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ВСТУП
Одним із пріоритетних завдань

при вирішенні демографічних, медико$
біологічних та соціально$економічних
проблем в галузі охорони здоров'я є
упередження впливу різноспрямо$
ваних факторів на виникнення аку$
шерської патології та вроджених вад
розвитку плоду, що цілком співвідно$
ситься з концепцією ВООЗ щодо за$
безпечення здоров'я населення [1]. У
світлі зазначеної проблематики необ$
хідним запровадження дієвого моніто$
рингу основних показників діяльності
акушерсько$гінекологічної служби, а
за його результатами — зосереджен$
ня профілактичних зусиль на усуненні
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поліетіологічної патології вагітних та
вроджених вад розвитку плоду, що
піддаються корекції. Зазначимо, що,
на думку авторів статті, ключовим чин$
ником деструктивних процесів, які зу$
мовлюють постійне зростання рівня
захворюваності, інвалідності серед
дітей та смертності, є підвищення кон$
центрації гомоцистеїну в плазмі крові
хворих, яке, за даними багатьох клі$
нічних спостережень, інкорпорується
та зумовлює збільшення акушерських
ускладнень і вроджених аномалій но$
вонароджених (зокрема, вади нерво$
вої трубки, краніофаціальні дефекти,
хромосомні патології) [2]. Проте, ви$
рішення зазначеної проблематики

щодо удосконалення системи аку$
шерсько$гінекологічної допомоги в
Україні перебуває лише на початково$
му етапі. Зазначені процеси вимагають
системних досліджень і чіткого розу$
міння державними службовцями сут$
ності та змісту механізму регулюван$
ня розвитку акушерсько$гінекологіч$
ної служби, а в його межах — виок$
ремлення важелів впливу на форму$
вання, нарощення чи виникнення
даної патології.

Відтак, метою даного досліджен$
ня є розробка дієвих засобів держав$
ного регулювання та структурно$
інформаційного перепроектування
системи акушерсько$гінекологічної
допомоги в Україні, що формуються
на засадах реалізації принципів сис$
темно$комплексного, структурно$
функціонального та об'єктно$цільово$
го підходів до аналізу наукової інфор$
мації.

ЗМІСТ ДОСЛІДЖЕННЯ
На думку авторів, можна на сьо$

годні виділити декілька груп факторів,
що впливають на процеси регулюван$
ня та стимулюють (стримують)
діяльність акушерсько$гінекологічної
служби: а) структурні — відобража$
ють вплив рівнів галузевої структури
Міністерства охорони здоров'я Украї$
ни; б) технологічні — визначають
дієвість та результативність викорис$
товуваних засобів, методів і важелів
впливу щодо провадження процесів
модернізації державного регулювання
у зівставних категоріях; в) соціально$
культурні — відсвічують розвиненість
українського соціуму, його звички
щодо створення передумов для прова$
дження здорового способу життя; г)
політико$економічні — віддзеркалю$
ють відношення основних політико$
економічних сил суспільства до пол$
ітики реструктуризації діяльності аку$
шерсько$гінекологічної служби; д)
інформаційно$управлінські — показу$
ють ефективність сучасної системи
державного управління сферою охо$
рони здоров'я в цілому та акушерсь$
ко$гінекологічної служби зокрема. З
огляду на зазначене найбільш впливо$
вими регресорами на даному історич$
ному етапі розвитку, є структурно$
інформаційні (структурно$функціо$
нальні та інформаційно$управлінські)
фактори регулювання розвитку систе$
ми акушерсько$гінекологічної допо$
моги в Україні.

Таким чином, очевидно, що систе$
ма державного регулювання та струк$
турно$інформаційного перепроекту$
вання системи акушерсько$гінеколог$
ічної допомоги в Україні повинна ке$
рувати складним об'єктом. Він потре$
бує системного й деталізованого ана$
лізу акушерсько$гінекологічної служ$
би як об'єкта управління. Проте, сис$
темне представлення останньої у
якості об'єкта управлінських дій для
переведення її у стан оптимізації по$
требує визначення системи взаємопо$
в'язаних внутрішніх та зовнішніх фак$
торів впливу. При цьому, як уже було
відмічено одним із авторів у [3], узгод$
ження управлінських дій для реалі$
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зації цієї мети із іншими управлінсь$
кими діями держави є проблематич$
ним, оскільки зазвичай виникають
протиріччя у меті, засобах та цілях
політики держави у сфері охорони
здоров'я населення. Узагальнюючи
масив як державно$системних, так і
емпіричних фактів стосовно реформу$
вання даного напряму діяльності в си$
стемі охорони здоров'я, вважаємо до$
цільним до процесу збалансування
акушерсько$гінекологічної допомоги
віднести розроблення процедур гене$
тичного моніторингу, які необхідно
прийняти/підтримати на законодавчо$
му рівні. В основу процедур реалізації
дії механізмів державного регулюван$
ня розвитком акушерсько$гінекологі$
чної допомоги в Україні авторами по$
кладено: а) засоби структурно$інфор$
маційного перепроектування (реінжи$
нірингу); б) авторський оптимізацій$
ний підхід до вирішення прогнозно$
аналітичних завдань з одноваріантним

описанням очікуваних результатів; в)
способи синтезу в статичній (за випе$
реджаючими показниками) і рег$
ресійній зустрічних фазах моделюван$
ня різних методів прогнозування (що
попередньо було деталізовано одним
із авторів статті у роботі [4]). На дум$
ку авторів, провадження зазначених
системоутворювальних регуляторів
слід здійснювати за наслідками синх$
ронного запровадження наступного
прикладного інструментарію:

1) генетичного моніторингу і дер$
жавних цільових програм розвитку
акушерсько$гінекологічної та реабіл$
ітації генетично хворих;

2) адаптивних моделей оцінюван$
ня$прогнозування наслідків профі$
лактики генетичної та багатофактор$
ної патології;

3) уніфікованої інформаційної си$
стеми глобального моніторингу гене$
тичної складової медичної безпеки на
засадах використання адекватного

цільового програмного забезпечення.
Основними етапами державного

регулювання та структурно$інформа$
ційного перепроектування системи
акушерсько$гінекологічної допомоги
в Україні є наступні (алгоритм реалі$
зації завдання приведено на рис. 1).

Етап 1. Вивчення та структуруван$
ня зовнішніх і внутрішніх умов, різнос$
прямованих факторів впливу на ді$
євість та ефективність акушерсько$
гінекологічної допомоги в державі.

Етап 2. Збір та обробка даних, що
стосуються: а) як організаційних, так
і комунікаційних структур управління;
б) молекулярно$біологічних, клінічних
та прогнозу критеріальних молеку$
лярно$біологічних характеристик пух$
линних клітин на основі пропонованих
випереджаючих показників (див. бло$
ково$модульну схему генетичного мо$
ніторингу, рис. 2) — послідовна реалі$
зація прогнозно$аналітичних розра$
хунків і процедур.

 Рис. 1. Алгоритм обгрунтування та вибору дієвих засобів регулювання розвит)ку акушерсько)гінекологічної служби в
Україні за результатами оцінювання й прогнозування конститутивно)ключових характеристик хворих
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Етап 3. Складання зведеної таб$
лиці клінічних, лабораторних та моле$
кулярно$біологічних показників за ок$
ремими хворими чи випадками захво$
рювання. Обгрунтування системи
цілей визначення та побудова прогно$
зу ключових параметрів діяльності
акушерсько$гінекологічної служби,
коректна постановка завдань стосов$
но ідентифікації особливостей розвит$
ку захворювання.

Етап 4. Групування ознак та скла$
дання матриці лінійної кореляції між
досліджуваними клінічними та пара$
метричними показниками.

Етап 5. Добір релевантних баз да$
них та побудова регресійних моделей
за результатами оцінювання щіль$
ності взаємозв'язку між показниками
фактичних даних про наявність аку$
шерської аномалії та вроджених вад
плоду.

Етап 6. Ранжування та обчислен$
ня ключових груп предикторів та їх
складу за авторським методом логіч$
ного моделювання.

Етап 7. Побудова просторових но$
мограм та їх графічних і математичних
образів для визначення найдієвіших за$
собів державного регулювання, струк$
турно$інформаційне перепроектування
(реінжинірингу) системи акушерсько$
гінекологічної допомоги в Україні.

Етап 8. Дослідно$експерименталь$
на перевірка цільового програмного
забезпечення і прогнозних систем за
результатами впровадження регресій$
них моделей та розробленої системи
випереджаючих показників

Етап 9. Створення безперервно
діючої системи прогнозування пара$
метрів генофонду, особливостей пере$
бігу захворювання, чутливості до те$
рапії.

Етап 10. Сформування адекват$
ної реальним процесам системи гене$
тичного моніторингу в державі, а та$
кож розроблення проектів і прийнят$
тя на законодавчому рівні вимог до
проваджена генетичного моніторингу
в державі.

Етап 11. За результатами запро$
вадження генетичного моніторингу в
державі розроблення оптимальних
для України заходів та добір ме$
ханізмів організаційно$економічної й
інформаційно$управлінської природи
(сукупності, засобів, важелів та
інструментарію) для модернізації
діяльності акушерсько$гінекологічної
служби (попередньо обгрунтовано ав$
тором статті у роботі [5]).

Слід зазначити, що обчислення
коефіцієнтів кореляції та проведення
регресійного аналізу, за результата$
ми якого будуються лінійні, квадра$

Рис. 2. Блок)схема реалізації процедури генетичного моніторингу за методикою прогнозування критеріальних
характеристик з використанням МЛМ
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тичні та мультиплікативні модельні
вирішення на етапах 4—7, а також їх
використання в якості фільтрів забез$
печує конструктивний компроміс і ре$
зультативність обробки науково$ме$
дичної інформації. Визначення сили
та щільності кореляційного взаємоз$
в'язку та взаємостимулювання пара$
метричних (клінічних, мікробіологіч$
них та лабораторних показників) ха$
рактеристик забезпечує обгрунтуван$
ня вагових коефіцієнтів для форму$
вання на основі моделей заміщення
трьохфакторних прогнозних рішень
оцінки/прогнозування експресії ок$
ремих маркерів, асоційованих з
лікарською резистентністю. Побудо$
ва системи випереджальних показ$
ників за авторською методикою (ме$
тод логічного моделювання — МЛМ)
заснована на використанні апарату
високого математичного рівня — ма$
тематичних моделей заміщення тех$
нологій (ММЗТ) та комплексу мо$
дельних вирішень, який сформовано
при доборі ключових факторів впли$
ву (вік хворої — рівень гомоцистеїну
в плазмі крові — патологія) за їх
відносними показниками. Побудову
прогнозу здійснено авторами статті
за двома зустрічними рівнями (рис. 2)
у 7 етапів: 1) прямий прогноз — бу$
дуємо за регресійними моделями, що
описують ретроспективні тенденції
перебігу захворювання з використан$
ням системи одночасних структурних
рівнянь; 2) обернений прогноз — за
використання оригінальної системи
випереджаючих показників консти$
тутивно$ключових характеристик оц$
інювання/прогнозування перебігу
захворювання (коефіцієнтів, інтег$
ральних та узагальнених інтеграль$
них показників, обчислення яких на$
ведено вище).

За отриманими прогнозно$ана$
літичними показниками — результа$
тами прогнозування — здійснюємо
добір найбільш вагомих предик$
торів, що може стати основою для
розроблення цільових програм з
індивідуалізації лікування й оцінки
очікуваної ефективності терапії для
реалізації адаптивної стратегії ліку$
вального процесу. Слід зазначити,
що проведення перманентної вери$
фікації структурно$логічної схеми
прогнозування конститутивно$клю$
чових характеристик перебігу зах$
ворювання (рис. 2) уможливить по$
будову архітектури цільового про$
грамного забезпечення оцінювання
й прогнозування. Отримана за ав$
торською методикою МЛМ і зустр$
ічному прогнозуванні (адаптивного
характеру) метабаза даних дозво$
ляє:  а)  урахувати індивідуальні
особливості організму хворої та но$
вонародженої дитини; б) здійснюва$
ти генетичний моніторинг із пост$
ійним підвищенням вимог до змісту
самої тактики лікування.

Варто зупинитись на розроб$
леній у межах дослідження системі
прогнозування перебігу захворю$
вання, яку, спираючись на результа$
ти клініко$лабораторних показників
хворих, включених у дослідну гру$

пу, та базуючись на отриманих у
процесі моделювання молекулярно$
біологічних даних, сформовано за
методикою дворівневого зустрічно$
го прогнозу критеріальних парамет$
ричних характеристик перебігу зах$
ворювання. Вона побудована на ос$
нові регресійних моделей з викори$
станням випереджальних показ$
ників$індикаторів. Реалізація про$
цедури генетичного моніторингу
(рис. 2) подана у чіткій послідов$
ності — у формі алгоритму, який ре$
алізується відповідно до опрацьова$
них у дослідженні методів і модель$
них вирішень. Її особливість поля$
гає у: 1) запровадженні дворівневої
системи прогнозування, за резуль$
татами введення якої можливе елі$
мінування неадекватних сучасним
медико$біологічним процесам моде$
лей із низьким рівнем статистичної
значущості коефіцієнтів; 2) прове$
денні ефективного добору фак$
торних ознак і найбільш вагомих
предикторів, що характеризують
біологічні особливості перебігу зах$
ворювання як у хворої, так і у ново$
народженого.

Реалізація в межах системи гене$
тичного моніторингу пропонованої
до використання методики дворівне$
вого прогнозування дозволяє за ре$
зультатами побудови регресійних
моделей на основі випереджаючих
показників чітко відтворити ланки
процедур. При цьому слід зазначити,
що узагальненість гіпотези авторів
статті, яка дозволила розробити і по$
слідовно реалізувати програму дос$
лідження, полягає саме у тому, що об$
'єднує окремі факти в інтегровану
функціонуючу систему і встановлює
логічний зв'язок між її компонента$
ми та досліджуваними явищами.
Вона, першочергово, базується на
припущенні про наявність певної пе$
редбачуваної сили патофізіологічно$
го впливу (гомоцистеїну в плазмі
крові хворих). Розкриття сутності ав$

торського світосприйняття феномена
формування захворюваності на пато$
логію чи лікарську резистентність,
систематизація причинно$наслідко$
вих зв'язків, встановлених за емпірич$
ними дослідженнями, дозволили по$
будувати систему індикаторів пере$
бігу захворювання та здійснити добір
основних засобів державного регу$
лювання з використанням авторської
вдосконаленої системи прогнозуван$
ня перебігу захворювання (ВСППЗ$
технології). Такий підхід до вирішен$
ня зазначеної проблематики є прин$
ципово простим і не суперечить ані
отриманим раніше знанням, ані сучас$
ному напряму розвитку експеримен$
тальної та клінічної генетики, оскіль$
ки він враховує специфічність і непе$
редбачуваність розвитку захворюван$
ня та дозволяє сконцентрувати певні
зусилля на його елімінації. З цією ме$
тою до складу базових принципів уве$
дено ключові положення об'єктно$
цільового підходу, що деталізовані у
роботах [6—8] (рис. 3).

Класифікацію положень для
сформування базових принципів
теорії та методології оцінювання й
прогнозування (див. рис. 3) перебігу
захворювання здійснено авторами
на засадах реалізації системно$ком$
плексного, ресурсно$функціональ$
ного та об'єктно$цільового підходів
за трьома класами, зокрема: зага$
льні, організаційні, локалізовані за
об'єктами структурно$функціо$
нального впливу. Однак, враховую$
чи динаміку розвитку нових методів
і засобів лікування хворих доціль$
ним, дозволяється застосування й
синергетичних методик. Тому одним
із ключових результатів даної статті
є розроблення теоретико$методоло$
гічних моделей предмета експери$
ментальної та клінічної генетики,
завдяки яким зростає роль теоре$
тичного знання (приведено узагаль$
нений вигляд і принципові положен$
ня на рис. 4).

Рис. 3. Використання положень об'єктно)цільового підходу для розроблення
ВСППЗ)технології та сформування методології генетичного моніторингу
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Рис. 4. Методологічні засади сформування та принципові положення реалізації ВСППЗ)технології

ВИСНОВОК
Подані в даній науковій праці ре$

зультати дослідження спрямовані на
розв'язання актуальної проблеми ек$
спериментальної та клінічної генети$
ки, а саме: на розробку методологіч$
них засад формування адаптивних
засобів регулювання розвитку аку$
шерсько$гінекологічної служби в Ук$
раїні. Методичні положення і проце$
дури їх реалізації дозволяють перед$
бачити перебіг захворювання та ма$
ють суттєві переваги, відмінність
яких від усталених полягає у наступ$
ному:

1) вони забезпечують визначення
порогових меж (допустимих відхи$
лень) показників експресії окремих
маркерів при зіставленні прогностич$
них значень, розрахованих за зустрі$
чними рівнями прогнозу (статичним і
статистичним). Більше того, розроб$
лені авторами моделі можна модифі$
кувати для врахування додаткових об$
межень. Подібним чином вимоги до
змін клінічних параметрів можуть
бути задоволені шляхом включення
деталізованих функціональних залеж$
ностей між ними;

2) у прогнозних моделях, пропо$
нованих авторами до використання в
системі генетичного моніторингу,
можна врахувати дискретність випад$
ку і за необхідності перевірити адек$
ватність розроблених рівнянь у разі
зміни будь$яких умов реалізації ме$
тодів чи вимог до ефективності функ$
ціонування акушерсько$гінекологіч$
ної служби;

3) методика зустрічного прогнозу$

вання може бути основою для запро$
вадження дієвої системи генетичного
моніторингу в державі;

4) розробленість алгоритму для
розробки цільового програмного за$
безпечення є доступним для викорис$
тання та вирішення прикладних про$
блем подолання патології захворюва$
ності вагітних та вроджених вад роз$
витку плоду;

5) виходячи з уяви про дискрет$
ність кожного випадку захворювання,
можна здійснити реальну перевірку
адекватності комплексу моделей, дос$
лідити властивості клітинних ліній як
аналітичними методами, так і експери$
ментальними.

Зазначені результати добору за$
собів регулювання розвитку аку$
шерсько$гінекологічної служби доз$
воляють в ітераційному режимі доби$
рати найвагоміші регресори, будувати
достовірний прогноз, а відтак, стануть
визначальними для забезпечення ре$
зультативності стратегії та тактики
лікування. Пропоновані до застосу$
вання науково$методичні та практичні
рекомендації призначені не для по$
біжного огляду, виклад проблем добо$
ру прикладного інструментарію допо$
магає осягнути сутність системи дер$
жавного регулювання розвитку аку$
шерсько$гінекологічної служби, особ$
ливо у взаємозв'язку з результатами
експериментів.
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