pulse wave speed 

Товщина інтима-медіа артерій / The thickness of the intima-
media arteries 

Нервова система / Nervous System 

Швидкість реакції / Reaction rate 

Символ-цифровий тест / Symbol-digital test 

Тест Шульте / Schulte test 

Теппінг тест / Tapping test 

Опорно-руховий аппарат / Musculoskeletal system 

Висота вертикального стрибка / Vertical jump height 

Тести на гнучкість хребта / Spine flexibility tests 

Час стояння на одній нозі / Time to stand on one leg 

Щільність кісткової тканини / Bone density 

Лабораторні тести / Laboratory tests 

Гематологічні показники / Hematological parameters 

Гематокрит / Hematocrit 

Тромбоцити / Platelets 

Лімфоцити / Lymphocytes 

Середній корпускулярний гемоглобін / Average corpuscular 
hemoglobin 

Hochschild R. [68–70] висловив міркування щодо ве-
личини коефіцієнту кореляції між БМС і ХВ, які назвали 
«парадоксом Хошільда». Цей парадокс полягає в тому, 
що при дуже високій кореляції БМС з ХВ розрахунко-
вий вік стає практично рівним ХВ. В цьому випадку 
практично зникає варіабельність темпу старіння людей. 
Також висувається вимога, щоб БМС не змінювався при 
патології [71]. Однак таке практично не можливе. На-
приклад, буде не коректно оцінювати вікові зміни сер-
цево-судинної системи за рівнем АТ у хворих на гіпер-
тонічну хворобу. 

Біомаркери використовуються також для прогнозу-
вання смертності і тривалості життя – це можуть бути як 
БМС, так і інші біомаркери [72]. Тривалість життя зале-
жить не тільки від темпу старіння, а й від багатьох інших 
факторів. Тому по БВ не можна точно прогнозувати очі-
кувану тривалість життя. 

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ  
БІОЛОГІЧНОГО ВІКУ 

РІВНЯННЯ МНОЖИННОЇ РЕГРЕСІЇ (MLR) 

Найбільш поширений метод розрахунку БВ – побудова 
моделі множинної лінійної регресії (MLR). Рівняння 
регресії – це математична формула, яка застосовується до 
незалежних змінних, щоб краще спрогнозувати залежну 
змінну, яку необхідно змоделювати. Кожна незалежна 
змінна пов’язана з коефіцієнтами регресії, що описують 
силу і знак взаємозв’язку між незалежною та залежною 
змінними. Коефіцієнти регресії розраховуються в резуль-
таті виконання регресійного аналізу. Коли взаємозв’язок 
сильний, значення коефіцієнтів досить великі, слабкий 
взаємозв’язок характеризується величинами коефіцієн-
тів, близькими до нуля; b0 – це відрізок, що відсікається 
лінією регресії. Він є очікуваним значенням залежної ве-
личини, якщо всі незалежні змінні рівні нулю. Рівняння 
регресії може виглядати наступним чином: 

Y = b0 + b1x1 + b2x2 + ⋯ + bnxn, 

де Y – залежна змінна / dependent variable; 
x1–xn – незалежні змінні / independent variables; 
b0 – вільний член рівняння / free member of the equation; 
b1–bn – коефіцієнти регресії для незалежних змінних / 
regression coefficients for independent variables. 
Відмінність між простою і множинною лінійною ре-

гресією полягає в тому, що замість лінії регресії в ній ви-
користовується гіперплощина. Перевага множинної лі-
нійної регресії в порівнянні з простою полягає в тому, 
що використання в моделі декількох вхідних змінних 
дозволяє збільшити частку дисперсії вихідної змінної, 
яка пояснюється моделлю. Для якісної оцінки моделі 
розраховується коефіцієнт множинної кореляції R і де-
термінації R2. Коефіцієнт множинної кореляції знахо-
диться в межах від 0 до 1. Чим ближче його значення до 
1, тим тісніший зв’язок результативної змінної з усім 
набором досліджуваних факторів. Значимість рівняння 
множинної регресії в цілому оцінюється за допомогою 
F-критерію Фішера. 
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При додаванні в модель кожної нової змінної коефі-
цієнт детермінації зростає, збільшуючи точність моделі. 
Скоригований R-квадрат завжди менший, ніж множин-
ний R-квадрат, тому що він відображає всю складність 
моделі (кількість змінних) і пов’язаний з набором вихід-
них даних. Отже, скоригований R-квадрат є більш точ-
ною мірою для оцінки моделі. 

Класичний підхід до оцінювання параметрів лінійної 
моделі множинної регресії заснований на використанні 
методу найменших квадратів, який дозволяє отримати 
такі оцінки параметрів, при яких сума квадратів відхи-
лень фактичних значень результативної змінної від її 
прогнозованої величини мінімальна. 

Слід зазначити, що найбільші труднощі у використанні 
апарату множинної регресії виникають при наявності 
мультиколінеарності факторних ознак (наявність високої 
кореляції між вхідними змінними моделі). В результаті 
варіація у вихідних даних перестає бути повністю неза-
лежною і тому неможливо оцінити вплив кожного фак-
тора окремо. Для боротьби з мультиколінеарністю вико-
ристовуються різні методи, такі як видалення з процеду-
ри дублюючих змінних, комбінування змінних, метод го-
ловних компонент та ін. Бажано прагнути створити мо-
дель, в якій мінімальний набір незалежних змінних зможе 
пояснити найбільшу частку дисперсії залежної змінної. 

Одна з основних проблем побудови рівняння множин-
ної регресії – визначення оптимального числа предикто-
рів для розрахунку залежної змінної. Найбільш прийнят-
ним способом відбору предикторів є покрокова регресія. 
В цьому випадку в модель будуть покроково включатися 
(або виключатися) змінні, які вносять найбільший (най-
менший) внесок в регресію на даному етапі. Сутність цьо-

го методу полягає в послідовному додаванні (або виклю-
ченні) факторів в рівняння регресії і подальшій перевірці 
їх значимості. Слід зупинитися на кроці, коли коефіцієнт 
детермінації ще не найбільший, однак всі показники мо-
делі вже є значущими. 

При перевірці значимості введеного предіктору визна-
чається, наскільки зменшується сума квадратів залишків і 
збільшується величина множинного коефіцієнта кореля-
ції. Одночасно можна виключати фактори, що стали 
незначущими на основі t-критерію Стьюдента. Фактор є 
незначним, якщо його включення в рівняння регресії 
тільки змінює значення коефіцієнтів регресії без змен-
шення суми квадратів залишків, не збільшуючи їх значен-
ня. Якщо при включенні в модель відповідного фактора 
величина множинного коефіцієнта кореляції збільшу-
ється, а коефіцієнт регресії не змінюється (або змінюється 
несуттєво), то дана ознака істотна. Якщо ж при включенні 
в модель незалежного показника коефіцієнти регресії змі-
нюють не тільки величину, але й знак (+/–), а множинний 
коефіцієнт кореляції не зростає, то даний показник не-
доцільно включати в модель. 

Особливу увагу потрібно звернути на аналіз залишків 
рівняння регресії. Результати, отримані при аналізі за-
лишків, є важливим доповненням до значення коефіці-
єнта детермінації при перевірці адекватності побудованої 
моделі. Також цей аналіз дозволяє виявити неадекватні 
відхилення даних і проаналізувати їх. 

В табл. 2 наведений приклад побудови моделі мно-
жинної регресії, виконаної в програмі Statistica 7.0. 

Для написання формули множинної регресії викори-
стовуємо стовпець b табл. 2, який містить коефіцієнти 
регресії для кожного показника: 

ТАБЛИЦЯ 2 / TABLE 2 
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ РІВНЯННЯ МНОЖИННОЇ РЕГРЕСІЇ В ПРОГРАМІ STATISTICA 7.0 /  
RESULTS  OF CALCULATION OF THE EQUATION OF MULTIPLE REGRESSION IN THE PROGRAM STATISTICA 7.0 

N = 207 

Regression Summary for Dependent Variable: БВ; R = 0,683; R2 = 0,467;  
Adjusted R2 = 0,451; F(6,200) = 29,266; p < 0,00001;  
Std. Error of estimate: 11,851 

b* Std. Err. of b* b Std. Err. of b t(200) p-value 

Intercept   –17,44 7,18 –2,43 0,0161 

САТ (мм Hg)/ SBP, mm Hg 0,56 0,09 0,47 0,07 6,43 0,0000 

Глюкоза (ммоль/л) / Glucose, mmol/l 0,14 0,05 1,44 0,56 2,58 0,0105 

Окружність талії (см) / Waist, sm 0,42 0,12 0,43 0,12 3,58 0,0004 

Маса тіла (кг) / Body mass, kg –0,67 0,13 –0,60 0,11 –5,32 0,0000 

ІМТ (кг/м2) / Body mass index, kg/m2 0,34 0,12 0,82 0,30 2,77 0,0061 

ДАТ (мм Hg) / Diastolic blood pressure, 
mm Hg –0,12 0,08 –0,19 0,13 –1,47 0,1431 

Примітки / Notes: 
Dependent Variable – залежна змінна (Y);  
R – коефіцієнт кореляції показників з моделлю / correlation coefficient of 
indicators with the model;  
R2 – коефіцієнт детермінації моделі / coefficient of model determination; 
Adjusted R2 – скоригований R-квадрат (враховується кількість предик-торів 
в моделі) / adjusted R-square (taking into account the number of predictors in the 
model); 
F – критерій Фішера / Fisher’s test;  
t – критерій Стьюдента / Student’s test;  

p – оцінка значимості моделі / assessment of the significance of the model;  
Std. Error of estimate – стандартна похибка оцінки / standard error of estimation,  
Intercept – вільний член рівняння / free member of the equation; 
b – коефіцієнт регресії / regression coefficient; 
b* – стандартизований коефіцієнт регресії / standardized regression 
coefficient; 
Std. Err. of b* – стандартизована похибка коефіцієнту / standardized 
error of the coefficient. 



ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ | 2021 | т. 27 | № 3 

journal.amnu.gov.ua158 

 

 

БВ = 0,47 × САТ + 1,44 × Глюкоза + 0,43 × Окружність 
талії – 0,6 × Маса тіла + 0,82 × ІМТ – 0,19 × ДАТ – 17,44. 

Коефіцієнт кореляції предикторів з залежним показни-
ком (БВ) R = 0,683 свідчить про високий кореляційний 
зв’язок між ними. Коефіцієнт детермінації моделі R2 = 0,467 
показує, що 46,7 % дисперсії показника БВ можна пояснити 
за допомогою предикторів, що увійшли в модель. Критерій 
Фішера F = 29,3 (p < 0,001) свідчить про високу значимість 
моделі, використовуючи яку, можливо розраховувати БВ з 
достатньою точністю. Знак перед предиктором характеризує 
спрямованість його кореляційного зв’язку з залежним по-
казником, тобто з БВ в нашому прикладі. 

Особливу увагу потрібно звернути на невідповідність 
знаків перед предикторами в моделі і при аналізі попар-
них кореляцій з БВ. Наприклад, різний знак в рівнянні 
перед показником «Маса тіла» та ІМТ пояснюється 
мультиколінеарністю, тому що ІМТ розраховується з ви-
користанням показника «Маса тіла», а ці показники 
взаємопов’язані. У таких випадках потрібно перераху-
вати формулу, залишивши один показник з двох, на-
приклад, ІМТ. 

Для оцінки достовірності входження предіктора в мо-
дель розраховується p-value (останній стовпчик табл. 2). 
Видно, що показник ДАТ недостовірно увійшов в модель, 
інші показники – достовірно (р < 0,05). У зв’язку з цим, 
при подальшому моделюванні можемо прибрати цей пре-
диктор. Стандартизований коефіцієнт регресії показує, на 
скільки сигм зміниться в середньому результат Y, якщо 
відповідний предиктор X змінити на одну сигму при не-
змінному середньому рівні інших предикторів. Стандар-
тизовані коефіцієнти регресії можна порівнювати між со-
бою, оскільки вони розраховувались за нормованими і 
центрованими змінними. Стандартизований коефіцієнт 
регресії може бути корисний при відсіві малоінформа-
тивних предикторів (з найменшим значенням коефіці-
єнтів). Таким чином, точність моделі покращиться, якщо 
ми створимо нову формулу без двох показників: «Маса 
тіла» і ДАТ. 

КОРЕКЦІЯ СИСТЕМАТИЧНОЇ ПОХИБКИ МЕТОДУ ML 

При розрахунку віку за допомогою MLR за значеннями 
показників, що мають місце у конкретної людини, виникає 
систематична похибка. На рис. 2 наведено приклад такого 
розрахунку. Видно, що у молодих людей розрахунковий вік 
(РВ) значно вище їх ХВ, а у старих – нижче. При цьому лінія 
регресії (рис. 2) зміщена вгору на початку координат і прохо-
дить під кутом, меншим 45°. Величина похибки розрахунку 
віку, що визначається як PВ–БВ, високо корелює з ХВ 
(рис. 3). Ця похибка є математичним артефактом [71]. 

Нами запропоновано наступний метод усунення систе-
матичної похибки MLR [73]. Для усунення цієї похибки 
потрібно, щоб точки групувалися навколо лінії, що про-
ходить через початок координат під кутом 45. Ця лінія 
задовольняє умові: Y = X. Ідея корекції похибки розра-
хунку віку полягає в тому, щоб перемістити точки верти-
кально так, щоб їх початкові відстані до лінії регресії (PВ 
проти ХВ) збереглися (рис. 4). При цьому точки повинні 
групуватися навколо діагональної лінії і їх відстані до цієї 
лінії повинні бути рівні початковим відстаням. 

Алгоритм перетворення наступний. Спочатку обчис-
люється відстань (L) по вертикалі від кожної точки, що 
представляє дані обстеження людей, до лінії регресії PВ 
проти ХВ (пунктирна лінія на рис. 4). 

L = РВ – Y;  Y = k1 + k2 ХВ, 

де Y – вік, обчислений за рівнянням регресії при певному 
значенні ХВ (рис. 2), а k1 і k2 – коефіцієнти цього рів-
няння. В нашому прикладі: Y = 33,96 + 0,385 ХВ. 

Потім розраховуємо величину PВ після корекції (PВc) 
за такою формулою: 

PВc = ХВ + (PВ – Y) або PВc = PВ + ХВ (1– k2) – k1. 

Графічно це еквівалентно вертикальному переносу точок 
на графіку. При цьому точки молодих людей будуть зміщу-
ватися вниз, а точки старих – вгору. В результаті усувається 
систематична похибка розрахунку віку, але повністю збері-
гається початкова дисперсія точок. На рис. 5 наведені точки, 

                 

 
 
Рис. 2 /  Fig 2. Кореляція між 
хронологічним та 
розрахунковим віком / 
Correlation between 
chronological and calculated 
age. 
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відповідні розрахунковому віку людей після корекції. Як 
видно з цього рисунку, кореляція розрахункового віку з ХВ 
стає значно вищою (0,899 проти 0,620), а стандартна похибка 
розрахунку віку зменшується до 8,9 років, в порівнянні з 
14,4 років до корекції. Після застосування методу корекції 
розрахунку віку, похибка розрахункового віку перестає ко-
релювати з ХВ (рис. 6). Це свідчить про адекватність запро-
понованого методу корекції. 

Таким чином, запропонований метод корекції система-
тичної похибки розрахунку БВ повністю усуває останню і 
дозволяє створювати більш точні моделі БВ. 

 

МЕТОД ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТІВ (PCA) 

Метод PCA був запропонований Nakamura E. et al. в 1988 ро-
ці [72, 74–76]. На основі кореляційного аналізу вибираються 
БМС, тісно пов’язані з ХВ. Після цього перевіряється 
взаємна кореляція показників, щоб уникнути дублювання. 
PCA виконується з використанням БМС, які між собою не 
корелюють, для визначення мінімального їх набору, що по-
яснює більшу частину дисперсії БВ. Рівняння стандартизо-
ваного біологічного віку (БВS) будується наступним чином: 

БВS = a × (X1 − mean1)/SD1 + b × (X2 − mean2)/SD2 +  ⋯ + 
+ n × (Xn − meann)/SDn. 

 
Тут a, b … n є коефіцієнтами БМС (X), які можуть бути 

безпосередньо розраховані в PCA статистичним програм-
ним забезпеченням. Змінна X є БМС, який був відібраний 
методом PCA; mean і SD представляють середнє і стандарт-
не відхилення X. Таким чином, всі змінні X перетво-
рюються в стандартизовану форму і множаться на коефі-
цієнти, отримані при PCA-аналізі. Оскільки БВS не виража-
ється у роках, не можна безпосередньо порівнювати БВS і 
ХВ. Виходячи з методу розрахунку, біологічним вва-
жається прогнозований вік суб’єктів. Таким чином, отри-
муємо середній ХВ суб’єктів, його стандартне відхилення 
та БВS (стандартне відхилення прогнозованого віку суб’єк-
тів). Перетворення БВS в БВ здійснюється за формулою: 

БВ = БВS × SD(ХВ) + mean ХВ. 

Метод PCA є похідним від MLR і має ту ж систе-
матичну похибку [77]. Щоб усунути цей ефект формули 
БВ, деякі дослідники ввели поправку в розрахунок БВ 
[78]: 

            

 
 
Рис. 3 / Fig 3. Залежність 
похибки розрахунку віку від 
хронологічного віку / 
Dependence of the age 
calculation error on the 
chronological age. 

 

 

    

 
 
Рис. 4 /  Fig 4. Принцип 
перенесення точок для 
корекції похибки 
регресійного методу / The 
principle of transferring points 
to correct the error of the 
regression method. 
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Z = (ХВi − mean ХВ) × (1 − b). 

У цьому рівнянні коефіцієнт b розраховується з регре-
сії між БВ і ХВ. Далі використовується наступне рівняння 
для корекції БВ [79, 80]: 

Corrected БВ = БВ + Z. 

Підхід PCA зменшує кількість некорелюючих між со-
бою змінних для пояснення дисперсії і дозволяє уник-
нути деяких статистичних недоліків методу MLR, таких 
як спотворення на краях регресії і розрив швидкості 
старіння протягом життя [81]. Однак PCA, як і MLR, 
заснований на лінійній регресії. У той же час, оскільки 
метод PCA використовує БМС на основі їх кореляції з 
ХВ, він не вирішує парадокс БМС. Завдяки простоті і 
перевагам над MLR, PCA використовується дослідника-
ми з обмеженими комп’ютерними та статистичними 
можливостями. 

 

МЕТОД KLEMERA AND DOUBAL (KDM) 

KDM – це метод розрахунку БВ, запропонований 
Klemera and Doubal в 2006 році [82]. В основі KDM ле-
жить мінімізація відстані між лініями регресії і точками 
БМС в n-вимірному просторі всіх біомаркерів. До-
слідження показали, що БВ, який визначається цим ме-
тодом, є більш надійним предиктором смертності, ніж 
будь-які інші методи [83–85]. Відповідно до методу 
Klemera and Doubal співвідношення між БВ і ХВ можуть 
бути описані як: 

БВ = ХВ + RAB(0;S2
AB), 

де RAB(0;S2
AB) – випадкова змінна, з середнім нульовим 

значенням та дисперсією S2
AB. 

Актуальне значення БМС (X) має визначатися FX(БВ) і 
незалежними від БВ перехідними випадковими проце-
сами RX(0;S2

X), відповідно до рівняння: 
 

                   

 
 
Рис. 5 /  Fig 5. Кореляція 
хронологічного і 
розрахункового віку після 
корекції / Correlation of 
chronological and predicted 
ages after correction. 

 

 

                    

 
 
Рис. 6 /  Fig. 6. Залежність 
похибки розрахунку віку від 
хронологічного віку після 
корекції / Dependence of the 
age calculation error on the 
chronological age (after 
correction). 
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X = FX(БВ) + RX(0;S2
X). 

 
Ґрунтуючись на цих уявленнях, Klemera and Doubal 

використовували комп’ютерні розрахунки для побудови 
рівняння БВ за допомогою комп’ютерного програму-
вання.  

Cho I. H. et al. [84] запропонували поліпшену програму 
розрахунку оригінальної моделі KDM, що значно спрос-
тило розрахунок (KDM2). Розширена концепція робить 
KDM оптимальним методом оцінки БВ. Проте, застосу-
вання KDM є складним – необхідна значна математична і 
статистична підтримка дослідницької групи. Крім того, 
питання про те, чи слід включити ХВ в якості одного з 
БМС, залишається спірним. KDM в даний час є загаль-
ноприйнятим методом оцінки БВ і прогнозування смерт-
ності та захворюваності. 

 

НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ МЕТОД 

В останні роки для визначення БВ все частіше викори-
стовують методи штучного інтелекту [17–22]. Це, в першу 
чергу, математичні методи, засновані на використанні 
штучних нейронних мереж для аналізу даних. Революція 
у використанні нейронних мереж з глибоким навчанням 
(DNN) швидко поширюється в медицині. Подібні систе-
ми з’явилися і для вимірювання темпу старіння. Так, 
система AGE.AI (http://aging.ai) дозволяє досить точно 
оцінити БВ людини з використанням даних, отриманих 
при звичайних клінічних лабораторних дослідженнях. 

Штучна нейронна мережа – це математична модель ор-
ганізації та функціонування біологічних нейронних ме-
реж. Вона являє собою систему з’єднаних і взаємодіючих 
між собою простих штучних нейронів (рис. 7). Вперше 
такі моделі запропонували в 1943 році У. Маккалок і 
У. Піттс. Після розробки алгоритмів навчання ці моделі 

стали використовувати в практичних цілях: в задачах 
прогнозування, розпізнавання образів та ін. З точки зору 
машинного навчання, нейронна мережа являє собою ок-
ремий випадок методів розпізнавання образів, дискри-
мінантного аналізу та методів кластеризації. Можливість 
навчання – одне з головних переваг нейронних мереж 
перед традиційними алгоритмами. Навчання полягає в 
знаходженні коефіцієнтів зв’язків між нейронами. В про-
цесі навчання нейронна мережа здатна виявляти складні 
нелінійні залежності між вхідними та вихідними даними. 

Для навчання нейронної мережі розпізнаванню віку 
людини на її вхід подаються результати обстеження вели-
кої групи людей різного віку – значення БМС. Хроноло-
гічний вік цих людей визначається як змінна на виході 
нейромережі. В процесі навчання мережа шукає залежно-
сті між вхідними та вихідними даними, змінюючи вагові 
коефіцієнти зв’язків між нейронами. Перевірка ефектив-
ності роботи навченої нейронної мережі виконується на 
новій (контрольній) вибірці людей різного віку. 

Навчена розпізнаванню віку людини нейронна мережа 
використовується для визначення віку людей за даними 
їх БМС. Якщо нейронна мережа розпізнає вік людини, 
який істотно перевищує ХВ, то можна зробити висновок 
про прискорене старіння. Тому вік людини, розрахований 
нейронною мережею, логічно вважати його БВ. 

У програмі Statistica версії 6.0 та вище є розділ Neural 
Networks, що дозволяє створювати нейронну мережу для 
вирішення різних завдань, в тому числі і розпізнавання віку 
за різними даними. У програмі реалізований як автома-
тичний перебір різних типів нейронних мереж, так і ручний 
режим із завданням різного числа проміжних шарів і ней-
ронів у кожному з них. Нейронні мережі з багатьма проміж-
ними шарами називаються мережами з глибоким навчан-
ням (Deep Neural Networks) [20]. При створенні нейронної 
мережі з великою кількістю проміжних шарів і числа ней-

Profile: MLP 15:15-15-1:1

     

 
 
Рис. 7 /  Fig. 7. Схема штучної 
нейронної мережі (рисунок з 
програми Statistica 7.0) / 
Scheme of an artificial neural 
network (Figure from the 
program Statistica 7.0). 
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ронів в них є небезпека отримати помилковий результат 
оцінки ефективності мережі. Це відбувається в тому ви-
падку, коли навчальна вибірка має невеликий розмір. У цьо-
му випадку така нейронна мережа просто запам’ятовує всі 
пред’явлені їй випадки і показує дуже високу ефективність 
розпізнавання на навчальній вибірці. Однак, на контрольній 
вибірці ефективність цієї нейромережі може бути значно 
нижчою. Зазвичай для навчання багатошарової нейронної 
мережі необхідний великий набір даних з числом спосте-
режень, вимірюваних тисячами. Застосування нейронних 

мереж для оцінки БВ показало їх високу ефективність за 
всіма критеріями, зокрема відсутність систематичної похиб-
ки, властивої методам на основі MLR [19–22]. 

Огляд математичних методів оцінки БВ, що застосову-
ються різними авторами, свідчить про відсутність одного 
загальноприйнятого стандартного методу. Тому оцінка 
темпу старіння по абсолютній величині різниці між БВ і 
ХВ є умовною і залежить від використаного методу. Це 
потрібно враховувати при порівнянні результатів, отри-
маних в різних дослідженнях. 
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 РЕЗЮМЕ 
 
Биологический возраст:  
методология определения 

А. В. Писарук , Н. М. Кошель 

ГУ «Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева 
НАМН Украины», ул. Вышгородская, 67, Киев 04114, 
Украина 
 
Аналитический обзор посвящен методологии количественной 
оценки возрастных изменений – определения биологического воз-
раста (БВ). В отличие от хронологического возраста (ХВ), который 
у всех родившихся в одно время людей одинаков, БВ может зна-
чительно различаться и характеризует темп старения. Диагностика 
ускоренного старения имеет важное клиническое значение, так как 
позволяет прогнозировать развитие возрастной патологии. Кроме 
того, расчет БВ используется для оценки различных воздействий на 
организм, в том числе геропротекторов. Для расчета БВ использу-
ется набор биомаркеров старения (БМС). Самым точным методом 
определения БВ является измерение метилирования определенных 
генов (часы Хорвата). Однако этот метод пока недоступен для кли-
нической практики. Поэтому остается актуальной разработка моде-
лей БВ на основе клинических БМС. Кроме того, есть необходи-
мость оценить степень возрастных изменений на уровне отдельных 
функциональных систем организма (функциональный возраст). В 
обзоре приведен список БМС, доступных для применения в клини-
ческой практике. Приведены требования, позволяющие использо-

вать показатель возрастных изменений в качестве БМС. Основны-
ми методами расчета БВ являются множественная линейная рег-
рессия (MLR), метод главных компонентов (PCA), метод Klemera и 
Doubal (KDM), и нейросетевой анализ. Описаны критерии оценки 
качества модели БВ. Метод MLR, благодаря своей простоте, наи-
более часто используется в клинической практике, однако имеет су-
щественный недостаток – систематическую ошибку расчета 
возраста, наиболее выраженную в крайних возрастных группах. В 
статье приводится разработанный авторами метод коррекции этой 
ошибки. Подробно изложена методология использования MLR для 
получения формулы определения БВ по набору данных (БМС). 
Изложены теоретические основы использования алгоритмов ней-
ронных сетей для оценки темпа старения. Применение нейронных 
сетей для оценки БВ показало их высокую эффективность по всем 
критериям, в частности отсутствие систематической ошибки, свой-
ственной методам на основе MLR. 
 
Ключевые слова: биомаркеры старения, биологический возраст, 
методы расчета.  
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