
Розділ 2. ПРИКЛАДИ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ СКЛАДНИХ 
ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

 
 

2.1. Методи синтезу моделей динамічних об’єктів. Системи 
диференціальних рівнянь і методи їхніх розв’язань 

 
2.1.1. Метод Ейлера для розв’язання системи звичайних 

диференціальних рівнянь. Алгоритм його реалізації 
Диференціальне рівняння першого порядку – це рівняння вигляду [38, 

39] 
)( y,xfy =′ , (2.1) 

 
із заданою функцією f (х, у). Функція у (х) називається розв’язком цього 
рівняння, якщо при всіх х виконується рівність  

))(()( xy,xfxy =′ . (2.2) 
 
Ще Ньютон, Лейбніц і Ейлер помітили, що розв’язок звичайно містить 

вільний параметр, а тому він визначається єдиним чином тільки тоді, коли 
задане початкове значення  

00 )( yxy = . (2.3) 
 
Французький математик Коші довів існування і єдиність такого 

розв’язку, тому  задача (2.2), (2.3) називається задачею Коші. 
Диференціальні рівняння виникають в багатьох застосуваннях: механіці, 

електриці, екології, біології та ін. Деякі з них можна вирішити в явному 
вигляді, тобто одержати розв’язок у вигляді формули або, як говорять, 
аналітично. Але це не завжди можливо, тому використовують різні методи 
чисельного розв’язання. Чисельні методи розв’язання задачі Коші для 
звичайних диференціальних рівнянь  є наближеними, проте похибка 
обчислень відома наперед. Оцінки похибки дозволяють одержувати розв’язок  
диференціальних рівнянь із заданою точністю. 

Система диференціальних рівнянь першого  порядку має вигляд 
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Розглянемо метод Ейлера для розв’язання диференціальних рівнянь, а 

також задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь. Цей метод був 
описаний Ейлером  (1768) в його «Інтегральному численні». Відрізок 
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інтегрування розбиваємо на n відрізків точками 
nn x,x,...x,x 110 − , (2.5) 

 
і на кожному відрізку замінюємо розв’язок першим членом його ряду 
Тейлора:  
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 (2.6) 

 
Якщо з’єднати y0  і  y1,  y1  і y2 і т. д. прямими, то вийде ламана Ейлера, 

яка описує в першому наближенні шукану криву у(x).  
Наближений розв’язок у(x) задачі Коші обчислюється за формулою 

)(1 iiii y,xhfyy +=+ . (2.7) 
 

Перехід від yі  до  yі+1 геометрично означає переміщення по дотичній до 
інтегральної кривої в кожній точці.  На наступному кроці переміщення за 
відсутності похибки округлень відбувається по дотичній до (взагалі кажучи) 
іншої інтегральної кривої, що проходить через наступну точку. Початковою 
точкою, з якою починається побудова наближеного розв’язку, є точка, де  у0 –  
задане початкове значення невідомого розв’язку у(x) рівняння (2.1).  

 За відсутності похибок округлень локальна похибка методу Ейлера, 
тобто похибка на одному кроці h, що виникає за рахунок переміщення по 
дотичній до інтегральної кривої, яка проходить через точку (xі, yі), а не по 
самій інтегральній кривій, є величина О(h2).  Це випливає з розкладання  за 
формулою Тейлора для розв’язання  рівняння (2.1), яке проходить через 
точку  (xі, yі). Глобальна похибка  або, точніше, максимальна похибка  
розв’язку у(x) дорівнює О(h), тобто вона на одиницю по порядку гірша, ніж 
локальна похибка.  Основний недолік методу Ейлера – невисока щодо h 
точність. Це є метод першого порядку точності.  

Метод простий для розуміння і програмування. Проте якщо  бажано, 
скажімо, одержати 6 точних десяткових знаків, то потрібно виконати порядку 
мільйона кроків (h=10-6 ), що є не дуже  задовільним. 

 Є декілька шляхів побудови чисельних методів розв’язання задачі Коші 
більш  високої по порядку щодо h точності. Один з них грунтується на 
використуванні розкладання розв’язання за формулою Тейлора (або, як ще 
говорять, розкладання в ряд). Проте на практиці переважно мати методи, що 
вимагають фактичного обчислення тільки значень правої частини рівняння 
(2.1), а не яких-небудь її похідних. Такими методами є методи Рунге–Кутта. 
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2.1.2. Метод Рунге–Кутта для розв’язання системи звичайних 
диференціальних рівнянь. Алгоритм його реалізації 

 Якщо ми маємо задачу  
),( yxfy =′   , 00 )( yxy = (2.8) 

 
те її розв’язання можна зобразити формулою  

∫ ςς+=
x

x
dfyxy

0

)()( 0 . (2.9) 

  
У цій формулі інтеграл потрібно обчислити, якнайбільше точно.  
Як приклад розглянемо «правило середньої точки» (або формулу 

квадратури Гаусса) 

,hxhfyhxy

...

hxhfyhxy

hxhfyhxy

nnn )
2

()(

);
2

()(

);
2

()(

111

111

000

++=+

++=+

++=+

−−−

, (2.10) 

 
де  h – довжина відрізків, на які розбитий  інтервал інтегрування.  Відомо,  
що оцінка глобальної похибки цієї формули  має вигляд  О(h2). Таким чином, 
якщо бажана точність складає 6 десяткових знаків, її звичайно можна 
одержати приблизно за тисячу кроків, тобто цей метод в тисячу раз швидший 
за метод Ейлера. Тому Рунге (1895) поставив наступне питання: чи не можна 
розповсюдити цей метод і на задачу (2.1)? Перший крок повинен мати вигляд  

))
22

()( 0000
hx(y,hxhfyhxy +++≅+ . (2.11) 

 
Але яке значення узяти для ( )20 /hxy + ?  За відсутністю кращого 

природно використовувати один малий крок методом Ейлера довжиною 
.        2/h
Тоді одержимо 
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Для обчислення k2  використовуємо метод Ейлера з низькою точністю. 

Проте вирішальною обставиною є перемножування k2 на  h в останньому 
виразі, внаслідок чого вплив похибки стає менш істотним. 

Таким чином, Рунге побудував новий метод, включивши один або два 
додаткових кроки за Ейлером. Кутта (1901) сформулював загальну схему 
того, що тепер називають методом Рунге–Кутта.  

Найчастіше використовується метод Рунге–Кутта четвертого порядку 
точності: 
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 (2.13) 

 
Локальна похибка цього  методу є О(h6), а глобальна похибка   методу 

Рунге–Кутта четвертого порядку дорівнює О(h4), що значно краще від методу 
Ейлера.  У роботі [38] описаний алгоритм автоматичного вибору кроку в ході 
інтегрування диференціальних рівнянь на комп’ютері для отримання 
розв’язку з необхідною точністю. 

Приклад 1 
Розглянемо диференціальне рівняння з початковими умовами [38] 

yy =′   . 1)0( =y (2.14) 
 
Це рівняння зручне тим, що можна знайти  його аналітичний розв’язок 

xey = , (2.15) 
 
і зробити порівняння з чисельним розв’язком  на точність. Виберемо крок 
h=0,1. Знайдемо розв’язок  цього рівняння в трьох точках.  Отже,  
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На наступному кроці маємо 
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І нарешті, робимо третій крок 
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Наведемо таблицю значень та порівняємо їх зі значеннями, що були 

отримані при чисельному розв’язанні рівняння (2.14). 

xe
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Таблиця 2.1– Порівняння значень функції   з чисельним розв’язком  xe
x 0,1 0,2 0,3 

Значення 
чисельного 
розв’язку 

1,10517 1,22140 1,34986 

xe  1,10517 1,22140 1,34986 
 
Чисельний розрахунок за методом Рунге–Кутта збігається з аналітичним 

до п’ятого знака, тобто цей метод є достатньо точним. Таким чином, ми 
навчилися знаходити розв’язок  одного диференціального рівняння.  

Аналогічно можна побудувати розв’язання системи диференціальних 
рівнянь. Система звичайних диференціальних рівнянь з початковими 
умовами має вигляд 
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Введемо позначення Y – вектор значень шуканої функції (рядок), 
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 – транспонований вектор значень шуканої функції (стовпець). 

Тоді систему диференціальних рівнянь з початковими умовами можна 
переписати у такому вигляді: 

TTTT
YxYYxF 00 )(),,(Y  ==

′
. (2.20) 

 
Таким чином сформульована задача Коші (2.20) для систем звичайних 

диференціальних рівнянь. Алгоритм розв’язання методом Рунге–Кутта такої 
системи має вигляд: 
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Послідовно застосовуючи до кожного рівняння метод Рунге-Кутта, 

одержимо розв’язок системи звичайних диференціальних рівнянь. 
 
2.1.3. Системи диференціальних рівнянь із запізнюванням. 

Приклади їх реалізації й методи розв’язання 
 Диференціальні рівняння з аргументом, що запізнюється, це – рівняння 

вигляду [40] 
)(),(,( τ−=′ xyxyxfy . (2.22) 

 
Відмінність цього виду рівнянь від звичайних диференціальних рівнянь 

полягає у тому, що похідна розв’язку залежить не тільки від однієї 
попередньої точки, як це було для звичайних диференціальних рівнянь, але і  
від його значень в попередніх точках, а саме на інтервалі τ .  

Запізнювання зустрічається в багатьох моделях прикладної математики; 
воно також може бути джерелом цікавих математичних явищ, таких, як 
нестійкість, граничні цикли, періодичний характер розв’язків.  

Питання існування розв’язку вирішується таким чином. Припустимо, що 
на відрізку   х0 -  τ ≤  x ≤  х0 розв’язок відомий: 

)()( xxy ϕ= . (2.23) 
 
Тоді на відрізку х0  ≤   x ≤  х0 + τ  функція y(x- τ) є відомою функцією x і 

рівняння (2.22) стає звичайним диференціальним рівнянням, до якого можуть 
бути застосовані відомі теореми існування. Визначивши у (х) при  х0  ≤   x ≤  
х0 +  τ  ми можемо потім перейти до обчислення розв’язку при  х0 +  τ  ≤   x ≤  
х0 + 2 τ   і т. д. Цей «метод кроків», таким чином, для всіх х дозволяє 
одержати розв’язок.  Розглянемо наступні приклади. 

Приклад 2 
Просте диференціальне рівняння з аргументом, що запізнюється, 

розв’язуємо аналітично, використовуючи метод кроків. Задане рівняння  
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)1(6)( −=′ txtx  з початковими умовами при   10 ≤≤ t    ttx =)( ;
Знайти x(t) на відрізках [1,2] і [2,3].  
Розглянемо інтервал [1,2]. 
Спочатку визначимо праву частину диференціального рівняння на 

цьому інтервалі. При   10 ≤≤ t    ttx =)( . Звідси, якщо прийняти 11 −= tt , то  
з   випливає, що 11)( ttx = 1)1( −=− ttx . 

Тепер можна записати диференціальне рівняння на цьому інтервалі 
.  )1(6)( −⋅=′ ttx

Інтегруємо отримане рівняння як звичайне диференціальне рівняння, 
маємо  ;)1(3)( 1

2 Cttx +−⋅=
Визначимо константу , маємо    1C 1;1)1( 11 =⇒== CCx . Таким чином, 

на інтервалі  [1,2]   розв’язок має вигляд . Для подальшого 
розв’язання визначимо початкові умови наступного відрізку  x(2)=4. 

1)1(3)( 2 +−⋅= ttx

Розглянемо інтервал [2,3]. 
На інтервалі  32 ≤≤ t  рівняння )1(6)( −⋅=′ txtx  набуває вигляду 

. Справді, ]1)2(3[6)( 2 +−⋅=′ ttx
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Проінтегруємо отримане рівняння як звичайне диференціальне 

рівняння, маємо 
;6)2(6)( 2

3 Ctttx ++−=          8;412)2( 22 −=⇒=+= CCx . 
         
Таким чином, на інтервалі 32 ≤≤ t  розв’язок має вигляд  

86)2(6)(  3 −+−= tttx . 
 
Зверніть увагу, на те, що на кожному інтервалі розв’язок 

диференціального рівняння з аргументом, що запізнюється, можна записати 
за допомогою своєї власної формули, тобто вигляд розв’язку залежить від 
розв’язку на попередньому  інтервалі.  

Приклад 3  
Хай дане рівняння    у' (х) = -у (х - 1)   та  навчальна умова   у (х) = 1 при 

-1≤х≤ 0. 
Застосовуючи описаний вище метод кроків, одержимо у (х) = 1 - х  при 

0 ≤   х ≤  1. 
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Після інтегрування маємо 
у(х) = 1 - х + (x-1)2/2!    при 1 ≤  х ≤  2. 

 
На наступному інтервалі, проробляючи все те саме, отримаємо 

у (х) = 1 - х + (x-1)2/2! – (x-2)3/3!    при 2 ≤  х ≤ 3. 
 
Цей приклад ясно показує, що розв’язки рівняння з аргументом, що 

запізнюється, залежать не тільки від початкової  умови, але і від всієї історії 
процесу від  х0 -  τ  до   х0.  

Тепер визначимо, як диференціальне рівняння з аргументом, що 
запізнюється, можна розв’язати чисельними методами. 

Застосовуючи метод Рунге–Кутта до рівняння з аргументом, що 
запізнюється, одержимо такі формули для розрахунку: 
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, (2.24) 

 

Виникає питання, як задавати значення  )
2

( τ−+
hxy i  і )( τ−+ hxy i . Але 

якщо запізнювання постійне і довжина кроку інтегрування вибрана так, що 
τ = kh, де k – деяке ціле число, то природно використовувати вже обчислені 
значення розв’язків на попередньому відрізку τ. Тому всі набуті значення 
розв’язку на попередньому відрізку  необхідно зберегти в деякому 
допоміжному масиві і переписувати його значення на кожному новому 
відрізку τ. 

 
Контрольні питання 
 
1.  Сформулюйте задачу Коші. 
2.  Що таке початкові умови? 
3.  Як виглядає розв’язок диференціального рівняння? 
4.  Що таке система диференціальних рівнянь? 
5.  Які засоби розв’язання диференціальних рівнянь ви знаєте? 
6. У чому полягає основна ідея чисельного розв’язання диференціальних 
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рівнянь? 
7.  Як визначити алгоритм методу Ейлера? 
8.  Яка точність методу Ейлера? 
9.  Чим відрізняється метод Рунге–Кутта від методу Ейлера? 
10. Яка точність метода Рунге–Кутта? 
11.  Що таке диференціальні рівняння з аргументом, що запізнюється? 
12. Де використовуються диференціальні рівняння з аргументом, що 

запізнюється? 
13. Чим відрізняються диференціальні рівняння з аргументом, що 

запізнюється, від звичайних диференціальних рівнянь? 
14. Опишіть алгоритм чисельного  розв’язання диференціальних рівнянь 

з аргументом, що запізнюється. 
 
 
2.2. Моделювання розвитку популяцій 
 
2.2.1. Моделі розвитку популяцій. Види взаємодії популяцій 
Проблема зростання населення стала привертати до себе увагу у всьому 

світі з тих пір, як Т. Р. Мальтус в 1789 році запропонував свою теорію 
зростання чисельності популяції організмів [41]. Відповідно до цієї теорії 
людство може вижити, тільки якщо періоди зростання в геометричній 
прогресії уриватимуться епідеміями і стихійними бідами.  

Ця теорія була піддана критиці К. Марксом. Дійсно, модель Мальтуса 
задовільно описує тільки дуже короткі періоди життєвого циклу організмів і 
не є універсальною.  Запропонована Мальтусом модель зростання популяції 
має ряд обмежень, але заслуга Мальтуса у тому, що він вперше звернув увагу 
на цю проблему і дав математичне формулювання задачі, що поклало 
початок цілому напряму досліджень в біології – математичній екології.  

Вже в ХХ ст. Ерліх і Медоуз знов звернулися до цієї проблеми і 
розглянули експоненціальне зростання населення у взаємозв’язку з 
виснаженням невідновлюваних ресурсів. Математичні моделі дозволяють 
описувати статеву або територіальну поведінку популяцій, а також невеликі 
фрагменти біологічної системи, наприклад, моделі популяції одного 
шкідника бавовника на даному полі. Такі моделі називаються тактичними. 
Стратегічні моделі жертвують точністю в спробі охопити  загальні закони. 
Моделі популяцій створюють на формальній мові схему найважливіших 
біологічних процесів, таких, як народження і смерть. Аналіз моделей 
використовується для проникнення в суть цих біологічних процесів, 
особливо процесів біологічної взаємодії, яка може надалі визначити області, 
де дослідження приведе до пояснення основних механізмів регуляції 
чисельності в природних популяціях. В даний час подібні моделі 
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використовуються для опису зростання мікроорганізмів, водних 
співтовариств, а також у області боротьби з комахами-шкідниками. Деякі з 
цих моделей  ми розглянемо надалі.  

Всі подібні моделі можна розділити на два класи: моделі зростання 
популяції (одновидові моделі) і моделі взаємодії популяцій (моделі для двох 
або більш видів).  

Перейдемо до їх розгляду. Проста модель Мальтуса для темпів 
зростання чисельності популяції організмів була сформульована у вигляді 
одного диференціального рівняння. У цій моделі як невідома функція 
береться кількість особин в популяції.  

Популяція – це сукупність особин певного вигляду, які тривалий період 
часу займають певний простір, званий ареалом. Модель Мальтуса розглядає 
популяцію, яка розвивається ізольовано в умовах необмеженого ареалу і 
необмежених  харчових ресурсів.  

Модель Мальтуса записується у вигляді [42] 

kx
dt
dx

= , (2.25) 

 
де  x  (t)  – чисельність популяції;  k – деякий коефіцієнт, що характеризується 
двома чинниками: народженням і смертю. Це рівняння може бути одержане з 
таких міркувань. Приріст чисельності популяції Δx, який можна виразити 
формулою 

)()( txttxx −Δ+=Δ . (2.26) 
 
водночас є пропорційним наявній кількості особин  у момент часу t з 
коефіцієнтом k=a-b, де а і b – відповідно миттєва народжуваність і 
смертність у популяції. Ці коефіцієнти  відображають швидкість 
розмноження особин даного виду, тобто умови їх існування.  

)(tx

 Приріст чисельності популяції пропорційний також відрізку часу, за 
який відбулося зростання Δt. Одержимо співвідношення 

ttxbax Δ−=Δ )()( , (2.27) 
 
Розділивши ліву і праву частини співвідношення (2.3) на  Δt, одержимо  

)()( txba
t
x

−=
Δ
Δ . (2.28) 

 
Рівняння (2.28) і є диференціальним рівнянням (2.25), переписаним 

інакше. Для розв’язання диференціального рівняння потрібно задати 
початкові умови, тобто вказати чисельність популяції в якийсь момент часу. 
Зручно брати час t=0, бо це не впливає на загальний вигляд поставленої 
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задачі. Тоді проста модель зростання популяції буде мати  вигляд задачі 
Коші: 

.xx

;kx
dt
dx

t 00
=

=

=

  (2.29) 

 
Модель (2.29) має аналітичний розв’язок 

ktetx =)( . (2.30) 

 
і називається моделлю експоненціального зростання. Таким чином, модель 
дає уявлення, що ідеалізується, про зростання абсолютно однорідної 
популяції, особини якої повністю тотожні, популяції нічим не обмеженої  в 
своєму зростанні і тому здатної досягати скільки завгодно великої 
чисельності. Аналіз формули (2.6) приводить до висновку, що у випадку  а>b 
x(t)→∞ при  t→∞, популяція необмежено зростає; якщо а<b x(t)→0 при  t→∞, 
то популяція гине. Модель Мальтуса має перш за все теоретичний інтерес, 
але може застосовуватися в окремих випадках. Наприклад, масове і швидке 
виробництво антибіотиків (точніше, колоній пліснявих грибків, які виділяють 
пеніцилін) якраз засноване на тенденції необмеженого зростання популяції. 

Відмовимося від умови  ізольованості ареалу і вважатимемо, що з 
сусіднього ареалу до неї відбувається постійне  поповнення [42]. Хай m – 
чисельність особин, що прибувають за одиницю часу. Тоді маємо рівняння 

mkx
dt
dx

+= . (2.31) 

 
Розв’язок  рівняння (2.31) має вигляд 

k
mCetx kt −=)( . (2.32) 

 
Визначивши постійну С з початкових умов  x(0)=x0, одержуємо 

ba
me

ba
mxtx tba

−
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⎠
⎞
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⎝
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−
+= − )(

0)( . (2.33) 

 
З формули (2.33) видно, що у випадку  а<b число особин x(t) 

наближається до граничного значення ( )ab/m −  при  t→∞, що є реальнішим, 
ніж необмежене зростання в моделі Мальтуса.  

Відмовимося ще і від умови необмеженості ареалу, враховуючи вплив 
боротьби усередині популяції за загальні ресурси. Цей вплив зменшить 
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швидкість приросту популяції [42]. Таку модель запропонував 
П. Ф. Ферхюльст, відповідно до якої зменшення пропорційне квадрату 
кількості особин x(t) з коефіцієнтом β>0.  

Маємо 
2)( xxba

dt
dx

β−−= . (2.34) 

Квадратичний член  -βx2 в рівнянні (2.34) указує на те, що спад особин в 
умовах обмеженості ресурсами в порівнянні із зростанням вільної популяції 
пропорційний кількості контактів («зіткнень») між особинами. 

Введення члена -βx2 в рівняння (2.25) дозволяє уникнути біологічної 
некоректності моделі Мальтуса – необмеженого зростання популяції. 
Розглянемо розв’язок рівняння (2.34), він має вигляд  

0
))((

00

0
0)(

)(
xexx

xtx ttba ++−γ
γ

= −−−   , (2.35) 

 
де  γ= ( .  ) β− /ba

При будь-якому початковому стані популяції її чисельність монотонно 
наближується до  деякого значення.  Графік функції  x(t)   наведено   на рис. 
2.1. 

 
Рис. 2.1 - Графік функції x(t) в моделі  Ферхюльста 

x 

t 

γ

x

Аналіз розв’язку (2.35) приводить до висновку, що x(t) →γ при  t→∞. 
Функція x(t) зростає, і графік її (рис. 2.1) асимптотично наближається до 
прямої  x(t) = γ. Це означає, що чисельність популяції в моделі Ферхюльста 
хоча і зростає, проте не може бути більше γ. Величина γ – це теоретично 
максимально можлива чисельність популяції. Крива на рис. 2.1 нагадує 
витягнуту букву S. Така крива називається логістичною, і відповідно модель 
теж іноді називають логістичною. Графік функції x(t) на рис 2.1 добре 
узгоджується з виглядом експериментальних  кривих розвитку багатьох 
популяцій в умовах обмеженого ареалу. Якщо припустити, що швидкість 
зростання залежить від чисельності попереднього покоління, то рівняння 
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(2.34) набуває вигляду [40] 

,)()( xtxxba
dt
dx

τ−β−−=    (2.36) 

 
де τ – час запізнювання, в даному випадку середній проміжок часу між двома 
поколіннями. Диференціальні рівняння із запізнюванням часто 
використовуються в задачах біології, і ми навели один із прикладів такого 
використання. 

Дотепер ми розглядали вільну (ізольовану) популяцію без урахування її 
взаємодії з іншими популяціями. Математичне моделювання популяцій 
дозволяє досліджувати не тільки зростання окремої популяції, але і їх 
міжвидові відносини, при цьому моделі динаміки вільної популяції служать 
основою для моделей взаємодіючих популяцій. Для опису міжвидових 
відносин використовуються системи диференціальних рівнянь. Загальний 
вигляд рівнянь взаємодії можна записати так [43]: 

),y,x(Dk)y(C
dt
dy

);y,x(Bk)x(A
dt
dx

y

x

+=

+=
   (2.37) 

 
де  x(t), у(t) –  чисельності популяцій; функції А(x), С(y) описують поведінку 
вільних популяцій  x, у; відповідно функції B(x,y), С (x,y) – міжвидові 
відносини популяцій. У екології прийнято виділяти три основні типи 
міжвидових відносин. Визначення знаків похідних в системі рівнянь (2.37) 
визначає характер відносин між популяціями відповідно до 
загальноприйнятої класифікації. 

У табл. 2.2 наведені типи взаємодій в екосистемах і дана їх математична 
інтерпретація. 

 
Таблиця 2.2 – Типи взаємодії популяцій 

Значення коефіцієнтів Біологічна інтерпретація типу взаємодії kx ky
Симбіоз +1 +1 
Конкуренція за загальний ресурс -1 -1 
Хижак–жертва +1 -1 

 
У таблиці 2.2 знак «+» означає позитивну, сприятливу дію одного 

вигляду на іншій, а знак «-» – несприятливу. Відносини хижак-жертва є 
найістотнішими для функціонування екосистем, розглянемо їх докладніше. 
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2.2.2. Конкуренція популяцій  
Перша модель, що описує динаміку чисельності двох популяцій, була 

запропонована незалежно А. Лоткой і В. Вольтера [43, 44]: 

,dxycy
dt
dy

;bxyax
dt
dx

+−=

−=
   (2.38) 

 
де  x(t), у(t) – чисельності популяції жертви і хижака відповідно, а – 
швидкість розмноження популяції жертви за відсутності хижака; b – питома 
швидкість споживання популяцією хижака популяції жертви; с – природна 
смертність хижака; d/b – коефіцієнт переробки спожитої біомаси жертви у 
власну біомасу. 

У основу  моделі покладено такі уявлення про характер 
внутрішньовидових і міжвидових взаємодій в системі хижак–жертва: 

1. За відсутності хижака популяція жертви розмножується  відповідно 
до принципу Мальтуса – експоненційно. 

2. Популяція хижака за відсутності жертви експоненційно вимирає. 
3. Сумарна кількість жертви, споживана популяцією хижака в одиницю 

часу, лінійно залежить і від густини популяції жертви, і від густини популяції 
хижака. 

4. Споживана хижаком біомаса жертви з постійним коефіцієнтом 
переробляється в біомасу хижака. 

5. Інші чинники, що роблять вплив на динаміку популяцій, не 
враховуються. 

У системі  (2.38) чотири параметри. Введемо нові змінні 

.
a

t;v
b
ay;u

d
cx τ

===    (2.39) 

 
Приходимо до системи рівнянь 

,uvv
d
dv

;uvu
d
du

+γ−=
τ

−=
τ    (2.40) 

 
де γ=b/a. 
На фазовому портреті (рис. 2.2) системи хижак–жертва відображається 

періодично повторювана картина, що має місце в реальній взаємодії хижака 
та жертви. Якщо u – це жертва, а v – це хижак, то при обході кривих на 
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фазовому портреті маємо такі наслідки їх взаємодії. При деякому постійному 
значенні хижаків відбувається нарощування жертв (u збільшується), далі 
нарощується число хижаків при деякому спаданні числа жертв. 

 

u

v

                        
Рис. 2.2 - Схематичне зображення фазового портрета системи (2.40) 

При деякому критичному значенні жертв починається різкий спад 
хижаків до значення рівноваги. Після цього кількість хижаків утримується на 
постійному рівні, а кількість жертв поступово зростає, і все повторюється за 
описаним сценарієм. Це відповідає і сезонним змінам у взаємодії популяцій. 
Описані характерні зміни чисельності популяцій хижака і жертви 
спостерігаються в природі і підтверджуються статистичними даними. 
Зокрема, багаторічні спостереження взаємодії рисі і зайця в Канаді 
відповідають цим законам [44]. 

 
 Контрольні питання 
 
1.  Хто вперше звернув увагу на  проблему зростання населення 

планети? 
2.  Чи є проблема зростання населення планети актуальною? 
3.  Умови зростання популяції, що закладені в моделі Мальтуса? 
4.  Як ще називається модель Мальтуса і чому? 
5.  Яке значення має коефіцієнт в модель Мальтуса ? 
6.  Як  ввести обмеженість ареалу в моделі Мальтуса? 
7.  Що таке логістична модель? 
8.  Як в модель хижак–жертва ввести конкуренцію за ресурси у кожній 

популяції? 
9.  Як побудовані моделі можна використати для прогнозу стану 
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екосистеми? 
10. Як фазовий портрет допомагає проаналізувати стан екосистеми? 
 
2.3. Моделювання розвитку епідеміологічних процесів 
 
2.3.1. Класична модель для опису поширення епідемії  
 Для того щоб органи охорони здоров’я могли вжити найефективніших 

заходів в боротьбі з епідемією, необхідно уміти кількісно оцінювати 
порівняльні достоїнства різних методів: введення карантину, вакцинації, 
виявлення контактів. Крім того, моніторинг і спеціальні розрахунки 
дозволяють визначити час настання епідемії, а також прогнозувати час піку 
епідемії і кількість хворих [40, 45 – 47]. Для збору і обробки даних про 
розповсюдження епідемії створено медичні автоматизовані системи, в яких 
моделювання епідемічних процесів відіграє найголовнішу роль. 

Такі моделі аналогічні розглянутим в попередньому розділі моделям 
«хижак–жертва», але використовується дещо інша термінологія – «паразит–
господар». Розглядаються дві популяції: однорідна популяція паразита, що 
викликає захворювання, і однорідна популяція господаря (людина). Епідемія 
– саморегульований процес взаємодії популяцій паразита і господаря. 
Розглянемо простий варіант  такої взаємодії. 

Д. Бернуллі був першим, хто застосував диференціальне числення для 
моделювання розвитку інфекційних захворювань в своїй статті про 
вакцинацію проти віспи (1760 р.). Класичною вважається модель Кермака – 
Макендріка, запропонована в 1927 р [40].   

Припустимо, що захворювання передається за допомогою контактів 
хворих  із здоровими  і що середнє число нових випадків  
захворювання, які з’являються  в інтервалі  , буде пропорційне як числу 
джерел інфекції, так і числу сприйнятливих (здорових) індивідуумів [45]. 
Якщо частота контактів між членами цієї групи дорівнює  

2N 1N

th

β ,  то середнє 
число випадків захворювань, що з’являються в інтервалі становитиме  th

dtNNdN 211 β−= .   (2.41) 

 
Звідси маємо перше рівняння системи 

21
1 NN

dt
dN

β−= .   (2.42) 

Швидкість зміни числа хворих дорівнює  вищенаведеній  швидкості 
захворювання   за вирахуванням швидкості одужання хворих, яка тим 
вища, чим більше число хворих, тобто 

21NNβ
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221
2 NNN

dt
dN

γ−β= .   (2.43) 

 
Коефіцієнт γ  – величина, обернена до середнього часу одужання. 

Швидкість зміни числа людей, що перехворіли, буде дорівнювати швидкості 
їх одужання із протилежним знаком 

2
3 N

dt
dN

γ= .   (2.43) 

 
Таким чином, динаміка розповсюдження епідемії при вказаних 

припущеннях описується наступною системою диференціальних рівнянь 

.N
dt

dN

;NNN
dt

dN

;NN
dt

dN

2
3

221
2

21
1

γ=

γ−β=

β−=

 

   

(2.44) 

 
Початкові умови: 

.,, 300320021001 NNNNNN ttt ===
===

 (2.45) 
 
Рішення  системи (2.45) чисельними методами  представлене на рис 2.3 з 

початковими умовами   
.0,0,0 030201 ===

=== ttt NNN  (2.46) 
 
Видно, як спалахує і вибухає епідемія, але врешті-решт, кожен отримує 

імунітет і далі нічого не відбувається. 
У реальній же ситуації ми спостерігаємо повторення спалахів епідемії, 

класична модель фактично описує один такий спалах, після деякого моменту 
часу графіки не зазнають змін. Необхідно доповнити модель, врахувати ще 
якісь чинники, для того щоб на графіках відображалися періодично 
повторювані процеси, які ми спостерігаємо насправді. Розглянемо моделі з 
урахуванням періодичної повторюваності епідемій. 
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Рис. 2.3 – Розв’язок моделі Кермака-Макендріка 
 
2.3.2. Врахування періодичної повторюваності в моделях 

епідеміології 
 Позначимо чисельність сприйнятливих (або здорових) і інфікованих 

(хворих) через S  і  I відповідно. Вважаючи, що розмір популяції господаря 
постійний (N=const), а всі новонароджені сприйнятливі і захворювання з 
довічним імунітетом, одержимо наступну систему рівнянь, що описують 
динаміку розповсюдження епідемії: 

.SI)SN(
dt
dS

;ISI
dt
dI

α−−γ=

β−α=
   (2.48) 

 
де α – коефіцієнт зараження сприйнятливих; β – коефіцієнт одужання 
інфікованих; γ – коефіцієнт смертності членів популяції. Член α⋅S⋅I  визначає 
число заражених, пропорційне числу зустрічей інфікованих із 
сприйнятливими, тобто добутку їх чисельностей. Член  β⋅I визначає 
одужання інфікованих, пропорційне їх числу. Член  γ⋅(N-S) визначає число 
народжених сприйнятливих, що відповідає припущенню про постійний 
розмір популяції господаря. 

У цій моделі ми вважали, що людина захворює відразу після контакту з 
хворим. Проте більшість захворювань має інкубаційний період, в який 
людина ще не заразлива. Таким чином, число тих, що заразилися, залежить 
не від зустрічей інфікованих із сприйнятливими, а від зустрічей 
сприйнятливих з членами популяції, які вже заразливі. Число цих членів 
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популяції приблизно дорівнює числу інфікованих у момент часу, що відстає 
на середню тривалість інкубаційного періоду τ  від теперішнього часу, тобто 
t-τ. Перетворена система рівнянь  (2.48)  має такий вигляд: 

).t(SI)SN(
dt
dS

;I)t(SI
dt
dI

τ−α−−γ=

β−τ−α=
   (2.49) 

 
Система (2.49) є системою диференціальних рівнянь з аргументом, що 

запізнюється; у такому вигляді можна відстежувати на моделях 
повторюваність епідемій. 

Повернемося до класичної моделі і внесемо в неї додаткову інформацію 
для отримання реальної картини повторюваності епідемій. Якщо припустити, 
що придбаний імунітет через певний час τ1 втрачається і люди стають знов 
сприйнятливими  до захворювання, ми одержимо періодичні спалахи 
хвороби. Крім того, як і в попередній моделі, введемо ще інкубаційний 
період τ2. Одержимо наступну модель: 

).t(NN
dt

dN

;N)t(NN
dt

dN

);t(N)t(NN
dt

dN

122
3

2221
2

12221
1

τ−−γ=

γ−τ−α=

τ−+τ−α−=

   (2.52) 

Розв’язання системи (2.52) описує періодичні спалахи захворювання з 
урахуванням часу τ1 втрати імунітету, а також інкубаційного періоду τ2. 

 
2.3.3. Урахування популяційного імунітету в моделях епідеміології. 

Моделі з урахуванням мінливості збудника 
У епідеміології розроблена теорія про саморегуляцію паразитарних 

систем. У основі цієї теорії лежить  уявлення про механізм самозгасання 
епідемії за рахунок зниження вірулентності збудника під дією імунітету 
популяції. Під вірулентністю збудника розуміють сукупність властивостей 
збудника, що визначає здатність його до зараження людини. Механізм 
самозгасання епідемії пояснює «епідеміологічний парадокс»: згасання 
епідемії до того, як буде вичерпаний весь прошарок сприйнятливих [46, 47].  

На початковому етапі формування імунітету в організмі хворого  
популяція збудника зазнає зміни; до цього ця популяція складається 
переважно з вірулентних варіантів. Вірулентні варіанти гинуть (через умови, 
створювані в організмі унаслідок розвитку імунітету), і спочатку 
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відбувається направлений відбір маловірулентних варіантів, який йде в 
організмі імунних людей, а потім – стабілізуючий відбір в імунному 
колективі. 

Тому в моделі необхідно ввести залежність вірулентності від числа 
людей, що перехворіли і набули імунітету (імунного прошарку). Чим вищий 
імунітет (більший імунний прошарок) популяції, тим нижче значення 
вірулентності збудника. Мета моделювання – простежити на 
епідеміологічній моделі дію вказаного механізму, з тим, щоб перевірити 
принципову можливість такого способу розв’язання парадокса. 

В моделі припускаємо наявність двох механізмів передачі інфекції: 
механізму контактної передачі (від гостроінфікованних до сприйнятливих) і 
механізму зараження при зіткненні з осередком захворювань. Крім того, 
враховуємо групу латентно інфікованих, для  того, щоб більш повно 
перевірити механізм самозгасання епідемії.  

Нехай N1, N2, N3, N4 – відповідно чисельності сприйнятливих, латентно 
інфікованих, гостро інфікованих і тих, що набули (після перенесення гострої 
інфекції) тимчасового імунітету. Зміною загальної чисельності популяції (як 
це прийнято при аналізі епідеміологічних моделей) нехтуємо, вважаючи, що 
N1 + N2 + N3 + N4 = const. Перший механізм передачі інфекції грунтується на 
припущенні про те, що приріст числа латентно інфікованих ( Δ N2) 
пропорційний числу контактів сприйнятливих (N1) з гостро інфікованими 
(N3):  NΔ 2=γvN1N3; другий механізм – на припущенні про лінійну залежність  
Δ N2  від вірулентності збудника ν  і чисельності сприйнятливих (N1):  Δ N2 

= vN1. 
Одержимо таку систему рівнянь: 

.NNNN

;bNN
dt

dN
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=+++

−ρ=

ρ−β=

δν+β−λν=

δν−+λν−=

   (2.54) 

 
де  ,  β ,  ρ , b,  λ δ   – питомі швидкості переходу індивідів з однієї 
епідемічної групи в іншу. Оскільки нас цікавить можливість вступу епідемії у 
фазу згасання ще до завершення періоду нарощування імунного прошарку, то 
нехтуватимемо потоком з групи 4 в групу 1, поклавши b = 0 і відкинувши 
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рівняння для N4: 

.NN
dt

dN

;NN)N(
dt

dN
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32
3

213
2

13
1

ρ−β=

β−δ+λν=

δ+λν−=

   (2.55) 

 
Введемо механізм саморегуляції, вважаючи, що зростання імунного 

прошарку N4 зменшує вірулентність збудника υ: υ=k-cN4. В цьому випадку, 
використовуючи співвідношення  N4=1-( N1+ N2+ N3), одержимо 

.NN
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ρ−β=

β−δ+λ−−−−=

δ+λ−−−−−=

   (2.56) 

 
Величина ν=k-cN4 зменшується від початкового значення ν0=k>0, 

наближуючись до ν =0, що відповідає поставленим вимогам про залежність 
вірулентності від імунітету популяції. Дослідження показують, що система 
(2.56), яка враховує  зниження вірулентності під дією імунного процесу, має 
стійкий стан рівноваги, а це свідчить про можливість самозгасання 
епідемічного процесу саме за рахунок вказаного механізму, оскільки при 
виключенні його (модель (2.54) такої можливості немає. Зростання епідемії в 
моделі (2.54) йде до повного вичерпання імунного прошарку (N1 -> 0), тоді як 
в моделі (2.56)  N1 > 0. Таким чином, принципова можливість існування 
вказаного механізму простежується на основі зіставлення характерів 
поведінки моделей (2.54) і (2.56).  

Зв’язуючи вірулентність v з імунітетом популяції (у моделі (2.56)   він 
пропорційний N4, перше рівняння системи), розглядатимемо величину k як 
поріг вірулентності, після якого збудник викликає епідемічний процес. 
Величина c характеризує темп наростання імунітету популяції. Недоліком 
залежності v = k-cN4 є неможливість відобразити перехід збудника у фазу 
становлення епідемічного варіанта. Імунітет популяції (ослаблення якого і 
визначає початок переходу), складніше пов'язаний з N1 і N4, ніж прийнято в 
моделі (2.56). Залежність v = k-cN4 є простою аналітичною конструкцією 
механізму саморегуляції v. 

Розглянуті приклади показують можливість побудови епідеміологічної 
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моделі, адекватно тієї, що відображає спостережувані залежності, що 
інтерпретуються як наявність саморегуляції в паразитарній системі.  

У моделі (2.56) розвиток епідемії залежить від імунітету популяції. Для 
цього в рівняння, що описує динаміку сприйнятливих, вірулентність 
записується як функція від числа людей, що набули імунітету. Можна піти 
іншим шляхом: ввести ще одне диференціальне рівняння для опису динаміки 
самої вірулентності. Розглянемо таку модель. Всі змінні мають той же сенс, 
що і в моделі (2.56). Рівняння моделі мають вигляд 
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   (2.57) 

 
де  – вірулентність епідемічного варіанта збудника;   ν ν – мінімальне її 
значення на початку періоду розповсюдження;  ν−ν=ν′ .  

Останнє рівняння моделі (2.57) описує динаміку мінливості збудника, 
що визначається двома способами: залежністю вірулентності від чисельності 
латентно інфікованих N2 і від величини колективного імунітету N4. Графіки 
розв’язків системи (2.57) наведено на рис. 2.5. 

Така модель дозволяє досліджувати динаміку рівня захворюваності N3, 
частки носіїв імунітету  N4 і вірулентності збудника  ν  в ході епідемії при 
різних співвідношеннях   (коефіцієнти в останньому рівнянні моделі 
2.57). Результати чисельного експерименту показують, що  фазові 
перетворення в популяції збудника випереджають видимі епідеміологічні 
прояви. 
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ν , N3, N4  

t 
0,1  

0,2  

0,3  

0,4  

0,5  
N3 

N4 

ν 

Рис. 2.5 - Динаміка змін рівня захворюваності, носіїв імунітету і вірулентності 
 
  Контрольні питання 
 
1.  Що можна простежити на моделях розповсюдження епідемії? 
2.  Опишіть модель Кермака – Макендріка. 
3.  Які недоліки моделі Кермака – Макендріка вам  відомі? 
4.  Які засоби усунення недоліків моделі Кермака – Макендріка можна 

вказати? 
5.  Що таке вірулентність збудника ? 
6. Які засоби введення вірулентності збудника  в модель ви знаєте? 
7.  Як описується самозгасання епідемії в моделях? 
8. Що таке популяційний імунітет і як можна врахувати його в моделях? 
  
 
2.4. Моделювання в обчислювальній біології 
 
2.4.1. Завдання пошуку й проблема дешифрування ДНК 
 Сьогодні активно розвиваються методи математичного моделювання 

для задач дешифрування ДНК і дослідження структур біологічних 
макромолекул. Такі моделі потребують використання алгоритмів пошуку 
підрядка в рядку. Особливість ситуації, що складається зараз в цій області, 
полягає у тому, що обсяг інформації, який мають в своєму розпорядженні 
дослідники, набагато більший від того, що можна осмислити, проаналізувати 
і використати в експериментальній роботі. Крім того, сама інформація 
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настільки специфічна, що концентрує в собі практично всі проблеми аналізу 
даних. Це висока розмірність досліджуваних структур, пропуски в даних, 
відсутність строгих прив’язок в аналізованих послідовностях чисел і 
символів і таке інше. Тому такою високою є актуальність розвитку нових 
математичних методів, обчислювальної техніки, програмного забезпечення, 
вдосконалення способів опису і зберігання геномної інформації. Цими 
проблемами активно займається біоінформатика. Задачі  ці настільки 
серйозні, що народився новий напрям: комп’ютерна біологія [48]. 

Основними цільовими обчислювальними задачами комп’ютерної 
біології на даний момент деякі дослідники називають такі: 

1.  Розпізнавання білок-ділянок, що кодують в первинній структурі 
біополімери. Порівняльний аналіз первинних структур біополімерів. 

2.  Розшифрування просторової структури біополімерів і їх комплексів 
(рентгеноструктурний   аналіз,  методи   ЯМР). 

3.  Просторове згортання білків (фолдінг). 
4.  Моделювання структури і динаміки біомакромолекул. 
5.  Створення і супровід спеціалізованих баз даних (баз білкових 

структур, нуклеотіиних послідовностей, шляхів метаболізму, клітинних 
ансамблів та ін.). 

У 1988 р. один з першовідкривачів знаменитої подвійної спіралі ДНК, 
нобелівський лауреат Дж. Уотсон, публічно висловив думку про те, що наука 
впритул наблизилася до розкриття хімічної основи спадковості, причому не 
якого-небудь нижчого організму, а “царя природи” – людини. На той час вже 
було відомо, що спадковий апарат людини, геном, тобто сукупність всіх генів 
і міжгенних ділянок ДНК, складає близько 3 млрд. нуклеотидних пар. Ця 
величина здавалася неозоро великою, і сама думка, що такий обсяг 
інформації може бути одержаний, здавалася абсолютно фантастичною. 

Гени – це основні фізичні елементи спадковості. Вони визначають всі 
ознаки організму, такі як стать, колір волосся і шкіри, статура,  а також 
сприйнятливість до деяких хвороб. Гени є ділянками ДНК розміром від 
декількох десятків до декількох тисяч основ, розташованих в певній 
послідовності. Ця послідовність приводить до вироблення певного білка, 
який і додає даній людині його особливість. Навіть проста бактерія має 
близько 4000 генів, а людина – десятки тисяч. ДНК зберігається в 
хромосомах – у людини їх 23 пари. Кожна з хромосом є однією довгою 
подвійною спіраллю ДНК.  

Структуру ДНК відкрили два молодих учених – американський біохімік 
Д. Уотсон і англійський фізик, що займався молекулярною біологією, 
Ф. Крик. Те, що ДНК несе генетичну інформацію, було встановлене раніше. 
Таємницею залишалася хімічна структура ДНК. Уотсон і Крик встановили, 
що ДНК складається з двох зчеплених ниток нуклеотидів, згорнутих в 
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спіраль. Нитки сполучені між собою водневими зв’язками пар органічних 
основ. Кожен нуклеотид містить одну з чотирьох основ: тимін (T), аденін (A), 
цитозін (C) і гуанін (G). 

Визначення положення  пар основ в ланцюжку ДНК називається 
секвенуванням генома. Ця робота проводиться за допомогою сучасних 
хімічних технологій. Інтенсивність секвенувапння особливо зросла після 
1998 р., коли почалася робота над  проектом «Геном Людини», в якій взяли 
участь 1100 учених зі всього світу. Крім генома людини в даний час повністю 
секвеновані геноми ще 600 видів організмів, в тому числі бактерій (середній 
розмір генома 0,5 Мбайт), дріжджів (12 Мбайт), аскариди (97 Мбайт) і 
дрозофіли (6,45 Мбайт). Близький до завершення сиквенс генома 
лабораторної миші (близько 3000 Мбайт). 

Серед проблем аналізу первинної структури одне з перших місць 
посідає питання розпізнавання  серед послідовностей нуклеотидів в молекулі 
ДНК коуючих білок–ділянок (генів). 

На рис. 2.6 показана нуклеотидна послідовність людського s–
гемоглобіну. Основна задача полягає у виділенні в цій послідовності ділянок, 
що є генами. На наведеному малюнку така ділянка (екзон) виділена жирним 
шрифтом. Курсивом показана некодуюча область (інтрон).  

              atggtgcattttactgctgaggagaaggctgccgtcactagcctgtggagcaagatg 
             aatgtggaagaggctggaggtgaagccttgggcaggtaagcattggttctcaat 
             gcatgggaatgaagggtgaatgttaccctagcaagttgattgggaaagtcctc 
             aagattttttgcatctctaattttgtatctgatatggtgtcatttcatagactcctcgtt 
             gtttacccctggaccagagattttttgacagctttggaaacctgtcgtctccctctgc 

Рис. 2.6 - Розпізнавання білок-кодуючих областей в геномах 
Найефективнішим методом визначення біологічної функції гена є пошук 

однакових послідовностей в базах даних нуклеотидних послідовностей ДНК. 
Існує дискусійна думка, що розпаралелювання обчислень і використовування 
суперкомп'ютерів для розв’язання подібного роду задач дозволить не тільки в 
сотні раз підвищити швидкість розшифрування первинних структур, але і 
зробити  нові відкриття. 

Дослідження ведуться також з ряду інших проблем. До них належить 
задача швидкого пошуку схожих послідовностей в банках молекулярно-
генетичної інформації. Це, як відомо, традиційна задача інформатики, яка 
набула нового гострого звучання у зв’язку із специфікою генетичної 
інформації і її організацією в розподілених базах даних. Великий інтерес як в 
науковій, так і в популярній пресі викликають задачі ідентифікація генів, 
пов’язаних з генетичними хворобами.  

Такі задачі ставлять високі вимоги до швидкодії і обсягу пам’яті 
використовуваних обчислювальних засобів, ще більш зростаючі у зв’язку із 
завершенням розшифрування геномів ряду організмів, кожний з яких містить 
сотні мільйонів нуклеотидів. Час і обсяг пам’яті, яких потребують різні 
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алгоритми аналізу первинних структур біополімерів, як правило, зростають 
як квадрат або куб довжини досліджуваної первинної структури. У ряді 
випадків, наприклад в задачі множинного порівняння, зростання складності 
обчислень з довжиною послідовності ще швидше. Вважається, що перехід до 
точніших методів і аналізу великих обсягів даних вимагає доступу до 
обчислювальних ресурсів, які можуть бути забезпечені тільки 
суперкомп’ютерами.  

Так, наприклад, для послідовності, що містить 105 пар основ і 104 
структури (кожна завдовжки 103 амінокислотних залишків), при 
квадратичній залежності швидкості обчислень від довжини первинної 
структури, необхідно виконати 1015 операцій. Для розв’язання таких задач 
потрібні суперкомп'ютери продуктивністю в сотні терафлоп. Разом з тим, це 
не знімає питання про необхідність пошуку і розробки принципово нових 
ефективних математичних підходів до аналізу структур даних. 

 
2.4.2. Пошук підрядка в рядку за лінійний час 
 Основною задачею є точний збіг заданого підрядка з рядком, в якому 

цей підрядок розшукується. 
Сформулюємо задачу точного збігу.  
Хай заданий рядок Р, який ми будемо називати зразком або паттерном 

(pattern), і довший рядок Т, який ми будемо називати текстом (text). Задача 
про точний збіг полягає у відшуканні всіх входжень зразка Р в текст Т.  

Наприклад, якщо Р = аbа і Т = bbаbахаbаbау, то Р входить в Т, 
починаючи з позицій 3, 7 і 9. Помітимо, що два входження Р можуть 
перекриватися, як це видно по входженнях Р в позиціях 7 і  9.  

Практичне значення задачі про точні збіги є очевидним кожному, хто 
використовує комп’ютер, Ця задача виникає в широкому спектрі застосувань. 
Деякі з найзагальніших застосувань зустрічаються: у текстових редакторах; у 
таких утилітах, як grep в UNIX; у інформаційно-пошукових текстових 
системах, таких, як Medline, Lexis і Nexis; у пошукових системах 
бібліотечних каталогів, які в більшості великих бібліотек замінили звичні 
карткові каталоги; у інтернетівських браузерах, які просівають величезні 
кількості текстів у пошуках матеріалів, що містять дані ключові слова; у 
програмах, які читають інтернетівські новини і можуть відшукувати статті на 
необхідну тему; у гігантських цифрових бібліотеках, які вже заплановані на 
найближче майбутнє; у електронних журналах, які вже “публікуються” 
інтерактивно; у сфері обслуговування телефонних довідників; у 
інтерактивних енциклопедіях і інших засобах навчання на компакт-дисках; у 
інтерактивних словниках і тезаурусах, і в різних спеціалізованих базах даних. 
Як ми вже зазначили, в молекулярній біології є декілька сотень 
спеціалізованих баз даних, що містять початкові рядки ДНК, РНК і 
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амінокислот, а також оброблені зразки, одержані з початкових рядків.  
Наведемо основні рядкові визначення, що знадобляться нам в 

подальшому.  
Визначення. Рядок S – це впорядкований список символів, записаних 

підряд зліва направо. Для будь-якого рядка S позначимо через S [i .. j] 
(суцільний) підрядок S, який починається у позиції i і закінчується у позиції j 
рядка S. Зокрема, S [1 .. i] називається префіксом рядка S, що закінчується у 
позиції i, а S [i .. lS] – суфіксом рядка S, що починається у позиції i. Усюди lS  
позначає число символів в рядку S.  

Визначення. Рядок S [i .. j] порожній, якщо i > j.  
Наприклад, califorпia – це рядок, lifo – це підрядок, cal – це префікс,  

а orпia – це суфікс.  
Визначення. Власні префікс, суфікс і підрядок S – це відповідно префікс, 

суфікс і підрядок S, що не збігаються з S і що є не порожніми.  
Звичайно ми використовуватимемо символ S для позначення довільного 

фіксованого рядка, якому не приписуються додаткові властивості або ролі. 
Проте якщо відомо, що рядок виконує роль зразка або тексту, то рядок 
відповідно позначатиметься через Р або Т.  

Перший крок у розв’язанні цієї задачі є таким. Лівий кінець зразка Р 
ставиться впритул до лівого ж кінця тексту Т,  і всі символи  Р порівнюються 
з відповідними символами Т зліва направо, допоки або не виявиться  незбіг 
символів, або не вичерпається  Р. В будь-якому випадку далі зразок Р 
пересувається на один символ вправо і порівняння повторюються. Процес 
продовжується доти, поки правий кінець зразка Р не зайде за правий кінець 
тексту. 

Якщо позначити через  n довжину зразка Р, а через m довжину тексту Т, 
то в найгіршому випадку число порівнянь в цьому методі матиме порядок 
О(nm). Цей метод є простим у програмуванні, але його оцінка О(nm) є 
незадовільною. Бажано було б знак множення замінити на знак складання 
О(n + m), тобто прискорити пошуку підрядка до лінійного часу. Наприклад, 
якщо n=1000 і  m=10000000, що є можливим в деяких задачах, то це дає 
суттєвий виграш у часі. 

Розглянемо, як цього можна досягти. У багатьох алгоритмів порівняння 
і аналізу рядків ефективність може  зрости, якщо  пропускати порівняння. Ці 
пропуски виходять завдяки вивченню внутрішньої структури або зразка Р, 
або тексту Т.  При цьому інший рядок може навіть залишатися невідомим 
алгоритму. Ця частина алгоритму називається препроцесною фазою. За нею 
слідує фаза пошуку, на якій інформація, одержана в препроцесній фазі, 
використовується для скорочення роботи з пошуку входжень Р в Т. 

Основний препроцесинг буде описаний для довільного рядка, що 
позначається через S. У конкретних застосуваннях роль S  часто грає зразок 
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Р, але тут ми  використовуємо S  замість Р, оскільки основний препроцесинг 
може застосовуватися і в інших ситуаціях. 

Наступне визначення вводить основні величини, обчислювані в ході 
основного препроцесинга рядка. 

Визначення. Для даного рядка S і позиції і > 1 визначимо Zi(S) як 
довжину найбільшого підрядка S, який починається в і і збігається з 
префіксом S. 

Іншими словами, Zi(S)  — це довжина найбільшого префікса S[i..|S|], що 
збігається з префіксом S. Наприклад, якщо S = aabcaabxaaz, то 

Z5(S)= 3    (aabc...aabx...), Z6(S)= 1    (aa...ab...), Z7(S)=Z8(S)=0, 
Z9(5)= 2    (aab...aaz). Коли аргумент S ясний з контексту, ми замість Zi(S)  
писатимемо  Zi. 

 
Рис. 2.7 - Z-блоки 

Щоб ввести наступне поняття, розглянемо блоки, зображені на рис. 2.7. 
Кожен блок є підрядком S максимальної довжини, яка збігається з префіксом 
S і починається не з першої позиції. Блок починається в деякій позиції j > 1, 
такій, що Zj> 0. Його довжина дорівнює Zj. Такий блок називається Z-блоком.  

Визначення. Для будь-якої позиції і > 1, в якій Zi  > 0, визначимо Z-блок 
в і як інтервал, що починається в і  та закінчується у позиції і+ Zi -1. 

Визначення. Для будь-якого і > 1 хай ri — крайній правий кінець Z-
блоків, що починаються не пізніше за позицію і. По-іншому ri i можна 
визначити як найбільше значення j + Zj -1 по всіх 1 < j ≤ і, для яких  Zj >0 
(див. рис. 2.7). 

Позначимо значення j, на якому досягається цей максимум, через li. 
Таким чином, li — це позиція лівого кінця Z-блока, що закінчується в ri. У 
випадку якщо Z-блоків, що закінчуються в ri більше за один, то як li береться 
лівий кінець будь-якого з них. Наприклад, якщо S = aabaabcaxaabaabcy, то 
Z10 = 7, r15= 16 і l15 = 10. 

Обчислення значень Z для рядка S за лінійний час і є основою 
препроцесингу, який ми використовуватимемо у всіх класичних алгоритмах 
пошуку за лінійний час, що вимагають обробки Р. Але раніше покажемо, як 
же виконати його за лінійний час (тобто за час O(|S |)). 

Пряме обчислення, засноване на визначенні, дає час O(|S|2). 
Препроцесний алгоритм обчислює Zi, ri  і li послідовно для кожної позиції, 
починаючи з і = 2. Всі набуті значення Z зберігаються алгоритмом, але на 
кожній ітерації і використовуються тільки ri -1  і  li -1, а інші значення r  і  l не 
потрібні. Отже, для зберігання останніх обчислених значень алгоритму 
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достатньо мати прості змінні  r  і  l. Таким чином, на кожній ітерації і, якщо 
наш алгоритм знаходить новий Z-блок (що починається в і), величина змінної 
r просто зростає до досягнення кінця цього Z-блока і тим зберігає свій статус 
найправішої позиції. 

Спочатку алгоритм визначає значення Z2, безпосередньо переглядаючи 
зліва направо і порівнюючи символи S[2..|S|] і S [1..| S |] до їх незбігу. Z2 
дорівнює довжині збіжної частини. Якщо Z2 > 0, то  значення r = r2 
вважається таким, що дорівнює Z2 + 1, а  l = l2 – таким, що дорівнює рівним 2. 
Інакше обидві величини вважаються такими, що дорівнюють 0. Тепер 
зробимо індуктивне припущення, що алгоритм коректно обчислив Z, для і до 
k-1 > 1, і припустимо, що алгоритм знає поточні значення r= rk-1 і l = lk-1. 
Далі потрібно обчислити Zk, r = rk і  l = lk. 

Ідея в тому, щоб використовувати для прискорення розрахунку Zk вже 
обчислені значення Z. В деяких випадках Zk  можна знайти з попередніх 
значень Z без додаткових порівнянь. Наприклад, припустимо, що k = 121, всі 
значення від Z2 до Z120 вже обчислені, r120 = 130 і lІ20 = 100. Це означає, що 
підрядок довжини 31, що починається у позиції 100, збігається з префіксом S 
(довжини 31). Звідси виходить, що підрядок довжини 10, що починається у 
позиції 121, повинен збігатися з підрядком довжини 10, що починається у 
позиції 22, так що  значення Z22 може бути дуже корисне при обчисленні Z121. 
Так, якщо, скажімо, Z22 = 3, то просте міркування показує, що і Z121= 3. Отже, 
значення Z121 може бути набуте без додаткових порівнянь взагалі.  

Таким чином, описаний Z-алгоритм можна подати у такому вигляді. 
При заданих Z, для всіх 1 < i ≤ k -1 і поточних значеннях r і l  величина 

Zk і зміни для r і l обчислюються так: 
begin 
1. Якщо k > r, то знайти  Zk  безпосереднім порівнянням символів до 

незбігу підрядків, що починаються з позиції k  і з позиції 1. Довжина збіжної 
частини і дає Zk. Якщо Zk. > 0, то маємо r = k + Zk - 1 і  l = k. 

2. Якщо k ≤ r, то позиція k знаходиться в Z-блоці і, отже, S[k] міститься в 
підрядку S[l..r] (назвемо його α), такому що l > 1 і α збігається з префіксом S. 
Тому символ S[k] стоїть і в позиції k' = k - l + 1. З тих же причин підрядок 
S[k..r] (назвемо його β) повинен збігатися з підрядком S[k '..|β|]. Звідси 
виходить, що підрядок, який починається з позиції k, повинен збігатися 
щонайменше з префіксом S довжини mm{Zk,| β |}= r - k  + 1. 

Розглянемо два окремі випадки, залежно від того, на чому досягається 
цей мінімум. 

а) якщо Zk < |β|, то Zk = Zk,  і r, l не змінюються. 
b) якщо Zk ≤  |β|, то весь підрядок S[k..r] повинен бути префіксом S і Zk ≤ 

|β| = r - k+1. Проте значення Zk може бути більше, ніж β, тому потрібно 
порівняти символи до незбігу, починаючи з позиції  r+1, з символами, 
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починаючи з позиції |β| +1. Хай незбіг відбувся на символі q ≤ r +1. Тоді Zk 
вважається таким, що дорівнює q - k, r = q - 1 і  l = k. 

end. 
Перш ніж обговорювати складніші (класичні) методи пошуку точного 

збігу, покажемо, що вже основний препроцесинг дає алгоритм з лінійним 
часом. Ось простий з алгоритмів, який ми знаємо. 

Хай S = Р$Т – рядок, що складається із зразка Р і тексту Т, між якими 
стоїть знак $, відсутній в обох рядках. Нагадаємо, що \Р\ = п, \Т\ = m і п ≤ т. 
Тому | S | = п+ т+ 1 = О(т). Обчислимо Zi(S) для i від 2 до п+ т+1. Оскільки 
$ не зустрічається в Р і Т, то Zi < C для будь-якого і > 1. Будь-яке значення S > 
п + 1, для якого Zi(S)= п, визначає входження Р в Т, що починається з позиції 
і-(п+1). І навпаки, якщо Р входить в Т з позиції j, то значення Z(n+1)+ j 
повинне дорівнювати п. Оскільки всі значеня Zi(S) можна обчислити за час 
О(п+т)= О(т), то такий алгоритм визначає всі входження Р в Т за час О(т). 

Оскільки функція Z обчислюється для зразка за лінійний час і може 
прямо використовуватися для розв’язання задачі точного збігу з часом О(т), 
то навіщо шукати інші методи? Чому потрібно звертати увагу на складніші 
методи (Кнут–Морріс–Пратт, Бойер–мур, пошук у реальному часі, суфіксні 
дерева і т. ін.)? 

Для задач точного збігу алгоритм Кнута–Морріса–Пратта дещо кращий 
за пряме  використовування Zi. До того ж він має історичне значення і був 
пристосований в алгоритмі Ахо–Корасика для пошуку набору зразків в тексті 
за час, лінійно залежний від довжини тексту. Цю проблему не можна 
розв'язати добре, використовуючи тільки значення Zi. Узагальнення методу 
Кнута–Морріса–Пратта на пошук у реальному часі має перевагу в ситуаціях, 
коли текст послідовно вводиться (у режимі on-line) і потрібна упевненість, 
що алгоритм буде готовий до прийому кожного чергового символу. Метод 
Бойера–Мура важливий тому, що (при вдалій реалізації) його час роботи у 
гіршому разі також лінійним, але звичайно потрібен сублінійний час і 
перевіряється тільки частина символів з Т. Отже, в  більшості випадків цей 
метод переважає. 

 
2.4.3. Використання суфіксних дерев у завданнях пошуку 
 Суфіксне дерево – це структура даних, яка виявляє внутрішню 

побудову рядка більш глибоко, ніж основний препроцесинг. Суфіксні  дерева 
можна використовувати для розв’язання задачі про точні збіги за лінійний 
час (досягаючи тієї ж межі для якнайгіршого випадку, як в алгоритмі Кнута–
Морріса–Пратта і Бойера–Мура), але їх справжня перевага виявляється  при 
розв’язанні за лінійний час багатьох рядкових задач, більш складних, ніж 
точні збіги. Більш того, суфіксні дерева наводять міст між задачами точного 
збігу і неточного збігу.  
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Класичним засосуванням для суфіксних дерев є задача про підрядок. 
Нехай заданий  текст Т довжиною m. За препроцесний час О(m), тобто 
лінійний, потрібно приготуватися до того, щоб, одержавши невідомий рядок 
S довжиною n, за час О(n) або знайти входження S в Т, або визначити, що S в 
Т не входить. Це означає, що дозволено використовувати препроцесинг з 
часом, пропорційним довжині тексту, але після цього пошук  рядка S повинен 
виконуватися за час, пропорційний довжині S, незалежно від довжини Т. Ці 
межі досягаються застосуванням суфіксного дерева. Воно будується для 
тексту за час О(m) в препроцесній стадії, а потім, маючи  суфіксне дерево, 
алгоритм, одержавши рядок довжиною n на вході, шукає його за час О(n).  

Для опису алгоритму побудови суфіксних дерев будемо 
використовувати рядок S довжиною  m. Ми не використовуємо позначень Р і 
Т (зайнятих під зразок та текст), оскільки до суфіксних дерев звертаються в 
широкому діапазоні задач. де початковий рядок іноді виконує роль зразка, 
іноді – тексту, а іноді – ні того, ні іншого. 

Визначення. Суфіксне дерево F для  m-символьного рядка S – це 
орієнтоване дерево з коренем, що має m примірників листя, занумерованого 
від 1 до m. Кожна внутрішня вершина, відмінна від кореня, має не менше 2 
дітей, а кожна дуга помічена непорожнім підрядком рядка S  (дуговою 
міткою). Ніякі дві дуги, що виходять з тієї ж самої вершини, не можуть мати 
позначок, що починаються з того ж самого символу. Головна особливість 
суфіксного дерева полягає у тому, що для кожного листа i  конкатенації міток 
дуг на шляху від кореня до листа i в точності складає (вимовляє) суфікс рядка 
S, який починається у позиції i. Тобто суфікс рядка є  S [i .. m].  

Наприклад, суфіксне дерево для рядка хаbхаc (рис. 2.8) будується таким 
чином. Шлях із кореня до листа 1 вимовляє повний рядок S  = хаbхаc. Шлях 
до листа 2 вимовляє підрядок (аbхаc), що починається з позиції 2 в повному 
рядку S.  Відповідно шлях до листа 3 вимовляє підрядок (bхаc),  що 
починається з позиції 3 в повному рядку S,  тоді як шлях до листа 5 вимовляє 
суфікс аc, який починається в позиції 5 рядка S. Дуговими мітками в даному 
випадку є u, w. 

Визначення для S  не гарантує, що таке дерево  дійсно існує для будь-
якого рядка  S. Проблема в тому, що якщо один суфікс збігається з префіксом 
іншого суфікса, то побудувати суфіксне дерево за наведеним визначенням 
неможливо. Якщо припустити, що останній символ рядка S ніде більше не 
зустрічається, то суфікс не може бути префіксом водночас. Будемо додавати 
в кінець рядка  S символ $. 

Визначення. Мітка шляху від кореня до деякої вершини – це 
конкатенація підрядків, що позначають дуги шляху у порядку їх 
проходження. Шляхова мітка вершини – це мітка шляху від кореня F до цієї 
вершини.  
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Визначення. Для будь-якої вершини v суфіксного дерева рядковою 
глибиною v називається число символів в шляховій мітці v.  
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Рис. 2.8 -  Суфіксне дерево для рядка хаbхаc 
 
Визначення. Шлях, який закінчується у середині дуги (u, v), ділить мітку 

(u, v) в своїй точці призначення. Визначимо мітку цього шляху як шляхову 
мітку u з додаванням символів дуги (u, v) до точки призначення, що ділить 
дугу.  

Перш ніж вдаватися в деталі методів побудови суфіксних дерев, 
подивимося, як суфіксне дерево для рядка використовується при розв’язанні 
задачі про точні  збіги. Заданий зразок Р довжиною n і текст Т довжиною m, 
потрібно знайти всі входження Р в Т за час О(n+m). Ми вже бачили  
розв’язання цієї задачі.  Суфіксні дерева дають інший підхід.  

Побудуємо суфіксне дерево F для тексту Т за час О(m). Потім 
шукатимемо збіги для символів з Р уздовж єдиного шляху в F доти, поки або 
Р не вичерпається або черговий збіг не стане неможливим. У другому 
випадку Р в Т не входить. У першому випадку кожен лист в піддереві, що йде 
з точки останнього збігу, має своїм номером  початкову позицію Р в Т, а 
кожна початкова позиція Р в Т нумерує такий лист. 

Ключем до розуміння першого випадку (коли всі символи з Р збіглися з 
шляхом в Т) є таке спостереження: Р входить в Т, починаючи з позиції j, в 
тому і лише в тому випадку, якщо Р є префіксом T[j .. m]. Але це відбувається 
тоді і тільки тоді, коли Р позначає початкову частину шляху від кореня до 
листа j. Саме по ньому і проходить алгоритм порівняння.  

Цей збіжний шлях єдиний, оскільки ніякі дві дуги, що виходять з 
вершини, не мають міток, що починаються з того ж самого символу. І 
оскільки ми припустили, що алфавіт скінчений, то робота в кожній вершині 
займає константний час, а отже, час на перевірку збігу Р зі шляхом 
пропорційний довжині Р.  
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На рис. 2.9 показано фрагмент суфіксного дерева для рядка 
Т =awyawxawxz. Зразок Р = aw входить в Т три рази, починаючи з позицій 1, 4  
і  7. Початкові позиції входжень aw в awyawxawxz збігаються з номерами 
листів в піддереві вершини зі шляховою міткою aw Зразок Р збігається зі 
шляхом вниз до вершини, вказаної стрілкою, і, як вважається, листя, які 
розташовані нижче цієї крапки мають номери 1, 4 і 7.  

 
                                          
                 
                                
                                                     
                                                                     
                  
                                                   
                                                                                       
                                              
             
                                                                                                    
 
 
 
 
 

Рис. 2.9 - Три входження aw в awyawxawxz.  
 
Зразок Р повністю збігається з деяким шляхом в дереві, і алгоритм може 

знайти початкові позиції Р в Т проходженням по піддереву вниз від кінця 
збіжного щляху. При цьому перегляді потрібно просто зібрати всі номери 
листів, що зустрілися. Таким чином, всі входження Р в Т можуть бути 
знайдені за час О(n+m). Такий же час досягається декількома алгоритмами, 
розглянутими раніше, але розподіл роботи між частинами алгоритму тут 
інший. Раніше запропоновані алгоритми витрачали час О(n) на препроцесинг 
Р, а потім час О(m)  – на пошук. Навпаки, при використовуванні суфіксного 
дерева час О(m) витрачається на препроцесинг, а час  О(n+k)  – на пошук, де k 
– число входжень Р в Т.  

Метод Укконена працює швидко. Крім того,  він потребує значно менше 
місця (тобто пам’яті), ніж інші методи. Для більшості задач, де потрібно 
будувати суфіксне дерево, краще вибрати метод Укконена.  Алгоритм, який 
винайшов Еско Укконен  для побудови суфіксного дерева за лінійний час, 
ймовірно, найпростіший з таких алгоритмів.  

Алгоритм Укконена будує послідовність неявних суфіксних дерев, 
останнє з яких перетворюється в справжнє суфіксне дерево рядка S. 

a
w

y x 

z 
a 

$

1 4 7
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Визначення.  Неявне суфіксне дерево  S – це дерево, що виходить  з S$ 
видаленням всіх входжень термінального символа $ з міток дуг дерева, 
видаленням після цього дуг без міток і видаленням потім вершин, що мають 
менше двох дітей.  

Неявне суфіксне дерево префікса S [1..i]  рядка  S аналогічно виходить з 
суфіксного дерева S [1..i]$ видаленням символів $, дуг і вершин, як описано 
вище. 

Визначення.  Позначимо через Fi  неявне суфіксне дерево рядка S [1..i], 
де i змінюється від 1 до m. 

Алгоритм Укконена будує неявне суфіксне дерево Fi для кожного 
префікса S[1 .. i] рядка S, починаючи з F1 і збільшуючи i на одиницю, поки не 
буде побудоване дерево Fm. Справжнє суфіксне дерево для S виходить з Fm  і 
вся робота вимагає часу О(т).  Розглянемо алгоритм Укконена, представивши 
спочатку метод, за допомогою якого всі дерева Fi  будуються за час О(т3), а 
потім оптимізуємо його так, що буде досягнута заявлена швидкість.  

Алгоритм Укконена ділиться на т фаз. У фазі  i + 1 дерево Fi+1 
будується з Fi.  Кожна фаза i + 1 сама ділиться на i + 1 продовжень, по 
одному на кожний з i + 1  суфіксів S[1 .. i+1]. У продовженні  j фази i + 1 
алгоритм спочатку знаходить кінець шляху з кореня, поміченого підрядком 
S[j .. i]. Потім він продовжує цей підрядок, додаючи до його кінця символ 
S[i+1], якщо тільки S[i+1] ще існує. Отже, у фазі  i + 1  спочатку 
розміщується в дерево рядок S[1 .. i + 1], за ним рядки S[2 ..  i + 1], S[3 .. 
i + 1], ... (відповідно, в продовженнях 1, 2, 3, ..). Продовження i + 1 фази i + 1 
продовжує порожній суфікс рядка S[1 .. i], тобто включає в дерево рядок з 
одного символу S[i + 1] (якщо тільки його там не було). 

Дерево Fi складається з однієї дуги, поміченої символом S[i]. Формально 
алгоритм є таким:  

Побудувати дерево  F1.  
foг i fгom 1 to т - 1 do begin {фаза  i + 1}  
    for  j from 1 to i + 1 begin {продовження  j}  
        знайти в поточному дереві кінець шляху з кореня з міткою S [j .. i].     
         Якщо потрібно, продовжити шлях, додавши символ S[i + 1],  
        забезпечивши появу рядка S [j.. i + 1] у дереві.  
   end;  
end;  
Сформулюємо правила продовження  суфіксів.  
Щоб перетворити цей загальний опис на алгоритм, треба точно вказати, 

як виконувати продовження суфікса. Хай S [j .. i] = β  –  суфікс S [1 .. i]]. У 
продовження j, коли алгоритм знаходить кінець β в поточному дереві, він 
продовжує β, щоб забезпечити присутність суфікса β S [ i + 1]  в дереві. 
Алгоритм діє по одному із наступних трьох правил.  
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Правило 1. У поточному дереві шлях β  закінчується в листі. Це 
означає, що шлях від кореня з міткою β доходить до кінця деякої 
"листової" дуги (дуги, що входить в лист). При зміні дерева потрібно 
додати до кінця мітки цієї листової дуги символ S[i+1] . 

Правило 2. Жоден шлях з кінця рядка β не починається символом S[i+1], 
але принаймні один шлях, що починається звідти, є.  

У цьому випадку повинна бути створена нова листова дуга, що 
починається в кінці β  і що помічена символом S[i+1]. При цьому, якщо β 
закінчується усередині дуги, то повинна бути створена нова вершина. Лист в 
кінці нової листової дуги зіставляється з номером  j. 

Правило З. Деякий  шлях з кінця рядка β починається символом S[i+1]. У 
цьому випадку рядок β S[i+1] вже є в поточному дереві, а тому нічого не треба 
робити. 

Як приклад розглянемо (рис. 2.10) неявне суфіксне дерево для рядка      
S = ахаbх. Перші чотири суфікси закінчуються в листі, а суфікс х, що 
складається з одного символу, закінчується усередині дуги. Коли до рядка 
додається шостий символ (b), то перші чотири суфікси одержують 
продовження за правилом 1, п’ятий – за правилом 2, а шостий – за правилом 
3. Результат показаний на рис. 2.10. 
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Рис. 2.10 -  Розширене неявне суфіксне дерево після додавання символа b 

 
Прискорення цього алгоритму розглянуто в роботі [48]. Там показано, 

що алгоритм Укконена будує справжнє суфіксне дерево для S і всі його 
суфіксні зв'язки за час О(т).  
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Контрольні питання 
 
1.  У чому полягає задача дешифрування ДНК? 
2. Як задача дешифрування ДНК формулюється в термінах обробки 

рядків? 
3.  Опишіть алгоритм пошуку підрядка в рядку з числом порівнянь   

порядку О(nm). 
4.  Як зменшити в алгоритмі число порівнянь  до порядку О(n+m).? 
5.  Що таке префікс, корінь та суфікс рядка? 
6. За рахунок чого зменшується число порівнянь в алгоритмі за лінійний 

час? 
7.  Опишіть алгоритм пошуку підрядка в рядку з числом порівнянь   

порядку О(n+m). 
8.  Що таке препроцесинг ? 
9.  Що таке суфіксне дерево? 
10. Опишіть алгоритм побудови суфіксного дерева. 
11. За рахунок чого суфіксні дерева зменшують час пошуку підрядка? 
12. У чому перевага методу Укконена – пошуку підрядка в рядку? 
 
 
2.5. Особливості побудови моделей окремих органів і систем 

організму 
 

2.5.1. Концептуальна модель систем організму 
 При істотних змінах параметрів організму в умовах патології виникає 

необхідність штучного управління потоками речовин і енергії. Це 
забезпечується за допомогою  технічних систем управління, що працюють 
паралельно з природними фізіологічними механізмами або що беруть на себе 
повністю ту або іншу функцію організму. Такі технічні системи разом з 
об’єктом управління – організмом – утворюють складні інженерно-
фізіологічні системи (ІФС) або біотехнічні системи (БТС), створення яких є 
комплексною проблемою і передбачає розробку методів моделювання 
поведінки організму в такій системі і всієї системи в цілому, формалізацію 
цілей і критеріїв якості функціонування системи, отримання ефективних 
управляючих алгоритмів [49]. 

Поява систем управління багатовимірними нелінійними процесами, що 
перебувавють під впливом великого числа випадкових чинників, призводить 
до ускладнення використовуваних математичних моделей. Апарат 
диференціальних і різницевих рівнянь з випадковими коефіцієнтами, 
стохастичних диференціальних рівнянь, теорії масового обслуговування, 
скінченних автоматів ймовірності дозволяє у ряді випадків будувати 
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конструктивні моделі й реалізувати на їх основі ефективні системи 
управління. 

Для моделювання локальних фізіологічних процесів, що перебігають в 
окремих органах, а також процесів досить загального характеру ряд 
дослідників застосовує апарат марковських ланцюгів.  

При розробці біотехнічних систем використовують методи відновлення  
функцій організму, що звичайно передбачають різні медичні застосування, 
які допомажуть вилікуватись  хворому. Тут перш за все слід згадати давні 
традиції, що мають методи відновлення кібернетичних функцій організму – 
його рецепторних і ефекторних систем. Що стосується рецепторних функцій 
організму, то тут треба звернути увагу, зокрема, на зорові і слухові протези 
(оптика, слухові апарати і т. ін.). Вважається, що конструкції таких приладів 
настільки прості, що при їх розробці математичні методи використовувати 
недоцільно. Ці методи зможуть знайти застосування лише в системах 
майбутнього, таких, як повний протез зорового каналу. 

Інакше виглядає справа з ефекторними системами. Наприклад, не 
дивлячись на численні зусилля, до сьогодні не створено досконалих протезів 
втрачених або пошкоджених органів руху. Однією з причин є недостатнє 
розуміння механізмів управління цими органами, неможливість їх 
математичного опису і, як наслідок, інженерного відтворення. Метаболічні 
функції організму мають значно коротшу історію взаємодії з технічними 
засобами.  

Нагадаємо, яке місце в процесах обміну речовини між організмом і 
середовищем займають системи організму, що традиційно   виділяються. Є 
два джерела, що забезпечують організм речовинами  з навколишнього 
середовища: шлунково-кишковий тракт (джерело субстратів і палива) і легені 
(джерело окислювача для забезпечення енерговитрат). Внутрішні 
транспортні засоби організму переносять  ці речовини в біохімічну машину 
кліток. Універсальним транспортним засобом є система кровообігу (серце і 
кровоносні судини), яка доносить до кліток все необхідне  –  початкові 
субстрати, паливо і окислювачі. 

Відведення продуктів обміну (відходів біохімічного виробництва) йде 
спочатку також через внутрішньоорганізмений транспорт – серцево-судинну 
і лімфатичну системи. Далі газоподібні речовини (СО2) покидають організм 
через легені. Інші, важчі продукти обміну, хімічно перетворюються в системі 
печінки для – зручності подальшого їх виведення. Нирки виводять їх з 
організму і є головним його стоком.  

Всі системи організму, які видаляють з кровоносного русла непотрібні і 
шкідливі речовини, можна розглядати як єдину систему очищення організму 
і евакуації обмінних шлаків. Всі транспортні процеси (отримання, 
перетворення, запасання, використання речовин, що надходять, а також 
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відведення відходів, що утворюються) регулюються нервовою і гуморальною 
системами, а також і залозами внутрішньої секреції. Наприклад, один з етапів 
процесу перетворення палива – запасання глюкози – регулюється 
підшлунковою залозою за допомогою гормону інсуліну, що виробляється 
нею.  

В даний час інженерні засоби застосовуються для корекції і відновлення 
ледве не всіх найважливіших систем організму. Процеси доставки речовин 
дублюються системами штучного кровообігу і дихання (наприклад, штучним 
серцем, апаратами штучного кровообігу і т. ін.), а також різного роду 
допоміжними і управляючими механізмами, що стимулюють природну 
діяльність цих систем. Тут можна відзначити такі засоби дії на систему 
кровообігу, як пейсмекери, масажери, системи автоматичного дозування 
лікарських речовин і т. ін. Задача евакуації шлаків розв’язується різними 
системами очищення крові (системи плазмофорезу, гемосорбції, 
гемоперфузії, апарати «штучна нирка» і т. ін.). 

У всіх випадках істотну роль при аналізі, конструюванні і оцінці 
ефективності  технічних  засобів  відновлення організмених фізіологічних 
функцій відіграють методи математичного  моделювання:   Ці  методи  
дозволяють  інженерам зрозуміти  механізми  функціонування систем 
організму і описати їх на тій же мові, що і технічні системи, і тим самим 
забезпечити базу для ефективного сполучення фізіологічних і технічних  
елементів   в  єдиному   інженерно-фізіологічному   комплексі.  

 
2.5.2. Рівні взаємодії з оточуючим середовищем 
 Перші математичні моделі ізольованих фізіологічних систем, що 

описують лише окремі процеси в організмі, були  простими і ясними. 
Найраніша модель серцево-судинної системи, відома під назвою еластичного 
резервуару Франка (1899 р.)  при моделюванні потребує розв’язання одного 
диференціального рівняння. 

Якщо ця модель описувала лише процес зміни артеріального тиску у 
фазі діастоли, то сучасні моделі гемодинаміки з великою точністю 
відображають поведінку широкого кола змінних цієї системи у всіх фазах 
серцевого циклу. Модель де Патера і Ван дер Берга (1964 р.), наприклад, 
дозволяє досліджувати поведінку тиску і кровострумів серця і всіх крупних 
судин великого круга у систолу і діастолу. 

Бажаючи удосконалити модель, поліпшити ступінь віддзеркалення нею 
тих або інших властивостей живого організму, дослідник все більш 
ускладнює її, відходячи від цілей, спочатку поставлених перед 
моделюванням. Тому необхідно виробити загальні позиції, подібні до 
принципів адекватного конструювання організму (Н. Рашевській) або 
якнайменшої взаємодії (І. М. Гельфанд і М. Л. Цетлін, 1966) і особливо 
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концепції гомеостазу. 
Еволюційні закономірності організації живих систем  обумовлені рівнем 

взаємодії з оточуючим середовищем. Організація живих систем пов’язана з 
поняттям вироблення поведінки і придбання досить стійких якостей, що 
дають можливість протистояти несприятливим діям навколишнього 
середовища. 

Не торкаючись питань поведінки, пов’язаних з вищою нервовою 
діяльністю, зупинимося на еволюції деяких фізичних ознак, що сприяють 
виживанню і  розвиваються паралельно з вдосконаленням пристосованої 
поведінки, зокрема здатності якнайкраще використовувати енергію  речовин, 
що надходять в організм. 

Для підтримки стійкості зв’язків системи, кінець кінцем, необхідне 
постійне поповнення енергії.  Організація живих систем повинна 
забезпечувати високу ефективність   використовування енергії    зовнішнього 
середовища.                    

З цієї точки зору одноклітинні організми знаходяться в 
найнесприятливішому положенні. Це пов’язане, з одного боку, з 
недосконалістю механізмів, що перетворюють хімічну енергію живильних 
речовин в різні інші форми, а з іншого – з великими питомими 
енерговитратами Часті зміни фізико-хімічних умов навколишнього 
середовища складають комплекс  чинників, що прагнуть порушити 
властивості  клітини. 

Одноклітинні системи, що вільно живуть, повинні володіти швидкою 
адаптацією до цих змін. У цьому полягає одна з причин постійної витрати 
енергії клітиною. 

Інша причина інтенсивного обміну одноклітинного організму –  
надмірно велика поверхня по відношенню до його об’єму. Це ускладнює 
контроль над надходженням і виведенням активних речовин. Через ці дві 
причини тривалість існування одноклітинних надзвичайно коротка. 
Виживання виду досягається у них інтенсивним розмноженням. 

Вищі форми життя мають певний енергетичний виграш. Об’єднані в 
єдиний організм клітини ізолюють себе від нерегульованого зовнішнього 
середовища проміжним, стабілізованим сектором, збільшується вага, 
відносно зменшується поверхня, і як наслідок витрата енергії таких 
багатоклітинних організмів, що потрібна  для підтримки 
внутрішньоклітинної сталості, значно знижується.  Таким чином, вища 
організація наділяє живі істоти перевагою у використовуванні енергії 
зовнішнього середовища. 

З ускладненням організмів удосконалюються також клітинні механізми 
трансформації енергії живильних речовин. Якщо нижчі форми одержують 
енергію за рахунок бродіння з дуже незначним виходом, то у вищих 
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організмів з’являється ефективний спосіб отримання енергії – окислювальне 
фосфорилювання.                                                

Чинником, що обумовлює розвиток корисних для організму структур і 
механізмів, є природний відбір, в процесі якого з’являється можливість 
вибору з безлічі різних біохімічних реакцій тих, що відповідають 
енергетичним вимогам і є передумовою економічності обміну речовин. Роль 
економічності в широкому значенні цього слова набуває важливого значення  
на всіх рівнях розвитку живих систем. 

Так, клітинні механізми, що обумовлюють збереження сталості 
середовища, контролюють концентрацію метаболітів в клітині, не дивлячись 
на змінні умови її існування. Цей контроль зводиться до інгібування процесів 
обміну, що обмежує синтез кінцевих продуктів, запобігаючи їх виділенню в 
середовище і безцільній для клітини втраті. 

У широкому діапазоні фізіологічного функціонування організму ці 
кислоти надходять до інших органів і тканин і складають додатковий 
енергетичний фонд. 

На рівні окремих систем організму економічність часто набуває форми 
мінімізації енергії. Так, наприклад, при звичній ходьбі та ж сама швидкість у 
принципі може бути одержана при різній довжині і частоті кроків, проте 
несвідомо вибираються такі значення довжини кроку і числа кроків в 
хвилину, що енергія, яка витрачається при ходьбі, близька до мінімально 
можливої. Певне значення з погляду економічності біохімічних процесів має 
той факт, що в організмі людини синтезується  лише близько половини з 20 
амінокислот, що входять до складу його білків, а інші він одержує з їжею. 

У процесі еволюції мінімізуються енерговитрати, ускладнюється їх 
структура, що у свою чергу, веде до зменшення контакту клітини із 
зовнішнім середовищем, створення проміжного, більш регульованого 
внутрішнього середовища, формування спеціалізованих функціональних 
систем. 

У багатоклітинних організмів регуляція сприяє збереженню сталості як 
внутрішньоклітинного, так і міжклітинного середовища,  і від якості і 
координованості систем, що забезпечують цю сталість, залежить 
спроможність вижити.  

Таким чином відбувається формування системи газообміну,  кровообігу, 
травлення, нейрогуморальної координації. «Закони будови організмів і 
органічного вдосконалення, – вважав Клод Бернар, – зливаються із законами 
клітинного життя. Органи додаються до органів і апарати – до систем власне 
для того, щоб забезпечити і міцніше регулювати клітинне життя. Обов’язок, 
покладений на них, полягає в тому, щоб з’єднати кількісно і якісно умови 
клітинного життя. Цей обов’язок неминучий; щоб поповнити його, вони 
беруться за справу різним чином, розподіляють між собою роботу, яка є у 
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великій кількості, коли організм складний, і у меншій кількості, коли він 
простий, але мета завжди  та сама». 

Так структурна організація забезпечує стійкість клітинних механізмів і 
виживання системи в цілому. Складність біологічної системи зростає в 
результаті її взаємодії з навколишнім середовищем, при цьому збільшення її 
елементів якісно і кількісно змінює її функціонування. З ускладненням 
системи неминуче відбувається зменшення надійності її функціонування, 
збільшується вірогідність відмови в одній з ланок єдиної системи, 
вірогідність відмови вища, чим складніша система. Тому з’являється потреба 
в механізмах, що  забезпечують надійну роботу системи в цілому.  

Організація функцій  у вищих організмів частіше перебуває під впливом 
декількох управляючих систем, що і збільшує надійність їх функціонування. 
Так, наприклад, насосна функція серця знаходиться під контролем 
екстракардіальних регуляторних механізмів і інтракардіальної регуляції. У 
свою чергу, останні включають нервові, гуморальні і гідродинамічні 
компоненти регулювання. Множинність  контролю, дублювання способів 
управлення можна проілюструвати на прикладах інших фізіологічних 
функцій (дихання, виділення, травлення і т. д.). Подібний принцип 
функціональної організації забезпечує великий запас надійності. 

Таким чином, підвищення стійкості системи, її здатність до виживання є 
результатом багатовікового відбору. у процесі якого постійно змінювалася як 
структура, так і функція системи. У процесі еволюції механізми, що 
регулюють окремі процеси в системі, дублювалися і накладалися один на 
одного; тонші способи регуляції нашаровувалися па більш стародавні і  грубі. 
Виниклі в результаті такого множинного розвитку організми володіють 
гнучкою і надійною структурою, кожен елемент якої робить свій внесок в 
багате розмаїття властивостей системи в цілому. 

Діяльність всієї сукупності фізіологічних систем – дихання, кровообігу, 
терморегуляції, підтримки кислотно-лужної рівноваги – сприяє утворенню 
постійного внутрішнього середовища організму. Механізми і зв'язки на 
цьому рівні утворюють, так би мовити, фізіологічний “базис” організму, над 
яким підноситься його “надбудова”, пов’язана з вищою нервовою діяльністю, 
поведінкою, його мотивацією. 

Для кожного організму можна виокремити сукупність його змінних, що 
тісно пов’язані між собою і що мають близьке відношення до виживання  
організму, а тому значні зміни будь-якої з них рано чи пізно приводять до 
значних змін всіх інших. Ці змінні (число їх може бути великим) називають 
істотними. Істотні змінні можуть описувати локальні фізико-хімічні 
властивості внутрішнього середовища організму (PН, PО2, температура, 
концентрація різних речовин і т. ін.) і фізичні характеристики організму в 
цілому (ударний об’єм і частота скорочень серця, хвилинний об’єм дихання, 
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периферичний опір судин і т. ін.). 
Кажучи про сталість внутрішнього середовища організму, перш за все 

мають на увазі змінні, що описують локальні властивості внутрішнього 
середовища організму. Під сталістю середовища при цьому розуміють 
відносну сталість цих змінних, коли вони не виходять за так звані 
фізіологічні межі. 

 
2.5.3. Часові й просторові границі роботи систем організму. Поняття 

гомеостазу 
 Кожна з фізіологічних систем «базису» має свої регулюючі ланцюги і 

механізми, які перешкоджають виникненню значних відхилень своїх 
істотних змінних. Якщо звернутися до розгляду залежності якої-небудь 
істотної змінної від параметрів, що описують умови зовнішнього 
середовища, то легко помітити, що майже завжди ця залежність є пологим 
«плато», що характеризує малі зміни змінної три відносно великих варіаціях 
умов зовнішнього середовища. Поступово «плато» переходить в обидві 
сторони в дві інші ділянки, що характеризуються відносно крутою 
залежністю змінної  від    параметрів зовнішнього середовища   (рис.  2.11). 

 

 

Процент кисню в артеріальній  
Суттєва змінна внутрішнього 
середовища 

 
Рис. 2.11 - Залежність істотної змінної від зміни параметрів зовнішнього середовища. А – 

загальна   закономірність;   Б – приклад 
 
В межах «плато» діяльність регулюючих ланцюгів виявляється 

достатньою для згладжування (демпфування) зовнішніх дій, проте коли 
останні стають дуже великими, гомеостатичні ресурси системи, що 

Процент кисню, що вдихається  

Нормальне
значення 

Параметри 
зовнішнього 
середовища 

 крові
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регулюють дану змінну, виявляються   недостатніми. 
Усі процеси в організмі звичайно розвиваються так, що його змінні не 

виходять за межі, в яких існуючі зв’язки і механізми можуть ефективно 
регулювати рівень істотних змінних. Все багатство поведінки організму  
визначається тим,  що він є гомеостатичною системою, що складається з 
одного  комплексу зв’язаних між собою фізіологічних систем. 

Якщо всі змінні якої-небудь системи організму не змінюються протягом 
достатньо довгого часу, то говорять, що ця система перебуває в 
рівноважному стані. Оскільки всі системи тісно пов’язані між собою, то весь 
організм може перебувати в рівновазі тільки тоді, коли в рівновазі 
перебувають всі системи, що його утворюють. При цьому рівноважні 
значення змінних кожної з систем визначаються спільно всіма системами 
організму. 

Ясно, що будь-яка зміна параметрів  або структури, що відбулася в якій-
небудь системі організму, негайно розповсюджується по всіх системахм, 
викликаючи зміни в кожній з них. Якщо це збурення не було дуже великим, 
то рівновага в системі, що існувала до появи збурюючого чинника, знову 
відновиться, хоча і при якихось інших значеннях змінних. У цьому сенсі 
можна говорити про динамічну  рівновагу фізіологічного комплексу 
організму і його істотних змінних. Оскільки при цьому рівноважні точки 
кожної із змінних, як правило, потрапляють на пологу ділянку залежності 
(рис. 2.11), то в цілому зсув рівноважного стану буде невеликим. 

Проте можуть існувати і такі збурення, які різко змінюють положення 
рівноважної точки і навіть роблять систему в цілому нестійкою. Доти, поки 
зміни зовнішнього середовища  або параметрів і структури організму такі, що 
система в цілому стійка, організм залишається життєздатним. Якщо при 
цьому точка рівноваги лежить в такій області, що всі істотні змінні не 
виходять за фізіологічні межі, то змінні організму і сам організм перебувають 
в умовах норми. Якщо система в цілому стійка, але зміни в ній такі, що 
рівноважна точка зміщується значно, так що частина істотних змінних 
виходить за фізіологічні межі, то настає патологічний стан організму. Якщо 
система втрачає стійкість положення рівноваги, організм  стає 
нежиттєздатним. Багатство  поведінки   організму, можливі варіації його 
властивостей і процесів в ньому залежать від того, в якому стані він 
перебуває в даний момент часу. 

Якщо організм перебуває в умовах норми, то при слабких збуреннях 
новий рівноважний стан досягається шляхом малих змін в його системах. 
При цьому зміни в кожній з систем майже не зачіпають процесів, що 
відбуваються в сусiдніх  системах. Можна сказати, що в цьому випадку 
(процеси в окремих системах перебігають “ізольовано” один від одного, а 
самі фізіологічні системи поводяться як ізольовані системи) організм 

 146



практично розпадається на сукупність окремих систем, незалежно від умов 
зовнішнього середовища, що реагують на зміни. 

Якщо рівноважна точка організму розташована десь в області межі 
“плато”, то будь-які зміни, що відбуваються при цьому в одній системі, 
передаються у всю решту систем, помітно впливаючи на процеси в них. Ні 
про яке представлення організму у вигляді сукупності ізольованих систем  
при цьому не може бути і мови, і в цьому випадку не може бути мови про те, 
щоб нехтувати впливом систем одна на одну. Особливий інтерес для цілей 
моделювання фізіологічних систем становить  та обставина, що концепція 
гомеостазу дозволяє формалізувати і будувати на цій основі математичні 
моделі фізіологічних систем. Ми відзначали, що розглядатимемо 
гомеостатичні процеси протягом лише коротких відрізків часу. Діяльність 
організму – це одночасне функціонування всіх рівнів його організації, для 
кожного з яких характерні свої часові масштаби. Якщо навіть відкинути 
субклітинний (молекулярний) рівень і обмежитися розглядом 
макроскопічних структур організму, то умовно часовий характер діяльності 
організму можна виразити таблицею, наведеною на рис. 2.12. 

 

 
Рис. 2.12 - Часові і просторові рамки діяльності організму 

Часова шкала 

Процеси деградації

0,3 сек    3 сек    3 хв   7 хв    10 днів   30 днів        15 років        70  років  

Нервові  фактори
Хімічний обмін 
 

Нейрогуморальні
Гормональні

Кванти поведінки
Процеси созрівання

Життєві процеси 

                Просторова шкала 

Клітини 
Колонії клітин 
(функціональні одиниці) 
                  |             Органи та сис 
                  |            теми організму       

Взаємодіючі  
групи  
органів             Організм

10 мк          200 мк                5 см              30 см                        150 см  
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Грубо кажучи, часові показники лівої частини таблиці (0,3 секунди –      
7 хвилин) відповідають сталим гомеостатичним механізмам організму; 
середні показники (10 – 30 днів) – процесам, пов’язаним з адаптивною 
поведінкою організму. Праві цифри (15 – 70 років)  відповідають генетичним 
ефектам.  

При аналізі складних систем, діяльність яких відбувається в декількох 
часових масштабах одночасно, дослідник, для спрощення задач, вважає, що 
характеристики процесів, що перебігають істотно повільніше, за 
досліджуваний їм час не можуть змінитися значною мірою. Тому впливом 
повільніших процесів при такому підході нехтують, вважаючи відповідні  
змінні параметри постійними. З іншого боку, процеси, що перебігають 
набагато швидше    досліджуваних, вважаються  тими, що відбуваються 
скільки завгодно швидко, практично миттєво. Вплив цих процесів на 
досліджувані явища враховується шляхом опису їх звичайними рівняннями 
алгебри. 

 
2.5.4. Особливості відображень внутрішніх станів систем організму 

на системи діагнозів та діагностичних показників. Вибір структури 
діагностичних моделей 

 
Як було зазначено раніше, організм людини – складна, ієрархічна, 

багаторівнева система, що самоорганізується та складається з 
взаємозалежних підсистем різного рівня підпорядкування, які взаємодіють з 
навколишнім середовищем при обміні речовинами, енергією й інформацією. 
Розглянемо формалізоване зображення внутрішнього середовища організму і 
його взаємодію з зовнішнім середовищем. Оптимальність функціонування 
кожної підсистеми організму визначається її кінцевим корисним ефектом, 
параметри якого сприймаються рецепторними підсистемами і передаються в 
центральну нервову систему (ЦНС). На підставі отриманої інформації, а 
також інформації про стан зовнішнього середовища, отриманої через органи 
почуттів, ЦНС визначає систему цільових функцій, відповідно до яких 
включаються різні механізми эфекторних зв’язків для зміни внутрішніх 
станів підсистем організму. 

При цьому на кожному k-му рівні взаємодії внутрішнього і зовнішнього 
середовища, кожна i-та підсистема організму Ri (серцево-судинна, дихання, 

нервова, імунна й ін.) перебуває у визначеному j-му стані  з множини sk
ij

 

ik
k
iji n,j;niksS 11,  ;0,14   };{ ==== , 

 

де    nk – число підсистем організму на k-му рівні взаємодії з навколишнім 
середовищем; ni – число можливих станів i-ї підсистеми на k-му рівні. 
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Множина станів Si умовно розбивається на такі підмножини: Sin – норма; 
Sig – прикордонний стан;  Sip – патологія. тобто Si = Sin ∪  Sig ∪  Sip. Множина 
станів всього організму S визначається множиною станів усіх його підсистем: 

S = {Si} rn,i 1= , 
де . kkr nn max=

Прийнята в медицині система діагнозів D = {Di} dn,i 1=  є 
відображенням множини можливих станів організму на прийняту на даному 
етапі розвитку медицини систему термінів і визначень, передбачених 
прийнятими класифікаціями і номенклатурою захворювань 

}{}{ i
k
ij Ds → . 

Таким чином, кожен діагноз є деякою підмножиною станів організму 
, причому кожен стан організму може відображати декілька рівнів 

взаємодії його підсистем. Діагноз D
SDi ⊂

0 – "практично здоровий" – визначається 
як , )(  }{0 igin

k
ij

k
ij SSssD ∩∈∀=

 а множина інших діагнозів – як  

ip
k
ij

k
ijii SssD ∈∃=≠   }{}{ 0 . 

З розвитком медицини множина діагнозів розширюється шляхом 
деталізації деяких діагнозів з урахуванням як більш низьких рівнів взаємодії 
(клітинний, біомолекулярний і нижчий), так і більш високих (рівень тонкого 
ефірного тіла і вищий). У такій постановці задача діагностики за допомогою 
комп'ютерної медичної діагностичної системи зводиться до задачі 
визначення належності поточного стану організму або окремої його 
підсистеми до одного з формалізованих станів з множини діагнозів {Di}. 

Вихідними даними для будь-якої комп'ютерної медичної діагностичної 
системи при діагностиці i-ї підсистеми організму є прийнята в медичній 
практиці система діагностичних ознак X: 
 

X = {x0, …, xi, …, xm},  
 

яка якоюсь мірою відображає поточний j-й стан i-ї підсистеми організму на 
k-му рівні взаємодії , тобто множина станів { s } відображається на 
множину ознак X. 

sk
ij

k
ij

Таким чином, невідомий поточний стан підсистем організму  
відображається як на систему діагнозів {D

sk
ij

i}, так і на множину ознак, при 
цьому задачею систем підтримки прийняття рішень в медицині (СППРМ) є 
визначення залежності X → {Dj}. До даного формалізованого зображення 
підсистем організму слід додати два зауваження: 
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1) Організм людини постійно взаємодіє з факторами зовнішнього 
середовищ, і в результаті взаємодії внутрішнього і зовнішнього середовища 
протягом всього періоду життя (включаючи внутрішньоутробний період), з 
урахуванням генетичних програм розвитку, формується поточний стан усіх 
підсистем організму [7], для діагностики яких і розглядається 
формалізований підхід при обстеженні пацієнта в нормальних клінічних 
умовах. Однак деякі фактори зовнішнього середовища, такі. як стресові 
стани, прийом медикаментозних, наркотичних речовин та ін., не тільки 
формують стани підсистем організму протягом тривалого часу, але й у 
момент їхнього впливу приводять до стрибкоподібного переходу на інший 
енергетичний рівень, що характеризується якісно іншим набором станів і 
інших значень Sin, Sig і Sip. 

Підхід, що розглядається, можна застосувати й у даних випадках, але 
при цьому необхідно розширити перелік діагнозів (діагнози в нормальних 
умовах і в момент впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища), 
і мати у наявності відповідні навчальні вибірки. Відзначена особливість 
виникає при проектуванні СППРМ спеціального призначення (наприклад, 
моніторингові системи показників функціонального стану операторів 
складних людино-машинних комплексів), але деталізація даного підходу 
виходить за рамки даної роботи. 

2) При конкретній реалізації СППРМ може діагностуватися не одна, а 
декілька патологій (і відповідно кілька прикордонних станів). У цьому 
випадку підсистема Ri, що діагностується, має внутрішні рівні ієрархії, і 
підмножини Sig і Sip розбиваються на більш дрібні підмножини за числом 
патологій (захворювань), що діагностуються. 

Розглянемо особливості зв’язків стани – ознаки – діагнози. 
У взаємозалежній багаторівневій системі результати будь-яких вимірів 

(дане твердження справедливе і для показників, отриманих при  огляді лікаря 
або при суб’єктивній симптоматиці) можна вважати непрямими вимірами, 
тому що, з одного боку, одна ознака xi (його зміна або прояв) відображає 
зміну станів багатьох підсистем організму {R0, …, Ri, …, Rl} (наприклад така 
інтегральна ознака, як температура тіла виявляється при багатьох 
патологіях): 

 

{  , …, , …, } → xsk
j0 sk

ij sk
lj i , 

 

а з іншого боку, зміна стану однієї підсистеми реєструється зміною багатьох 
ознак: 

                                → {xsk
ij 0, …, xl, …, xk}, 

 

тобто відношення між {  } і X мають тип "багато до багатьох". sk
ij
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Різні види процедур формалізації системи діагностичних ознак, що 
включають стандартизацію їхнього опису, оцінку інформативності і вибір 
множини інформативних ознак, є недостатніми для одержання якісного 
комп'ютерного діагнозу, тому що зображення системи ознак у виді вектора 
не відображає складності відношень { } і X. sk

ij

Відношення { s } → {Dk
ij j} варто розглядати як відношення "загального 

до часткового", тому що застосовувана в медичній діагностиці система 
класифікації діагнозів, яка використовується в медичній діагностиці, фіксує 
лише стаціонарні області станів підсистем організму, не розкриваючи 
повною мірою причинно-наслідкових зв'язків, динаміки розвитку і складності 
взаємодії багаторівневої ієрархічної структури підсистем організму SR. 

З теорії ідентифікації відомо [1, 7], що найкращі результати 
ідентифікації будуть одержані у тому випадку, коли структура моделі 
максимальним чином відображатиме структуру об’єкта. Стосовно  
розглянутої задачі, об’єктом є складна ієрархічна структура підсистем 
організму SR, що характеризується множиною станів { s  } (структура 
зазначеної системи, як правило, нам невідома), а моделлю є залежність 
системи діагнозів {D

k
ij

j} від системи діагностичних ознак X (Dj = f(X)). 
Слід зазначити, що деякий формалізований стан діагнозу може 

відповідати порушенню гомеостазу на декількох рівнях взаємодії, і навіть 
достовірний діагноз не завжди відображає причину такого порушення 
(діагноз ставиться на рівні патології органів і систем, а причиною є більш 
низькі рівні: біомолекулярний, клітинний та ін.). Аналогічним чином 
формується діагностичний простір ознак, компоненти якого залежать від 
методики виміру і медичної апаратури, яка використовується, і відповідають 
різним рівням взаємодії. Крім того, при постановці діагнозу, враховується 
генетична схильність пацієнта до деяких типів патологій. 

Крім вище відзначених особливостей взаємодії системи ознак і 
діагнозів, передумовою до такої постановки задачі є той факт, що в медичній 
практиці, на інтуїтивному рівні, широко використовується багаторівнева 
система діагностичних ознак (симптоми, синдроми, симптомокомплекси), а 
постановка діагнозу є складним багатоетапним процесом прийняття рішення 
(від попереднього діагнозу до розгорнутого клінічного діагнозу). При цьому 
на різних етапах постановки діагнозу використовується система 
діагностичних ознак різного ступеня деталізації, які одержані у результаті 
реалізації заздалегідь обраної діагностичної стратегії, тобто цільового добору 
діагностичних ознак, проведення й аналізу діагностичних процедур. 

Сам процес постановки діагнозу є частиною більш загального процесу 
надання медичної допомоги, який у формалізованому вигляді зображується 
як цикл, у процесі виконання якого лікар (за допомогою СППРМ) на підставі 
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аналізу клінічних оцінок (діагностичних ознак X) стану пацієнта  формує 
діагноз D

sk
ij

j і приймає рішення про адекватне лікування. Залежно від 
початкового статусу пацієнта деякі фази циклу можуть бути пропущені або 
повторені. Так, наприклад, при первинному обстеженні після збору анамнезу 
лікар може зробити лише попередній висновок про стан пацієнта – 
первинний діагноз Dj

п. 
На даному етапі обстеження лікар має неповний обсяг інформації (набір 

діагностичних ознак Xп={xn}) про стан пацієнта . На підставі набору ознак 

X
sk

ij
п можна лише визначити належність поточного стану  до норми 

( ), або виявити відхилення від нормального стану. Таким чином, 
попередній діагноз D

sk
ij

in
k
ij Ss ∈

j
п носить можливий (оціночний) характер без належної 

деталізації. 
Розглядаючи з позиції теорії розпізнавання образів уточнені діагнози Dj

у 
точками в багатовимірному просторі ознак, можна стверджувати, що 
попередні діагнози Dj

п є кластерами, що поєднують групи уточнених 
діагнозів Dj

п = {Dо
у, …, Dm

у}. При виявленні відхилень від норми 
( ) приймається рішення про виконання необхідних 
діагностичних процедур – або для підтвердження, або для уточнення, або для 
спростування початкового діагнозу D

ipig
k
ij SSs ∪∈

j
п. 

Критерієм доцільності або корисності проведення того або іншого 
діагностичного обстеження з обраних раніше груп – є припущення про те, 
наскільки може змінитися початковий діагноз, якщо будуть відомі результати 
даного обстеження конкретного пацієнта. 

Результатом діагностичних процедур (які проводяться лікарями-
фахівцями з використанням СППРМ) є додаткова безліч діагностичних ознак 
{xi

у}, на підставі яких визначається уточнений діагноз пацієнта Dj
у, 

відповідно до якого проводяться лікувальні процедури {Vi}. У випадку 
спростування первинного діагнозу лікар переходить до альтернативного 
діагнозу і знову проводить відзначені вище етапи формування нового 
діагнозу. 

Якщо на момент звертання за медичною допомогою пацієнт уже має 
діагноз (наприклад, у випадках загострення хронічних захворювань, при 
спостереженні за ходом початого раніше лікування), то діагностичні 
процедури носять характер уточнюючих, допоміжних засобів ведення 
хворого, виконуються для оцінки ефективності процесу лікування і, при 
необхідності, для зміни стратегії лікування. 

При безперервному моніторингу життєвих показників (у палатах 
інтенсивної терапії, реанімації, операційних та ін.) можливе створення 
замкнутих контурів керування забезпеченням життєдіяльності – сигнальні 

 152



системи реального часу. 
У медицині існує класифікація груп захворювань (і відповідна до неї 

спеціалізація лікарів-фахівців) за такими наступними напрямками: серцево-
судинні, шлунково-кишкові, легеневі, шкірні, інфекційні, очні, хвороби вуха-
горла-носа, жіночі, урологічні, психічні, стоматологічні і т. д. Розпізнавання 
групи захворювань на даному рівні виконується на основі суб'єктивної 
симптоматики (найчастіше самим пацієнтом без консультації з лікарем) або 
на основі опитування й огляду сімейним лікарем (лікарем-терапевтом). При 
цьому використовується невелика кількість так званих сигнальних 
діагностичних ознак (в основному дихотомічних) при мінімальному 
використанні вимірів (температура, тиск). Важливою сигнальною ознакою є 
біль і відчуття дискомфорту, топологія і характер яких дозволяють 
діагностувати групу захворювань [7]. Таким чином, у традиційній медицині 
перший рівень діагностики груп захворювань виконується на рівні органів і 
систем. Слід зазначити, що у східній медицині діагностика виконується на 
організменому рівні, а групи патологій класифікуються за порушенням 
енергетичного балансу на рівні меридіанів (і відповідні лікувальні процедури 
– вплив на біологічно активні точки). Подальша деталізація діагнозу вимагає 
додаткових обстежень пацієнта на кожному етапі деталізації, причому в 
кожній групі захворювань проводяться свої обстеження, включаючи 
біосигнали і медичні зображення. 

Відповідно до цього, модель ОД зображується ієрархічною структурою 
деталізації діагнозу з залученням на кожному етапі деталізації додаткової 
діагностичної інформації. При цьому якщо на першому етапі 
використовується множина дихотомічних сигнальних ознак, значення яких 
не перетинаються (або слабко перетинаються) для діагностики класів даного 
рівня, то на наступних етапах множина ознак стає різнорідною (дихотомічні, 
рангові, числові). Ознаки відображають інші рівні взаємодії, стають 
залежними. Тому необхідно використовувати різні стратегії їх класифікації 
на початковому і наступному етапах деталізації. 

Перший етап реалізується на основі детерміністичних продукційних 
правил (для кожної групи будується вектор бінарних ознак – 
симптомокомплекс даної групи), і аналогічний вектор вимірюваних ознак 
пацієнта послідовно порівнюється із симптомокомплексами всіх груп 
захворювань. У випадку збігу ознаки з одним із симптомокомплексів 
відбувається перехід на наступний етап, а у випадку розбіжності ознаки зо 
всіма симптомокомплексами – виключаються ті групи захворювань, у яких 
основні сигнальні ознаки протилежні вимірюваним ознакам пацієнта. Для 
груп, що залишилися, проводиться додаткове обстеження пацієнта з метою 
деталізації ознак із застосуванням іншої стратегії. 

Як наступна стратегія використовується класифікація за допомогою 
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нейронної мережі, для якої вхідним вектором є розширений вектор ознак, а 
число вихідних нейронів відповідає числу класів даного рівня (другого 
рівня). У цьому випадку рішення виходить при неповному збігу вектора 
ознак пацієнта із симптомокомплексом, тому що рівень збігу для активізації 
вихідного нейрона задається параметром подібності. 

У першій і другій стратегіях можливе застосування експертних оцінок: у 
першій стратегії експерт приймає рішення про належність пацієнта до однієї 
з груп при неповному збігу, а в другій стратегії у нейронній мережі 
додаються додаткові поля у вхідному векторі (додаткові вхідні нейрони) у 
яких враховується експертна інформація. 

Третя стратегія застосовується на тому етапі деталізації ознак, коли є 
множина різнорідних залежних ознак і застосування перших двох стратегій 
неефективно. Основою стратегії є синтез структурованих моделей ОД 
(модель ознак і діагнозів) і синтезу комбінованого РП на цих моделях, що 
враховують апріорні імовірності й експертні оцінки структур 
симптомокомплексів [7]. 

 
Контрольні питання 
 
1. Мета створення інженерно-фізіологічних та біотехнічних систем? 
2. Які проблеми виникають при створенні біотехнічних систем та як 

вони вирішуються? 
3. Чому треба враховувати еволюційні закономірності організації живих 

систем при створенні інженерно-фізіологічних та біотехнічних систем? 
4. Чому вищі форми життя мають енергетичний виграш? 
5. Що таке гомеостаз? 
6. У чому суть рівноважного стану організму? 
7. Як розподіляються часові показники діяльності організму? 
8. Як часовий характер діяльності організму впливає на структуру 

математичної моделі? 
9. Які особливості відображень внутрішніх станів систем організму на 

системи діагнозів та діагностичних показників? 
10. Які особливості зв’язків стани – ознаки – діагнози? 
11. Яким чином будується ієрархічна модель об’єктів медичної 

діагностики? 
12. Які стратегії класифікації використовуються на різних рівнях 

деталізації діагнозу? 
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2.6. Синтез динамічних моделей роботи підсистем організму 
 
2.6.1. Моделювання вуглеводного обміну в організмі й розвитку 

цукрового діабету 
 
Опис роботи системи регуляції цукру в крові. Розповсюдження 

цукрового діабету і зниження вікових меж серед хворих викликають 
особливу тривогу у лікарів і дозволяють говорити про епідемію цукрового 
діабету. У промислово розвинених районах 5-6 % населення страждає від 
цього захворювання. Кожні 10–15 років число хворих на цукровий діабет 
подвоюється. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, сьогодні в 
світі налічується більше 150 млн. хворих на цукровий діабет. Розпізнавання 
цукрового діабету на ранніх стадіях захворювання, а також успішне 
лікування цього захворювання можливе тільки при серйозних дослідженнях 
порушень регуляції цукру крові, у тому числі і на моделях. Побудова 
моделей вуглеводного обміну в організмі відкриває шлях сучасним 
комп’ютерним технологіям для їх упровадження в медичну практику лікаря-
ендокринолога. 

Моделювання процесів вуглеводного обміну дозволяє оцінювати стан 
людини, виявляти порушення цього обміну [43, 50, 51]. Використовування 
комп’ютерних технологій, зокрема, візуалізація динаміки поведінки 
основних параметрів системи мають діагностичне значення. 

Оптимізація інсулінотерапії вимагає створення спеціальних пристроїв, 
що забезпечують постійне мікродозоване  введення рідких лікарських засобів 
хворому з метою досягнення їх ефективної дії. Розробка таких пристроїв – 
дозаторів інсуліну, вибір дози неможливі без вивчення системи регуляції 
цукру крові на моделях і побудови відповідних алгоритмів введення інсуліну. 

На рис 2.13 наведена загальна схема системи регуляції рівня цукру в 
крові. 

Вуглеводи – це речовини, молекули яких складаються з вуглецю, кисню 
і водню. У результаті обміну речовин вони перетворюються на глюкозу –  
важливе енергетичне джерело для організму. 

Основною задачею системи вуглеводного обміну є підтримка 
стабільного значення концентрації цукру в крові. Основний орган, що бере 
участь в регулюванні, – печінка. Вона виконує роль депо цукру. Під дією 
інсуліну печінка поглинає цукор і запасає його у вигляді глікогену. Через 
шлунково-кишковий тракт при вживанні їжі в кров і на вхід печінки 
надходить глюкоза. Швидкість надходження цукру в кров залежить від 
властивостей їжі, що приймається. 

Підшлункова залоза синтезує інсулін залежно від концентрації цукру в 
крові. Тканини (жирові тканини, м’язи) також запасають цукор під дією 
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інсуліну. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шлунково-кишковий
тракт 

 
    Глюкоза в крові  

 
Глікоген в печінці 

 
Метаболізм тканин 
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Метаболізм 
гормонів

Концентрація 
гормонів 

Ендокринна 
система 

 
Рис. 2.13 – Загальна схема системи вуглеводного обміну в організмі 

 

Глюкоза забезпечує енергетичні потреби організму. Наприклад, в 
стресових ситуаціях, коли тварині або людині потрібно рятуватися від 
переслідування або вступити в сутичку з ворогом, для забезпечення 
додаткових фізичних навантажень нервова система подає сигнал. і  в 
організмі  виробляється адреналін. Адреналін сприяє розпаду глікогену і 
підвищенню концентрації глюкози в крові. При розробці моделей задачею 
розробника є створення моделі: 

1) яка дозволяє описати динаміку зміни концентрації цукру і гормонів в 
організмі; 
2) дає можливість врахувати різні патологічні зміни вуглеводного 
обміну в організмі і дослідити гіпотезу виникнення діабету у людини; 
3) може бути використана при розробці діагностики захворювання 
цукровим діабетом;  
4) може знайти застосування при розробці алгоритму введення інсуліну 
хворому при створенні біотехнічних комплексів. 
Розглянемо відомі моделі вуглеводного обміну в організмі. 
 
Моделі вуглеводного обміну з урахуванням концентрації глюкози і 

інсуліну. Одна з найпростіших моделей вуглеводного обміну є модель з 
урахуванням тільки двох суттєвих змінних: концентрації глюкози і інсуліну. 
Якісний опис біохімічних процесів в організмі здорової людини в цьому 
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випадку можна стисло подати так. Стійким станом, що приймається за точку 
відліку, є рівень цукру в крові при голодуванні у і при нульовому рівні 
інсуліну i. Зміна цих змінних  відбувається в результаті дії декількох 
незалежних механізмів. Розглянемо ці механізми: 

1) якщо рівень цукру в крові перевищує стійкий, то підшлункова 
залоза виробляє інсулін, що попадає в кровоносне русло; це явище можна 
описати так:   

;
_...........,...............0
_...),........(1

⎩
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≥−
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н

нн

yyпри
yyприyyb

dt
di  (2.58) 

                   
2) концентрація самого інсуліну зменшується під впливом декількох 

біохімічних процесів; у живому організмі половина вільного  інсуліну 
інактивується за час від 10 до 25 хв. Отже, можна записати   

;0,2 ≥−= yyb
dt
di  (2.59) 

    
3) будь-яке зовнішнє джерело інсуліну можна описати доданком, 

який для здорового організму дорівнює 0, а для хворого на діабет він буде 
функцією часу, визначуваною графіком ін’єкцій:    

.0),(3 ≥−= ytwb
dt
di  (2.60) 

 
Сталі b1, b2, b3 за визначенням позитивні. Вони можуть бути названі 

чутливостями, що є відповідно чутливостями градієнта інсуліну до високого 
рівня цукру в крові, до рівня інсуліну, до введення інсуліну. Ураховуючи 
вирази (2.58 – 2.60), динаміку зміни рівня  інсуліну в крові можна зобразити у 
такому вигляді: 

)()( 321 twbybyyb
dt
di

н +−−=  (2.61) 

При розгляді динаміки зміни рівня цукру в крові виділяються такі 
фактори: 

1) присутність інсуліну приводить до метаболізму цукру, що знижує 
його вміст в крові. Чим вищий вміст цукру в крові або рівень інсуліну, тим 
швидше відбувається це зниження. Звідси випливає, що принаймні, для 
малих змін  цей ефект можна описати так 

;1yia
dt
dy

−=  (2.62) 

    
2) рівень цукру  в крові  може впасти до рівня, що нижчий від 
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рівноважного  (наприклад, в результаті великого фізичного навантаження або 
в результаті голодування). Для того щоб підняти його до нормального рівня, 
вивільняються запаси вуглеводів з печінки. Отже,      

⎩
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=
н
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dt
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3) має місце також незначне природне падіння концентрації цукру, 

вплив цього чинника малий і включити його в модель можна так  

)('2 нyya
dt
dy

−−= . (2.64) 

 
4) зовнішнім джерелом цукру в крові є споживана їжа, що можна 

описати так:   

).(3 tza
dt
dy

=  (2.65) 

 
Сталі a1, a2, a2’, a3 також позитивні і  є відповідно чутливостями 

градієнта цукру до присутності інсуліну, до низького рівню цукру в крові, до 
високого рівня цукру в крові, їжі. Ураховуючи вирази (2.62 – 2.65), динаміку 
зміни рівня  цукру в крові можна зобразити у такому вигляді: 

)()()( 3
'

221 tzayyayyayia
dt
dy

нн +−−−−−= . (2.66) 

 
У нормі надходження цукру в кров залежить від їжі, а не від 

безпосереднього введення його в кров’яне русло. Запаси їжі в організмі 
поповнюються періодично, а не безперервно; крім того, передбачається, що 
на будь-якій стадії ці запаси зменшуються експоненційно. Тоді відповідний 
доданок можна навести у вигляді 
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де Q – кількість калорій в їжі;  K – параметр,   t0 – час їжі. 

Таким чином, дану модель можна зобразити системою диференціальних 
рівнянь 

 
 
 
 

 158



⎩
⎨
⎧

≥−−
<

=

+−−−−−=

+−−=

........при))....(exp(
.......при.............................0

)(

)()()(

)()(

00

0

3
'

221

321

ttttKQ
tt

tz

tzayyayyayia
dt
dy

twbybyyb
dt
di

нн

н

 (2.68) 

 
Початкові умови     нt yy =

=0 ;         00 ii t =
=

. 
Відзначимо, що відхилення вмісту цукру в ту або іншу сторону 

(підвищення або зниження щодо рівноважного рівня) компенсується двома 
різними стабілізуючими процесами. Крім того, перебіг основного процесу 
видалення цукру залежить від вмісту як цукру, так і інсуліну. Слід 
підкреслити, що двопараметрична  модель (2.68) найпростіша з тих, які 
можуть зображати реальність. 

Один з головних доказів на користь даної простої моделі полягає у тому, 
що інформація, одержувана  в результаті її розв’язання, узгоджується з 
клінічною практикою. Основним   визначуваним параметром є рівень цукру в 
крові, а система в цілому стабілізується  дієтою і ін’єкціями інсуліну. 
Графіки, одержані на основі розв’язання системи рівнянь (2.68) показують, 
що при кожному прийомі їжі рівень цукру в крові підіймається, стимулюючи 
тим самим виробництво інсуліну, наявність інсуліну в крові приводить до 
зниження вмісту цукру, і, в свою чергу, рівень самого інсуліну знижується 
унаслідок природного процесу розпаду.   

Параметри b1, b2, b3, a1, a2, a2’, a3 визначаються шляхом порівняння 
результатів моделювання з результатами спостережень. Дослідження 
поведінки системи на моделі дозволяє зробити певні висновки, які не 
випливають безпосередньо з результатів вже відомих спостережень. 

Модель діабету можна одержати, вводячи інші значення чутливостей 
цукру до інсуліну a1 і інсуліну до цукру b1, стану діабету відповідає 
зменшення цих значень.  Таке зменшення  чутливостей  a1 і b1 робить 
систему нестійкою, після чого система сама вже не зможе повернутися до 
стійкого стану. Слабкі нестійкості, тобто діабет в легкій формі при невеликих 
змінах параметрів, що характеризують чутливість, можна нормалізувати 
відповідним вибором тільки функції z(t). Це є класичним методом лікування 
за допомогою дієти. У разі діабету у важкій формі для відновлення стійкості 
системи необхідне введення в рівняння другої управляючої функції w(t). 
Основна задача тепер полягає в розумному виборі такого режиму введення 
інсуліну w(t), щоб поведінка одержаної в результаті системи і відгук рівнів 
цукру і інсуліну на звичну їжу достатньо добре нвідповідали нормальним. 
Шуканою відповіддю буде добова кількість інсуліну, що вводиться, яка, не 
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дивлячись на зміни в деяких межах нормального вмісту цукру протягом дня, 
підтримуватиме  збурення рівня цукру в певних межах, а також 
підтримуватиме періодичність функціонування системи протягом багатьох 
днів. 

 
Моделі  вуглеводного обміну з урахуванням концентрації глюкози, 

інсуліну і адреналіну. Основний симптом, що свідчить про захворювання 
цукровим діабетом, – підвищений в порівнянні з нормою вміст глюкози в 
крові. Встановлено, що головним регулятором нормального рівня глюкози є 
інсулін. Порушення діяльності підшлункової залози, пов’язане із 
зменшенням або відсутністю секреції інсуліну, приводить до підвищення 
концентрації глюкози в крові  і до сповільненого її засвоєння клітинами. 
Адреналін, що надходить в кров, готує систему до майбутніх енергетичних 
навантажень і сприяє підвищенню концентрації глюкози  в крові. 

На початку минулого сторіччя  для лікування хворих на цукровий діабет 
став використовувати штучно синтезований інсулін, який вводиться 
підшкірно 1-2 або більше разів на добу. Такий спосіб введення не дозволяє 
нормалізувати добовий профіль глюкози, проте значно продовжує життя 
хворого і віддаляє ускладнення, якими супроводжується діабет. 

У 70-ті роки завдяки розвитку сучасної техніки в практиці лікування 
діабету стали використовувати портативні насоси, що інфузують в організм 
розчин інсуліну за наперед заданою програмою. Створення апаратури для 
автоматичної підтримки заданого профілю глюкози протягом доби є 
складною технічною задачею. Управління лікуванням діабету при 
застосуванні технічних засобів стало можливим завдяки розробці 
спеціальних математичних моделей  “організм людини – біотехнічна 
система”. Для цієї мети розробляються достатньо повні описи процесів 
вуглеводного обміну в організмі і його регуляції підшлунковою залозою.  

Розглянемо основні характеристики системи регуляції цукру в крові 
[43]. Спираючись на відомі відомості з фізіології, виділимо змінні, які 
впливають на основну координату – рівень цукру в крові. При проведенні 
активного експерименту (введення глюкози або введення інсуліну) у цієї 
системи легко може бути виміряна тільки вихідна координата. Решту змінних 
в експерименті виміряти важко або неможливо; рівень цукру в артеріальній 
крові у визначається двома компонентами: рівнем цукру на виході печінки у2 
і рівнем цукру на виході тканин організму (венозна кров) у3. На вхід печінки 
в порожнисту  вену надходить кров, що містить відмінний від артеріальної 
рівень цукру у1. Наступними основними змінними, що впливають на 
поточний вміст цукру в крові, є: адреналін x1, що виробляється 
наднирковими; ендогенний інсулін i, що виробляється підшлунковою 
залозою; екзогенний інсулін i1, який можна ввести в організм ззовні. Крім 
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того, нервова система впливає на встановлення нормального значення рівня 
цукру в крові ун. Відзначимо, що перераховані змінні не вичерпують всіх  
чинників, що впливають в організмі на рівень цукру в крові. 

Уважний розгляд відомих фізіологічних даних, що випливають з аналізу 
внутрішньої структуризації системи регуляції цукру, дозволив скласти 
спрощену структурно-функціональну схему цієї системи. Взагалі кажучи, для 
будь-якої біосистеми структурно-функціональна схема дозволяє змістовніше 
обговорити вплив змінних одна на одну. Важливо тільки, щоб в структурній 
схемі тієї або іншої біосистеми достатньо повно був врахований сучасний 
рівень знання про функціонування досліджуваної біосистеми. Будь-яка 
структурна схема передбачає фіксацію в ній причинно-наслідкових зв’язків 
між змінними. Розглянемо, як відображаються в структурній схемі системи 
регуляції цукру крові зв’язки між змінними. Введення глюкози в шлунок 
приводить до виникнення процесу всмоктування її в кров у шлунку і 
кишечнику. Ця кров змінює концентрацію цукру в порожнистій вені у1 на 
вході печінки. Таким чином, причиною зміни концентрації цукру у1 є 
введення глюкози в дозі G. Решта змінних не впливає на процес зміни 
концентрації цукру в поржнистій вені. 

Вироблення ендогенного інсуліну i підшлунковою залозою 
посилюється, якщо поточна концентрація цукру в крові у більше норми ун, 
що потребує в даний момент організм. Отже, причиною зміни концентрації 
інсуліну в крові є перевищення порівняно з нормою поточного вмісту цукру в 
крові. Решта змінних, можна вважати, не має впливу на цей процес. 
Внутрішньом’язова ін’єкція інсуліну I приводить до виникнення процесу 
розсмоктування його з області ін’єкції з подальшим рознесенням підвищеної 
концентрації інсуліну i1 кров'ю по всіх тканинах організму. 

Причиною підвищеного вироблення адреналіну х корою надниркових є 
зменшення поточного вмісту цукру в крові відносно норми. Можна вважати 
також, що на цей процес не впливають зміни решти змінних системи. 

Відомо, що цукор крові може відкладатися в тканинах організму у 
вигляді глікогену. Цей процес приводить до розбіжності між концентраціями 
цукру в артеріальній  крові у, що притікає до тканин, і у венозній у3, що 
відтікає від тканин крові. З фізіологічних досліджень відомо, що підвищена 
концентрація інсуліну (ендогенного або екзогенного) в плазмі крові сприяє 
проникненню цукру крові в клітини тканин організму і відкладенню його в 
глікоген. Розглянуті вище змінні є основними, що визначають динаміку зміни 
концентрації цукру венозної крові у3. 

Найскладніші процеси відбуваються в печінці – основному 
регуляторному органі системи. Для неї вхідними змінними є концентрація 
цукру в порожнистій вені, перевищення поточної концентрації цукру в 
артеріальній крові відносно норми. Відомо, що інсулін (ендогенний і 
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екзогенний) діє на тканини печінки так само, як і на решту тканин організму, 
підсилюючи процес відкладення цукру в глікоген. Підвищена концентрація 
адреналіну в крові, на відміну від інсуліну, діє на тканини печінки 
протилежним чином, сприяючи розпаду глікогену і підвищенню концентрації 
цукру па виході печінки. 

Поточна концентрація цукру в артеріальній крові визначається її 
нормальним стабілізованим значенням ун і двома компонентами венозної 
крові: на вході печінки у2, і на виході решти тканин організму у3. З погляду 
постійних часу, система регуляції цукру крові є на порядок більш інерційна, 
ніж серцево-судинна система, тому впливом серцево-судинної системи на 
систему регуляції цукру крові можна нехтувати. 

Викладені вище фізіологічні гіпотези дозволяють розв’язати задачу 
ідентифікації структури математичної моделі системи шляхом обчислення в 
ній тільки істотних зв’язків між змінними. У зв’язку з тим, що в експерименті 
не вдається контролювати змінні системи, окрім вихідної, при складанні 
рівнянні динаміки для кожної змінної використовується  критерій 
мінімальної складності математичної моделі. Він передбачає запис рівняння 
динаміки у вигляді лінійного неоднорідного диференціального рівняння 
першого порядку. Для останнього рівняння, що визначає концентрацію цукру 
в артеріальній крові, використовується додаткова фізіологічна гіпотеза, що 
дозволяє нехтувати динамікою функціонування серцево-судинної системи 
організму в порівнянні з системою регуляції цукру крові. 

Запишемо систему диференціальних рівнянь, яка була одержана на 
підставі фізіологічних гіпотез [49]:  

рівняння всмоктування глюкози в шлунково-кишковому тракті  

;
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рівняння глікогенної функції печінки  

( ) ;141113224
2 ibxcibyayyaya

dt
dy

н −+−+−−=+  (2.71) 

 
рівняння вироблення інсуліну підшлунковою залозою  

( ) ;0,52 >−−=+ нн yyyyaib
dt
di  (2.72) 

 
рівняння вироблення адреналіну наднирковими  

( ) ;0,62 <−−=+ нн yyyyaxc
dt
dx  (2.73) 
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рівняння використовування глюкози тканинами організму  

( ) ;533738
3 ibibyyaya

dt
dy

++−=+  (2.74) 

 
рівняння розсмоктування введеного внутрішньом’язового інсуліну має 

вигляд: 
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Концентрація глюкози в артеріальній крові рівна: 

32 yyyy н +=−  (2.76) 
 
У рівняннях (2.70)  – (2.76): 
у  – концентрація глюкози в артеріальній крові; 
y1  – концентрація глюкози в порожнистій вені печінки; 
у2  – концентрація глюкози на виході печінки; 
у3  – концентрація глюкози у венозній крові, що відтікає від тканин 

організму; 
i  – концентрація ендогенного інсуліну в крові; 
х  – концентрація адреналіну в крові; 
i1  – концентрація в крові екзогенного інсуліну; 
yн  – вміст цукру в крові в нормі; 
g(1) – швидкість всмоктування глюкози в шлунково-кишковому тракті; 
i(1) – швидкість розсмоктування екзогенного інсуліну після внутрішньо-

м’язової ін’єкції; 
τ   – час всмоктування глюкози; 

iτ   – час розсмоктування екзогенного інсуліну; 
а,b,c,k  – коефіцієнти розмірності і пропорційності, що підлягають 

аналізу при синтезі моделі. 
Основною задачею  системи вуглеводного обміну є підтримка 

стабільного значення цукру в крові. Разом з тим. при дії зовнішніх чинників 
рівень цукру може значно відрізнятися від нормального. Так, одноразове 
надходження в організм глюкози приводить до появи перехідного процесу в 
системі вуглеводного обміну. Моделювання функціонування системи 
регуляції рівня цукру в крові можливе шляхом розв’язання системи 
диференціальних рівнянь на комп’ютері і дослідження поведінки функцій, 
що цікавлять нас, на графіках. Виберемо для розв’язання системи (2.70 – 
2.75) метод Рунге–Кутта. Цей метод дозволяє розв’язати систему з хорошою 
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точністю за прийнятний час. 
Математична модель дозволяє досліджувати фізіологічні системи в 

різних умовах, зокрема відтворювати ситуації, пов’язані з «гострими» 
дослідами на живому організмі. Зв’язки в системі можуть змінюватися 
залежно від умов зовнішнього середовища, причому структура системи      
середовища може перебудовуватися або за рахунок вікових змін, або штучно 
в результаті хірургічного втручання. З цієї точки зору важливим є вивчення 
ролі кожного зв’язку системи у загальному процесі регулювання. Розглянемо  
поведінку системи регуляції цукру в крові на моделі у разі послідовного 
розриву основних зв’язків. 

Поведінка системи    з нормальною структурою при навантаженні її  
глюкозою показана на рис. 2.14, система виведена із стану рівноваги дозою 
глюкози 1333 міліграм/кг. 

 

 
Рис. 2.14 – Характеристики перехідних процесів при навантаженні системи глюкозою у 

випадку, коли структура системи не порушена: 1 –  у(t); 2 –   y2(t); 3 –  у3(t). 
 
Криві 1 – 3 на цьому рисунку описують перехідні процеси зміни рівня 

цукру: 1 – на виході всієї системи, 2 – в печінковій вені, 3 – в тканинах. 
Крива 1  – це  глікемічна крива, вона є результатом алгебраїчного сумування 
кривих 2 і 3. На виході печінки маємо процес підвищення концентрації 
глюкози після прийому їжі або після введення глюкози. Але ця глюкоза 
водночас споживається тканинами. Алгебраїчна сума отриманих кривих дає 
процес змінювання   концентрації глюкози в системі. 

Якщо печінка не чутлива до інсуліну (b1 = 0), то криві 1 – 3  мають дещо 
інший вигляд. Поведінка системи в цьому випадку показана на рис. 2.15, де 
для порівняння з роботою нормальної системи наведено відповідні перехідні 
процеси у разі, коли печінка не чутлива до інсуліну. 

Як видно, глікемічна крива на рис. 2.14 відрізняється від такої на 
рис. 2.15 висотою максимуму, відсутністю перерегулювання і значної 
затягнутістю стадії гіперглікемії. Такий вигляд кривих відповідає ослабленій  
ефективності роботи системи, що є результатом  нечутливості печінки до 
інсуліну. 
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Рис. 2.15 – Характеристики перехідних процесів при навантаженні на систему глюкозою у 
випадку, коли відсутня чутливість печінки до інсуліну:  1 –  у(t); 2 –   y2(t); 3 –  у3(t) 

 
Треба відмітити, що в результаті нечутливості печінки до інсуліну в 

самій печінковій тканині значно ослабиться процес утворення глікогену, 
тому процес зміни концентрації цукру в крові і печінковій вені буде істотно 
змінений убік погіршення: максимум кривої, що описує цей процес, 
завищений, тривалість процесу затягнена (крива 2 на рис. 2.15). Такі зміни в 
печінковій вені неминуче позначаються на роботі решти частини системи. 

Погіршення якості роботи одного органа (печінки) примушує решту 
органів системи підсилити свою регулюючу дію для боротьби з 
гіперглікемією. Зважаючи на те, що печінка не здатна перетворити на 
глікоген певну частину глюкози, тканини повинні поглинути її більше, ніж в 
здоровій структурі з нерозірваним зв’язком (крива 3 на рис. 2.15), а щоб 
забезпечити тканинам таку можливість, підшлункова залоза підсилює 
інсулярну функцію. 

Таким чином, у разі, коли печінка не чутлива до інсуліну, система 
приводить рівень глікемії до початкового, мобілізуючи засоби, що при цьому 
залишилися, тому і глікемічна крива 1 на рис. 2.15 декілька відрізняється від 
нормальної. 

Якщо тканини не чутливі до інсуліну (b3 = 0), характер поведінки кривих 
буде іншим. Поведінка системи ілюструється рис. 2.16, коли система при 
нечутливості тканин до інсуліну виведена із стану рівноваги дозою глюкози 
1333 міліграм/кг (порівняйте  з рис. 2.14). 

Як видно, відсутність чутливості тканин до інсуліну вносить деякі зміни 
в характер процесів, що вивчаються, в порівнянні з відповідними 
перехідними процесами в нормальній системі. Дійсно, тканини, не 
відчуваючи інсуліну, поглинають дуже мало глюкози: тільки ту її частину, 
яка проникає в них в результаті дифузії. Це і підтверджується виглядом 
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кривої 3 на рис. 2.16. Мінімум у3 значно менший, і перехідний процес 
закінчується набагато швидше, ніж в нормі. Цікаво відзначити, що у момент 
настання гіпоглікемії з деякою інерцією в тканинах починається зворотний 
процес видачі глюкози в кров (крива 3 на рис. 2.16). 

Природно, що при нечутливості тканин до інсуліну декілька 
збільшується інсулінова активність печінки, оскільки на її частку тепер 
доводиться більше інсуліну. Дія його виражається у наявності гіпоглікемічної 
фази в цукровій кривій печінкової вени (порівняйте з 2 на рис. 2.14). 

Вказані зміни в поглинальній здатності тканин відбиваються 
відповідним чином і на роботі підшлункової залози, яка підсилює 
функціональну діяльність свого  апарату, щоб інсулін, що виділився, 
впливаючи на печінку, міг певним чином компенсувати порушення 
інсулінової активності тканин. 

 

 
 

Рис. 2.16 – Характеристики перехідних процесів при навантаженні системи глюкозою у випадку, 
коли відсутня чутливість тканин до інсуліну: 1 –  у(t); 2 –   y2(t); 3 –  у3(t) 

 
Хід глікемічної кривої в цьому випадку відображає результат сумісної 

направленої взаємодії всіх органів в системі зі зміненою структурою. У 
результаті виключення з системи важливої поглинальної функції тканин 
гіпоглікемічна крива стає більш вираженою у зв’язку із збільшенням 
кількості інсуліну в системі. Змінюється і характер глікемічної кривої на 
виході системи, гиперглікемічний пік її збільшується (крива 1 на мал. 2.14, 
2.15, 2.16). 

Таким чином, у результаті відсутності інсулярної залежності між 
підшлунковою залозою і тканинами відбувається погіршення якості 
перехідного процесу зміни вмісту цукру в крові, збільшення відхилення в 
обидві сторони у гипер- і гіпоглікемічної фазах. 

Якщо печінка не чутлива до адреналіну (с1 = 0), то це еквівалентно  
усуненню з системи інсулярних зв’язків, що характеризує  роботу системи в 
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умовах гіперглікемії. У цих умовах найістотніша роль в регуляції належить 
контрінсулярному апарату і зв’язкам, які здійснюються цим апаратом. Один з 
важливих зв’язків здійснює гормон мозкового шару надниркових – 
адреналін. На рис. 2.17 наведено рішення рівнянь моделі у разі нечутливості 
печінки до адреналіну. 

Видно, що гіпоглікемічний пік кривої 2 нижчий, ніж кривою 1, і у разі 
кривої 2 значно затягнена тривалість гліпоглікемічного стану. Причиною 
такого затягування процесу є ослаблення функцій контрїнсулярного апарату 
через відсутність чутливості печінки до адреналіну. З цієї точки зору цікавим 
є вивчення роботи самої печінки. 

 
Рис. 2.17 – Характеристики перехідних процесів у системі за відсутності чутливості 

печінки до адреналіну при дії на неї інсуліном:  1 –   y2(t) в нормі; 2 –  y2(t) за відсутності 
чутливості печінки до адреналіну 

 

Цікаво відзначити, що тканини в останньому випадку змінюватимуть 
свою функцію утилізації глюкози на зворотну — виділення її в кров. Про це 
свідчить не перехід кривих в область гіперглікемії. Ймовірно, при розвинутій 
глибокій і тривалій гіпоглікемії при нечутливості печінки до адреналіну один 
гомеостатичний механізм печінки  не може привести  рівень цукру в крові до 
норми і до нього підключається тканини. 

Це порушення зв’язку в системі викликає певні зміни і у функції 
надниркових. Працездатність їх, як було показано вище, залежить від рівня 
цукру в крові. Останній же змінюється із змінами в печінці (відсутність 
чутливості до адреналіну). Посилення здатності виділення адреналіну 
наднирковими можна пояснити погіршенням якості перехідного процесу 
зміни вмісту цукру в крові, що виявляється в тривалій і більш вираженій 
гіпоглікемії. Як видно з приведених результатів, відсутність чутливості 
печінки до адреналіну викликає цілком визначені, направлені зміни в 
динаміці функцій всіх інших органів, що борються з гіпоглікемією. 

Модельні експерименти з розривом зв’язків говорять про достатньо 
високу надійність системи, хоча ці порушення і приводять до погіршення 
якості перехідного процесу на виході системи. Спотворення перехідних 
процесів на виході пошкоджених ланок більш істотне, і лише мобілізація 
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елементів, що збереглися, і перебудова їх роботи в ситуації, що склалася, 
знижують негативний вплив розривів на динаміку вихідного процесу. 

Таким чином, дослідження моделі на комп’ютері дозволяє, з одного 
боку, проводити такі дослідження, яке неможливо провести па живому 
об’єкті, а з іншого – судити про достовірність структури і параметрів 
математичної моделі біосистеми. 

 
Моделі з урахуванням концентрації  інсуліну й  жирів. Тісний 

взаємозв'язок вуглеводного обміну з іншими видами метаболізму, наприклад 
ліпідного, підказує, що моделі, обговорювані в цьому розділі, можна  
використовувати для дослідження основних параметрів вуглеводного і 
ліпідного метаболізму – рівнів глюкози і вільних жирних кислот (ВЖК) 
крові.  Порушення, що виникають в системі обміну при діабеті, диктують 
необхідність розробки алгоритмів, які, зокрема, забезпечили б нормалізацію 
цих основних параметрів вуглеводного і ліпідного метаболізму. 

Аналіз зазначених параметрів можливий із застосуванням моделей 
регуляції глюкози крові з метою управління не тільки рівнем глюкози як 
основним показником вуглеводного обміну, але і рядом інших речовин в 
крові хворого, у тому числі і рівнем вільних жирних кислот. 

На основі біологічної ідентифікації процесу, що вивчається, і 
експериментальних даних встановлено, що перевищення, порівняно з 
нормою, рівня ВЖК приводить до збільшення концентрації глюкози, а 
введення лікарських речовин (інсуліну і обзідану) знижує концентрацію 
глюкози. Додаткове введення глюкози включає механізми регуляції, що 
також знижує її концентрацію. Рівень ВЖК підвищується при збільшенні 
концентрації глюкози і знижується при введенні інсуліну і обзідану.  
Додаткове введення ВЖК також приведе до включення механізму 
зниження цього показника. 

Математична модель управління рівнем глюкози і ВЖК крові може 
бути наведена у вигляді двох диференціальних рівнянь: 

*),()1*)(( 1212111 NNaGrIrYYa
dt
dY

−+σ+Θ++−−=  (2.77) 

),1*)((*)( 2432221 FrIrNNaYYa
dt
dN

σ+Θ++−−−=  (2.78) 

 
де Y і Y* – поточний і фізіологічний рівні глюкози в крові; N і N* –  
поточний і фізіологічний рівні ВЖК в крові; I, Θ , G і F  – швидкість 
введення інсуліну, обзідану, глюкози і ВЖК відповідно; a i j , rk, σi  – 
коефіцієнти розмірності і пропорційності відповідних змінних. 

Таким чином, вуглеводний обмін тісно пов’язаний з рівнем вільних 
жирних кислот в організмі, тому моделі вуглеводного обміну допомагають 
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зрозуміти і пояснити проблеми ожиріння. Довгий час вважали, що ожиріння  
– це є результат споживання багатих калоріями продуктів, а не порушення 
обміну речовин. Сучасний погляд на цю проблему спирається на теорію 
вуглеводного обміну в організмі.  Теорія про калорії заснована на першому 
законі термодинаміки (закон збереження енергії) в застосуванні до 
біологічних об’єктів.  

Згідно з ціє теоріэю при надмірному споживанні калорій їх надлишок 
відкладається у вигляді резервного жиру. Але досвід говорить про зворотне. 
Як вдавалося виживати ув’язненим, що  одержували від 700 до 800 
кілокалорій на день в концентраційних таборах? З іншого боку, є люди, що 
споживають  щоденно до двох норм кілокалорій і не страждають надмірною 
вагою. І нарешті, в даний час добре відомо, що після втрати маси в результаті 
численних дієт людина знову набирає вагу, навіть не збільшуючи число 
кілокалорій, що приймаються щодня. Низькокалорійна дієта дає ефект на 
невеликому відрізку часу. Надалі організм пристосовується до низького рівня 
калорій, а інстинкт виживання все одно спонукає його до створення резерву, 
тобто до накопичення жирів.  

Як ми тільки що встановили, під час вживання їжі рівень глюкози 
спочатку підвищується – настає так звана гіперглікемія, а після того як 
підшлункова залоза виділила інсулін, рівень глюкози в крові падає 
(гіпоглікемія), а потім повертається до колишнього рівня. Пік вмісту цукру 
спостерігається через півгодини після вживання їжі. Здатність їжі, і перш за 
все вуглеводів, викликати підвищення рівня цукру в крові (гіперглікемію) 
визначається глікемічним індексом. Цей термін вперше був введений в 1976 
році. Глікемічний індекс відповідає площі під   глікемічною кривою в період 
гіперглікемії, тобто є інтегралом  функції y(t). Глікемічний індекс тим вищий, 
чим вища гіперглікемія, викликана розщеплюванням вуглеводів. Глікемічний 
індекс глюкози приймають за 100. У табл. 2.3 наведено глікемічні індекси 
різних продуктів. 

 
Таблиця 2.3 – Глікемічні індекси (ГК) продуктів харчування 

Вуглеводи з високим 
індексом ГК Вуглеводи з низьким індексом ГК 

Глюкоза 100 Хліб з муки грубого помелу 50 
Печена картопля 95 Горох 50 
Білий хліб з борошна 
вищого ґатунку 95 Вівсяні пластівці 40 

Картопляне пюре швидкого 
приготування 90 Фруктовий сік свіжий без 

цукру 40 

Мед 90 Молочні продукти 35 
Морква 85 Житній хліб 30 
Шоколад 70 Шоколад чорний (60 % какао) 22 
Печиво 70 Зелені овочі, томати, гриби 15 
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Вуглеводи з високим глікемічним індексом (>50) є причиною надмірної 
ваги. Процес накопичення або ненакопичення  резервного жиру пов’язаний з 
виділенням інсуліну. Інсулін,  впливаючи на глюкозу, що міститься в крові, 
допомагає їй проникати в тканини організму. Глюкоза або негайно 
задовольняє енергетичні потреби, або, якщо її кількість велика, сприяє 
накопиченню резервного жиру. Якщо підшлункова залоза працює нормально, 
вона виділить рівно стільки інсуліну, скільки його знадобиться для переробки 
глюкози, що надійшла. Якщо ж вона хвора, то кількість інсуліну, що 
виділяється, перевищуватиме дозу, необхідну для переробки глюкози. У 
результаті частина енергії буде відкладена про запас – в жир. Людина з 
нормальною підшлунковою залозою може їсти все і в будь-якій кількості, 
залишаючись при цьому в нормальній вазі і не товстіючи. Людина, схильна 
до ожиріння, має тенденцію до гіперінсулізму. 

 
2.6.2. Моделювання в імунології 
 
Опис роботи імунної  системи організму. Імунна система — це 

сукупність всіх лімфоїдних органів і скупчень лімфоїдних клітин тіла, 
включаючи тимус (вилочкову залозу), селезінку, лімфатичні вузли, пейєрові 
бляшки ,  лімфоцити кісткового мозку і периферичної крові. Все це складає 
єдиний “дифузний” орган загальною масою близько 1,5 – 2 кг, загальне 
число лімфоїдних клітин ~ 1012, ці клітини здійснюють найважливіші види 
імунологічного реагування. 

Основною функцією імунної системи є захист організму від живих тіл і 
речовин, що несуть на собі ознаки генетично чужорідної інформації (таких, 
як бактерії, віруси, білки, клітини, тканини, змінені власні клітини, у 
тому числі і ракові), званих антигенами. Кожен антиген специфічний, тобто 
такий, що має в своїй структурі певні особливості, які відрізняють його від 
інших антигенів, і що викликає специфічну реакцію імунної системи, 
направлену тільки проти нього одного, а не проти якого-небудь іншого 
антигена або всіх антигенів взагалі. Функція імунної системи організму – 
розпізнавання антигена і специфічне реагування на нього незалежно від його 
походження (або екзогенного – зовнішнього: віруси, бактерії і т. ін., або 
ендогенного – внутрішнього: змінені власні клітини). 

Розпізнавання антигена здійснюється клітинами-лімфоцитами, які 
виконують центральну роль в імунній системі і називаються 
імунокомпетентними клітинами або імуноцитами. Лімфоцити утворюються 
із стовбурових клітин, які виробляються кістковим мозком. Кістковий 
мозок є джерелом стовбурових клітин і повністю забезпечує ресурсами 
процес кровотворення, тобто стовбурові клітини є родоначальниці всієї 
решти клітин крові. Схема утворення лімфоцитів така. Стовбурові 
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клітини виходять з кісткового мозку в кровострум, циркулюють в 
організмі, надходять у вилочкову залозу (тимус) і інші лімфоїдні органи. У 
таких органах стовбурові клітини перетворюються на лімфоцити. (Процес 
перетворення супроводжується розмноженням і накопиченням лімфоцитів, 
частина яких знов надходить в кровострум.) Залежно від того, в якому 
органі відбулося перетворення, розрізняють дві популяції лімфоцитів: Т- і 
В-лімфоцити. Якщо перетворення відбулося в тимусі, то виходять       
Т-лімфоцити, а якщо у сумці Фабріциуса у птахів або в її аналогу у 
ссавців, то В-ліфмоцити. Аналогічно розрізняють Т- і В-системи імунітету, 
які мають різні функції при реалізації імунної відповіді. 

Лімфоцити обох різновидів мають на своїй поверхні рецептори – 
макромолекулярні структури, за допомогою яких імунокомпетентні 
клітини розпізнають антигени. Клітинні рецептори (як і антиген) володіють 
специфічністю, тобто здатністю розпізнати антиген конкретного виду. 
Наприклад, якщо клітина розпізнає специфічний антиген А, то вона не 
може розпізнати інший специфічний антиген В. Всі рецептори однієї клітини 
володіють однаковою специфічністю. 

Процес розпізнавання чужорідних субстанцій полягає у взаємодії 
клітинних рецепторів з рецепторами антигена (антигенними 
детермінантами), які, по суті справи, визначають структурну специфічність 
антигена. Якщо структури клітинних рецепторів і антигенних детермінант 
компліментарні, тобто “підходять” один до одного, як ключ до замку, то 
утворюється комплекс “рецептор – детермінанта”, який може залишитися 
на поверхні клітини або відірватися від неї. У будь-якому випадку 
антиген знаний і блокований. Надалі розвивається та або інша форма 
імунної реакції. 

У крові циркулює 1010 лімфоцитів, унаслідок чого імунна система має 
інформацію про всі антигени, які можуть потрапити в організм. Охоронцями 
такої інформації є лімфоцити, а носіями – їх клітинні рецептори. Будь-який 
ангиген, потрапляючи в кровострум організму, має певну вірогідність 
зустрічі з лімфоцитом, який запрограмовано його розпізнає, і таке 
розпізнавання спричиняє  розвиток імунної реакції. 

Антитілами (імуноглобулінами) називаються білки, що 
виробляються клітинами лімфоїдних органів у відповідь на 
проникнення в організм антигена. Антитіла володіють здатністю 
специфічно взаємодіяти з антигеном, внаслідок чого утворюються імунні 
комплекси “антиген-антитіло”, які згодом виводяться з організму. 

Процес утворення антитіл (антитілогенез) пояснюється таким чином. 
У організмі завжди присутня мала популяція імуноцитів, специфічних до 
даного антигена. При зустрічі антигена з імуноцитом на поверхні клітини 
відбувається взаємодія між антигенними детермінантами і клітинними 
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рецепторами, у результаті якої імуноцит стимулюється, тобто отримує 
здатність до диференціювання (зміни своїх властивостей і якостей) і 
розподілу. Після 8–9 розподілів утворюється численна популяція (клон)  
клітин, які більше не діляться. Частина таких клітин (плазматичні 
клітини) виробляє антитіла тієї ж специфічності, що і у клітинних 
рецепторів лімфоцита-попередника, із швидкістю 2·103 молекул за 
секунду протягом декількох днів, а потім гине. Інша частина клітин 
(клітини пам’яті) виробляє антитіла менш інтенсивно, основна їх 
функція – зберігати інформацію про антиген. тобто клітини пам’яті – це, 
по суті, нові імуноцити, які можуть знову взаємодіяти з антигеном і 
викликати описану каскадну реакцію. Клітини пам’яті живуть в організмі 
протягом декількох років. Описана імунна відповідь називається 
первинною, оскільки передбачалося, що антиген потрапив в організм 
вперше. 

Вторинна реакція виникає при повторному попаданні в організм 
того ж самого антигена і кваліфікується як швидша і могутніша імунна 
відповідь. Річ у тому, що в ході первинної реакції значно поповнюється 
популяція імуноцитів за рахунок клітин пам’яті. Це збільшує вірогідність 
зустрічі антигенів і імуноцитів і залучає до реакції більше число 
імуноцитів: у результаті через каскадний процес значно збільшується число 
плазматичних клітин і антитіл у порівнянні з первинною відповіддю. У 
цьому і виявляється дія імунологічної пам’яті. 

Отже, ми торкнулися основних понять і явищ імунології. Цього 
досить, щоб зрозуміти схему роботи імунної системи, яка вибрана за 
основу при математичному моделюванні. 

 
Модель імунної відповіді організму на вторгнення вірусів. Розглядаючи 

співвідношення балансу між “народженням” і “загибеллю” кожного 
компонента процесу на малому інтервалі часу,  подібно до  того як ми 
розглядали конкуренцію різних популяцій для моделювання їх взаємодії, 
можна записати систему рівнянь [52] 

;)( VF
dt
dV

γ−β=  (2.79) 

;FFVC
dt
dF

Fμ−ηγ−ρ=  (2.80) 

);()()()()( *CCttVtFm
dt
dC

c −μ−τ−ϑτ−τ−αζ=  (2.81) 

,mV
dt
dm

mμ−σ=  (2.82) 
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де     V – концентрація вірусів (антигенів); 
 F – концентрація антитіл; 
 C – концентрація плазмоклітин; 
  m – функція, що відтворює ураження органа;     
β > 0 – швидкість (темп) розмноження вірусів; 
γ> 0  – коефіцієнт, що враховує вірогідність зустрічі вірусів з 

антитілами і силу їх  взаємодії; 
α > 0 – коефіцієнт стимуляції імунної системи; 
ρ  > 0 – швидкість   виробництва   антитіл   однією   плазмоклітиною; 

Fc μμ , >0 – величини,    обернені до значень   тривалості   життя 
плазмоклітин і антитіл відповідно; 

η  > 0    –  кількість антитіл, необхідна для нейтралізації одного вірусу; 
σ  > 0    – темп ураження органа; 

mμ  > 0     – швидкість відновлення маси ураженого органа; 
С* > 0 – попередній рівень імунокомпетентних клітин (плазмоклітин); 
τ  > 0 – час,  необхідний  для формування каскаду плазмоклітин; 
   – безперервна     незростаюча     ненегативна функція, що враховує )(mξ

порушення       нормальної роботи імунної системи унаслідок  значного 
ураження органа;     

)(tθ  – функція Хевісайда;  )(tθ =0,   t < 0;   )(tθ = 1 , ,  .0≥t
Початкові умови при   t = t0 

V(t0)=V0,      F(t0)=F0,       C (t0)= C0.      m(t0)= m0. 
Система рівнянь (2.79) – (2.82) записана аналогічно рівнянням для опису 

взаємодії популяцій, у даному випадку мова йде про популяції вірусів та антитіл. 
Розглянемо отримані рівняння.  

Перше рівняння (2.79) показує приріст вірусів (або антитіл) V   відповідно до 
стану організму, а саме: збільшення  вірусів пропорційне добутку кількості вірусів 
на швидкість розмноження вірусів  βV  за вирахуванням кількості вірусів, що 
виводяться з організму внаслідок утворення імунних комплексів “антиген-
антитіло”   (добуток FV), при цьому враховується  ймовірність  зустрічі вірусів з 
антитілами і сила їх  взаємодії (коефіцієнт  γ) .       

Рівняння  (2.80) показує приріст антитіл в ході імунної відповіді на вторгнення 
антигенів. Збільшення антитіл пропорційне добутку кількості плазмоклітин на 
швидкість   виробництва   антитіл   однією   плазмоклітиною   ρC  за 
вирахуванням кількості антитіл, що увійшли в імунні комплекси “антиген-
антитіло”   для виведення антигенів з організму (тут також  враховується  
коефіцієнт  γ) та кількості антитіл, що вибувають з причини старіння  (μFF). 

Рівняння, що описує приріст плазмоклітин (2.81) враховує такі чинники: 
перший член правої частини описує генерацію плазмоклітин пропорційно 
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розпізнаванню антитілами  вірусів (F(t-τ)V(t-τ)), що відбувається за  деякий 
проміжок часу τ. Цей добуток треба помножити на функцію ξ(m), що враховує 
пошкодження органа, та на коефіцієнт α, що враховує стимуляцію імунної 
системи.   Другий член цього рівняння описує зменшення плазмоклітин за 
рахунок їх старіння (коефіцієнт μс дорівнює обрненій  величині їхнього часу життя). 

Останнє рівняння (2.82) системи  відтворює динаміку ураження органа 
внаслідок хвороби. Якщо M – характеристика здорового органа (маса або площа), а 
M’– відповідна характеристика здорової частини ураженого органа, то функція m є 

                                      . MMm /1 '−= (2.5.5) 
 
Тобто m є відносною характеристикою ураження органа мішені. Для 

неураженого органа вона дорівнює нулю, а для органа, що є повністю 
ураженим, – одиниці. В правій частині рівняння (2.82) перший член 
характеризує ступінь ураження органа, ця величина  пропорційна до 
кількості антигенів, коефіцієнт σ – деяка константа, що характеризує 
захворювання. Зменшення цієї характеристики відбувається за рахунок 
відтворення діяльності організму, коефіцієнт μm  характеризує таке відтворення. 

Математична модель (2.79) – (2.82) описує імунну відповідь організму 
на вторгнення антитіл відповідно до наступної класіфікації: субклінічна 
форма, гостра форма з одужанням, гостра форма з летальним результатом, 
хронічна форма. Проявлення цих форм є такими. 

Субклінічна форма зазвичай протікає приховано і не пов’язана з 
фізіологічними розладами організму. Це звичайний контакт організму з вже 
відомим антигеном, і організм на даний момент має достатньо ресурсів для 
його  подавлення. В цьому випадку антиген знищується без досягнення 
концентрації, що викликає помітну імунну та фізіологічну реакцію організму. 
Крива, що відображає концентрацію вірусів, від деякого початкового 
значення спадає до нуля. Оскільки організм у своєму  повсякденному житті 
контактує з багатьма антигенами, то зазвичай імунний процес боротьби з 
ними перебігає субклінічно. В цьому полягає одна з чудових особливостей 
імунної системи. 

Гостра форма захворювання виникає, якщо антиген, який проникає в 
організм, є невідомим. Процес його розпізнавання і формування  
плазмоклітин супроводжується збільшенням концентрації антигена за 
рахунок розмноження. В цьому випадку ми маємо справу з нормальною 
гострою формою захворювання. На графіку концентрації вірусів їх кількість 
спочатку зростає, а потім, досягнув максимального значення, спадає до нуля. 
Це класична форма протікання захворювання з підвищенням температури, 
інтоксикацією організму і таке інше, після чого настає полегшення і 
одужання. Але гостра форма захворювання може мати і летальний результат. 
Якщо імунна відповідь є пізньою, в органі спостерігаються значні 
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пошкодження, і уражений орган вже не забезпечує нормальну роботу імунної 
системи, то настає тяжка форма захворювання з    можливим летальним 
результатом. На графіку концентрація антигенів зростає без спадання.  

Хронічні захворювання є найбільш тяжкими і можуть тривати роками, 
вони є стійкими формами імунної відповіді і мають або циклічну, або не 
залежну від часу динаміку. У випадку хронічної форми концентрація 
антигенів прямує не до нуля, а до деякого значення  V>0. В організмі 
встановлюється рівновага між антигенами і всіма компонентами імунної 
системи, тобто встановлюється стійка форма захворювання, що 
класіфікується як хронічна форма захворювання. 

Всі описані форми захворювань можна простежити, аналізуючи 
розв’язання системи (2.79) – (2.82). Для цього можна використати або 
якісний аналіз системи диференціальних рівнянь, або чисельне розв’язання 
цієї системи.  

Розглянемо стаціонарні розв’язки системи. Для їх знаходження 
прирівняємо всі похідні до нуля.  Тоді отримаємо 

                           0)( =γ−β VF ; (2.83) 
                           ; 0)()( * =−μ−αξ CCVFm c (2.84) 
                           0=ηγ+μ−ρ VFFC F ; (2.85) 
                           0=μ−σ mV m . (2.86) 

У рівняннях (2.83) – (2.86) V  і  F не залежать від часу, тому V= const і  
F= const. В здоровому організмі, де антигени відсутні, з рівняння (2.85) 
випливає співвідношення  

                                  
ρ

μ
=

*
* FC F . (2.87) 

Зірочками помічені значення для здорового організму при V=0. Неважко 
побачити, що одним з тривіальних розв’язків, що описує стан здорового 
організму, є такий: 

    

            
F

CFFCCVm
μ
ρ

=====
*

*,*,0,0  (2.88) 

 
Можна показати, що  цей стан є асимптотично стійким при β<γF*. Для 

цього розглянемо малі збурення невідомих функцій від стану рівноваги, 
прийнявши 

             .',',',' ** FFFCCCVVmm +=+=== (2.89) 
 
Підставляючи ці вирази в систему (2.79) – (2.82) та відкинувши 
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величини другого порядку малості, отримаємо розв’язок першого з рівнянь у 
вигляді 

                                   .' )(
1

* tFeV γ−βε= (2.90) 
 
Для того, щоб розв’язок (2.90) при t→∞ прямував до нуля, необхідно і 

достатньо, щоб виконувалась нерівність β<γF*. 
Аналогічно і для всіх інших рівнянь малі збурення стаціонарних 

розв’язків зі збігом часу прямують до нуля при β<γF*, тобто є асимптотично 
стійкими. Така поведінка системи відповідає зараженню здорового організму 
малою дозою антигена V0=ε. Аналізуючи розв’язки системи рівнянь (2.83) – 
(2.86) можна оцінити ”малість” дози зараження, яка не приводить до втрати 
стійкості. Така доза задовольняє нерівності 

                       *
*

0 )(0 VFV F =
βηγ

β−γμ
<< .  

 
Величину V* називають імунологічним бар’єром. Кажуть, що 

імунологічний бар’єр перетнуто, якщо доза зараження V0 задовольняє 
нерівності V0> V*, у протилежному випадку кажуть, що імунологічний бар’єр 
не перетнуто. Такий підхід має біологічну інтерпретацію. Якщо при 
зараженні організму малою дозою антигенів імунологічний бар’єр не можна 
перетнути, то незалежно від дози зараження розвиток хвороби не 
відбувається, тобто кількість антигенів в організмі з плином часу 
зменшується, прямує до нуля, а уражений орган відновлюється. Крім того, 
підвищення C* – рівня імунокомпетентних клітин в здоровому організмі 
(наприклад, за рахунок клітин пам’яті при вакцинації), підвищує 
імунологічний бар’єр (внаслідок того, що  F*=ρC*/μF) і тому є ефективним 
методом профілактики, а можливо і лікування хвороби. 

Аналіз моделі захворювання (2.79) – (2.82) дозволяє судити про якісну 
поведінку розв’язку V(t) – концентрації антигенів при тому або іншому наборі 
коефіцієнтів. Розглянемо два граничні випадки, які, по суті справи, є межами 
для розв’язку V(t). 

Припустимо, що організм не виробляє антитіл даної специфічності, тобто 
F(t)= F0 = 0 для всіх t≥0 і ρ=0. В цьому випадку рівняння для V(t) має вигляд 

                                       V
dt
dV

β= . (2.91) 

 
Розв’язок цього рівняння дається формулою 

                                      , teVtV β= 0)( (2.92) 
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де V0 – початкова концентрації антигенів (доза зараження) у момент часу t=0. 
Що стосується динаміки ураження органу, то неважко зрозуміти,  що за 
відсутності  відновних процесів в ураженому органі, тобто  при   μm=0, 

                                   )1(
0

−
β

σ
= βteVm . (2.93) 

 
і  при  всіх  t  0≥

              )1(,0,
0

0 −
β

σ
=== ββ tt eVmFeVV . (2.94) 

 
Мабуть, такий розв’язок відповідає перебігу хвороби з летальним 

результатом, оскільки ніяких чинників, що компенсують зростання 
антигенів, немає. 

Розглянутий випадок можна розглядати як граничний. На практиці такі 
випадки украй рідкісні. Проте іноді відповідь імунної системи на антиген 
виявляється такою слабкою, що описаний тут ідеальний випадок є для них 
хорошим наближенням. Така ситуація, наприклад, виникає у деяких людей 
похилого віку, імунна система яких не має вираженої реакції проти 
антигену, або у людей з придбаними або природженими імунними 
дефектами. 

Другий граничний випадок реалізується при сильно вираженій імунній 
відповіді, коли рівень присутніх в організмі антитіл, специфічних до даного 
антигена, виявляється достатнім для того, щоб знищити всі антигени, що 
проникли в організм, не включаючи в дію механізм антитілоутворення. В 
цьому випадку рівняння для V(t) має вигляд 

 

                               VF
dt
dV )( γ−β= , (2.95) 

 
де  β«γF. Припускаючи дозу зараження V0 малою, можна вважати F 
величиною постійною, визначуваною нормальним рівнем антитіл F*. Тоді 
наведене вище рівняння перепишеться таким чином: 

 

                             VF
dt
dV )( *γ−β= , (2.96) 

 
і його розв’язок матиме вигляд 

                               . tFeVV )(0 * β−γ−= (2.97) 
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Це означає, що популяція антигенів в організмі експоненціально 
зменшуватиметься. У граничному випадку β=0 одержимо 

                                 . tFeVV
*0 γ−= (2.98) 

 
Отже, ми знайшли два граничні розв’язки моделі, що відповідають 

летальному результату і високому імунологічному бар’єру.  
 
Моделювання введення лікарських засобів. Реакцію організму на 

вторгнення вірусів можна дослідити за допомогою системи диференціальних 
рівнянь  (2.79) – (2.82). У цій моделі передбачається, що основними 
чинниками вірусного захворювання є: кількість вірусів V(t); число плазмових 
клітин С(t); з яких виробляються антитіла F(t);  маса тканини m(t), що є 
пошкодженою. Константи і функція ξ(m), що входять в рівняння, 
характеризують конкретний організм. Управління параметрами системи 
(2.79) – (2.82)  можна розглядати як процес лікування,  пов’язаний з 
переходом з однієї форми хвороби в іншу. Такий перехід досягається за 
допомогою ліків і є процесом лікування. Наприклад, це перехід з гострої 
форми в субклінічну або з хронічної форми в гостру, а потім в субклінічну.  

Для отримання різних форм захворювання на моделі використовуються 
результати розв’язку оберненої задачі, тобто знаходження таких коефіцієнтів 
системи (2.79) – (2.82), при яких досягається мінімальна відмінність між 
обчислюваними значеннями змінних V(t), С(t), F(t), m(t) і заданими значеннями 
V1(t), С1(t), F1(t), m1(t). Величини  V(t), С(t), F(t), m(t) обчислюються прямим 
чисельним інтегруванням. В якості критерія оптимізації  використовується  
мінімаксний критерій, тобто мінімум максимального відхилення 
обчислюваних залежностей V(t), С(t), F(t), m(t)  від заданих V1(t), С1(t), F1(t), m1(t) 
в конкретні моменти часу.  

У розширеній моделі вводиться нова змінна S і до системи (2.79) – 
(2.82) додається нове диференціальне рівняння  

 

)()( 21 τ−μ−τ−= ttqS
dt
dS

t , (2.99) 

 
де S –  узагальнений кількісний сумарний критерій несприятливої дії на 
органи або біосистеми (нервова, ендокринна, кровотворна та ін.) організму 
від введення ліків; q – коефіцієнт, що характеризує ступінь несприятливої дії 
на організм в одиницю часу; τ1– час затримки вказаної несприятливої дії; μt – 
коефіцієнт, що характеризує відновлення ураженої біосистеми в одиницю 
часу. Передбачається, що механізм відновлення починає діяти із затримкою 
τ2 > τ1. 

Функція S(t) може бути пов’язана з дією на будь-який параметр системи. 
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Тут ми як приклад розглянемо дію на параметр  γ. Припустимо, що дія ліків 
така, що в моделі коефіцієнт γ, пов’язаний з вірогідністю нейтралізації вірусу 
антитілом, змінюється з часом пропорційно введеній змінній S і після 
досягнення часу t = τ3 залишається постійним. Таким чином,  γ = γ (1 + Сеф 
Sτ3), де Sτ3= S (t), якщо t ≤ τ3, і Sτ3= S (τ3), якщо t>τ3; Сеф – коефіцієнт 
ефективності дії ліків.  

Отже, замінюючи в системі диференціальних рівнянь коефіцієнт γ і 
добавляючи в модель вірусного захворювання рівняння для узагальненого 
критерію несприятливої дії, отримаємо розширену модель вірусного 
захворювання: 

            VFSC
dt
dV

еф ))1(( 3τ+γ−β= ; (2.100) 

            )()()()(( *CCtVtFm
dt
dC

C −μ−τ−τ−ρ+αζ= ; (2.101) 

            FVSCC
dt
dF

ефt ))1(( 3τ+ηγ+μ−ρ= ; (2.102) 

            mV
dt
dm

mμ−σ= ; (2.103) 

            )()( 21 τ−μ−τ−= ttqS
dt
dS

t . (2.104) 

 
Помітимо, що  

                   . 
33

3
3 якщо),(

якщо),(
{

τ>τ
τ≤

=τ tS
ttS

S (2.105) 

 
Система (2.100)  – (2.104) дозволяє моделювати дію на біосистему 

(введення ліків або застосування іншого типу лікування), яка, з одного боку, 
сприяє лікуванню вірусного захворювання, але з іншого боку може 
несприятливо впливати на нього. 

 
2.6.3. Моделювання серцево-судинної системи організму 
 
Опис роботи серцево-судинної системи й основні параметри. Модель 

Франка. Серце – це елемент системи кровообігу, що є складною системою, 
яка забезпечує транспорт кисню, вуглекислого газу, живильних речовин, 
метаболітів, гормонів, імуноцитів і води, перенесення тепла, розповсюдження 
коливальних рухів і т. ін.  Кров забезпечує живильними речовинами і киснем 
клітини організму, переносить вуглекислий газ у зворотному напрямі. Серце 
в цій системі виконує насосну функцію. 
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У вирішенні проблеми боротьби з серцево-судинними захворюваннями 
особливе місце займає розробка методів оцінки механічних скоротливих 
властивостей серця. Така оцінка важлива і при діагностиці захворювань, і при 
визначенні ефективності лікувальних заходів, що робляться для відновлення 
серцевої діяльності за допомогою фармакологічних препаратів або технічних 
засобів. Конструктивним підходом до вирішення проблеми оцінки 
скоротливих властивостей серця може служити розробка строгих 
математичних моделей механіки серцевого  м’яза  і цілісного   серця.    

Такі моделі повинні задовольняти ряд вимог. Найважливіша з них 
полягає в необхідності побудови простих моделей з мінімальним числом 
параметрів. Ця вимога диктується істотною неповнотою і, як правило, 
поганою якістю клінічних і експериментальних даних. Проте моделі повинні, 
не дивлячись на простоту, достатньо адекватно відображати істотні риси 
механіки скорочення. Важливою вимогою є можливість тлумачення 
(формалізація) скоротливих властивостей в термінах даної моделі. 

Початок моделюванню в гемодинаміці поклав німецький фізіолог 
О. Франк [53]. Гемодинаміка вивчає закони руху крові по кровоносних 
судинах. До основних гемодиамічних показників відноситься тиск і 
швидкість кровоструму. Тиск P – це сила, що діє з боку крові на судини 
відносно одиниці площі. Об’ємною швидкістю кровоструму  Q називають 
об’єм рідини, що протікає в одиницю часу через даний переріз судини. 

Вперше модель судинної системи, де серце служило насосом, що 
прокачує кров по судинах, запропонував в 1628 році англійський лікар 
В. Гарвей.  

Основна функція серцево-судинної системи в цілому – забезпечення 
безперервного руху крові по капілярах з постійною швидкістю  кровоструму 
і перепадом тиску (оскільки саме в капілярах відбувається обмін речовин між 
кров’ю і тканинами). Серцево-судинна система замкнута, тому для 
забезпечення руху крові  в ній повинен бути періодично  діючий насос.  Цю 
роль виконує  серце.  Періодичне надходження крові з серця перетворюється 
на постійне надходження її в дрібні судини за допомогою  крупних судин: 
частина крові, що виштовхується з серця під час систоли, резервується в 
крупних судинах завдяки їх еластичності, а потім під час діастоли 
надходить в дрібні судини. Тим самим крупні судини є погоджувальним 
елементом між серцем і дрібними судинами.  

У 1899 р. О. Франк теоретично розвинув ідею про те, що артерії 
“запасають” кров під час систоли і виштовхують її в дрібні судини під час 
діастоли. Він  поставив мету: розрахувати зміну гемодинамічних  показників 
(наприклад тиску) в часі в деякій точці x крупної судини.  

Для зручності розгляду Франк виділив дві фази кровоструму в системі 
“лівий шлуночок серця – крупні судини – дрібні судини”. 
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1 фаза. Це фаза притоку крові в аорту з серця з моменту відкриття  
аортального клапана до його закриття. 

2 фаза. Це фаза   вигнання крові з крупних судин в дрібні після закриття 
аортального клапана.  

У моделі Франка зроблені такі припущення:  
1. Всі крупні судини об’єднані в один резервуар з еластичними 

стінками, об’єм  якого пропорційний тиску. Вони (а отже, і резервуар) мають 
високу  еластичність; гідравлічним опором резервуара нехтують.  

2. Система мікросудин  предсгавлене як жорстка трубка. Гідравлічний 
опір жорсткої трубки великий; еластичностю дрібних судин нехтують.  

3. Еластичність і опір для кожної групи судин постійні в часі і у 
просторі.  

4.  Не розглядаються перехідні процеси  встановлення руху крові.  
5. Існує "зовнішній механізм" закриття і відкриття аортального клапана, 

що визначається активною  діяльністю серця.  
Під час руху крові з серця частина її розміщується в крупних судинах, 

розтягуючи їх, а частина крові протікає в дрібні судини. Звідси можна 
записати рівняння балансу об’єму крові:  

                                   ,c dVQdtdtQ +=  (2.106) 
 

де Qс(t) – об’ємна швидкість надходження крові з серця; Q(t) – об’ємна 
швидкість кровоструму на початку дрібних судин; dV – зміна об’єму крупних 
судин.  

Припускаємо, що зміна об’єму резервуара лінійно залежить від зміни 
тиску в ньому dP:  

                                         CdPdV = , (2.107) 
 

де C – еластичність, коефіцієнт пропорційності між тиском і об’ємом.  
Умовно вважаючи, що тиск на виході жорсткої трубки дорівнює нулю, 

за законом Пуазейля, який зв’язує падіння тиску в циліндричній трубці з 
об’ємним кровострумом, одержимо 

                                            
W
PQ = . (2.108) 

 
Систему рівнянь (2.106) – (2.108) можна розв’язати щодо P(t), Q(t) або 

V(t). Розв’яжемо систему відносно P(t). 
1 фаза. З урахуванням виразів (2.106) –  (2.108) одержимо рівняння  

                                         
C
Q

WC
P

dt
dP c=+ . (2.109) 
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Це неоднорідне лінійне диференціальне рівняння, розв’язання якого 
визначається видом функції Qс(t).  

Вважатимемо функцію Qс такою, що дорівнює її середньому значенню 
Q0 за час між відкриттям і закриттям аортального клапана. Тоді рівняння 
(2.109) запишеться так:  

                                           
C
Q

WC
P

dt
dP 0=+ . (2.110) 

 
Вважаючи, що при t=0 тиск Р = РД і інтегруючи рівняння (2.110), 

одержимо закон зміни тиску в крупних судинах  

                               WC
t

ePWQWQtP
−

−= )()( Д00 . (2.111) 

 
Таким чином, через час систоли tc спрацьовує механізм закриття 

аортального клапана, при цьому тиск крові в крупних судинах досягає 
деякого значення Рс: 

                                  WC
tc

ePWQWQP
−

−= )( Д00c . (2.112) 

 
2 фаза. Друга фаза починається з моменту закриття аортального 

клапана.  Саме цей момент вважається початковим для фази 2. Модель 
Франка  дозволяє аналітично виразити падіння тиску P(t) в крупній судині 
після закриття аортального клапана.  

Оскільки кров вже не вищтовхується з серця, то Qс =0 . Тоді рівняння 
(2.106) набуває такого вигляду:  

                                                  dVQdt =− . (2.113) 
 
Знак “–“ відображає зменшення об’єму крупної судини з часом. З 

урахуванням  виразу (2.107) одержимо  

                                                    
dt
dPCQ −= . (2.114) 

 
Замість Q підставимо вираз з формули (2.108) і одержимо 

диференціальне рівняння  

                                       
W
P

dt
dPC =− . (2.115) 

Початкова умова при t=0 (відповідає моменту закриття  клапана) P = Pс. 
У результаті одержуємо закон зміни тиску в крупних судинах з моменту 
закриття  аортального клапана:  
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                                        WC
t

ePtP
−

= c)( . (2.116) 

 
Рівняння (2.116) якісно описує зміну P(t) в аорті і відповідає такій же 

залежності, одержаній експериментально. 
 

  
 
 
 
 
 
Риc. 2.18 Залежність тиску крові в крупних судинах після закриття аортального клапана 
 
Математичні моделі дали принципово нову  можливість вивчення та 

імітації серцево-судинної системи.  
 
Електричні аналогії в моделях серцево-судинної системи. Моделі 

судинного русла. Модель В.А. Ліщука. Диференціальне рівняння моделі 
Франка можна одержати, використовуючи електричні аналогії (у 
електричному аналогу еластичності  відповідає ємНість конденсатора). Для 
кровоносної системи справедливі ті ж самі закони, що відомі для схем 
електричних: це і закон Ома, і закони Кирхгофа. Тому для моделювання 
кровоносної системи можна використовувати електричні кола (без 
урахування перехідних процесів). В цьому випадку рух крові по судинах 
моделюватиметься електричним струмом в колі з активних опорів. Системи 
диференціальних рівнянь  для кровоносної системи і електричного кола 
записуються однаково, а для параметрів можна використовувати табл. 2.4 з 
еквівалентними величинами в тому і іншому випадках. 

 
      Таблиця 2.4 - Еквівалентні величини в електричному колі та серцево-судинній системі 

Електричне коло Кровоносна система 

Сила струму у всьому колі  I0
Об’ємна швидкість  кровоструму у 
всій системі Q0

Падіння напруги U на опорі Падіння тиску P уздовж судини 
Опір R Гідравлічний опір ділянки W 

 
Для опису роботи шлуночків серця і кровоносної системи в цілому 

використовуються складніші моделі, які аналітично не розв’язуються, але 
комп’ютер дає можливість використовувати чисельні розв’язки таких систем. 

Електрична модель (рис. 2.19), побудована на основі ідеї Франка, являє 
собою електричну ємність (конденсатор) зі значенням C і паралельно 
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підключений омічний опір зі значенням R. Ємність відповідає еластичності 
резервуара, а електричний опір – гідравлічному опору периферичних судин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RC

Q(t)P(t) 

Риc. 2.19 Електрична модель прямої аналогії відповідно до моделі Франка. 
 
В подальшому Ростон у 1962 році розглядав замість одного резервуара 

два, відповідно дві камери, що моделюють висхідну і низхідну гілку аорти. 
Електрична схема такої моделі представлена на рис. 2.20. 

     
 
 
 
 
 
 

R3 

Q2(t)
      P(t) R2 P { }

 
 

Риc. 2.20 Електрична модель судинного русла Ростона 
 
Поведінка такої моделі описується системою з двох диференціальних 

рівнянь першого порядку. Кожне з цих рівнянь аналогічна рівнянню, що 
описує еластичний резервуар моделі Франка, але відрізняється наявністю 
правої частини, що описує, як надходить кров до цього резервуара. 

Запишемо систему цих рівнянь  відповідно до електричної аналогії (див. 
табл. 2.4).  

З першого закону Кірхгофа маємо 
                                ; 0)( 2111

=−+− iiRUc (2.117) 
                            ; 0)(

222121 =++− cUiRiiR (2.118) 
                                    . 0332

=+− iRUc (2.119) 
 
Ще два диференціальних рівняння отримуємо із співвідношення між 

C1 C2R1 
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напругою і струмом на конденсаторі: 

                                         
1

11

c
i

dt
dUc −= ; (2.120) 

                                      
2

322

c
Ii

dt
dUc −

= . (2.121) 

 
Система диференціальних рівнянь (2.120)  – (2.121) розв’язується 

сумісно з алгебраїчними рівняннями (2.117)  –  (2.119) чисельними методами. 
У простих моделях неможливо дати детальний опис судинної системи з її 
анатомічною структурою. Такі моделі використовують тільки для аналізу 
гемодинамічних процесів в крупних судинах. Для моделювання  структури, 
більше або менше наближеної до структури судинної системи, 
використовують електричні схеми з великим числом RLC електричних 
контурів. Описані системи з 600 елементами. Значення параметрів контура  
R, L, і C залежить від  внутрішнього діаметра судини, товщини її стінки, 
модуля її пружності, а також від довжини ділянок судини, що моделюється, в 
яких відокремлюється узагальнена судинна ділянка. Такі системи 
називаються системами з зосередженими параметрами. 

Узагальнена судинна ділянка розглядається як окрема судина або 
система судин деякої ділянки тканини або органа, які за умовою задачі 
виділені як відносно самостійна область і які характеризуються 
усередненими показниками кровоструму, тиску, опору, еластичності і таке 
інше. Найістотнішими параметрами такої ділянки  є  об’ємна  швидкість 
кровоструму  qij(t),  i=1...n; j = l. ..n; n – число виділених ділянок, об’єм   крові 
Vi(t), а також підтримка необхідного рівня кров’яного тиску Pi(t). Дослідження 
судин і судинних ділянок методом зосереджених параметрів ефективне тоді, 
коли розглядається серцево-судинна система в цілому (або достатньо великі 
судинні ділянки). 

Виконуючи опис в зосереджених параметрах, припускають, що 
тканини розглянутої ділянки судинної системи мають деяку усереднену 
еластичність і   інерційність   L.    

Подальший виклад вестиметься стосовно i-ї узагальненої ділянки, що 
дозволяє розглядати її безпосередньо як частину всієї системи, що в свою 
чергу дозволить перейти до моделювання судинного русла в цілому. 

Кожна виділена область серцево-судинної системи (ділянка, судина, 
порожнина) містить деякий об’єм крові Vi(t). Величина Vi(t) визначається в 
загальному випадку потоками qji(t) зі всіх ділянок до тієї, що розглядається: 

                       , ∫ ∑
=

≠ττ+=
t n

j
jiii ijdqVtV

0 1
,)()0()( (2.122) 
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де Vi (0) – об’єм крові на початку дослідження (t = 0). Напрямок потоку з j-ro 
елемента до і-го прийнятий позитивним, що відображене в послідовності 
індексів ji. Іншими словами, позитивний потік поповнює і-ту ділянку.  

Диференціюючи вираз для Vi(t), одержимо рівняння для швидкості зміни 
об’єму  

 

                                    ∑
=

≠=
n

j
ji jtq

dt
dV

1
0),( . (2.123) 

 
 Допускаючи певні обмеження, можна прийняти наступне положення: 

чим більше крові в судинній ділянці, тим сильніше розтягнуті її тканини 
(стінки судини) і відповідно тим більшийе тиск в ділянці (і його потенційна 
енергія). 

У лінійному наближенні для повільних процесів дана залежність звичайно 
описується виразом 

 
                                     ])([)( iiii UtVetP −= , (2.124) 

 
де ei – середня (по ділянці) жорсткість, а Ui – об’єм  крові, що розпрямляє, але 
не розтягує ділянку судинного ложа. Оскільки е – величина, обернена до 
еластичності (e = с-1), то можна говорити, що вона характеризує еластичні 
властивості судини. У загальному випадку залежність тиску від об’єму 
нелінійна. У зв’язку з цим правильніше фіксувати жорсткість судинної ділянки 
при деякому певному наповненні e=∂P/∂V.   

Розпрямляючий об’єм крові (U) складає ту найбільшу частину повного 
об’єму заповнення судинної ділянки, яка сама по собі ще не розтягує стінки 
судини. Наповнюючи яку-небудь судину або судинну ділянку, кров спочатку 
розпрямляє її і лише потім, коли об’єм стане достатнім, розтягує.  

З метою побудови досить загального математичного опису  істотну роль 
виконують такі відношення, при яких опір потоку крові залежить від його 
різниці тиску. Припускаючи, що введені відношення при побудові моделі 
завжди визначені (задаються всі рij), запишемо вираз для потоку між j-ю і 
і-ю ділянками: 

                         , )]()()( tPtPtq iijjjiji ρ−ρ= (2.125) 
 

де ρii – провідність відповідної ділянки.  
У крупних артеріях і венах при розгляді пульсуючого потоку і 

швидких динамічних реакцій бажано враховувати інерційність Lji  потоку 
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                )]()([)( 11 tPtPLtqLr
dt

dq
ijjijijiji

ji −=+ −− . (2.126) 

  
Інерційність розглядається як специфічна властивість. Інерційні 

властивості потоку визначаються прискореннями маси крові, стінок судин і 
тканин. Частина енергії, пов’язана з подоланням інерційних сил потоку 
крові, витрачається на транспорт крові. Навпаки, та частина, яка пов’язана 
з подоланням інерційностей тканин, для потоку крові втрачається. Істотні 
інерційні властивості артеріальної системи (крупних судин), де йде 
накопичення енергії за рахунок інерції при зміні режиму кровообігу 
(або в різних фазах пульсації) може приводити до коливальних режимів. 

Розглянуті властивості і відношення є загальними для багатьох 
модельованих підсистем кровообігу. Тому вважатимемо, що одержані 
співвідношення  (2.122) –  (2.125) є моделлю узагальненої судинної 
ділянки. Деякі перетворення допоможуть звести згадані рівняння до 
компактного і зручного вигляду. Визначимо тиск і кровострум за допомогою 
об’ємів, підставивши вираз (2.124) в (2.122): 

 

ijtqtPytPytV
n

j
iij

n

j
jjii ≠+ρ−ρ= ∑∑

==
,)()()()()()(

1
01

1
. (2.127) 

Дозволимо рівність j = i, припустивши, що 
 

∑
=

≠≠ρ−=ρ
n

k
ikii jkikyt

1
)(),()( . (2.128) 

Одержимо 
 

).()()( 0
1

tqtPy
dt

dV
i

n

j
jji

i +ρ= ∑
=

 (2.129) 

 
При з’єднанні ділянок і і j декількома судинами величина ρii відображає 

сумарну провідність  

∑
=

ρ−=ρ
r

k

k
ikii yy

1
)()( . (2.130) 

 
де r – число каналів між j-м і і-м ділянками, ρii k  –  провідність к-ro каналу. 

Тепер від однієї ділянки треба перейти до моделі системи судинних 
ділянок. Для цього припустимо, що в рівняннях для однієї ділянки і=1,2,....n. 
Запишемо n відповідних рівнянь. Таку систему зручно зобразити в 
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матричному вигляді: 

                                             BVA
dt
Vd

+= , (2.131) 

де  V – вектор-стовпчик, що характеризує об’єми судинних ділянок: 

                                             

nV

V
V

V
L

2

1

= , (2.132) 

 
A – матриця коефіцієнтів, що визначає зв’язки між ділянками: 
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n
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= , (2.133) 

 
B – вектор-стовпчик вільних членів. 
Таким чином, можна перейти до системи судинних ділянок. Ця модель 

описана в роботіі [53] В.А. Ліщуком. Суттєвим моментом при побудові  
моделей  судинної системи є вибір загального числа ділянок, збільшення 
яких дає зростання точності моделі, але водночас підвищує складність 
моделі. 

 
Моделі серця. Моделювання автохвильових процесів у серцевому м’язі. 

Другим важливим елементом моделі серцево-судинної системи є модель 
серця. Вивчення процесів, що відбуваються в фазу систоли в судинній 
системі неможливе без побудови моделі серця, бо ці процеси є результатом 
взаємодії серця і судинної системи.  

Ростон в 1959 році при дослідженні еластичного резервуара Франка 
використав найпростішу модель лівого шлуночка у вигляді  джерела 
імпульсів об’ємної швидкості  струму крові. Ці імпульси в часі мають 
сінусоїдальну форму, що була обрана  відповідно до експериментальних 
даних у першоиу наближенні. Відповідні диференціальні рівняння мають 
вигляд 

                      
ct
tAtQtQ

R
P

dt
dPC π

==+ sin)(),( . (2.134) 

 
Подальші дослідження показали, що такий підхід дає результати, не 

достатньо близькі до фізіологічних. 
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На наступному кроці Де Патер і Ван дер Берг  створили свою модель 
серця. Кожен з відділів серця був представлений як джерело електричних 
імпульсів напруги, що мають певну форму в часі. Послідовно  з джерелом 
була підключена електрична ємність. Для моделювання роботи клапанів 
серця були застосовані діоди. Форми кривих тиску і кровоструму, одержаних 
за допомогою цих моделей, були достатньо близькими до фізіологічних. 
Також в якості моделі шлуночків серця використовували змінну електричну 
ємність. 

Ми розглянули моделі, що описують процеси в серцево-судинній 
системі в цілому, тобто такі моделі, що відображають процеси кровообігу в 
судинній системі, включаючи роботу серця, що діє в цій системі  як насос.   

Але в серці відбуваються процеси, які відносяться до автохвильових. Ці 
процеси пов’язані з розповсюдженням електричного збудження по серцевому 
м’язу. Такі процеси  зручно моделювати за допомогою аксіоматичних 
моделей. На відміну від попередніх моделей, що потребують для опису 
використання математичних рівнянь, аксіоматичні моделі застосовують опис 
правил (аксіом),  що відповідають поведінці моделі і які можна 
безпосередньо представити у вигляді відповідної програми.  Візуалізувати 
поведінку системи, що моделюється, можна за допомогою графічних засобів 
[55 – 57]. 

Опис аксіоматики моделі серця полягає в такому. Одна з характерних 
властивостей багатьох тканин, і в першу чергу нервової тканини, – це 
здатність до збудження і передачі збудження від одних ділянок до інших. 
Приблизно один раз за секунду хвиля збудження пробігає по серцевому 
м’язу, примушуючи його скорочуватися і гнати кров по всьому тілу. 
Імпульси збудження, розповсюджуючись по нервових волокнах від периферії 
(рецепторів органів чуття) до спинного і головного мозку, приносять сигнали 
від зовнішнього світу, а у зворотному напрямі (по інших волокнах) йдуть 
імпульси-команди м’язам  для виконання тих або інших дій. В цілому, 
розповсюдження збудження – це той матеріальний процес, який в основному 
забезпечує передачу інформації і регулювання в живому організмі.  

Збудження в нервовій клітині може виникнути або само по собі, або під 
впливом збудження сусідньої клітини, або, нарешті, під дією зовнішнього 
сигналу, скажімо, електричного струму. Перейшовши в збуджений стан, 
клітина залишається в ньому якийсь час, а потім збудження зникає і настає 
так званий рефрактерний період, протягом якого клітина не реагує на 
сигнали, що надходять до неї. Потім клітина повертається в первинний стан 
спокою,  з якого вона знову може перейти в збуджений стан.  

Таким чином, процес виникнення і розповсюдження збудження має ряд 
чітко виражених властивостей, базуючись на від яких можна побудувати 
формальну модель цього явища. А потім для дослідження такої моделі можна 
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застосовувати вже чисто математичні методи. Вперше математичний підхід 
до дослідження збудливих тканин був здійснений в 1946 році Н. Вінером і 
А. Розенблютом. Модель роботи однієї клітини має такий аксіоматичний 
опис. 

Під «збудливим середовищем» розумітимемо деяку безліч елементів 
(«клітин»), що мають такі властивості [54]. 

1)  кожен елемент х множини X може перебувати в одному з трьох 
станів: спокій, збудження і рефрактерність; 

2)  стан збудження має деяку тривалість τ (різну, взагалі кажучи, для 
різних елементів), потім елемент переходить на якийсь час до  рефрактерного 
стану, після чого він повертається в стан спокою; 

3)  від кожного збудженого елемента збудження розповсюджується з 
деякою швидкістю по безлічі елементів, що перебувають  у стані спокої; 

4)  якщо елемент х не був збуджений протягом деякого певного часу 
Т(х), то після цього часу він примусово переходить в збуджений стан. Час 
Т(х) називається періодом спонтанної активності елемента. При цьому не 
виключається і той випадок, коли Т(х)=∞, тобто коли спонтанна активність 
відсутня. 

Схожі математичні моделі розглядаються і в зовсім інших областях, 
наприклад в теорії горіння, в задачах про розповсюдження світла в 
неоднорідному середовищі і т. д. Проте наявність деякого кінцевого «періоду 
рефрактерності» характерна в першу чергу саме для біологічних процесів. 

Описану модель можна досліджувати або аналітичними методами, або 
шляхом реалізації її на обчислювальній машині. У останньому випадку ми, 
зрозуміло, вимушені вважати, що множина X (збудливе середовище) 
складається з деякого скінченного числа елементів (відповідно до 
можливостей існуючої обчислювальної техніки – порядку декількох тисяч). 
Для аналітичного дослідження природно припускати, що множина  X деяким 
безперервним середовищем, наприклад, вважати, що X – це шматок площини 
серцевого м’яза.   

За допомогою аксіоматичних моделей можна описати явище 
синхронізації. Розглянемо середовище, де періоди спонтанної активності 
різних елементів неоднакові. У такому середовищі відбувається 
синхронізація, причому ритм збудження всього середовища визначається 
ритмом найшвидшого елемента, тобто елемента з якнайменшим періодом 
спонтанної активності. Дійсно, хай йдеться всього лише про два зв’язані між 
собою елементи А1 і А2 з періодами спонтанної активності Т1 і Т2, причому 
Т1<T2. Коли один з цих елементів збудиться, то він примусить збудитися  і 
другий (ми вважаємо, що час передачі збудження до сусіднього елемента 
достатньо малий). Через час Т1 збудиться (спонтанно) елемент А1 і передасть 
збудження елементу А2 і т. д. Пара елементів працюватиме синхронно з 
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періодом Т1. Ми зараз нехтували рядом обставин: тим, що передача 
збудження від одного елемента до іншого вимагає деякого часу, можливістю 
приходу сигналу від одного елемента до іншого в той момент, коли цей 
інший знаходиться в стані рефрактерності, і таке інше. Урахування цих 
чинників ускладнює аналіз, проте сам факт синхронізації елементів з різними 
періодами залишається вірним при достатньо загальних припущеннях. 

Описаний механізм синхронізації важливий, зокрема, для забезпечення 
нормальної роботи серця. Ритм серцевих скорочень задається так званим 
синусним вузлом. Цей вузол складається з дуже великого числа клітин 
(десятки тисяч), кожна з яких володіє спонтанною активністю, причому 
періоди спонтанної активності різних клітин досить близькі між собою. 
Найшвидші з цих клітин задають, відповідно до сказаного вище, ритм всього 
синусного вузла, а тим самим і ритм серця в цілому (решта клітин серця або 
зовсім позбавлені спонтанної активності, або мають період більший, ніж 
клітини синусного вузла). Якщо якісь з клітин синусного вузла перестануть 
функціонувати, то роль провідних елементів перейде до найшвидших з тих, 
що збереглися і т. д. Такий механізм регуляції дуже надійний і стійкий – 
виключення якої-небудь частини синусного вузла лише неістотно змінить 
режим роботи серця. У цьому полягаэ одна з цікавих важливих відмінностей 
живих систем від більшості технічних пристроїв, де вихід з ладу однієї 
відповідальної деталі може повністю порушити роботу всієї системи.  

Одне з важливих застосувань аксіоматичних моделей збудливих 
середовищ – це теоретичне дослідження різних патологічних режимів роботи 
серцевого м’яза.  Вперше відповідна аксіоматична модель була 
сформульована Н. Вінером і А. Розенблютом. Серед різних  порушень 
нормальної роботи серця одне з найважчих є так звана  фібриляція. Це явище, 
добре відоме лікарям і фізіологам, полягає у тому, що замість ритмічних 
узгоджених скорочень в серці виникають  безладні локальні збудження, 
позбавлені якої-небудь періодичності. Фібриляція шлуночків серця повністю 
порушує його гемодинамічні функції і через декілька хвилин приводить до 
смерті. Фібриляція передсердя не є таким катастрофічним порушенням (вона 
може тривати протягом років), але все ж таки це достатньо важке 
захворювання. 

Певний зв’язок з фібриляцією мають і інші, менш радикальні порушення 
серцевої діяльності – різні форми аритмії. 

Механізм виникнення фібриляції в реальному серці не цілком ясний, 
проте деякі висновки про природу цього явища можна зробити навіть на 
підставі тієї аксіоматичної моделі, яку ми аналізуємо. Розглянемо двовимірне 
збудливе середовище, по якому періодично розповсюджується хвиля 
збудження. Припустимо, що в мить, коли по ньому пробігає чергова хвиля, 
деяка частина середовища виявляється тимчасово загальмованою рис. 2.21 а), 
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тобто несприйнятливою до збудження (така тимчасова незбудливість 
окремих ділянок може виникати в серцевому м’язі під впливом нервових 
дій). Припустимо далі, що якраз в той момент, коли хвиля збудження огинає 
загальмовану область, остання виходить із загальмованого стану. 
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Рис. 2.21. - Схема виникнення ревербератора. 
 
При цьому хвиля  збудження  почне розповсюджуватися всередину 

області, що вийшла з гальмування (рис. 2.21 б). Якщо розміри цієї області 
достатньо великі, то хвиля збудження, пройшовши по ній, обігне 
рефрактерну ділянку і почне її періодично оббігати (послідовні етапи цього 
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процесу зображені на рис. 2.21 в – 2.21 е). Рисунок відтворено у відповідності 
до результатів роботи програми, що реалізована по описаній аксіоматичній 
моделі роботи клітини. У програмі обробляється матриця клітин, кожна 
клітина переходить зі стану спокою в стан збудження і потім в рефрактерний 
стан за описаним алгоритмом. Початкові умови (тимчасова незбудливість 
окремої ділянки) дають можливість показати утворення спіральної хвилі  – 
ревербератора. 

Хвиля збудження йде зверху вниз; чорним показане збуджене 
середовище, вертикальним штрихуванням – рефрактерне середовище; 
діагональним штрихуванням – незбудлива ділянка середовища (рис. 2.21А), 
яка стає збудливою якраз в той момент, коли повз нього проходить хвиля 
збудження (рис. 2.21 б). (рис. 2.21 д) – (рис. 2.21 е) – подальший хід хвилі при 
виникненні ревербератора. 

У подальших роботах такі спіралі одержали назву ревербераторів. Як 
показує детальніший аналіз, такі ревербератори через деякий час або 
зникають, або породжують нові ревербератори. 

Якщо ревербераторів з’являється більше, ніж зникає, то в середовищі 
розвивається лавиноподібний процес наростання безладної активності, 
аналогічний реальній фібриляції серцевого м’яза. У описаній вище схемі 
основою виникнення аномального режиму була деяка неоднорідність 
середовища (тимчасова незбудливість однієї з ділянок середовища). 

Проведені рядом авторів дослідження показали, що ця умова носить 
вельми загальний характер: у основі виникнення режимів типу фібриляції, як 
правило, лежить та або інша форма неоднорідності середовища. Ця 
неоднорідність може мати різну природу: різні ділянки середовища можуть 
початково відрізнятися періодом рефрактерності або іншими 
характеристиками, неоднорідність (тимчасова) може створюватися якими-
небудь попередніми гальмуючими або збудливими діями. Ця обставина 
добре узгоджується з відомими в медицині фактами: порушення серцевого 
ритму виникають, як правило, на грунті серцевих захворювань (інфаркти, 
недостатність коронарного кровообігу і т. д.), що порушують однорідність 
серцевої тканини. З іншого боку, ще в початковій роботі Н. Вінера і 
Л. Розенблюта було показано, що і в абсолютно однорідному збудливому 
середовищі виникнення фібриляції можливе лише за деяких вельми штучних 
умов її стимуляції. 

  
Медичні системи забезпечення розв’язання для задач моделювання 

серцево-судинної системи. Не можна не визнати, що математична теорія є 
найвдалішою формою організації знань, основою наукових досліджень і техніко-
економічних розробок. Зміст теорії повинен достатньо повно описувати і 
адекватно відображати властивості і відношення середовища, що вивчається, а 
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форма – забезпечити можливості розв’язання задач досить широкого класу, 
який і визначає пізнавальну і практичну цінність теорії. Суть математичного 
підходу полягає в розвиненості математичної мови разом з універсальністю і 
строгістю методів аналізу, їх тісного гармонійного взаємозв’язку. Ці властивості 
складають ту суть математизації, яка визначила її провідну роль в природничо-
наукових дисциплінах. Тому як системи, що організують знання і процес 
дослідження, наука в даний час використовує головним чином математичні (і 
логічні) обчислення. Розроблений загальний математичний опис серцево-
судинної системи відповідає традиційному підходу. Разом з тим ці описи, їх 
взаємозв’язок і методи дослідження з самого початку орієнтовані на нові 
можливості. Ці можливості обумовлені виникненням і широким розвитком 
принципово нових комп’ютерних систем,  що об’єднують логічні, математичні і 
технічні структури. 

Відправним поняттям, на якому засновано подальший виклад, є уявлення 
про автоматизовану організацію знань, методів і наукових досліджень. За 
аналогєюї з математичними теоріями (що об’єднують відомості за допомогою 
математичних і логічних засобів), методи і знання певної наукової дисципліни, 
організовані засобами автоматизованих систем, можна розглядати як 
автоматизовану організацію теоретичних, експериментальних і прикладних 
знань, включаючи наукові дослідження і застосування. Поняття «знання» 
включає категорії, принципи і числення (правила висновку), специфічні для 
даної дисципліни, а також моделі і методи їх дослідження. Це поняття також 
репрезентує: експериментальні оцінки; методики планування, ідентифікації, 
контролю; прогнозування результатів і обробки спостережень; експертні оцінки і 
системи; адміністративні рішення і «інженерні» методи. Нарешті, сюди  можна 
віднести самі взаємостосунки людина   –  автоматизована система, які виникають 
разом з організацією знань і методів технічними (і програмними) засобами, 
фіксуються в структурі системи, алгоритмах, інструкціях і стають невід’ємною 
частиною, що багато в чому визначає її ефективність. 

Для першої стадії автоматизації (головним чином невеликих виробничих 
агрегатів) характерна тенденція повної заміни ручного управління (розробка 
автоматів). Основна тенденція  – виробництво без людини. 

Чим  об’єкти складніше автоматизуються, тим важче виявляється  повна 
автоматизація. В усякому разі з часом стає ясно, що економічно вигідно 
залишати людину в контурі управління. При автоматизованій організації 
знань і досліджень задача полягає в створенні умов, що активно 
сприяють  творчості людини. Ці умови різні для різних наукових 
напрямів і дисциплін, змінюються з підвищенням рівня і обсягу знань, 
залежать від індивідуальності дослідника і т. ін. Тому організація знань і форма 
роботи з ними, як і конкретні задачі і методи, повинні визначатися кожним 
дослідником індивідуально відповідно до його наукових ідей. Це означає, що 
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мета функціонування автоматизованої системи забезпечення наукових 
дослідженнь при кожному індивідуальному використанні задає людина. 

 Розвиток моніторно-комп’ютерних систем у медицині почався із задачі 
стеження за станом хворого. У зв’язку з цим відзначимо лише, що звичний  
монітор допомагає лікарю оцінити стан хворого, сигналізує про вихід показників 
зі встановлених меж, автоматично записує екстремальні значення 
контрольованих показників зі встановлених меж і автоматично записує 
екстремальні значення контрольованих показників на магнітофон або 
самописець. 

Така система розроблена і працює в центрі серцево-судинної хірургії 
ім. А. Н. Бакулєва в Москві. Основною перевагою моніторно-комп’ютерного 
спостереження в порівнянні з моніторним стеженням є зберігання 
контрольованих показників в пам’яті комп’ютера. Тим самим лікар дістає 
можливість спостерігати за об’єктивно, документально і детально 
відображеною динамікою патофізіологічних процесів. При  цьому  
передбачається програмна обробка даних з метою прогнозування 
критичних станів з надсиланням застережливого повідомлення на центральну 
станцію. 

У всьому світі в останні роки спостерігається брак середнього медичного 
персоналу. В інтенсивній терапії загального профілю використання 
центральних сестринських постів дозволяє скоротити число чергового 
персоналу (особливо того, що працює вночі). Кардіохірургичні клініки 
страждають від браку кваліфікованого середнього медичного персоналу. При 
лікуванні хворих із станом середньої тяжкості інтенсивний моніторний контроль 
дозволяє знизити робоче навантаження медичної сестри і (при відповідній 
організації чергувань) кількість  обслуговуючого персоналу. 

При упровадженні моніторних систем декілька слабшає нервова 
напруга, що викликається постійним стеженням за станом тяжкохворих і за 
контрольованими показниками, виключається робота, пов’язана з 
калібруванням приладу, установленням «нуля», швидкістю запису, 
вимірюваннями і оцінками результатів і ін. Разом з тим з’являються нові 
обов’язки сестри і лікаря: контроль за електродами (ЕКГ, РПГ і ін.), 
розпізнавання помилкових і істинних сигналів тривоги, постійна робота з 
«інвазивними» датчиками (забезпечення стерильності, асептики), введення 
результатів контролю і спостережень через клавіатуру в пам’ять машини, 
читання і розшифрування інформації, що надходить на дисплей, спілкування 
з машиною в діалоговому режимі і т. ін. Все це різко підвищує вимогу до 
кваліфікації і інтелектуального рівня середнього медичного персоналу. Ще 
більшою мірою зростає інтелектуальне навантаження лікаря.  

Така система забезпечує автоматичну інтенсивну терапію. Програмне 
управління терапією може бути виконане за допомогою автоматичних 
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шприців   і   роликових насосів. Ці  засоби забезпечують точність і надійність 
дозування лікарських засобів, управління режимом інфузії   за допомогою 
комп’ютера.  Для цього передбачено використання пробних і тестових дій, 
управління, – що об’єднує діагностику і терапію, автоматичний    пошук          
найефективніших    доз, поступове зниження дози ліків аж до їх відміни, 
управління апаратом штучного дихання, контрпульсатором, пейсмекером, 
дренажами і т. ін. 

З часом була усвідомлена визначальна роль проблеми забезпечення рішень 
лікаря і їй як основній були підпорядковані всі інші задачі моніторно-
комп’ютерної проблематики: 

• автоматичний контроль; 
• автоматичні і автоматизовані вимірювання; 
• автоматична діагностика і прогнозування критичних станів; 
• організація даних в пам'яті машини; 
• оперативний і апостеріорний   аналіз   (статистичний, аналіз Фур’є, 

логічний, оптимізація, планування досліджень і ін.); 
• н одання даних лікарю; аочне п
• автоматична терапія; 
• ді ікар – комп’ютер; алог л
• ін ивний контроль ворого – комп ютер –  лікар; теракт х ’
• об’ективізація, узагальнення і викори ня знань лікарів (експертні стан

системи). 
Досвід роботи автоматизованої системи забезпечення рішень ІССХ 

ім. А.Н. Бакулєва показав превалююче значення розвиненого математичного 
забезпечення, включаючи: 

∆ операційні системи, орієнтовані на медичне застосування; 
∆ інтегровані пакети   програм,   включаючи   засоби діалогу, графіки, 

програмування, редакторів тексту, бази даних,  електронні таблиці,  
бібліотеки  стандартних  програм; 

∆ бібліотеку змістовних медичних програм; 
∆ бібліотеку загальноматематичних програм; 
∆ систему програм для діалогового спілкування лікаря і медичної 

сестри з комп’ютером 
∆ достатньо   розвинений,   орієнтований   на   конкретне медичне     

застосування    сервіс     (програми     обслуговування); 
∆ мови моделювання, дозволяючи створити і використати  програми  

для  дослідження  патофізіологічних  процесів. 
У цілому проблему забезпечення рішень можна розглядати як організацію 

знань, методів і самого процесу дослідження засобами автоматизованих 
інформаційно-управляючих систем.  

Задача забезпечення рішень приводить до необхідності організації в пам’яті 
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комп’ютера не тільки даних моніторного контролю після операцій, але і 
результатів, одержуваних під час операції, а також даних передопераційного 
контролю і діагностики, включаючи ангіографію, радіоізотопні вимірювання, 
лунокардіографію, томографію і таке інше. Таким чином, виникла необхідність 
в автоматизованому контролі всіх етапів лікування хворого в 
кардіохірургічній клініці і відповідно в автоматизованому забезпеченні  цих 
етапів. З’явилися і зручні технічні засоби для розв’язання цих задач – мережі 
персональних комп’ютерів. 

Автоматизована система підтримки рішень повинна мати модель 
взаємостосунків цільових установок осіб, що ухвалюють взаємообумовлені 
рішення.  

Оскільки база даних кардіохірургічного відділення працює в інтегрованій 
системі, що забезпечує одночасно з її роботою підтримку локальної мережі, 
обробку сигналів аналог-кодових і код-аналогових перетворювачів, роботу 
інших призначених для користувача програм (наприклад, за статистикою, 
побудовою графіків і ін.), збір, пошук і передачу даних здійснюють в 
оперативному режимі, близькому до реального часу. Зазвичай система включає 
такі класи даних: паспортні дані (ПІБ, номер історії хвороби, ріст, вага. вік й 
ін.); відомості про об’єм моніторного контролю (наявність катетерів, методика 
визначення хвилинного об’єму кровообігу та ін.); післяопераційний епікриз з 
описом операції, даних, необхідних для аналізу ускладнень, що виникають в 
ранньому післяопераційному періоді, і для вибору лікування: щоденник 
лікувальних заходів; висновок по веденню хворого на автоматизованій системі 
забезпечення рішень лікаря; результати аналізу з використанням клініко-
математичної класифікації; дані вимірювань, узяті з аналог-коду (тиск в 
порожнинах серця і магістральних судинах, частота серцевих скорочень, 
імпеданс і ін.); розрахункові показники, що характеризують функції і 
властивості підсистем організму, зв’язані математичними моделями 
(кровообіг серця, дихання); додаткові розрахункові показники (індекси, 
енергетичні і статистичні оцінки та ін.); системні набори показників, що 
характеризують окремі стани хворого або груп хворих (у момент 
надходження у відділення реанімації, до введення ліків і ін.); кількісні 
оцінки, що характеризують неускладнений перебіг післяопераційного періоду.  

Робота з базою даних здійснюється в діалоговому режимі, за допомогою 
вибору в меню необхідної позиції. Можливе звернення до показників, що 
зберігаються в базі, минувши меню, що в окремих випадках прискорює 
роботу. Показники, внесені в базу даних, доступні для обробки як 
стандартними засобами (методи статистики, графічні зображення), так і 
спеціалізованими засобами, що забезпечують підтримку рішень. До останніх 
належать спеціалізовані програми розрахунку оцінок властивостей і функцій, 
такі, як «Гарвей», «Індекс», «Респ». «Айболіт» і ін., що були розроблені в 
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центрі серцево-судинної хірургії. 
У кожен даний період часу система виконує декілька задач з 

обслуговування того ж самого хворого, декількох хворих, задачі, що 
“ініціюються” лікарями, середнім медичним персоналом, оператором, 
програмістами, і задачі, запрограмовані для виконання в певний момент часу. 

Пріоритет задач встановлюється під час генерації. Одне або два ліжка 
для найважчих хворих зручно виділити наперед. Операційна система 
генерується відповідно до конфігурації технічних засобів. Важливо 
передбачити можливість зміни конфігурації або додавання виконуваних  
задач системою. 

Для забезпечення досліджень і рішень лікаря виявилися необхідними 
пакети програм, що виконують такі функції: розв’язання диференціальних 
рівнянь; розв’язання лінійних рівнянь алгебри; обчислення основних і 
непараметричних статистичних оцінок: прогнозування і аналіз часових рядів; 
генерація випадкових чисел; інтерполяція, апроксимація і згладжування; 
операції над матрицями; чисельне інтегрування: кореляційний, регресійний 
і дисперсійний аналіз; обчислення функцій розподілу; лінійне програмування; 
динамічне програмування. (рис. 2.22). 

 

         
Рис. 2.22 Суміщені схеми усередненої моделі і моделі  хворого,  що проходить 

лікування на  автоматизованій системі забезпечення рішень після нормалізації  стану 
правого і лівого шлуночків серця і венозного резервуара. 

 
Бібліотека програм включає більше 40 підготовлених до дослідження 

моделей серцево-судинної системи, судинної ділянки, серця, системи 
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дихання, регуляції та ін.  
Показники, що контролюються моніторами і вводяться лікарем, 

потрапляють в пам’ять системи. На їх основі оцінюються властивості моделі. 
Використовуючи індивідуальну модель, система знаходить “найслабкішу 
ланку”. Якщо призначене раніше лікування покращує стан слабкої ланки, 
то система прагне вибрати “оптимальну” дію. Якщо призначене лікування не 
поліпшило цей стан (або слабка ланка ще не була діагностовано, або змінилося 
в ході лікування), то тоді лікар може вибрати необхідну тактику лікування. 
Якщо цей вибір виконаний правильно, то наступний цикл аналізу (через 
3–10 хвилин) піде по зовнішньому контуру; інакше – по внутрішньому. 

Система потребує певного технічного забезпечення. Це  засоби і методи 
автоматизованого збору даних, їх автоматичної передачі в комп’ютер, 
організації в пам’яті, оперативної обробки, наочного зображення і аналізу в 
діалоговому режимі. Тому актуальні не стільки нові технічні розробки, 
виконані спеціально для автоматизації досліджень і організації знань, 
скільки комплексне інтегроване застосування наявних технічних і 
математичних засобів. Розглянемо деякі аспекти. 

Введення аналогової інформації здійснюється через перетворювачі       
аналогових сигналів в код або спеціальні пристрої (рис. 2.23). 
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Рис. 2.23  Схема функціонування автоматизованої системи забезпечення рішень 
 
На одне ліжко відділення кардіохірургічної інтенсивної терапії бажано 

мати не менше 6 каналів. Нижче наведено показники, що автоматично (on-line) 
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надходять в комп’ютер: артеріальний тиск, тиск в легеневій артерії, тиск в 
лівому передсерді, центральний венозний тиск або тиск у правому передсерді, 
температура, частота пульсу, частота дихання, крива пульсу (плетізмограма, 
частота), ЕКГ (3 відведення), об’ємна швидкість видиху, доза ліків, 
реоплетізмограма.  

Криві, що виводяться на дисплей, можна згладжувати і 
диференціювати; передбачено можливість їх архівування в пам’яті 
комп’ютера. Насущним залишається об’єктивний контроль дій 
(крапельниці, відсмоктування, положення хворого, режими апарата 
штучного тиску, пейсмекера і контрпульсатора), ваги хворого, крововтрати 
тощо. Вже є досвідчені системи з програмним установленням нуля 
датчиків і їх автоматичним калібруванням. Фірма General Electric 
забезпечує тестовий контроль моніторів. 

Починаючи з середини 80-х років, виявилася тенденція до інтеграції 
всіх комп’ютерних служб медичного закладу на основі   загальної   бази 
даних, протоколів  зв’язку і комп’ютерної мережі. Така тенденція 
спостерігалась в розвитку медичних комп’ютерних систем найбільш 
оснащених госпіталів світу. У такому випадку повинна бути забезпечена 
єдність концептуально-фізіологічного, клінічного, математичного і 
технічного аспектів проблеми. 

Автоматизовані системи забезпечення рішень лікаря на сучасному 
етапі можуть розглядатися як системи, що організують технічне, методичне 
і інформаційне забезпечення лікувального процесу і наукових досліджень. 

Комплектація системи повинна (за вибором) передбачати можливість 
поставки: технічно і системно узгоджених між собою процесорів; модулів 
оперативної і довготривалої пам’яті; периферійного і допоміжного 
устаткування; каналів зв’язку; засобів введення і виведення інформації; 
наборів датчиків;  пакетів системного (програмного) забезпечення, бібліотек 
математичних програм (за вибором), медичної операційної системи і пакетів 
спеціалізованих медичних програм.  

Особливе значення має технологія організації лікувального процесу. 
Суть технології полягає в безперервному порівнянні комп’ютерного прогнозу 
результатів, ускладнень і, головне, засобів і методів операційного і 
післяопераційного лікування з лікуванням, що має місце під час операції і 
після неї. Після цього на основі прогнозу визначається і реалізується 
оперативна, а також загальна лікувальна тактика. Результати лікування і 
шляхи їх досягнення фіксуються в пам’яті комп’ютера. Тепер є всі умови, щоб 
після закінчення, а частково і в  ході лікування провести порівняння прогнозу і 
дійсних результатів і виявити їх розбіжності. На наступному етапі, 
використовуючи статистичний аналіз, моделювання і сортування даних, 
виявляються причини неспівпадання прогнозу і результатів. Відповідно до цих 
причин проводиться корекція діагностики, організації і тактики лікування, а 
також методів прогнозу. Для кожного класу помилок проводиться детальний 
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аналіз. Такий аналіз не дозволяє усунути вже допущену помилку, але дає можливість 
не допустити її наступного разу. Організація управління лікувальним процесом 
на комп’ютері усуває суб’єктивність і тим самим переводить всю технологію 
планування і управління на наукові методи. 

 
Контрольні питання 
 
1. Як відображається вплив глюкози та інсуліну в вуглеводному обміні в 

системі диференціальних рівнянь ? 
2.  Що таке гіперглікемія та гіпоглікемія ? 
3. Яка роль інсуліну та адреналіну в розвитку стану гіперглікемії та 

гіпоглікемії ?  
4.  Опишіть модель вуглеводного обміну в організмі. 
5.  Що таке глікемічна крива ?  
6.  Як утворюється глікемічна крива на графіку ? 
7.  Як виглядає глікемічна крива при роботі системи вуглеводного 

обміну в організмі в нормі ? 
8. Як позначається на вигляді глікемічної кривої відсутність чутливості 

печінки до інсуліну ? 
9. Як позначається на вигляді глікемічної кривої відсутність чутливості 

тканин до інсуліну ? 
10. Як  враховується в моделі відсутність чутливості печінки до 

адреналіну ? 
11. Як теорія вуглеводного обміну в організмі застосовується в 

дієтології ? 
12.  З чого складається імунна система ? 
13.  Яка функція імунної системи? 
14.  Як відбувається процес утворення антитіл в організмі у відповідь 

на вторгнення антигенів?  
15. Опишіть математичну модель, що відтворює імунну відповідь 

організму на вторгнення антитіл. 
16.  Які можуть бути форми протікання хвороби в організмі людини?  
17.  Що таке імунологічний бар’єр ? 
18.  Як можна дослідити на моделі випадок, коли організм не виробляє 

антитіл даної специфічності? 
19. Як можна дослідити на моделі випадок сильно вираженої імунної 

відповіді? 
20. Розтлумачте управління параметрами системи як процесс лікування? 
21. Які фактори враховуються  при  моделюванні дії на біосистему 

терапевтичних засобів? 
22.  Опишіть роботу серцево-судинної системи. 
23.  На яких припущеннях базуєьбся модель Франка? 
24.  Яке  диференціальне рівняння для тиску маємо в моделі Франка  
25. Яке відношення електричні кола мають до моделювання серцево-
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судинної системи ? 
26. Які моделі серця ви знаєте ?  
27. Як за допомогою аксіоматичних моделей можна дослідити авто- 

хвильові процеси в серцевому м’язі ? 
28.  Опишіть аксіоматичну модель фібриляції. Яка може бути програмна 

реалізація цієї моделі. 
29. Яка мета створення автоматизованої системи прийняття рішень ? 
30. Як працюють створені автоматизовані системи прийняття рішень для 

моделювання серцево-судинної системи ? 
31. Яке програмне забезпечення потрібно мати в автоматизованій 

системі прийняття рішень для моделювання серцево-судинної системи ? 
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	Рис. 2.6 - Розпізнавання білок-кодуючих областей в геномах 
	Як було зазначено раніше, організм людини – складна, ієрархічна, багаторівнева система, що самоорганізується та складається з взаємозалежних підсистем різного рівня підпорядкування, які взаємодіють з навколишнім середовищем при обміні речовинами, енергією й інформацією. Розглянемо формалізоване зображення внутрішнього середовища організму і його взаємодію з зовнішнім середовищем. Оптимальність функціонування кожної підсистеми організму визначається її кінцевим корисним ефектом, параметри якого сприймаються рецепторними підсистемами і передаються в центральну нервову систему (ЦНС). На підставі отриманої інформації, а також інформації про стан зовнішнього середовища, отриманої через органи почуттів, ЦНС визначає систему цільових функцій, відповідно до яких включаються різні механізми эфекторних зв’язків для зміни внутрішніх станів підсистем організму. 
	При цьому на кожному k-му рівні взаємодії внутрішнього і зовнішнього середовища, кожна i-та підсистема організму Ri (серцево-судинна, дихання, нервова, імунна й ін.) перебуває у визначеному j-му стані   з множини 
	 , 
	де    nk – число підсистем організму на k-му рівні взаємодії з навколишнім середовищем; ni – число можливих станів i-ї підсистеми на k-му рівні. 
	Множина станів Si умовно розбивається на такі підмножини: Sin – норма; Sig – прикордонний стан;  Sip – патологія. тобто Si = Sin  Sig  Sip. Множина станів всього організму S визначається множиною станів усіх його підсистем: 
	S = {Si}  , 
	де  . 
	Прийнята в медицині система діагнозів D = {Di}   є відображенням множини можливих станів організму на прийняту на даному етапі розвитку медицини систему термінів і визначень, передбачених прийнятими класифікаціями і номенклатурою захворювань 
	 . 
	Таким чином, кожен діагноз є деякою підмножиною станів організму  , причому кожен стан організму може відображати декілька рівнів взаємодії його підсистем. Діагноз D0 – "практично здоровий" – визначається як  , 
	 а множина інших діагнозів – як  
	 . 
	З розвитком медицини множина діагнозів розширюється шляхом деталізації деяких діагнозів з урахуванням як більш низьких рівнів взаємодії (клітинний, біомолекулярний і нижчий), так і більш високих (рівень тонкого ефірного тіла і вищий). У такій постановці задача діагностики за допомогою комп'ютерної медичної діагностичної системи зводиться до задачі визначення належності поточного стану організму або окремої його підсистеми до одного з формалізованих станів з множини діагнозів {Di}. 
	Вихідними даними для будь-якої комп'ютерної медичної діагностичної системи при діагностиці i-ї підсистеми організму є прийнята в медичній практиці система діагностичних ознак X: 
	 
	яка якоюсь мірою відображає поточний j-й стан i-ї підсистеми організму на k-му рівні взаємодії  , тобто множина станів { } відображається на множину ознак X. 
	Таким чином, невідомий поточний стан підсистем організму   відображається як на систему діагнозів {Di}, так і на множину ознак, при цьому задачею систем підтримки прийняття рішень в медицині (СППРМ) є визначення залежності X → {Dj}. До даного формалізованого зображення підсистем організму слід додати два зауваження: 
	1) Організм людини постійно взаємодіє з факторами зовнішнього середовищ, і в результаті взаємодії внутрішнього і зовнішнього середовища протягом всього періоду життя (включаючи внутрішньоутробний період), з урахуванням генетичних програм розвитку, формується поточний стан усіх підсистем організму [7], для діагностики яких і розглядається формалізований підхід при обстеженні пацієнта в нормальних клінічних умовах. Однак деякі фактори зовнішнього середовища, такі. як стресові стани, прийом медикаментозних, наркотичних речовин та ін., не тільки формують стани підсистем організму протягом тривалого часу, але й у момент їхнього впливу приводять до стрибкоподібного переходу на інший енергетичний рівень, що характеризується якісно іншим набором станів і інших значень Sin, Sig і Sip. 
	Підхід, що розглядається, можна застосувати й у даних випадках, але при цьому необхідно розширити перелік діагнозів (діагнози в нормальних умовах і в момент впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища), і мати у наявності відповідні навчальні вибірки. Відзначена особливість виникає при проектуванні СППРМ спеціального призначення (наприклад, моніторингові системи показників функціонального стану операторів складних людино-машинних комплексів), але деталізація даного підходу виходить за рамки даної роботи. 
	2) При конкретній реалізації СППРМ може діагностуватися не одна, а декілька патологій (і відповідно кілька прикордонних станів). У цьому випадку підсистема Ri, що діагностується, має внутрішні рівні ієрархії, і підмножини Sig і Sip розбиваються на більш дрібні підмножини за числом патологій (захворювань), що діагностуються. 
	Розглянемо особливості зв’язків стани – ознаки – діагнози. 
	Сам процес постановки діагнозу є частиною більш загального процесу надання медичної допомоги, який у формалізованому вигляді зображується як цикл, у процесі виконання якого лікар (за допомогою СППРМ) на підставі аналізу клінічних оцінок (діагностичних ознак X) стану пацієнта   формує діагноз Dj і приймає рішення про адекватне лікування. Залежно від початкового статусу пацієнта деякі фази циклу можуть бути пропущені або повторені. Так, наприклад, при первинному обстеженні після збору анамнезу лікар може зробити лише попередній висновок про стан пацієнта – первинний діагноз Djп. 
	На даному етапі обстеження лікар має неповний обсяг інформації (набір діагностичних ознак Xп={xn}) про стан пацієнта  . На підставі набору ознак Xп можна лише визначити належність поточного стану   до норми ( ), або виявити відхилення від нормального стану. Таким чином, попередній діагноз Djп носить можливий (оціночний) характер без належної деталізації. 
	Розглядаючи з позиції теорії розпізнавання образів уточнені діагнози Djу точками в багатовимірному просторі ознак, можна стверджувати, що попередні діагнози Djп є кластерами, що поєднують групи уточнених діагнозів Djп = {Dоу, …, Dmу}. При виявленні відхилень від норми ( ) приймається рішення про виконання необхідних діагностичних процедур – або для підтвердження, або для уточнення, або для спростування початкового діагнозу Djп. 
	Критерієм доцільності або корисності проведення того або іншого діагностичного обстеження з обраних раніше груп – є припущення про те, наскільки може змінитися початковий діагноз, якщо будуть відомі результати даного обстеження конкретного пацієнта. 
	Результатом діагностичних процедур (які проводяться лікарями-фахівцями з використанням СППРМ) є додаткова безліч діагностичних ознак {xiу}, на підставі яких визначається уточнений діагноз пацієнта Djу, відповідно до якого проводяться лікувальні процедури {Vi}. У випадку спростування первинного діагнозу лікар переходить до альтернативного діагнозу і знову проводить відзначені вище етапи формування нового діагнозу. 
	Якщо на момент звертання за медичною допомогою пацієнт уже має діагноз (наприклад, у випадках загострення хронічних захворювань, при спостереженні за ходом початого раніше лікування), то діагностичні процедури носять характер уточнюючих, допоміжних засобів ведення хворого, виконуються для оцінки ефективності процесу лікування і, при необхідності, для зміни стратегії лікування. 
	При безперервному моніторингу життєвих показників (у палатах інтенсивної терапії, реанімації, операційних та ін.) можливе створення замкнутих контурів керування забезпеченням життєдіяльності – сигнальні системи реального часу. 
	У рівняннях (2.83) – (2.86) V  і  F не залежать від часу, тому V= const і  F= const. В здоровому організмі, де антигени відсутні, з рівняння (2.85) випливає співвідношення 
	Зірочками помічені значення для здорового організму при V=0. Неважко побачити, що одним з тривіальних розв’язків, що описує стан здорового організму, є такий: 
	    
	 
	Можна показати, що  цей стан є асимптотично стійким при β<γF*. Для цього розглянемо малі збурення невідомих функцій від стану рівноваги, прийнявши
	 
	Підставляючи ці вирази в систему (2.79) – (2.82) та відкинувши величини другого порядку малості, отримаємо розв’язок першого з рівнянь у вигляді 
	 
	Для того, щоб розв’язок (2.90) при t→∞ прямував до нуля, необхідно і достатньо, щоб виконувалась нерівність β<γF*. 
	Аналогічно і для всіх інших рівнянь малі збурення стаціонарних розв’язків зі збігом часу прямують до нуля при β<γF*, тобто є асимптотично стійкими. Така поведінка системи відповідає зараженню здорового організму малою дозою антигена V0=ε. Аналізуючи розв’язки системи рівнянь (2.83) – (2.86) можна оцінити ”малість” дози зараження, яка не приводить до втрати стійкості. Така доза задовольняє нерівності
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	Сила струму у всьому колі  I0


