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Питання впровадження методів сис�
темного аналізу в медичну науку набули
неабиякого звучання саме сьогодні –
у зв’язку з орієнтацією на доказову меди�
цину. Ця стаття носить оглядовий харак�
тер і її метою є представити цілий ряд
результатів в галузі впровадження мето�
дів системного аналізу для доказової
медицини (особливо, в царині дослід�
ження патологічних процесів), отрима�
них у Тернопільській державній медич�
ній академії ім. І. Я. Горбачевського. Даній
проблематиці було присвячено  Міжнарод�
ну школу�семінар з медичної інформатики
«Прогнозування та прийняття рішень
в умовах невизначеності (PDMU –2004)»,
що проводилась з 25 по 30 травня 2004 р.
спільно з Київським національним універ�
ситетом ім. Т. Шевченка, Інститутом кібер�
нетики ім. В. М. Глушкова НАН України,
Інститутом прикладного системного ана�
лізу (Відень, Австрія) [15].

У роботі [17] запропоновано та обґрун�
товано опорну схему алгоритму поста�
новки задач прикладного системного
дослідження реальної проблеми. Далі
представимо результат її застосування
до розв’язання проблеми розробки алго�
ритму вивчення динаміки захворюван�
ня людини.

Сучасний стан охорони здоров’я
невід’ємно пов’язаний з орієнтацією
на доказову медицину, головними на�
прямками якої є: стандартизація охоро�
ни здоров’я та медичних досліджень, ак�
тивне використання систем підтримки
рішень в медичних наукових досліджен�
нях, розробка клінічних довідкових систем.

Подальший розвиток головних засад
доказової медицини вимагає синтезу�
вання відомих результатів про характер
біофізичних, біохімічних, фізіологічних
процесів, що перебігають в організмі
людини.

Саме для цього необхідним є створен�
ня і дослідження складних комплексних
моделей взаємопов’язаних систем, що
охоплюють регуляцію значного числа
функцій.

Системний аналіз виник у відповідь
на вимоги практики, що поставила нас
перед потребою вивчати і проектувати
складні системи, керувати ними в умо�
вах неповноти інформації, обмеженості
ресурсів, дефіциту часу. По сьогоднішній
день тривають дискусії, чи можна вва�
жати системний аналіз наукою, мистец�
твом або «технологічним ремеслом».
Особливо гостро дискутуються застосу�
вання системного аналізу до проблем,
пов’язаних із «соціотехнічними», «соці�
альними» системами, тобто системами,
в яких вирішальну роль відіграють люди
[16].  При розв’язуванні таких задач істот�
ними є не лише питання побудови і ви�
користання моделей, не лише евристичні
пошуки розв’язків слабо структурованих,
не повністю формалізованих задач, але
й чисто психологічні аспекти людських
взаємовідносин, що ще більше «відді�
ляє» системний аналіз від «чистих наук»,
як, наприклад, фізика та математика [17].

Алгоритм
прикладного
системного аналізу

Первинна постановка проблеми.
Під захворюванням мають на увазі по�
рушення нормальної життєдіяльності
організму, спричинене функціональни�
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ми і (або) морфологічними змінами [18].
Виникнення захворювань пов’язане
із впливом на організм шкідливих фак�
торів зовнішнього середовища (фізич�
них, хімічних, біологічних, соціальних)
а також з його генетичними дефектами і ін.

Вивчення причин виникнення захво�
рювань і механізмів їх розвитку (з ме�
тою керування ними), а також вивчення
характеру зворотніх реакцій організму
на лікувальні впливи і складає основну
задачу медичної науки.

Лікування захворювання здійснюєть�
ся трьома основними методами: меди�
каментозним (або фармакологічним),
оперативним (або хірургічним), природ�
ним (або біофізичним).

Така множинність методів лікування,
а також неповнота інформації щодо при�
чин та механізмів перебігу захворюван�
ня становлять проблему, яку повинен роз�
в’язати алгоритм системного аналізу.

Особливі складності пов’язані з озна�
ченням поняття «хвороба», оскільки в це
поняття повинні включатися лише такі
ознаки хвороби, які характерні для до�
вільних її форм. При цьому, клінічна
картина різних хвороб і значимість їх для
людини і суспільства дуже варіабельні
[18].

Крім того, слід зазначити, що біоло�
гічні системи (які слід враховувати при
вивченні захворювання) відносяться
до складних систем керування, в яких до�
сить часто складно відділити об’єкт керу�
вання від самого регулятора.

Задання моделей. Змістовна модель
патологічного процесу на клітинному
рівні представлена в роботах [13, 19, 20].
Здійснивши її декомпозицію, на першо�
му рівні отримуємо фрагменти:
• причина захворювання;
• стан реактивності імунної системи;
• особливості структурної та функціо�
нальної організації систем організму.

Фрагмент «причина захворювання»
є неелементарним, але, в нашій моделі,
він визнаний експертами як кінцевий,
оскільки не піддається подальшому роз�
кладу. У різних моделях [19, 20] причина
захворювання визначається як наявністю
в чужорідних тілах (віруси, бактерії),
власних видозмінених клітин (ракові
клітини), так і відсутністю певних клітин�
них структур (втрата субпопуляції Т�хел�
перів при СНІДі). Математичні моделі
для опису чинників захворювання — ло�
гістичного типу або динаміка Гомперца
[21].

Фрагмент «стан реактивності імунної
системи» є неелементарним (узагаль�
нена модель імунітету представлена
в [19]). В результаті його спрощеної де�
композиції, як це зроблено в [19], при�
ходимо до елементарних фрагментів:
• антитіла;
• плазматичні клітини.

Для опису імунної системи викорис�
товується модель Г. І. Марчука [19], пред�
ставлена системою нелінійних диферен�
ціальних рівнянь із запізненням.

Особливості структурної та функціо�
нальної організації систем організму сут�
тєво впливають на динаміку захворю�
вання. Його слід враховувати і при
проведенні лікування. В результаті деком�
позиції на першому рівні отримуємо:
• ступінь ушкодженості органа (систе�
ми, організму);
• токсичність лікування.

Фрагмент «ступінь ушкодженості орга�
ну» — кінцевий. У роботі [19] він визна�
чається відсотковим показником, що
залежить від об’єму «збудника» захво�
рювання.

Токсичність лікування визначається
рядом показників функціонування
органів та систем. На клітинному рівні
це може бути: активність NK, активність
макрофагів, стан кісткової тканини і ін.
Для задання моделей тут запропонова�
не використання інтегро�диференціаль�
них моделей з пам’яттю [21].

Ідентифікація параметрів моделей.
Із заданням моделей тісно пов’язані за�
дачі ідентифікації параметрів рівнянь. Як
зазначалося вище, для різних фрагментів
системи захворювання використано мо�
делі популяційної динаміки, які доволі
часто є нелінійними, а параметри, що
потрібно ідентифікувати, є елементами
Гільбертового простору. Алгоритми роз�
в’язування такого роду задач апостері�
орного оцінювання показані в [21, 4].

Визначення конфігуратора. Для
опису піддослідної системи патологічно�
го процесу використано мову динаміч�
них систем.

Моделі, що використовуються, нале�
жать до класу рівнянь популяційної ди�
наміки. На різних етапах системного ана�
лізу слід буде застосувати апарат якісної
теорії динамічних систем.

До складу конфігуратора слід також
віднести мову медичної науки — при�
наймі для формулювання біологічних
наслідків (як це зроблено в [19]), які
повинні бути доступні медикам. Для
клініцистів результати системного ана�
лізу слід було б подавати у вигляді нор�
мативних актів, затверджених МОЗ
(інформаційні листи, рекомендації і ін.).

У роботі [22] представлено один
із програмних стандартів, в якому мож�
лива публікація результатів системного
аналізу патологічного процесу.

Визначення причетних сторін. От�
римані результати системного аналізу
захворювання можуть стосуватися спеці�
алістів медичної і біологічної кіберне�
тики, медиків�теоретиків, спеціалістів
клінічної медицини.

Визначення інтересів. Спеціалісти
медичної і біологічної кібернетики за�

цікавлені у впроваджені методів теорії
автоматів, теорії алгоритмів, загальної
теорії систем, теорії складних систем
керування і теорії автоматичного регу�
лювання й керування у вивчення причин
і механізмів захворювання.

Медики�теоретики бажали б вивча�
ти життєдіяльність і цілісного організму
та окремих його частин — клітин, органів,
функціональних систем в умовах захво�
рювання.

Клініцисти прагнуть отримати ефек�
тивні способи лікування хвороби разом
з їх обгрунтуванням.

Визначення проблематики. Най�
відповідальнішим етапом системного
аналізу, який є його вхідним пунктом,
є формулювання проблематики. При
цьому, потрібно виявити всіх, кого зачі�
плять можливі зміни на основі резуль�
татів системного аналізу, і сформулюва�
ти випливаючі з цих змін їх проблеми
на усіх мовах конфігуратора [17]. Отрима�
на множина проблем і є проблематикою.

Так спеціалістів в галузі медичної
і біологічної кібернетики стосуватимуться
проблеми, що випливають з появою но�
вих математичних моделей і задач
їх якісного аналізу – це вимагає подаль�
шого розвитку математичного апарату
нескінченновимірних систем популяцій�
ної динаміки. Технічна реалізація отри�
маних результатів вимагає розробки
програмного забезпечення з новими до�
ступними інтерфейсами для користу�
вачів – нефахівців в галузі динамічних
систем.

Для медиків�теоретиків виникають
проблеми, пов’язані з обгрунтуванням
отриманих біологічних наслідків з точки
зору медичної науки (фізіології, пато�
логії і ін.).

Для медиків�клініцистів — це пробле�
ми формулювання отриманих чисель�
них алгоритмів в термінах методик ліку�
вання, а також, проблеми модифікації
алгоритмів з урахуванням множинних
патологій, ускладнень в ході лікування і ін.

Виявлення цілей. Враховуючи ви�
словлені в [17] зауваження щодо вста�
новлення цілей (множинність, вірне ран�
жування, зміна з часом і ін.), приходимо
до наступної сукупності цілей у вивченні
динаміки розвитку патологічного процесу:

1. Вивчити причину захворювання
(поведінка чужорідних тіл або власних
генетично деформованих клітин).

2. Вивчити механізми розвитку і пе�
ребігу захворювання.

3. Вивчити зворотню реакцію організ�
му на пошкодження.

4. Визначити зворотню реакцію орга�
нізму після проведеного лікування.

5. Запропонувати оптимальні схеми
лікування.

Породження альтернатив. На цьо�
му етапі сформовано такі альтернативи –
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шляхи розв’язування проблеми (тобто
досягнення цілей).

1. Патологічна анатомія та гістологія [23].
2. Патологічна фізіологія [24].
3. Клінічна біохімія (лабораторно�

клінічна діагностика) [25].
4. Медична мікробіологія та вірусоло�

гія [26].
5. Експериментальна медицина (ек�

спериментальна нозологія).
6. Фізичне моделювання.
7. Математичне моделювання [27].
При цьому, велика вага повинна при�

ділятися патологічному процесу як зако�
номірно виникаючій в організмі по�
слідовності реакцій на ушкоджуючу дію
патогенного фактора. По суті, кожна хво�
роба складається з деякої сукупності
патологічних процесів (однак хвороба
не є просто сумою патологічних процесів)
[18].

Визначення критеріїв. Грунтуючись
на положенні [17] про «критерій як кіль�
кісну модель якісних цілей», запропоно�
вано наступний перелік:

а) загальні вимоги, що пов’язані
з якістю виконання  оптимальною систе�
мою своїх функцій та її реалізованістю:
• функціональність, тобто придатність
альтернативи для досягнення поставле�
ної цілі. В контексті даної роботи альтер�
натива функціональна, якщо вона за�
безпечує адекватну ідентифікацію
патологічного процесу і відображує ди�
наміку його розвитку;
• помилка класифікації. Припускаєть�
ся, що існує незалежний експерт, який
визначає розходження прийнятої альтер�
нативи з достовірною відповіддю;
• множиність патологічних процесів,
на які може бути розповсюджена аль�
тернатива вивчення;
• логічна складність. Часто більш дос�
товірні альтернативи бувають і більш
складними;

б) специфічні вимоги, що виплива�
ють з їх використання для синтезу та адап�
тації оптимальних схем лікування:
• здатність розробки схем лікування для
переводу захворювання у стан ремісії;
• здатність розробки схем лікування
з максимальним продовженням життя,
при цьому гарантуючи його якість;
• здатність розробки схем лікування
з мінімальною токсичністю, із збережен�
ням клітинних циклів;
• здатність розробки схем лікування
із збереженням біологічного віку людини.

Агрегування критеріїв. Пропонуєть�
ся ввести поняття інтегрального критерія
якості методу вивчення захворювання.
Для якісної оцінки інтегрального крите�
рію можна запропонувати метод зве�
дення багатокритеріальної задачі до од�
нокритеріальної [17].

Побудова ідеальної системи.
На основі вибору на множині альтерна�

тив, з врахуванням інтегрального крите�
рію якості, приходимо до такої послідов�
ності питань щодо вивчення причин
та механізмів розвитку патологічного
процесу.

1. Умови існування та єдиності роз�
в’язків в рівняннях узагальненої моделі
динаміки Гомперца, інтегро�диферен�
ціальних моделях з пам’яттю.

2. Ідентифікація параметрів у моде�
лях патологічних процесів.

3. Умови класифікації форм перебігу
захворювання на основі апарату теорії
стійкості.

4. Постановка та розв’язування задач
керування з фазовими обмеженнями для
встановлення оптимальних методик ліку�
вання. Задачі прийняття рішень в умо�
вах невизначеності.

5. Біфуркації та періодичні розв’язки
в моделях захворювання. Умови виник�
нення хронічної форми захворювання.

Тут

L(t) — кількість пухлинних клітин,

C(t)— концентрація плазмоклітин,

F(t) — концентрація антитіл,

m(t) — ступінь ушкодженості органа,

ρ(t) — мінеральна щільність кісткової
тканини.

При цьомуРозробка методів
системного аналізу
патологічних
процесів

У роботах [2–14] запропоновано шля�
хи побудови відповідей на вищезазна�
чені питання 1–5.

Вважається, що змістовна модель па�
тологічного процесу складається з трьох
компартментів: «причина захворюван�
ня», «імунна система», «органи і функ�
ціональні системи організму». Опис
здійснюється в класах нелінійних
рівнянь узагальненої динаміки Гом�
перца, із запізненням, інтегро�дифе�
ренціальних рівнянь з пам’яттю. Такі
рівняння виступають під загальною
назвою рівнянь популяційної динамі�
ки. Наведемо лише спрощену модель
протипухлинного імунітету:

(1)

(2)

dF(t)
dt = bfC –

(3)

dm(t)
dt = σL(t) – µmm(t) (4)

dρ(t)
dt = bρ ρ(t)(ρ – ρ(t)) +

+ β
c
C(t) (5)

dC(t)
dt = ξ(m)αL(t – τ)F(t – τ) –

– µC(C – C0) + b
C
ρ(t)

θ
L

L(t)
dL(t)

dt = α
L
L(t) ln

– γ
L
F(t)L(t)

–

– (µ
f 
+ ηγ

L
L(t))F(t)

L(t), C(t), F(t), m(t),
r(t)∈C1[t0 ,�).
γ

L 
— коефіцієнт, що визначає ймовірність

нейтралізації (руйнування) ракової

клітини антитілом,  b
C

— швидкість ви�
робництва плазматичних клітин на оди�
ницю кісткової щільності. Опис решти ко�
ефіцієнтів моделі (1)–(5) наведено у [2].
Зазначимо, що система типу (1)–(6)
є узагальненням відомої моделі
Г. І. Марчука, де рівняння (1) — логістич�
ного типу.

Задано неперервні початкові умови

на t∈[t0 ,– τ,t0 ]:

L(t)=L0(t),
C(t)=C0(t),
m(t)=m0(t),
ρ(t)=ρ0(t) (6)

Задачі ідентифікації параметрів за�
пропонованих моделей є здебільшого
задачами апостеріорного оцінювання
в гільбертовому просторі.

В роботі [3] розглянуто задачу іденти�
фікації параметрів диференціальних
рівнянь, заданих у гільбертовому про�
сторі. Встановлено умови існування роз�
в’язків та побудовано конструктивний
алгоритм розв’язування задачі іденти�
фікації в гільбертовому просторі, який
зводиться до розв’язування відповідної
крайової задачі. Запропоновано спосіб
її зведення до задач Коші та розглянуто
один частковий випадок, який допускає



Клиническая  информатика и Телемедицина  2/2004

224

Моделирование патологических процессов

розв’язок задачі не лише в операторно�
му вигляді.

У роботі [4] розглядається задача іден�
тифікації, коли задано деякі спостере�
ження системи вигляду

При дослідженні стійкості траєкторій
моделей патологічних процесів, склад�
ності пов’язані з нескінченновимірністю
фазових просторів. У [7] встановлено
достатні умови асимптотичної стійкості
системи із запізненням третього порядку
з використанням квадратичного функці�
оналу Ляпунова. Рівняння слугували мо�
деллю імунної системи.

Загальніші результати отримано з ви�
користанням вироджених функціоналів
Ляпунова при дослідженні стійкості мо�
делі імунного захисту Г. І. Марчука [8].
Для таких функціоналів накладаються
менш жорсткі умови додатньої визна�
ченості

про те, що «медицина – це штучне регу�
лювання життєдіяльності хворого орган�
ізму, спрямоване на відновлення нор�
ми».

У роботі [12] розглядаються задачі
керування в класі диференціальних
рівнянь динаміки Гомперца. Встановле�
но умови керованості в нестаціонарно�
му випадку. Виписано загальний вигляд
керування для стаціонарної системи
і скалярного керування в класі узагаль�
нених функцій. Встановлено критерії
керованості нестаціонарної системи
в різних випадках опуклих замкнутих
множин керування. Запропоновано ал�
горитм розв’язування задачі оптималь�
ного керування  за однією із змінних.

Розглянуто задачу побудови режимів
хіміо� та радіотерапії, як задачу опти�
мального керування з фазовими обме�
женнями. Запропоновано представлен�
ня розв’язків системи через інтегральні
показникові функції певного порядку.
Це дозволило звести вихідну оптиміза�
ційну задачу до проблеми відшукання
розв’язків системи алгебраїчних нерів�
ностей. Розглядається також оптималь�
не керування динамікою Гомперца
в умовах невизначеності. Запропоновану
методику можна використати як для пе�
ревірки оптимальності вже існуючих ре�
жимів хіміо� та радіотерапії, так і для
побудови нових [13]. Зазначимо, що сис�
тема, що розглядалася, може бути вико�
ристана також для моделювання тера�
певтичного лікування за допомогою двох
хіміопрепаратів, а при введенні додат�
кових змінних – за допомогою       хіміо�
препаратів. В наступних дослідженнях
слід було б врахувати неоднорідність пух�
лини а також блокуючий вплив хіміоп�
репаратів на клітинні цикли.

В роботі [14] розглядаються питання
побудови інтегрованого середовища для
підтримки науково�дослідної медичної
інформаційно�керуючої системи. Запро�
поновано головні принципи побудови,
представлено концептуальну інформац�
ійну модель, яку доведено до проекцій
інформаційного простору та їх онтологі�
чних специфікацій. В якості технологіч�
ного інструментарія, при розробці про�
грамного комплексу, використовується
Java та XML�технологія. Результати його
реалізації представлено в Інтернет.

y(t) = �K(t–s)x(s)ds +f
2
(t),

0

t

що містять невідоме інтегральне ядро,
її відомий стан і, можливо, похідну. При�
пускаючи диференційовність інтеграль�
ного ядра

K(s)∈R
m�n

і квадратичні обмеження, отримано апо�
стеріорну оцінку інтегрального ядра, апо�
стеріорну множину та похибку. Також,
розглядається випадок невідомих обме�
жень на початкове значення інтеграль�
ного ядра. Одержані результати виража�
ються через розв’язки спряжених систем
та власні значення деяких лінійних опе�
раторів.

У роботі [5] представлено алгоритми
розв’язування задачі оцінювання інтег�
рального ядра в диференціальних рів�
няннях з Вольтерівськими операторами:

dx(t)
dt =Ax(t) + �K(t–s)x(s)ds

0

t

x(0) =x
0

�
де

s∈[0 ,T ] — невідома матрична функ�
ція з неперервними елементами,

x
0
∈Rn

— відомий початковий стан,

A∈R n(n — відома матриця.
 Перший підхід полягає у застосуванні іте�
раційної процедури. Другий алгоритм
ідентифікації здійснюється шляхом роз�
кладу по малому параметру. При цьому
знайдені оцінки формулюються в термі�
нах розв’язків спряжених систем.

Для нелінійної системи із запізнен�
ням загального вигляду

K(s)∈R
n�n

,

dx(t)
dt =f(t, x(t),x(t – t),µ),

                           t�t
0

x(t) =φ(t), t∈(t
0 
,– τ,t

0
)�

представлено оптимізаційний метод
ідентифікації параметрів на основі
функцій чутливості та продемонстрова�
не його використання для біосистем
людського організму [6].

0 ≤ V(t, φ) ≤ ν(�φ�).

Представлено результати як без враху�
вання впливу дії ушкодженого органу
на імунну систему, так і при наявності
такого впливу. Порівнюючи з результа�
тами попередніх робіт, які було викона�
но на основі відмінних методів, знайде�
но умови стійкості для більш широкої
області параметрів. При цьому, накла�
даються додаткові умови на величину
запізнення. Перспективою запропонова�
ного методу є можливість дослідження
системи імунного захисту із неперервно
розподіленим запізненням.

Крім того, отримано ряд ефективних
умов стійкості з використанням явного
вигляду коренів характеристичного ква�
зіполіному для систем четвертого поряд�
ку із запізненням (модель імунної систе�
ми, модель протипухлинного імунітету) [9].

Медико�біологічні системи не завж�
ди прагнуть наблизитися до стаціонар�
них станів. Іноді вони можуть знахо�
дитися в коливальному стані або
здійснювати ще складніші нерегулярні
рухи. Переходи, які можуть відбуватися
між різними типами динамічної пове�
дінки при зміні параметрів медико�біо�
логічної системи, називаються біфурка�
ціями. У роботах [10, 28] розглядається
модель реконструкції кісткової тканини.
Проводиться якісний аналіз точок рівно�
ваги відносно зміни керуючих пара�
метрів. Вивчено питання виникнення
біфуркації Хопфа у моделі імунної сис�
теми Г. І. Марчука за рахунок величини
запізнення в часі (час народження кас�
каду плазмоклітин) [11]. У системі пато�
логічного процесу (1)—(6) проведене
експериментальне  дослідження біфур�
кацій за допомогою чисельних характе�
ристик нелінійної динаміки та хаосу:
біфуркаційні діаграми, автокореляція
та спектр потужностей, найбільша
експонента Ляпунова, кореляційна
розмірність.

Як свідчення про роль теорії керування
в медицині твердження М. М. Амосова

Висновки

Доказова медицина ставить задачу
розробки ефективних методів моделю�
вання та аналізу патологічних процесів.
В даній роботі зроблено огляд основних
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Рис. 1. Фазові траєкторії системи (1)–(6) при                  і біфуркуючому параметрі σ .τ = 5

а)  σ = 312.5

б)  σ = 400
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результатів, отриманих в даній галузі
в Тернопільській державній медичній
академії. В перспективі планується
їх впровадження в інформаційно�керу�
ючій системі медичних наукових дослід�
жень, що розробляється у вигляді Інтер�
нет�проекту.
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Разработка методов
системного анализа
патологических процессов
в доказательной медицине
Л. А. Ковальчук, В. П. Марценюк
Кафедра медицинской информатики
с биофизикой,
Тернопольская государственная
медицинская академия
им. И. Я. Горбачевского, Украина
Резюме

Доказательная медицина ставит за%
дачу разработки эффективных методов
моделирования и анализа патологичес%
ких процессов. В данной работе сделан
обзор основных результатов, получен%
ных в данной области Тернопольской
государственной медицинской акаде%
мией: представлен алгоритм приклад%
ного системного анализа патологичес%
кого процесса, показаны методы
исследования такого класса динами%
ческих систем.
Ключевые слова: методы системного
анализа, динамическая система, пато%
логический процесс, доказательная ме%
дицина.
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Development of system
analysis methods
of pathologic processes
for evidence#based medicine
L. Ya. Kovalchuk, V. P. Marzeniuk
I. Ya. Horbachevsky Ternopil State
Medical Academy

Abstract
Evidence%based medicine states the

problem of development of effective
methods for modelling and analysis
of pathologic processes. In given work
there is done survey of basic results
obtained in this field in Ternopil State
Medical Academy. Namely, there is pre%
sented applied system analysis  algorithm
of pathologic process, there are shown
methods of investigation for such a class
of dynamic systems.
Keywords: system analysis methods, dy%
namic system, pathologic process, evi%
dence%based medicine.




