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ВСТУП 

Актуальність теми. Пізнання особливостей функціонування організму 

людини в різних умовах життєдіяльності відноситься до найбільш 

актуальних проблем сучасної науки і потребує використання для 

дослідження методів і засобів з багатьох сфер – фізіології, біохімії та 

біофізики, математики, тощо. Включення Н.Вінером у визначення 

кібернетики, як науки про керування, в якості суб’єкта дослідження – 

біосистеми дало сильний поштовх для формування й використання в 

дослідженнях систем регуляції функціональних систем організму методів і 

засобів математичного моделювання, обчислювальної та комп’ютерної 

математики, методів оптимізації. З середини минулого століття почався 

період інтенсивної сумісної роботи фізіологів та математиків над розробкою 

математичних моделей процесів, що відбуваються в різних фізіологічних 

системах при підтримці гомеостатичного стану при збуренні зовнішніх та 

внутрішніх умов життєдіяльності. Серед найбільш відомих наукових 

результатів в цій галузі слід відзначити моделі дихального хемостату 

Ф.Гродінза, внутрішньої сфери людини М.М.Амосова та його учнів, насосної 

функції серця Гайтона, терморегуляції К.П.Іванова й І.Й.Єрмакової, імунного 

відклику на інфекційні захворювання Г.І.Марчука та В.П. Марценюка, 

основної функції системи дихання та кровообігу А.З. Колчинської та її учнів, 

В.М. Новосельцева, регуляції системи цукру в крові – Ю.Г. Антомонова, С.І. 

Кифоренко та інших. Як правило, математичні моделі функціональних 

систем організму ґрунтуються на базах еспериментально отриманих 

лабораторних та клінічних даних і дають можливість встановити основні 

закономірності розвитку процесів, що досліджуються. 

 В більшості наукових праць основна увага приділялась моделюванню 

виконавчим органам регуляції активної дії, таким як серцеві та дихальні 
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м’язи, локальної регуляції току крові в судинах, терморегуляції. В той же час 

механізмам авторегуляції – еритропоезу, адаптації, механізмів впливу та 

взаємодії процесів, що відбуваються в системах дихання та кровообігу, 

теплообміну, імунного відклику приділялась недостатня увага. А рішення 

прикладних задач фізіології спорту, медицини праці, фармакологічної 

корекції стану організму, потребує врахування реакції цих механізмів на 

зміну умов життєдіяльності при інтенсивній роботі на високогір’ї, в 

підводному середовищі, тощо. 

 Тому розробка математичних моделей систем активної регуляції та 

ауторегуляції стану з врахуванням внутрішньосистемного і міжсистемного 

взаємовпливу та взаємодії функціональних систем при роботі в 

екстремальних умовах є надзвичайно актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у відповідності до плану наукових досліджень 

кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах бюджетної 

науково-дослідної теми №11БФ015-01 «Розвиток теорії та створення 

програмно-алгоритмічних засобів для моделювання, аналізу, оцінки та 

оптимізації складних систем в умовах невизначеності» (2011-2014 р.р.) 

(номер державної реєстрації №0111U004651) та в рамках науково-дослідних 

тем Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України: «Розробка 

методів та алгоритмів розв’язку ігрових задач керування для еволюційних 

систем» (2007-2012 р.р.) (номер державної реєстрації №0107U003613); 

«Розробити та дослідити математичні моделі оцінки функціонального 

ресурсу людини та його розподілу в організмі при роботі в екстремальних 

умовах» (2012-2014 р.р.) (номер державної реєстрації №0112U001432). 

Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

математичних моделей самоорганізації функціональних систем організму для 
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розв’язку задачі оцінки енергетичного ресурсу та фармакологічної корекції 

стану організму при виконанні інтенсивної роботи в екстремальних умовах за 

рахунок включення моделей механізмів розвитку еритропоезу, 

гіпометаболізму й адаптації до кисневої недостатності. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання таких 

задач: 

- проаналізувати роль механізмів ауторегуляції основної функції 

системи в стабілізації стану організму при інтенсивній роботі; 

- розробити математичні моделі процесу еритропоезу, 

гіпометаболізму та адаптації до гіпоксії й оцінити ступінь їх впливу 

на стабілізацію стану організму;  

- проаналізувати ігрові моделі самоорганізації систем дихання, 

кровообігу, теплообміну й імунної системи і модель їх взаємодії та 

взаємовпливу при інтенсивній роботі та екстремальних умовах 

життєдіяльності; 

- розробити математичні моделі оцінки енергетичного ресурсу 

організму, що включають опис динаміки вуглеводів та їх інсулінову 

регуляцію при роботі в екстремальних умовах; 

- розробити моделі реабілітації стану організму в постробочий період 

з використанням імітації фармакологічної корекції кисневої 

недостатності. 

Об’єктом досліджень є процеси масопереносу і масообміну 

респіраторних газів, теплообміну, енергообміну та механізми їх активної й 

пасивної регуляції. 

Предметом досліджень є математичні моделі функціональних систем 

організму та ігрові принципи їх регуляції при взаємодії систем в 

екстремальних умовах життєдіяльності. 
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Методи досліджень. При моделюванні процесів взаємодії 

функціональних систем організму людини в екстремальних умовах 

використані методи: математичного моделювання -  нелінійні системи 

звичайних диференціальних рівнянь, метод найменших квадратів для аналізу 

бази лабораторних та клінічних даних;  теорії ігор та оптимального 

керування, процедури та методи проведення обчислювальних експериментів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в дисертації  

Вперше: 

- створено комплексну математичну модель регуляції основних 

параметрів систем дихання, кровообігу, тепло- та енергообміну, що 

включає моделі механізмів еритропоезу, гіпометаболізму та 

енергообміну; 

- отримано комплексну математичну модель оцінки енергоресурсу при 

інтенсивній роботі на високогір’ї на основі теоретичних досліджень 

процесу розвитку кисневої недостатності та рівня концентрації глюкози 

в крові й тканинах при його інсуліновій регуляції; 

- розроблено експериментальний програмний комплекс для 

комп’ютерного аналізу моделей дихання, кровообігу та енергообміну;  

Удосконалено: 

- математичну модель системи дихання та кровообігу за рахунок введення 

регресійних залежностей між вмістом еритропоетину, що виробляється 

надлишковими залозами при гіпоксії, напруженнями кисню в 

артеріальній та змішаній венозній крові та параметрами моделі Hb та Ht, 

що характеризують еритропоез. 

Запропоновано: 

- використання математичної моделі фармакологічної корекції стану 

функціональних систем організму для  його реабілітацїї в постробочий  

період. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці 

математичного та програмно-алгоритмічного інструментарію для 

моделювання й аналізу результатів комп’ютерного дослідження процесів 

дихання, кровообігу, енергообміну, фармакологічної корекції стану 

організму при інтенсивній роботі в екстремальних умовах. Моделі та методи 

дослідження впроваджені в практику проведення теоретичних проблем 

фізіології та розв’язку прикладних задач спортивної медицини в Університеті 

фізичної культури та спорту (Київ) та в Інституті гематології та 

трансфузіології НАМН України (Київ). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, в якій висвітлені власні ідеї і розробки автора, що дозволили 

розв’язати поставлені завдання. В роботах, написаних у співавторстві, 

обґрунтовано запропоновані автором моделі ауторегуляції системи крові, 

адаптаційних механізмів організму до кисневої недостатності, енергообміну, 

що включають транспорт та утилізацію глюкози та вплив на стабілізацію її 

концентрації в крові й інсуліну в тканинах. В дисертаційному викладі 

результатів, запропоновані автором моделі входять як складові в комплексну 

математичну модель аналізу стану та його регуляції при роботі в 

екстремальних умовах життєдіяльності. В комплексній математичній моделі 

її складові використані в різні часи, запропоновані та обґрунтовані в [120, 

121]. В роботах [117-119] автору належать результати обчислювальних 

експериментів з моделями та їх аналіз. Наукові положення, висновки та 

рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційній роботі 

використані ідеї та висновки, що напрацьовані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

досліджень, які відповідають темі дисертації, доповідались та 

обговорювались на засіданнях та семінарах в Інституті кібернетики імені 

В.М. Глушкова НАН України, на семінарах кафедри моделювання складних 
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систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

також на наукових конференціях, зокрема: 

 V міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Шевченківська весна», Київ, березень 2007р. 

 Dynamical System Modelling and Stability Investigation “Modelling & 

Stability”, Київ, травень 2007р. 

 Problems of Decision Making Under Uncertainties (PDMU-2007), 

Чернівці, травень 2007р. 

 Міжнародна науково-практична конференція «Информационные 

технологии в управлении сложными системами – 2008», 

Дніпропетровськ, травень 2008р. 

 Міжнародна конференція «Високогір’я і геном», сел. Терскол, Росія, 

Кабардино-Балкарія – 2008р. 

 ХІ конференція з біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики. 

Київ, листопад 2010р. 

 Наукова міжнародна конференція «Високогірна гіпоксія і геном», 

сел. Терскол, Росія, Кабардино-Балкарія – 2012р. 

 Dynamical System Modelling and Stability Investigation “Modelling & 

Stability”, Київ, травень 2013р. 

Публікації. Основні результати та висновки дисертаційної роботи 

викладені в  15 наукових працях, з них 6 статей, [117-123],  у наукових 

фахових виданнях, затверджених МОН України, з яких 3 статті включено до 

міжнародної наукометричної бази Scopus, а також 9  публікацій [124-131] – 

за матеріалами та тезами конференцій. 
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РОЗДІЛ 1  

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ПРИ 

ІНТЕНСИВНІЙ РОБОТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ ДОВКІЛЛЯ 

ТА ЇХ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД. 

 

Будь-яка робота людини, фізична чи розумова, потребує відповідних 

зусиль організму людини і з часом потребує адаптаційних змін в 

функціонуванні майже всіх фізіологічних систем організму і перш за все 

систем дихання та кровообігу, теплового обміну, водно-сольового обміну, 

еритропоезу тощо. Найбільш яскравим проявом фізичних навантажень для 

організму є спорт, який дає науковцям змогу вивчати потенційні можливості 

людини при екстремальних умовах життєдіяльності. При математичному 

моделюванні внутрішньої сфери організму людини для виявлення її 

адаптаційних змін варто екстремальні умови довкілля пов’язувати з умовами 

високогір’я та глибоководних занурень, які зв’язані з кисневою 

недостатністю та зниженим барометричним тиском в першому випадку, і 

збільшенням парціального тиску азоту або інших інертних газів в повітрі, що 

вдихається на глибині, й дією високого барометричного тиску. При 

перебуванні людини в цих умовах та інтенсивній роботі виникає вкрай 

важлива задача – обрати такі режими функціонування систем організму та 

організму в цілому, які б  підтримували безпечну для здоров’я 

життєдіяльність. Задача дослідження гіпербаричного впливу довкілля на 

організм людини перш за все пов’язана з професійною діяльністю водолазів, 

що є в деякій мірі унікальною, і вибору безпечних режимів декомпресії, в той 

же час як моделювання поведінки в довкіллі ередньо – чи високогір’я – 

дозволяє вивчати адаптаційні зміни в організмі до кисневої недостатності, що 

виникає при роботі будь-якої інтенсивності і при зниженому 

барометричному тиску . 
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1.1. Особливості функціонування організму людини при роботі в умовах 

високогір’я.  

 

Вплив гірського клімату на організм людини визначається багатьма 

природними факторами. Перш за все – це різке коливання вологості та 

температури, зменшення атмосферного тиску кисню, підвищення сонячної 

радіації, висока іонізація повітря. Всі ці фактори створюють своєрідне 

зовнішнє середовище, яке пред’являє особливі вимоги до організму людини 

при забезпеченні нормального функціонування його систем. 

На рівні моря на широті 45° при температурі 0°С тиск повітряної маси 

врівноважує стовпчик ртуті висотою 760 мм. На висоті 1000м тиск падає на 

12%, 2000м – 22%, 3000м – 31%, а на висоті 5000м – 50%. Газ, що 

знаходиться в складі повітря (азот, кисень, аргон, вуглекислота та інші) 

здійснює відповідній його долі парціальний тиск при постійному 

співвідношенні різних газів на висотах. Тому на висоті 2000м при 

атмосферному тиску 596 мм рт. ст. парціальний тиск кисню в повітрі, що 

вдихає людина, складає 125 мм рт. ст. 

 Фізіологи давно, [1, 2], встановили, що адаптація організму людини до 

умов високогір’я є складною інтегральною реакцією, що формується різними 

функціональними системами організму. Найбільш виразними є зміни збоку 

серцево-судинної системи, апарату кровотворення, зовнішнього дихання та  

газообміну. Інтегрована та скоординована перебудова функцій на 

субклітинному, клітинному, органному та  організменному рівнях  можлива 

при перебудові функцій тих систем, якими регулюються цілісні фізіологічні 

відклики на зміну умов. 

Серед усіх факторів, що впливають на перебудову функцій при роботі в 

умовах високогір’я,  найбільш важливими є зниження барометричного  
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тиску, щільності атмосферного повітря, зниження парціального тиску кисню. 

Інші фактори (зменшення вологості повітря, сили гравітації, підвищення 

сонячної радіації, зниження температури, тощо), що безумовно впливають на  

процездатність людини в цих  умовах , все ж відіграють другорядну роль, 

[1,2]. 

При математичному моделюванні основних функцій організму, 

життєдіяльності в умовах високогір’я слід враховувати, що температура 

навколишнього середовища знижується на 2°С кожні 300м висоти, [3], а 

пряме ультрафіолетове опромінювання збільшується  на 35% при підйомі на 

1500м, [4]. 

Багаточисельні  літературні дані свідчать, що найбільших змін при 

роботі на висоті зазнає система дихання та кровообігу (табл.1). 

Показники Рівень моря 

(до 500 м) 

Висота, м 

2300 4000 

Парціальний тиск O2 , мл.рт.ст. 

У  дихальній суміші 144 112 87 

В  альвеолах 120 95 72 

В артеріальній крові 107 80 55 

Зовнішнє дихання 

Легенева вентиляція, л/хв., 165 175 200 

Вентиляційний еквівалент 

O2 

33 39 57 

Кров 
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Об’єм циркулюючої крові, л 6,42 6,19 5,77 

Вміст O2  в артеріальній 

крові, % 

5,5 16,8 13,5 

Вміст O2 у змішаній 

венозній крові, об. % 

1,8 1,8 1,8 

Кровообіг 

Серцевий викид, л/хв. 34,2 31,0 27,5 

Частота серцевих скорочень, 

уд/хв. 

190 180 170 

 

       Стійка адаптація організму людини до  життєдіяльності у високогір’ї 

пов’язується зі збільшенням потужності  і одночасно економічним 

функціонуванням апарату зовнішнього дихання і кровообігу, ростом 

дихальної поверхні легень і дихальної мускулатури, збільшенням маси серця 

і ємкості коронарного русла, підвищенням концентрації міоглобіну та 

кількості мітохондрій в клітинах  міокарді, збільшенням потужності 

енергозабезпечення тощо [5].  

      Важливим проявом довготривалого проживання і роботи на високогір’ї  є 

суттєва  економізація  функцій організму в цілому. Фізіологія дає два 

напрямки, за допомогою яких  досягається економізація функцій.  Перший із 

них пов'язаний зі  збільшенням резерву серця, підвищенням кисневої ємкості 

крові і можливостями тканин до  утилізації кисню. Інший напрям  пов'язаний  

із необхідністю  зниження  основного  обміну  і використання  кисню  

тканинами. 

       Довготривала  робота людини на високогір’ї  приводить до  активізації 

інших  адаптаційних  механізмів – підсилення еритропоезу,  зсуву  кривої  
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дисоціації  гемоглобіну  вправо [1]; збільшення  синтезу  АТФ,  підвищення 

проникливості  кисню в периферичних капілярах, збільшення  щільності 

капілярів та  мітохондрій у клітинах  скелетних м’язів тощо. 

       Узагальнення  результатів чисельних досліджень, проведених  із проблем 

адаптації  людини до умов  високогірної гіпоксії (кисневої недостатності), 

дозволило  Ф. Меєрсону [1] виділити ряд  скоординованих між собою в діях 

механізмів: 

- механізми, мобілізація яких може забезпечити достатню доставку 

кисню в організм, незважаючи на його  дефіцит у середовищі: 

гіпервентиляція; гіперфункція серця, що забезпечує рух від легень до  

тканин  збільшеної кількості крові; 

- поліцитемія: відповідне збільшення кисневої ємкості крові; 

- механізми, що забезпечують доставку кисню у мозок, серце і в інші  

життєво важливі  органи, незважаючи на гіпоксемію, а саме:  

розширення артерій  та капілярів мозку, серця тощо; 

- зменшення  дифузійної відстані для  кисню між  стінками капілярів  та 

мітохондріями  клітин за рахунок утворення  нових капілярів та 

видозміни  клітинних мембран; 

- збільшення здібності клітин утилізувати кисень внаслідок зросту 

концентрації міоглобіну;   збільшення  здібності клітин  та тканин  

утилізувати кисень із крові  і утворювати  АТФ, незважаючи  на 

нестачу кисню; 

- збільшення анаеробного  ресинтезу  АТФ за рахунок  гліколізу, що 

оцінюється  багатьма  дослідниками  як найбільш суттєвий механізм  

адаптації.  

Збільшення висоти  веде до  збільшення долі  анаеробного шляху 

енергозабезпечення при  виконанні  стандартної роботи.                                            

Слід  при цьому зауважити, що  показники концентрації  лактату та pH крові 

виявляються  високоефективними  при оцінці функціональних  можливостей 
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працюючої на висоті людини, її реакції на фізичне  навантаження – зі 

збільшенням висоти підйому  концентрація лактату  м’яза  при  виконанні  

60-ти хв. роботи  на  пороговому рівні анаеробного обміну  різко зростає. В 

той же час, як показують дослідження , концентрація  у м’язах  інших 

речовин, що забезпечують енергообмін  при роботі (АТФ, АДФ, глікоген) 

майже  не змінюється, що свідчить про високу здібність організму до 

мобілізації різних шляхів  енергозабезпечення на різних  висотах. 

      Дослідження  концентрації глікогену  в робочих м’язах  та  печінці 

відразу після фізичного навантаження показують, що концентрація  глікогена 

в м’язах  не змінюється, проте  з висотою вона суттєво зменшується. 

      Пристосування  організму  людини до змін  температури навколишнього 

середовища, яке зводиться до  розсіювання  тепла в умовах  високих  

температур  та його  збереженню  при  низьких  температурах, відноситься до 

найбільш важливих адаптаційних  механізмів людини при  роботі в 

екстремальних умовах. Відомо,   що від   60 до 80 %  енергії, що 

виробляється в організмі у вигляді тепла переходить у довкілля, і лише 20-40 

% перетворюється в корисну роботу. 

      У нормальних атмосферних умовах  збереження  теплового балансу не є  

проблемою для організму: надлишкове  тепло, що утворюється в процесі  

метаболізму, розсіюється  в результаті  передачі та конвекції (20-30 %), 

випромінювання  (50-60%) та випаровування (20-25%). При  передачі тепло  

переходить  шляхом молекулярного контакту  більш теплих тканин з  менш 

теплими, а при конвекції – в результаті контакта шкіри з  оточуючими  її  

повітрям та водою, при випроміненні -  шляхом передачі надлишкового тепла 

у вигляді інфрачервоних  променів, а при   випаровуванні – випаровуванням 

поту. При виконанні  інтенсивної роботи в умовах спекотної сонячної погоди 

основним механізмом  виділення тепла  є випаровування. 



17 

 

       Оптимальна температура повітря для  видалення тепла для повноцінної  

життєдіяльності в умовах основного обміну лежить у межах від 18 °C  до 22 

°C. Інтенсивна         фізична діяльність  зв’язана  зі  зниженням  оптимальної 

температури  повітря. Зокрема, робота  при  частоті  серцевих скорочень   

140-150 уд/хв.  найбільш успішно виконується  при температурі повітря 16-

17 °C  , збільшення частоти  серцевих скорочень до 170-180 уд/хв. пов’язано 

із зменшенням  зони комфортності до  13-14 °C  . 

       Зміна  температури  зовнішнього середовища  відносно оптимального  

рівня приводить  до зникнення  фізіологічно ефективної різниці між  

внутрішньою і зовнішньою температурою тіла, що  вимагає  від організму 

адекватних  реакцій,  спрямованих на  підтримку теплового балансу. 

       У фізіологічній науці вважається [6], що інформація про зміни 

зовнішньої температури надходить  в організм головним чином через 

терморецептори  шкіри. Вважається, що холодові рецептори розташовані  на 

глибині 0,17 мм, а теплові – 0,30 мм. Центр термогеруляції, куди надходять 

сигнали  від терморецепторів, (2-5 імпульсів в секунду) , розташований в 

гіпоталамусі; збудження  передньої частини  гіпоталамуса  активізує процес 

тепловіддачі, а  задньої -  теплопродукції. 

      При розгляді  проблем терморегуляції  та адаптації  до дії високих 

та низьких температур, як правило,  орієнтуються на  стандартну  

температуру тіла. Однак фізіологічна температура  різних  тканин  та органів 

тіла  коливається  в широкому діапазоні. Наприклад, при оптимальній 

кімнатній температурі (21 °C  ) температура  поверхні тіла  в середньому 

складає  33 °C  . 

       Температура  поверхні кінцівок значно  нижча  середньої температури  

поверхні тіла. На це звертає увагу Павлов І.П., відзначаючи, що можна   

органи  теплокровної тварини поділити на дві групи:  органи з постійно  

високою температурою і органи, з температурою, що змінюється, і  
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опускається нижче  рівня внутрішньої . Не може не бути  фізіологічної  

різниці між тканинами внутрішньої порожнини  зі щоденним  коливанням 

температури в 1 °C   та  тканинами й органами  шкіри, температура яких 

може коливатись у межах 10 -20 і більше градусів. Значить ,  теплокровну 

тварину  можна подати  ніби таку, що складається з двох  частин: власне як 

теплокровну і холоднокровну. Слід очікувати, що і інші  умови 

життєдіяльності цих половин можуть відрізнятися між собою [7]. 

    Експериментальні та лабораторні дані  свідчать, що є різниця і в 

температурі глибоких тканин: печінки, серця, головного мозку та інших 

органів. Наприклад, температура в печінці  приблизно на 1-2 °C    вища за  

температуру в  глибокому ректальному середовищі. Тут  температура 

відносно постійна. Теплове навантаження при  виконанні  роботи в умовах 

спеки визначається  інтенсивністю роботи, температури навколишнього 

середовища та  потенціалом випромінювання.  Величина  теплового  

навантаження може бути охарактеризована такими показниками, як 

підвищення внутрішньої температури,  середньої температури шкіри, 

реакцією системи транспорту кисню тощо. 

            Інтенсивна робота в умовах спеки пов’язана із накопиченням в 

організмі тепла  як за рахунок  інтенсифікації метаболічних процесів, так і  за 

вплив  високої температури  довкілля. При дії  на організм високої  

температури відбувається перерозподіл кровотоку – збільшеня кровотоку 

через шкіру і його  зменшення через органи внутрішньої сфери. Так за  

літературними даними [8], виконання роботи при температурі  вищій за  40°C  

може  призвести до  зниження об’ємної  швидкості у нирках   на 40-50% , а у 

печінці – на 40 %. 

Перерозподіл  кровотоку означає і перерозподіл  потоків кисню в 

органи і тканини:  різко зростає кількість кисню, що надходить у клітини 

шкіри, що відзначаються низьким рівнем обмінних процесів і  зменшується  - 
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до внутрішніх органів з високим рівнем обміну. Швидкість  обмінних 

процесів у печінці і  нирках  в 4-10 разів відповідно вище ніж у шкірі. 

Зниження швидкості утилізації кисню під дією високої температури 

стимулює в печінці та нирках активізацію гліколізу, відокремлення процесів 

окиснення та фосфорилювання, що знижує економічність  біореакцій.  

Різка  теплова дія на організм сприяє розвитку тканинної гіпоксії, 

близької  за своїм характером до  високогірної  гіпоксії. Інтенсивна робота в 

спеку  різко підвищує швидкість процесу дихання у  мітохондріях клітин 

скелетних м’язів, швидкість  утилізації кисню. Таким чином,  виникає  

зміщення  енерготворення в неекономічну сторону, що пов’язано зі значним 

зростанням теплопродукції. Як свідчать  експериментальні дані [9] фізичні 

навантаження  в умовах  спеки викликають  різке зниження  економічності 

роботи – підвищується  витрата  глікогену  в м’язах  і збільшується 

накопичення  лактата, а це призводить до розвитку втоми,  зниженню 

інтенсивності і тривалості  роботи. 

         Реакція організму на дію  низьких температур, що характерно  для 

інтенсивної роботи в умовах середньо- та високогір’я, спрямована на 

збільшення теплопродукції та зменшення  тепловіддачі. Реакції  на холод 

одних і тих же органів та механізмів можуть сприяти як виробництву тепла 

так і його збереженню.  Основним механізмом є підвищення  ізоляційної  

можливості  шкіри за  рахунок спазму судин шкіри (вазоконструкція).  

Найбільш значна вазоконструкція  спостерігається  у кінцівках. Кровообіг  

через пальці рук  може зменшитись у 100 разів,  а  температура в них  може 

знизитись  до  температури навколишнього середовища. Зменшення  

кровотоку  в шкірі  при роботі  супроводжується його збільшенням  у 

внутрішній  сфері та скелетних м’язах, що сприяє  збільшенню 

теплопродукції. Людина  збільшує теплопродукцію  завдяки 

скорочувальному (м’язовий тонус) і  нескорочувальному  термогенезу 

(хімічна терморегуляція), що   проявляється  в результаті  розпаду АТФ і   



20 

 

звільненні  теплової енергії  і вимагає при цьому  суттєвої  активізації  

ферментативних  процесів  та витрат  енергетичних субстратів (жирів та 

вуглеводів). 

        Експериментальні  дані свідчать [10], що зниження  температури 

внутрішньої сфери та скелетних  м’язів  нижче  оптимального  рівня 

призводить  до суттєвого  зниження максимального рівня  утилізації кисню,  

серцевого викиду,  частоти серцевих скорочень,  економічності роботи  та  

працездатності людини. 

        Встановлено [11], що  збільшення  інтенсивності метаболізму  в 10 разів  

в порівнянні із  рівнем основного  обміну дозволяє  підтримувати   тепловий 

баланс при  температурі  - 20 °C . Виконання тривалої роботи в  умовах 

холоду значно  знижує  можливість  використання  жирних кислот для  

звільнення енергії.  Це являється наслідком  звуження судин внутрішніх  

тканин  - основного місця  зберігання  ліпідів  і  утруднює  кровообіг у 

тканинах,  де мобілізуються  вільні жирові кислоти. 

        Процес адаптації  організму  до  холоду  є  особливо ефективним,  коли  

дія холоду  супроводжується інтенсивною  фізичною роботою.  Одночасна 

дія  цих  механізмів  адаптації  збільшує ККД  як терморегуляторної 

активності так і  діяльності  м’язів. 

        У  роботах багатьох авторів [12, 13]  підкреслюється, що  тривала  

робота аеробного характеру  вимагає  і  інтенсивного поповнення  запасів  

рідини  в організмі  і   поповнення   енергетичних  ресурсів,  які    в значній  

мірі вичерпуються уже за 1 – 1,5 год інтенсивної роботи. Подальше  

продовження  роботи  вимагає  поповнення  вуглеводів в  організмі  з 

інтенсивністю  не меншою за  40-60 г/хв.  При  цьому важливо знайти 

оптимальне співвідношення між об’ємом  рідини і концентрацією  глюкози в 

ній, тому що високий вміст глюкози  в рідині  скорочує  швидкість   

опорожнення шлунка і всмоктування  рідини. 
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       Зайва  кількість  вуглеводів  у  розчині  може  зменшити  абсорбцію  

рідини в кишківнику,  а недостатня - може  негативно впливати  на 

працездатність ,  обмежуючи  окиснення  вуглеводів  при  виконанні  

тривалої роботи. Тому  вибір  оптимальної  концентрації  вуглеводів  як і 

вибір    раціонального питного  режиму  є   важливими факторами  

ефективного  забезпечення роботи  енергією.  У багатьох дослідженнях  

звертається   увага  на один  важливий момент : інтенсивність  окиснення 

вуглеводів  у тканинах  може обмежуватися  або  їх  видаленням у велике 

коло кровообігу, або інтенсивністю  поглинанням  працюючими м’язами. 

При  цьому  підкреслюється , що  надлишкова кількість  вуглеводів  в 

організмі не є корисною для використання в якості  енергетичного субстрату,  

тому що  максимальна  інтенсивність  окиснення  вуглеводів у м’язах  

складає біля 1 г/хв [15].  

Звертається увага дослідників  на той факт, що незалежно від режиму  

вживання рідини і  концентрації в ній  вуглеводів  протягом першої години 

роботи  не може бути  окиснено  більше ніж  20 г  вуглеводів,  а при  

продовженні  роботи  інтенсивність   їх окиснення  різко  зростає:  може бути 

доведена до 60 г /год  [15]. Більше того  вживання  напоїв  із підвищеною  

концентрацією  вуглеводів  протягом  перших  60 – 90 хв негативно впливає 

на окиснення жирів, прискорює утилізацію вуглеводів, знижує економічність  

роботи і  призводить  до передчасної  втоми [14]. Експериментально  

доведено [14], що  вживання вуглеводних розчинів  після цього проміжку 

часу дозволяє  підтримувати   оптимальний  рівень  концентрації  глюкози в 

крові та її використання як субстрата окиснення, що  допомагає  продовжити  

фізичну роботу без  зниження глікогену у м’язах [15]. 

Інтенсивна робота людини в екстремальних  умовах довкілля може 

призвести до появи стомлення.  БСЭ (Большая советская энциклопедия) 

визначає  стомлення як  сукупність  змін у фізичному   та психічному  стані 

людини  та  тварини, що розвиваються  у результаті  діяльності  і призводить  
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до тимчасового зниження  її ефективності. Суб’єктивним  відчуттям  є втома. 

 Вивчення  різних  сторін  проблеми  стомлення займає  провідне  місце 

в дослідженнях  видатних  вітчизняних  фізіологів: І.М.Сеченова [16], 

А.А.Ухтомського [17], І.П.Павлова, Л.А.Орбелі, Г.В.Фольберта [18] та 

багатьох їх  учнів [19].  Г.В.Фольберт , спираючись  на  основні положення  

та методи, розроблені    І.П.Павловим, довів , що в різних органах  людини 

при інтенсивній або довготривалій  діяльності  наступають зміни, які 

характеризуються  послабленням функції органа, зниженням її 

повноцінності. Працездатність органа  не є його постійною властивістю, а  

визначається в кожен данний  момент рівнем, навколо якого  коливається 

баланс  процесів виснаження і  відновлення. Яковлев Н.Н. [20]  також вважає, 

що  стомлення -  це стан  організму, що настає в результаті  напруженої або  

довготривалої  діяльності. Стомлення, на думку Яковлева Н.Н., це є цілісна  

реакція організму,  що розвивається  при провідній і інтегруючій ролі 

центральної нервової системи. При цьому чим більш тяжка праця , тим 

більшого значення  набувають  зміни, що виникають   в працюючих робочих 

органах і м’язах. 

За  даними Ж.Шеррера [21], стомлення приводить або до зниження 

працездатності або до зменшення економічності функції організму,  

зменшення коефіцієнта корисної дії при  збереженні порівняно високого 

рівня працездатності. 

У процесі напруженої м’язової  діяльності  стомлення може бути до 

певної міри  призупинено за рахунок активізації нервових   та гуморальних 

механізмів,  що забезпечують доставку кисню  та харчових речовин до 

працюючих  тканин. Із самого початку м’язової роботи  виникає дефіцит 

кисню, який у подальшому може або зменшитись (за рахунок збільшення 

швидкості  доставки кисню), або перерости у значний  кисневий борг (якщо 

швидкість доставки кисню не буде відповідати  запиту м’язів  на кисень). 

Чисельні дослідження показують, що незважаючи  на збільшення  поетапної 
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доставки кисню  при напруженій роботі (за рахунок  збільшення величини 

легеневої  вентиляції, роботи серця та  збільшення утилізації кисню із крові  

тканинних капілярів), виникає  зменшення запасів  кисню у венозній крові. 

Венозна гіпоксемія  при напруженій  м’язовій  діяльності  викликає зсуви  

кислотно-лужного  стану крові: проявляється тенденція  до накопичення  

недоокиснених  продуктів обміну і pH  крові знижується. Кисневі режими 

організму стають менш економічними. Дослідження показали,  що 

зменшення коефіцієнта корисної дії , зміна електричної активності 

працюючих м’язів,  її механічної  вартості при їх співставленні  із змінами  

кисневих  режимів організму в динаміці  інтенсивної  м’язової роботи,  що 

основним  фізіологічним механізмом розвитку стомлення є  тканинна  

гіпоксія [22].  Зниження напруження кисню  у волокнах  м’язів   обмежує  

можливість подальшої інтенсифікації   окислювальних процесів, що  є 

причиною  зниження фосфатного потенціалу,  збільшення співвідношення  

між  відновленим та окисненим  никотинонукліотидами,  зростання ступеня   

редукції цитохрома,  що здійснює вплив на роботу  регуляторів  

мітохондріального  дихання [23]. Зниження  запасів креатинфосфату,   

швидкості  ресинтезу АТМ є основним фактором, що  обмежує 

працездатність, та  впливає на  функцію  волокон м’язів. 

Таким чином, лабораторні та експериментальні дані свідчать, що  

напружена фізична робота супроводжується таким напруженням кисневих 

режимів організму, які ведуть  до розвитку  тканинної  гіпоксії, зсувам  

гомеостазу,  порушують  іонну рівновагу, обмежують енергетичні  резерви,   

знижують функції  груп м’язів.  
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1.2. Математичне моделювання функціональних систем організму. 

Літературний огляд 

 

 Експериментальні та лабораторні дані щодо стану організму при 

інтенсивній роботі в екстремальних умовах зовнішнього та внутрішнього 

середовищ (зміна барометричного тиску, складу дихальної суміші, 

температурний режим при діяльності, вірусні захворювання) свідчать, що в 

стабілізації стану необхідна взаємодія всіх функціональних систем організму 

– системи дихання та кровообігу, теплового обміну, систем формування 

енерговитрат та поповнення організму енергетичним субстратом та 

механізмів їх регуляції при зовнішніх та внутрішніх збуреннях стану. І хоча 

фундаментальні знання з фізіології людини одержані на основі аналізу 

лабораторних та експериментальних даних в результаті використання 

властивих для цієї сфери науки методів та прийомів, в останні півстоліття 

для одержання додаткових даних та проведення узагальнень широке 

застосування знайшли методи математичного моделювання динамічних 

процесів, що відбувалися в організмі при його життєдіяльності. Цьому 

сприяли наукові праці засновника кібернетики Н.Вінера, а також інших 

видатних вчених як в області біології так і математики – Р. Беллмана, У. 

Кеннона, К. Бернара, В.М. Глушкова, М.М. Амосова та багатьох інших.  

 

1.2.1. Математичні моделі функціональної системи дихання та 

кровообігу 

Відомо, що основна функція системи дихання та кровообігу людини 

полягає в своєчасній та ефективній доставці кисню в працюючі органи та 

тканини, як окислювача енергетичних субстратів, і виводу з організму 

вуглекислоти, що утворюється в результаті метаболічних процесів – в 

клітинах тканин. 



25 

 

 При інтенсивній роботі та особливо в екстремальних умовах в тканинах 

і в організмі в цілому розвивається гіпоксія (киснева недостатність), процес  

розвитку якої та механізми її компенсації відносяться до класичних тем 

досліджень у фізіологічній кібернетиці. Даній тематиці присвячені наукові 

праці Амосова М.М. [24], Анохіна П.К.[25], Гайтона А. [27], Гродінза Ф. [28], 

Кислякова Ю.А. [29], Колчинської А.З. [31], Ліщука В.П. [32], Марчука Г.І. 

[33], Новосельцева [34], Погожева І.Б. [35], Шумакова В.І. [36] та багато 

інших вчених. 

 Величезний експериментальний та глибокий теоретичний матеріал, 

висловлений класиками досліджень функціональних систем дихання та 

кровообігу Сеченовим І.М., Прістлі Дж., Бором К., Бером П., Холденом Дж., 

а також Березовським В.О. [37], Бреславом І.С. [38], Гайтоном А., 

Колчинською А.З., Фолковим Б. [39], Хаютіним В.М. [40], Шиком Л.Л. та 

багатьма іншими відомими вченими дає змогу моделювати процеси дихання 

та кровообігу на різних абстрактних рівнях. 

 З усіх моделей розроблених для функціональної системи зовнішнього 

дихання організму людини, слід виокремити модель Н. Грея, яка задала 

поштовх інтенсивному вивченню процесів газообміну математичними 

засобами. Модель Грея не так концентрується на процесі масопереносу газів 

в легенях, крові та тканинах, як  дає змогу представити систему дихання як 

систему із зворотнім зв’язком і створює основу для визначення залежності 

між альвеолярною вентиляцією   та напруженнями кисню pO2, 

вуглекислоти pCO2 і кислотністю pH артеріальної крові. 

 При виведенні закону роботи керуючої системи, названого  Греєм 

хімічним рівнянням вентиляції, було прийнято припущення, що кожен з 

показників хімічного складу крові  pCO2 , [H
+
] надає незалежного ефекту 

вентиляції, тим самим впливає на регуляцію. Використовуючи 

експериментальні дані по реакції на вдосі та дані по зрушенню кислотно-

лужної рівноваги в процесі обміну речовин, він розділив ефекти впливу 
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pCO2, [H
+
 ] де кожен ефект мав свою вагу. Базуючись на цих припущеннях 

емпірично був виведений закон роботи системи регуляції зовнішнього 

дихання в стаціонарному режимі. 

Відштовхуючись від теоретичних досліджень Грея, Ф. Гродінз 

розробив математичну модель для дослідження динаміки вентиляції при 

зміні концентрації вуглекислого газу в дихальній системі. При створенні 

моделі Гродінза були прийняті деякі обмеження на перебіг процесу 

газообміну. Ця модель, як модель дихального гомеостата, викладена в 

багатьох монографіях. При створенні своєї моделі Гродінз використовував 

елементи системного аналізу – так, виділяється керуюча та керована системи, 

які відповідають за перебіг процесу газообміну, та розділяються тканинні 

резервуари організму, де відбувається поглинання кисню і вироблення 

вуглекислого газу, на два окремі – перший резервуар включає в себе життєво 

важливі органи, з умовною назвою "мозок", а другий - периферичні органи та 

тканини, з умовною назвою "не мозок"; виводить рівняння, базуючись на 

принципах матеріального балансу та нерозривності потоку, що описують 

динаміку напружень респіраторних газів у легенях, крові та тканинах. 

Суттєвим обмеженням моделі Гродінза є представлення легенів резервуаром, 

через який гази протікають зі швидкістю, що визначається хімічним складом 

крові. 

 Одним з припущенням автора моделі було те, що під час вдиху 

підтримується рівність pCO2 в дихальній суміші, альвеолах та крові, що 

накладає певні обмеження на цю модель. В деяких роботах намагаються 

усунути дані обмеження Гродінза. Наприклад, в роботі Шабєльникова В.Г. 

процес газообміну в легенях розглядається в умовах періодичної вентиляції 

легень [41]. 

 При побудові математичної моделі дихального хемостату Гродінз 

використовує апарат теорії звичайних диференціальних рівнянь, [42]. З точки 

зору тих задач, які ставились при моделюванні, а саме визначення закону 

регуляції вентиляції в залежності від хімічного складу крові, такий вибір 
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апарату був виправданий. Вивчення топографії змін pO2 і pCO2 в часі і в 

тканинному просторі в процесі масо переносу та масообміну газів в організмі 

вимагає використання апарату теорії диференціальних рівнянь з 

розподіленими параметрами. Так в роботах Кислякова Ю.А. [29] вивчено 

динаміку pO2  в крові та в тканинах мозку, а Лябах К.Г. [43],  дослідила 

топографію pO2 і pCO2 в скелетних м’язах при різній інтенсивності фізичних 

вправ. 

 Колчинська А.З. та Місюра А.Г запропонували в [31] модель процесу 

масо переносу та  масообміну респіраторних газів в організмі людини та 

дельфінів,  яка є значним розвитком моделі Ф. Гродінза. В цьому розділі 

дисертації не приводиться детальна характеристика цієї моделі, так як один із 

її варіантів буде наведено в Розділі ІІ, де будуть представлені моделі 

механізмів взаємодії функціональних систем організму при роботі в 

екстремальних умовах довкілля. 

 В моделі Колчинської А.З. та Місюри А.Г [31] розглянуто процес масо 

переносу та масообміну респіраторних газів через альвеолярно-капілярну та 

капілярно-тканинну мембрани з врахуванням їх структурних та 

функціональних особливостей. Це дозволило вивчати транспорт газів в 

організмі людини на дихальному циклі -  під час вдоху, видиху та паузи – з 

урахуванням біофізичних та біохімічних особливостей процесу. Крім того 

тканинні резервуари диференційовані та розглядаються з урахуванням 

особливостей енергообміну в тканинах мозку, серця, печінки, нирок, 

скелетних м’язів, тощо.  Тим самим було зроблено важливий крок до 

побудови моделей газонасичення тканин і дослідження процесу розвитку 

кисневої недостатності в них. Запропонована в [31] модель хоча і містила 

побудовані на основі експериментальних даних співвідношення для 

визначення  та об’ємної швидкості системного кровообігу Q, її не можна 

було вважати замкненою. Для розрахунку кисневих і вуглекислотних 

режимів в організмі людини при зміні умов її життєдіяльності необхідно 



28 

 

було задавати цілий ряд параметрів (швидкість утилізації кисню в різних 

тканинних регіонах та органах, тощо) або гіпотетично, або використовувати 

експериментальні дані, які на сучасному рівні технічного забезпечення 

біоекспериментів отримати надзвичайно важко, якщо неможливо. А без 

вирішення задач про керування функцією системи дихання при зміні рівня 

енерговитрат, умов зовнішнього середовища, використання такого типу 

моделей пов’язано із значними труднощами. 

 Для фізіології дихання центральними проблемами є регуляція систем 

зовнішнього дихання, тканинного дихання та кровообігу. Визначення 

стимулів регуляції цих систем та вибір критеріїв оптимізації їх режимів 

функціонування і визначили, в основному, особливості та характер 

математичних моделей. 

 Більшість із запропонованих моделей регуляції побудовані за схемою 

керування масопереносу газів зі зворотнім зв’язком. Але використання 

методу регуляції за відхиленням від «уставки» не завжди виявлялось 

виправданим. Так, для того, щоб привести теоретичну поведінку  у 

відповідність до експериментальних даних, довелось вводити «змінні 

уставки», що викликало критику концепції оптимальності в фізіології, а 

Розен Р. [44] висловив сумнів щодо можливостей використання методів 

теорії автоматичного регулювання для пояснення природи механізмів 

регуляції фізіологічних процесів. 

Однак подальший розвиток теорії оптимізації (Беллман Р.[45], 

Понтрягін Л.С. [46]), теорії адаптивних систем (Ципкін Я.З. [47]) представив 

дослідникам нові поняття і більш потужні методи для розв’язання 

оптимізаційних задач. Виявилось, що методи простору станів є досить 

ефективними для опису регуляторних реакцій систем зовнішнього дихання 

та кровообігу. Так, Новосельцеву В.М. за їх допомогою вдалось провести 

детальний аналіз стаціонарних режимів цих систем і встановити чутливість 

різних параметрів до зміни рівня енергетичного обміну. Все більше 
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дослідників задачу визначення функцій системи зовнішнього дихання 

формулюють як задачу оптимального керування динамічною системою. 

Визначною в цьому плані слід відзначити роботу Ханіна М.А. та Левадного 

В.Г, [48], в якій якість регуляції системи зовнішнього дихання забезпечується 

енергетичним критерієм оптимальності. 

 У перших роботах з математичного моделювання системи зовнішнього 

дихання ця система вивчалась ізольовано, без зв’язку з іншими 

функціональними системами організму людини, то згодом для того, щоб 

результати моделювання були адекватними до реальних експериментальних 

даних, стало необхідним врахувати їх взаємодію, хоча б із системою 

кровообігу. 

Гіпотеза Коха Е. [49], що основним параметром регуляції системи 

кровообігу є артеріальний тиск, породила безліч варіантів моделей регуляції 

серцево-судинної системи. Найбільш повно цей підхід регуляції реалізований 

при моделюванні внутрішньої сфери в роботах акад. М.М. Амосова та його 

учнів. 

 На відміну від системи зовнішнього дихання система кровообігу 

багатофункціональна і є непростим визначитись з критерієм оптимального 

функціонування цієї системи. Але все ж таки більшість дослідників вважає, 

що зміни в системі кровообігу спрямовані на забезпечення рівності темпів 

доставки кисню до тканин темпам його утилізації в метаболюючих тканинах. 

У зв’язку з цим своєчасною виявилась концепція Колчинської А.З. та Лауер 

Н.В. [49, 50] про кисневі режими організму згідно з якою регуляція 

здійснюється єдиною системою, що координує складну роботу багатьох 

різних механізмів і підкорює її основній задачі – підтримувати на 

оптимальному рівні кисневі параметри на всьому шляху кисню в організмі, 

забезпечувати відповідність його доставки кисневому запиту тканин. Згідно з 

цією концепцією математичні моделі регуляції повинні розглядати сумісні дії 

систем зовнішнього дихання, кровообігу, тканинного дихання, які 

спрямовані на забезпечення кисневого запиту тканин. 
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 Спираючись на ці принципи була розроблена модель функціональної 

системи дихання, в розробці якої прийняли участь вчені Інституту 

кібернетики імені В.М. Глушкова  Пшеничний Б.М, Марченко Д.І, Онопчук 

Ю.М, Полінкевич К.Б і iнші [50, 52-54] при тісній співпраці з вченими 

Iнституту фізіології імені О.О. Богомольця та інших наукових установ. 

 

1.2.2. Математичні   моделі теплообміну та терморегуляції організму 

людини 

 

Система теплообміну  і терморегуляції людини як і система дихання та 

кровообігу виявилась  найкращим і  найпоширенішим об’єктом  

математичного моделювання. Моделям теплового балансу  і терморегуляції 

присвячено багато публікацій  [58]. Серед моделей  теплообміну, що 

представлені системою  звичайних диференціальних  рівнянь,  та одержані з 

використанням принципів  матеріального  балансу та  нерозривності потоку,  

найбільш поширеною є  модель Харді – Столвійка [59, 60]. Особливістю  

моделі, в якій  рівняння теплового балансу виписані для  структури  

організму у вигляді системи  циліндричних форм, є обрана концепція  

керування із  зворотним зв’язком: відхилення температури  від “уставочного”  

середнього  значення викликає  регулюючі реакції, спрямовані на збереження 

цього значення.  

Згідно з [59] прийняті “уставки” – середня температура  мозку – 36,6 ° 

C,  шкіри – 34,1° C, скелетних м’язів  - 35, 88° C. Коли поточна температура  

в цих тканинах змінюються, регуляція здійснює  теплопродукцію і 

тепловіддачу організму.  В основу  геометричної інтерпретації тіла  автори 

поклали принцип його  поділу на об’єми циліндричної форми 

(компартменти), кожен з яких розділено на  декілька  шарів 

(субкомпартменти). Серед   компартментів  виділені голова, руки, тулуб, 
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ноги та ступні. Кожен  із них  включає  чотири концентричні  шари (шкіра, 

жир, м’язи, внутрішні органи). Для кожного  субкомпартмента виписуються  

рівняння  теплового балансу, згідно з якими температура у кожному шарі 

компартментів формується з урахуванням теплоємкості, маси, конвективного 

переносу тепла кров'ю, теплопередачі  кондукцією  між  сусідніми 

компартментами, потужності м’язів серця, метаболічної продукції тепла, 

змішаного (  конвективного та радіаційного)  теплообміну  з навколишнім  

середовищем, тепловіддачу шляхом випромінювання тощо. Кровоток у цій 

моделі  у кожному компартменті  вважається  постійним і рівним базальному 

значенню. Теплопередача кондукцією  між сусідніми шарами визначається  

як  добуток  коефіцієнта  теплопровідності  шару ( сегмента)  на  градієнт 

температури між  шарами. 

         Модель Харді – Столвійка успішно випробувана  фахівцями  при 

вивченні теплових реакцій людини на різні  збурення умов  довкілля і рівнів 

фізичного навантаження. Однак  недоліком моделі Харді –Столвіка, як 

моделі із циліндричною архітектурою,  є те, що ця модель не може 

прогнозувати теплові реакції в окремих  життєвоважливих органах у 

внутрішній сфері. 

        Простішим варіантом моделі Харді – Столвійка є двовузлова модель Оде 

та Берглинда [61], яка успішно  використовувалась  для  прогнозування  

реакцій системи терморегуляції при  процедурі  магнітно-резонансної терапії.  

        Відомо, що в результаті обмінних процесів, які відбуваються  в 

організмі,  виділяється  певна  кількість тепла. Кількість тепла, що  

виробляється в організмі повинна бути  рівною кількості тепла, що 

відводиться у навколишнє середовище. 

        Для оцінки  розподілу температур в  організмі  найбільш продуктивними  

виявились  мультикомпартментальні  математичні моделі  енергетичних 

процесів теплообміну і терморегуляції, розроблені І.Й.Єрмаковою [62]. У цій 
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моделі чітко виділені два процеси – процес пасивного переносу тепла і 

процес активного  переносу як процес керування, що забезпечує тепловий  

гомеостаз організму під  дією зовнішніх  збурень.  Модель пасивного 

переносу описує процеси   теплоутворення, теплопередачі,  і теплообміну і є 

по суті моделлю теплофізичних властивостей організму. Тому  ця частина 

моделі будується на основі  добре вивчених фізичних законів. 

        В основу  математичної моделі  переносу тепла покладено рівняння  

теплового балансу, виписане для  елементарної одиниці, що  представляє 

собою об’єм  циліндричної форми - компартмент.  Геометрична форма тіла і 

структура  визначається   набором компартментів і  встановлених  зв’язків 

між ними. В залежності від  цілей моделювання можна  набирати різні 

структури, що входять до деякого класу моделей. Відмінність моделей  

полягає у ступені   деталізації відображення процесів  теплоутворення,  

теплопередачі та теплообміну, а також температурної  топографії людини. 

Враховується, що у  внутрішніх органах виділяється  70% тепла; скелетні 

м’язи, які  в умовах спокою характеризуються  низькою теплопродукцією, а в  

умовах інтенсивної роботи набувають пріоритетної  ваги. Враховується 

також , що жировій тканині  властива висока  теплоізоляція, а шкіра являє 

собою ділянку, яка взаємодіє із середовищем, через неї  практично 

відводиться  весь потік тепла. 

         Усі математичні моделі, які описують процеси,  що  відбуваються  в 

організмі, будуються при деяких  обмеженнях і спрощеннях.  У моделях  

теплообміну,  запропонованих у [63], прийнято, що  теплопередачею 

кондукцією між торцями циліндрів можна знехтувати, так як площа основ 

циліндрів набагато менша  за їх бокові поверхні. Кровотоки у   

компартментах  представлені системою  паралельних  гілок, що виходять із 

однієї точки. Змішування  теплових потоків, що переносяться кров’ю,  

здійснюються в резервуарах, що включає кров венозних судин, серця та 

легенів. При цьому  температура крові, що втікає у компартмент, однакова і 
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дорівнює температурі в резервуарі  змішування. Температура крові, що 

витікає із компартмента  дорівнює температурі тканин цього компартмента. 

Об’ємна  швидкість крові на вході і виході компартмента  однакова. У 

рівнянні теплового балансу  враховані всі теплові потоки в організмі: 

 утворення тепла в результаті  метаболічних реакцій; 

  теплопередача кондукцією між суміжними компартментами;  

 конвективний перенос тепла кров’ю; 

 теплообмін із середовищем через випромінювання; 

 теплообмін із середовищем конвекцією; 

 тепловіддача випаровуванням з верхніх дихальних шляхів та шкіри. 

Підтримка  температурного  гомеостазу забезпечується або за рахунок 

регуляції теплоутворення, або  за рахунок  регуляції тепловіддачі. 

Розрахунок кількості тепла, що утворюється як  наслідок  обмінних процесів, 

виконується  за  швидкістю  утилізації кисню у компартменті 

                                             KM q 2O        

При цьому враховується калорійний  еквівалент кисню, що залежить від виду 

окиснюваного  субстрату. 

          При оцінці  кількості тепла, що переноситься кров’ю, приймається 

припущення, що артеріальна  кров при русі по судинах зберігає всюди 

однакову температуру. 

         Розрахунок тепла, що  передається від тіла у середовище, або від 

середовища до тіла, здійснюється  за  законом Стефана – Больцмана. 

        Температурний  гомеостаз людини є  підтримання середньої  

температури тіла на нормальному рівні в  назалежності від умов середовища 

та активності організму. В представленій математичній моделі Єрмакової І.Й. 

температурний  гомеостаз підтримується системою  керування динамічною 

системою теплообміну з оберненим зв’язком,  що забезпечує стабілізацію 
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середньої температури тіла. У подальшому в роботі [121, 122]  задача  

терморегуляції ставилась як задача  оптимальної стабілізації теплового стану 

організму. 

 

1.2.3. Математичні моделі процесів імунного захисту 

 

Хвороба людини, навіть якщо вона і не загрожує життю, суттєво 

знижує її працездатність. Сприяти захисту організму людини від 

захворювань призвана імунна система. Результати, одержані останнім часом 

в таких галузях, як молекулярна біологія, генетика, клінічна та 

експериментальна імунологія, допомогли зрозуміти провідну роль імунних 

захисних механізмів в патогенезі інфекційних хвороб. Важливою віхою стало 

відкриття універсального характеру процесу імунного захисту – 

розпізнавання, навчання та пам’яті. А розвиток та вдосконалення 

обчислювальної техніки сприяли створенню відповідних математичних 

моделей та методів їх дослідження. Моделювання інфекційних захворювань 

як напрям наукових досліджень з’явилось близько 50 років тому і 

розвивається завдяки зусиллям різних груп дослідників США, Росії, Італії, 

Великобританії та інших країн світу. 

Однією з перших робіт в області моделювання імунних процесів 

вважається робота Хіджа та Коуела [64]. Авторами було побудовано 

рівняння, що описує зміну кількості антитіл в залежності від числа 

плазматичних клітин. 

В подальшому сформувались два підходи до математичного опису 

процесу імунного захисту. Один з них базується на припущенні про провідну 

роль антигену та являє собою математичне формулювання клонально-

селекційної теорії Бернета регуляції взаємодій між різними популяціями 

клітин імунної системи та вірусним антигеном. 
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Вперше найбільш детальне дослідження математичного опису 

клональної селекції було здійснене американським вченим Беллом. У своїй 

роботі [65] Белл, використовуючи основні гіпотези клонально-селекційної 

теорії Барнетта, будує математичну модель гуморальної імунної реакції на 

моновалентний антиген, що не розмножується. Далі він модифікує модель на 

випадок гетерогенних антитіл та багатовалентного антигену. І пропонує 

спрощену модель імунної реакції на антиген, що розмножується, у якій 

взаємодія між антигеном та антитілом описується в термінах моделі «хижак-

жертва». 

Моллер Р. [66] продовжив і узагальнив ідеї Белла. В своїх працях він 

розглядає випадок вироблення двох класів антитіл lgM та lgG. Перемикання 

синтезу антитіл відбувається через деякий проміжок часу, що залежить від 

концентрації антигену в організмі. При цьому концентрація цих клітин є 

початковою умовою при моделюванні повторного відклику. Моллер 

досліджує Т-та-В-системи імунітету та принципи кооперації між ними в 

процесі антитіло утворення. 

Автор також розглядає модель, що відображає протікання імунного 

процесу в різних органах та системах організму: в крові, лімфатичних вузлах, 

селезінці. Ця модель являє собою комбінацію білінійних схем, кожна з яких 

відображає динаміку компонентів процесів у відповідному органі. 

Італійські вчені Бруті, Кох та Штерм запропонували модель 

гуморальної реакції, [67], що описує гетерогенність популяції імуноцитів за 

допомогою неперервних функцій двох аргументів афінітету та часу. модель 

складають п’ять інтегро-диференціальних рівнянь, що описують динаміку В-

імуноцитів, В-плазмоклітин, антитіл, імунного комплексу та антигену, що не 

розмножується. Припускається, що відбувається генерація В-імуноцитів, а 

швидкість генерації залежить від розподілу афінітету клітинних рецепторів. 
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Імунна система в цих моделях розглядалась з позиції теорії білінійних 

систем. 

Серія робіт присвячена моделюванню імунної відповіді на антиген, що 

розмножується, тобто відповіді проти бактерій, вірусів та пухлинних 

утворень. Імунна відповідь проти бактерій досліджувалась в роботі [68, 69]. 

Випадок клітинної імунної відповіді проти пухлин розглядався в роботах [70, 

71]. 

Вихідні принципи математичного моделювання імунної відповіді на 

інфекційні захворювання були сформульовані академіком Марчуком Г.І. при 

побудові базової моделі інфекційного захворювання у 1975 році. У цій 

моделі на основі системи нелінійних диференціальних рівнянь із запізненням 

розглядалась динаміка популяції вірусів, плазматичних клітин, антитіл та 

характеристики ступеня ураження органу-мішені. Основним завданням цієї 

моделі був перехід до опису хвороби як фізичного процесу взаємодії клітин 

та молекул імунної системи, органу-мішені та патогену. На момент появи 

базової моделі інфекційного захворювання вже були розроблені математичні 

моделі імунної відповіді [65,72]. Проте модель, запропонована Марчуком 

Г.І., має ряд особливостей, що вирізняють її серед інших і дозволяють 

використовувати при теоретичних дослідженнях імунної системи. По-перше, 

в якості базового механізму імунної відповіді використовувалась клонально-

селекційна теорія Барнета, що й на сьогодні зберігає значення 

фундаментального елементу сучасної імунології. По-друге, введення в 

модель змінної величини m (величини, що описує ступінь ураження органу-

мішені), перетворює модель імунної відповіді в модель інфекційного 

захворювання. По-третє, в моделі використані рівняння з запізненнями, що 

дозволяє більш точно описати динаміку імунної відповіді. І нарешті, у 

модель була введена функція ξ(m), що відображає значення інтенсивності 

імунної відповіді внаслідок значного ураження органу-мішені. 
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В роботі учнів Марчука Г.І. (Асаченков А.Л. [73], Бєлих Л.Н. [74], 

Романюха А.А. [75]), базова модель використовувалась для вивчення 

найбільш загальних закономірностей динаміки імунного захисту, а також для 

аналізу різноманітних варіантів перебігу вірусних та бактеріальних інфекцій, 

зокрема механізмів перетікання інфекційних хвороб у хронічний стан, 

лікування хронічних форм інфекцій, дослідження тяжкості вірусного 

гепатиту до варіацій параметрів вірусу в організмі, оптимального керування 

динамікою інфекцій. Хоча рівняння моделі описують розвиток гуморальної 

імунної відповіді при інфекційних захворюваннях, принципи побудови 

рівнянь базової моделі відображають універсальний підхід до моделювання 

інфекційних захворювань. Це дозволило успішно використовувати як саму 

модель, так і її модифікації для аналізу різних інфекцій (грипу, вірусного 

гепатиту, пневмонії, хронічного бронхіту, бронхіальної астми, туберкульозу, 

тощо). Також визначався вплив антигенного навантаження на старіння 

системи імунітету [76]. Під антигенним навантаженням мається на увазі 

сумарний потік молекул біологічної природи, які надходять у лімфатичну 

тканину та викликають процес імунного реагування. Для опису динаміки 

старіння системи імунного захисту використовувалась математична модель 

вікових змін властивостей периферичних Т-лімфоцитів [77]. В результаті 

моделювання одержана оцінка тяжкості перебігу пневмонії для різних 

вікових категорій. 

Дослідження та застосування базової моделі імунного процесу також 

представлені в роботах [78, 79]. 

Роботи [80, 81] присвячені розробці математичних методів системного 

аналізу патологічних процесів у класі рівнянь популяційної динаміки. 

Розглядаються задачі ідентифікації параметрів моделей патологічних 

процесів. Для оцінювання систем із запізненнями пропонується 

оптимізаційний метод на основі функцій чутливості. Розроблені методи 

дослідження стійкості в моделях імунної системи. 
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В роботах [82-84] запропонована імітаційна модель, в якій інфекційне 

захворювання, перебіг якого контролюється імунною системою, 

розглядається як один із видів збурень на систему дихання та кровообігу. 

Подальшим розвитком клонально-селекційної теорії Барнета, що дає 

пояснення процесу утворення антитіл, було дослідження механізмів регуляції 

антитілоутворення. 

Теорія, яка була висунута Ерне [85], полягала в тому, що регуляція 

відбувається навіть при відсутності антигенів у результаті взаємодії між 

різними клонами клітин та антитіл в організми. Ерне припустив, що V-

область молекули антитіла може виступати в ролі антигену. Імунну відповідь 

Ерне можна розглядати як перехід до нового стану рівноваги. В початковому 

вигляді так звана теорія мережевих регуляцій Ерне була асиметричною, 

проте згодом завоювала популярність ідея симетричних взаємодій. 

Математичні моделі імунної реакції, що базувались на теорії Ерне і були 

наслідком антигенних властивостей кожної молекули антигену, були 

запропоновані Ріхтером [86] та Хофманом [87]. 

Моделі імунних мереж були описані в дослідженнях, що проводились в 

Інституті кібернетики під керівництвом акад. В. М. Глушкова [88, 89, 90]. 

Математична модель є системою інтегро-диференціальних рівнянь, що 

описують взаємодії в імунній мережі, а також такі явища, як толерантність 

низької та високої зони, нормальну імунну відповідь, оптимальне керування 

імунною відповіддю. 

Важливим напрямком досліджень при математичному моделюванні 

імунного захисту є динаміка змін стану імунітету при різних видах 

навантаження, а також від різних рівнів харчування [91, 92]. 

Останнім часом з’явились наукові дослідження присвячені 

використанню моделей патогенну для вивчення наслідків прийому 

лікарських препаратів та імунно-терапевтичних засобів. Так в [93] 
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досліджувалась можливість об’єднання популяційних моделей з моделями, 

які традиційно використовуються у фармакології для вивчення впливу ліків 

на популяції патогенну. 

 

1.2.4. Математичні моделі системи вуглеводного обміну 

 

Система  вуглеводного обміну – одна із  найбільш важливих систем, що 

забезпечують  задоволення  енергетичних  потреб  організму. З появою 

першої математичної  моделі В. Бол’є [94], що була присвячена регуляції 

глікемії і враховувала глюкозо-інсулінові зв’язки в організмі  ця система 

стала об’єктом дослідження не тільки фахівців  у галузі фізіології та 

медицини, але  і спеціалістів  у галузі точних  наук – математиків та 

кібернетиків. Незважаючи  на те, що в літературі   були відомі  схеми  

регуляції глікемії, а саме  проста модель  В. Бол’є дала початок   

індуктивному  процесу  дослідження  системи  вуглеводного обміну  методом 

математичного моделювання.  Ця модель  містить два пула -  інсуліновий та  

глюкозний  і тому  враховує лише глюкозно-інсулінову  взаємодію. 

Аналогічні за складністю лінійні  диференціальні  рівняння з постійними 

коефіцієнтами використовувались  і в  інших  наукових працях [95], хоча 

експериментальні дані вказували на  нелінійність та  залежність від часу  

швидкості секреції інсуліну. 

        Подальший розвиток  моделей регуляції глікемії пішов двома шляхами. 

Перший із них пов'язаний  із збільшенням  розмірності системи рівнянь,  що  

враховує більшу кількість взаємодіючих факторів,  другий – з ускладненням  

структури самих рівнянь, що дозволяло  з більшим ступенем  адекватності 

відображати взаємодію метаболітів і  регуляторів у системі вуглеводного 

обміну. 
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        Так  уже в 1962 році В.Бол’є модифікував свою модель – представив її у 

вигляді  чотирьох диференціальних  рівнянь,  що описують процеси, перебіг 

яких здійснюється у двох  компартментах – судинному і несудинному і в 

кожному  розглядається глюкозно-інсулінова взаємодія. При  цьому в моделі 

не  конкретизуються функціональні  залежності фазових швидкостей від 

фазових координат. У подальшому ці залежності лінеаризуються, і робочий 

варіант моделі  являє  собою лінійну  систему диференціальних  рівнянь 4-го 

порядку. Серед моделей такого типу слід  відзначити  модель групи авторів 

[96], яка представлена  системою шести лінійних диференціальних рівнянь, 

що  описують динаміку концентрації глюкози в крові, в компартменті   

всмоктування, в компартменті переробки їжі, в концентрацію інсуліна  в 

плазмі і дозу інсуліна в компартменті підшкірної ін’єкції  і підшкірного 

розподілу. 

        Аналогічний підхід використаний  в ряді  робіт С.І.Кифоренко зі  

співавторами [96, 97]  при математичному   моделюванні  системи 

регулювання  вуглеводного і  ліпідного обміну. Побудована  система рівнянь, 

щодо аналізу  динаміки  концентрації глюкози,  інсуліну,  вільних жирних 

кислот, глюкокортикоїдів, адреналіну, а  також продуктів обміну – лактату, 

пірувату в м’язовій  та жировій тканинах та глікогену в печінці  і м’язах.  В 

роботі [97] авторами запропонована математична модель  регуляції глікемії 

диференціальними ріняннями із  розривами в правій  частині, що  імітують 

включення різних фізіологічних механізмів при роботі системи в умовах 

гіпер- та гіпоглікемії. Модель  С.І.Кифоренко   із співавторами структурована 

по основних органах, що  беруть участь у регуляції. Окремими ріняннями 

представлені  процеси надходження глюкози із шлунково-кишкового тракту, 

процес глікогенної функції печінки, синтез  цукропідвищуючих гормонів,  

поглинання  глюкози периферійними тканинами,  надходження  екзогенного 

інсуліну, викид надлишків глюкози нирками. 



41 

 

         Нелінійність типу добутку, що описує взаємодію інсуліну з глюкозою 

при  метаболічних перетвореннях глюкози була запропонована Девісом [5] в 

двокомпартментальній моделі інсуліново-глюкозної регуляції. 

        На початку 80-х років минулого століття опубліковані роботи Кобеллі із 

співавторами [102]  і  Альбіссара [99], у яких  представлено новий клас  

моделей регуляції глікемії, в яких раніше розроблені моделі  

використовуються як готові  модулі. Так в [99] модель  об’єднує  особливості 

моделі для відображення динаміки інсуліну [101] і динаміки глюкози [100]. 

Об’єднана модель  описує зміни концентрації  глюкози на периферії, в 

печінці, мозку, нирках, у кишківнику і дозволяє провести порівняльний 

аналіз розподілу глюкози та інсуліну на різних ділянках їх надходження, 

зокрема , в периферійну і воротню   вену. 

        У роботах Кобеллі подається детальний виклад  математичної моделі  

системи регуляції глікемії з урахуванням основних регулюючих гормонів 

інсуліну  та глюкагону. Глюкозна підсистема представлена  

однокомпартментальною  моделлю розподілу і метаболізму глюкози в 

міжклітинній рідині, з урахуванням балансу в печінці як різниці між 

величиною продукції глюкози та її  поглиненням. Крім того в рівнянні  

глюкозного балансу враховується як  інсулінонезалежна  так і 

інсулінозалежна утилізація глюкози і виведення глюкози нарками. 

       Досить детально, п’ятьма  компартментами  подана  підсистема 

розподілу інсуліну. При цьому враховується  його синтез, секреція та 

динаміка у плазмі, печінці та міжклітинній рідині. Одним компартментом  

представлена у  моделі підсистема глюкагону. Готовими  блоками, що 

синтезовані на основі  великої кількості  експериментальної фізіологічної 

інформації,  до моделі  входять функції , що являють собою залежності 

швидкостей  продукції та поглинання глюкози печінкою в залежності  від 

концентрації глюкози у плазмі, а також швидкості утилізації  глюкози  
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периферичними тканинами, інсулінозалежними тканинами (мозок) та нирки. 

Використання цих готових функцій  при  моделюванні значно звужує  

невизначенність, що виникає  при ідентифікації багатопараметричних  

складних систем. 

        Кількісна оцінка достовірності даних, що розраховує  модель, 

проводилась  шляхом  впливу  різними  стандартними  і нестандартними 

тестами  і перевірці  при цьому поведінки процесів, що відбуваються не 

тільки  у плазмі, але і у печінці, на периферії  та у підшлунковій  залозі 

(секреція інсуліна), для котрих були  експериментальні дані. Ця модель  

широко використовувалась  для  перевірки різних алгоритмів  і способів  

управління  патологічним організмом  з використанням   прибора  

автоматичного дозування  інсуліна із зворотнім  зв’язком [214,217,220]. 

       Перше  повідомлення  про  складну модель такого типу, що  у наступних  

працях  називалась авторами інтегральною моделлю, з’явилось  у вітчизняній  

літературі у 1983 р. [105] і  потім детально описана у подальших публікаціях  

[106]. Ця  модель розроблена  під керівництвом В.Н. Новосельцева в 

Інституті проблем  управління разом із I –м  Медичним інститутом  та НІІ 

транспланталогії  та штучних органів. У ній  виділені  три підсистеми: 

підсистема метаболізма глюкози, підсистема метаболізма інсуліна і 

глюкагона. Модель враховує особливості метаболізму глюкози у печінковій  

тканині, що  пов’язані  із процесом  депонування глюкози у вигляді  

глікогена (глікогенез) та його  розпада (глікогеноліз), що залежать від 

інсуліну та глюкагону  відповідно, інсулінозалежну утилізацію глюкози  

периферійними тканинами, витратами  на метаболізм і фізичне  

навантаження, а також  викид глюкози нирками. Розглядались глюкозні  

компартменти  у  печінковому руслі, у периферійному  кровотоці, у 

міжклітинній рідині, в артеріальній  крові, а також синтез і секреція інсуліна 

β-клітинами підшлункової  залози, що стимулюються гіперглікемією і 

гастроінтестинальними гормонами, що  поступають у кров  із шлунка під час  
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вживання їжі. Регуляція  глюкагону  представлена  у моделі  одним  

компартментом. Через  відсутність  достовірної  експериментальної   

інформації  про розподіл його  у різних відділах   організму. Кількість  

диференціальних   рівнянь  у моделі   більше десяти  і змінюється в 

залежності від  конкретних  задач. Вільних  параметрів -  біля 40, у зв’язку з 

чим вона важко  ідентифікується і  являє собою типовий об’єкт  для 

проведення  різних експериментів, що пов’язані  із  розв’язанням  задач з 

метою виявлення або уточнення фізіологічних  механізмів  роботи  системи у 

нормі і патології, а також  для  моделювання  процесу лікування із 

використанням технічних засобів. Під час  розв’язання  останніх до рівнянь 

моделі додаються рівняння,  що описують залежність швидкості інфузії 

інсуліну від вимірюємого  рівня  цукру  у крові. 

       На цій моделі проведена  перевірка  ряду  гіпотез  патогенезу цукрового 

діабету. При цьому гіпотеза виникнення діабету  отримала   підтвердження  

принципової непротирічності - порушення чутливості глюкорецепторів β - 

клітин і бігормональної теорії, що пов’язана  крім дефіциту  інсуліну із  

гіперглюкагонемією. 

 

1.3. Висновки до розділу 1 

Описаний розділ носить реферативний характер. 

1. Аналіз літературних та експериментальних даних свідчить, що при 

інтенсивній роботі в екстремальних умовах довкілля в організмі 

відбуваються значні зміни функціонування майже всіх фізіологічних 

систем організму, і перш за все, в системах зовнішнього дихання, 

кровообігу, теплообміну, енергозабезпечення, а при захворюваннях 

інфекційного та вірусного типу - в формуванні імунного відклику. 

2. Встановлено, що для теоретичного (комп’ютерного) дослідження змін у 

функціонуванні фізіологічних систем при роботі на високогір’ї та при 
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захворюваннях, існують різноманітні математичні моделі основних 

фізіологічних систем, які забезпечують стабілізацію стану організму в 

цих умовах. В основу комплексної моделі для оцінки стану слід обрати 

математичні моделі функціональної системи дихання та кровообігу, 

теплообміну та терморегуляції, імунного відклику на захворювання та 

енергообміну, які запропоновані дослідниками Інституту кібернетики 

імені В.М. Глушкова НАН України, кожна з яких достатньо обґрунтована 

і з математичної сторони  і при випробовуваннях зарекомендувала себе як 

ефективний інструмент отримання додаткових даних, які неможливо було 

б одержати в результаті лабораторних досліджень. 

3. Так як математичні моделі дихання та кровообігу описували поведінку 

стану організму на збурення, що діють на короткому інтервалі часу, а 

терморегуляції та імунний відклик на захворювання на довготривалих 

періодах, в моделях комплексної оцінки стану слід було узгодити час 

взаємодії моделі та ввести в моделі співвідношення щодо зміни 

параметрів процесу, які при моделюванні на незначних інтервалах 

справедливо вважаються постійними. Це стосується механізму запуску 

еритропоезу та гіпометаболізму, що проявляється при роботі на 

високогір’ї. Саме моделювання цих механізмів взаємодії функціональних 

систем і системи формування запасів енергетичного обміну приділена 

основна увага в роботі. 

4. Опис формування енергоресурсу та можлива корекція стану організму 

щодо кисневої недостатності, яка розвивається при інтенсивній роботі в 

екстремальних умовах, розглядається для спортивної діяльності, що 

являється найбільш вдалою та зрозумілою моделлю високо інтенсивної 

роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

ІГРОВІ МОДЕЛІ РЕГУЛЯЦІЇ ОСНОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ТА ЇХ АНАЛІЗ 

 

У відповідь на збурюючий  вплив оточення, зовнішнього та/або 

внутрішнього, всі функціональні системи організму у тій чи іншій мірі 

реагують на нього, намагаючись  стабілізувати  стан, при цьому вони інколи 

взаємодіють між собою, не зважаючи на протиріччя між цілями та 

інтересами. Розвиток теорії динамічних ігор, теорії оптимального керування 

та обчислювальних методів оптимізації створили передумови для створення 

інструментальних та програмних засобів комп’ютерного аналізу стану 

організму у збуреному  середовищі. Математичні моделі функціональних 

систем організму та їх  комп’ютерний аналіз безумовно доповнюють систему 

експериментальних та клінічних даних, які отримуються  традиційними  для 

фізіології та медицини методами. За останні півстоліття співробітництво 

математиків, фізиків та фізіологів дозволило побудувати математичні моделі 

практично всіх систем та процесів, що вивчаються фізіологією людини. Ці 

моделі найбільш повно представлені в монографіях  Гродінза [ 28 ], Амосова 

[ 24 ],  Гайтона [ 27 ],  Колчинської [ 30 ],   Антомонова Ю.Г.   [ 26 ],   

Новосельцева  В.Н.[ 34 ], Марчука Г.І.  [ 33 ] та інших.  Відомо, що всі 

фізіологічні системи  організму багатофункціональні; математичні моделі, як 

правило, будуються для вивчення однієї чи, в найкращому випадку, кількох 

функцій системи. При вивченні можливостей адаптації організму до тих  чи 

інших збурень середовища, бажано врахувати і можливості  участі 

міжсистемних  механізмів в процесі стабілізації стану організму з 

урахуванням як внутрішньо системних, так і між системних  конфліктних 

ситуацій, які виникають при цьому. У цьому розділі буде показано 

виникнення таких  ситуацій  та їх компромісний розв’язок на прикладі 
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взаємодії систем дихання та кровообігу, терморегуляції, еритропоезу та 

імунної системи, побудови математичних моделей, яким приділялась 

найбільша увага у світовій та вітчизняній літературі  [24-41 ]. Структурна 

схема комплексної математичної моделі для дослідження основних 

функціональних систем – дихання та кровообігу, теплообміну, імунної 

системи та механізмів їх взаємовпливу і взаємозв’язку при здійсненні 

життєдіяльності     в екстремальних умовах зовнішнього та   внутрішнього  

середовища приведена на Рис.2.0.                                                                           

 

Рис.2.0. Структурна схема комплексної моделі. 

Кожна з зазначених моделей функціональних систем описується 

властивих для неї    системою     специфічних параметрів, які оцінюють стан 

цієї системи. Та все ж автори ризикнули  параметри моделі механізмів 

взаємодії функціональних систем організму прив’язати до системи дихання 

та кровообігу, які всі системи організму киснем, а також здійснюють 

транспорт енергетичних речовин, тепла, ферментів та інших біоенергетичних 

речовин , без яких неможлива життєдіяльність організму.  
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2.1. Математична модель системи дихання та кровообігу  

 

Зауважимо, що нижченаведені фрагменти моделі торкаються процесу 

що здійснює основну функцію системи дихання та кровообігу, а саме – 

своєчасну та ефективну доставку кисню тканинам, що метаболюють та вивід 

з тканинних резервуарів вуглецю, що утворюється при тканинному обміні. 

Вперше математичну модель газового хемостату запропонував Ф. Гродінз [ 

28 ] та в подальшому вдосконалювало багато авторів. Тут буде використано 

структуру моделі, що її запропонували А.З. Колчинська та А.Г. Місюра [50]. 

В цій моделі кисень на дихальному циклі транспортується через дихальні 

шляхи в альвеолярний простір легенів, а потім через альвеолярно – капілярні 

мембрани попадає у кров легеневих капілярів. Система кровообігу – 

артеріальна кров, розгалужуючись на систему тканинних капілярів, доносить  

кисень до органів та тканин організму. Здійснюється масоперенос кисню з 

крові в тканинний резервуар, де і  відбувається  тканинне дихання. 

Вуглекислота, яка є продуктом метаболізму в тканинах, дифундує в кров та 

виводиться венозною кров’ю до легенів, де під час видоху здійснюється її 

вимивання із організму. 

Фазовими змінними, за допомогою яких оцінюється стан 

функціональної системи дихання та кровообігу, прийнято вважати 

парціальний тиск респіраторних газів кисню, вуглецю та азоту – у дихальних 

шляхах, альвеолярному просторі та їх напруження в крові та рідині 

тканинних капілярів. 

У залежності від цілей математичного моделювання для оцінки 

функціонального стану системи зазвичай використовується апарат теорії 

диференціальних рівнянь із зосередженими або розподіленими параметрами. 

Так як математична модель функціональної системи дихання та кровообігу 

будувалась для вивчення механізмів саморегуляції та адаптації організму до 
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збурення зовнішнього та/або внутрішнього середовища, то динаміка 

парціальних тисків  та напружень респіраторних газів в структурах організму 

описана системою звичайних диференціальних рівнянь. Для їх побудови 

використані принципи матеріального балансу та нерозривності потоку. Для 

наочності структури математичної моделі системи, що розглядається, 

наведемо фрагменти, що відносяться до підсистеми зовнішнього дихання та 

транспорту і масопереносу газів в підсистемах кров тканинних капілярів – 

тканини (тканинне дихання). 

Нехай jDP , jAP парціальний тиск газів кисню ( 1j  ), вуглекислого газу 

( 2j  ), та азоту ( 3j  )у дихальних шляхах (другий нижній індекс D ) в 

альвеолярному просторі ( A ), а jCLP , jaP , jctP , jvP , jtP  - напруження 

респіраторних газів в крові легеневих капілярів, артеріальній крові, крові 

тканинних капілярів, змішаній венозній крові та тканинній рідині відповідно. 

Позначимо через 1P , 2P , 3P  парціальні тиски кисню, вуглецю та азоту у 

дихальній суміші, вважаючи, що  

      1 2 3B P P P    ,                                             (2.1) 

де B - величина атмосферного тиску. 

Тоді рівняння, що   описує динаміку 2jP  у дихальних шляхах, можна 

представити у вигляді: 

jD

jD jA

D

dP V
P P

d V
    , 1,2,3j   ,                     (2.2) 

де DV       об’єм дихальних шляхів, V  -вентиляція; 

 

 0sin ,

0,

i

a a

D
n під час дихального акту під час вдоху та видоху

T TV

під час дихальної паузи

  
        

 
    

 ,  (2.3) 



49 

 

а 

  

, 0,

, 0,

j

jD

jD

P при V
P

P при V

    
 

   
                        (2.4) 

, 0,

, 0,

jD

jA

jA

P при V
P

P при V

   
 

  
                 (2.5) 

де aT - протяжність дихального акту, 0 - час його початку, D - дихальний 

об’єм. Використавши ті ж принципи матеріального балансу та неперервності 

випишемо рівняння для динаміки респіраторних газів в альвеолярному 

повітрі : 

 

1jA L
j jA jA j jA

j L D

dP dV
n P V G n P

d n V V d 

 
     

,           (2.6) 

де jAG потік газу через альвіолярно-капілярну мембрану, LV  об’єм легенів, 

jn перевідні коефіцієнти. Для jAG використовується алгебраїчний аналог 

закону Фіка: 

 jA j j jA jCLG k n S P P   ,                                 (2.7) 

де k , n      - коефіцієнти проникливості газів через мембрану,  S - площа 

поверхні масообміну. 

При виводі рівнянь транспорту респіраторних газів кров’ю слід 

враховувати особливості масопереносу газів конвективним шляхом – кисень 

переноситься і розчиненим у плазмі крові хімічно пов’язаному з 

гемоглобіном  Hb  вигляді, вуглекислота – і розчинена і хімічно пов’язана з 

гемоглобіном та буферними  основами    крові  BH , азот лише розчиненим 

у плазмі крові. 
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Наведемо рівняння, що характеризує зміни напружень респіраторних 

газів в крові тканинних капілярів та тканинній рідині органу: 

    1
1 1 1 1

1

1

1
i i i i i

cti
t a ct t a ct t

cti
cti

cti

dP
Q P P HbQ G

d
V Hb

P

   
 

 

    
 

 
 

,(2.8)

     
2

2 2 2 2
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1
1 9i i

i i i i i i i
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i

ct ct

t a ct t t BH t a ct Hb ct

ct

ct BH

ct
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Q P P G Q BH HbQ z HbV

d z
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 3

3 3 3 3 3

3
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i i i i

i
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a t ct t t

ct

dP
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    ,                                (2.10) 

 1

1 1

1

1
i

i i

i

i i

i

t

t t

t Mb

t t Mb

t

dP
G q

d
V Mb

P

 
 

 
 

 
  

 ,                              (2.11) 

2 2 2

2 2

i i i

i i

t t t

t t

P G q

V 

 



   ,                  (2.12) 

3 3

3

i i

i i

t t

t t

P G

V 





,          (2.13) 

де 

   1 11 1,75exp 0,052 0,75exp 0,12
i i i i ict ct ct ct ctm P m P      ,    (2.14) 

 0,25 7,4 1
i ict ctm pH    ,        (2.15) 

  2 2

6,1 lg
i

i

ct
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P
  ,         (2.16) 
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.         (2.17) 
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У (2.8)- (2.17) 1 3,
i i it t t             -коефіцієнти розчинності 

респіраторних газів у крові та тканинній рідині, 
it

Q  - об’ємна швидкість 

кровотоку у капілярному руслі тканинного резервуара it , ,
i ict tV V -   об’єм 

крові та тканинної рідини відповідно. 

Тканинна кров, яка частково віддала кисень та наситилась вуглецем 

збирається у венозному руслі та за рахунок  циркуляції повертається до 

легенів, де на черговому дихальному циклі здійснюється її збагачення киснем 

та вимивання вуглецю: 

1
1 1 1

1

1

1
i i

i

v
t ct v v

tv

v Hb

v

dP
Q P QP HbQ

d
V Hb

P

  


 

  
           

 

 (2.18)
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  ,  (2.19) 

3
3 3 3 3

3

1
i i

i

v
t ct v

tv

dP
Q P QP

d V
 

 

 
   

 
 .      (2.20) 

Система (2.1) – (2.20) при заданих  , , , 1, ,
it

V Q Q i m      ,
it

D q та aT  описує 

зміни парціальних тисків та напружень респіраторних газів в крові та 

тканинних рідинах регіонів та органів на дихальному циклу. 
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2.2. Механізми регуляції основної функції системи дихання та їх 

математична модель  

 

В [31] було запропоновано розглядати процес дихання описаний 

рівняннями (2.1) – (2.20) як керовану динамічну систему. Існує досить 

експериментальних даних про те, що у відповідь на збурення – зовнішнє 

(зміни барометричного тиску, якісні зміни складу суміші, що вдихається) 

та/або внутрішні (зміни інтенсивності метаболічних процесів в тканинах, 

характеризується швидкістю утилізації кисню), істотно збільшується 

(зменшується) величина альвеолярної вентиляції V , об’ємна швидкість 

системного кровоточу Q , вазодилатації (вазоконстрикції) тканинних судин 

та, як наслідок, змінюється об’ємна швидкість 
it

Q крові в них. Саме тому 

параметри , ,
it

V Q Q  при математичному моделюванні  розглядаються як 

керуючі параметри, а дихальні м’язи , м’язи серця та гладкі  м’язи  судин, 

робота яких забезпечує необхідні для стабілізації основної функції дихання, 

величина цих параметрів при збуреній системі як виконавчі органи активної 

регуляції. Система рівнянь (2.1) – (2.20) асимптотично стійка, тому можна 

припустити, що ціллю регуляції є вивід збуреної системи у відносно 

рівноважний стан, який наступає, коли 

1 1 1i it tG q   , 

2 2 2i it tG q   ,                                     (2.21) 

3 3it
G  , 

де 1 2 3, ,      - як завгодно малі додатні числа. Множина станів системи, для 

яких виконується (2.21) будемо визначати як термінальну множину M    

задачі керування динамічною системою. Природно припустити, що 

параметри керування обмежені 
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min maxV V V   , 

min maxQ Q Q  ,                                     (2.22) 

min maxi i it t tQ Q Q  , 

i

i

t

t

Q Q . 

Легко показати, що задача керування – виводу збуреної   динамічної 

системи на множину M  при обмеженнях (2.22) має розв’язок, так як 

виконуються умови теореми Філіпова  [ 42  ]. 

З усіх розв’язків задачі керування оптимальними параметрами 

, ,
iопт опт t оптV Q Q будемо вважати ті, які забезпечують мінімум функціоналу на 

траєкторії зміни стану динамічної системи 

   
0

2 2

1 1 1 2 2 2 3 3i i i i i i i i

i i i

T

t t t t t t t t

t t t

I G q G q G d


      
 

     
 
   , (2.23) 

де  1 2 3, ,      -коефіцієнти чутливості  організму до гіпоксії, гіперкапніїта 

надлишку азоту;   
it

 -коефіцієнти, що характеризують важливість для життя 

того чи іншого органу або тканини. Коефіцієнти 
it

 - формуються шляхом 

еволюції..Відомо, що ураження серцевого м’язу, тканин мозку, печінки, 

нирок та деяких інших призводить до втрати життя і, можливо, саме тому 

щільність капілярів в них досить велика. При математичному моделюванні 

прийнята залежність 

                                  
i

i

i

ct

t

t

V

V
  .                                      (2.24) 
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Навіть при такій простій формі залежності  стає очевидним, що чим 

більше крові в тканинах органу і чим менший його об’єм, тим гостріше 

тканини відчувають недостачу кисню та гіперкапнію. 

 

2.3. Внутрішньосистемні конфлікти та механізми їх розв’язку з точки 

зору математичного моделювання 

 

Форма критерію оптимальності регулятора в (2.23) при оптимізації 

стану системи дихання у збуреному середовищі свідчить про те, що задача 

керування динамічною системою є багатокритеріальною. Виявляється, що не 

завжди градієнти  J  відносно недостачі кисню, гіперкапнії  та азотного 

насичення тканин співпадають за направленістю. При збільшенні 

інтенсивності фізичної або розумової роботи і нормальному атмосферному 

тиску оточуючого середовища для усунення дисбалансу 1 it
G   та 1 it

q , 2 it
G та  

2 it
q , іноді досить збільшення ,V Q   та 

it
Q  в межах (2.22), так як  

2 1i it tq q   ,                                (2.25) 

де     - дихальний коефіцієнт і 0  . 

Тим не менше, навіть при неповному вичерпанні ресурсу регуляції, що 

визначений співвідношенням (2.22), у тканинах усіх органів спостерігається 

стабілізація стану, що характеризується зниженням напруження 1 it
P  та 

підвищення концентрації вуглецю. Цей феномен пояснюється просто – 

виконавчі органи регуляції  - дихальні м’язи, серцевий м’яз – такі ж самі 

тканини  і для підтримання процесу метаболізму необхідний кисень. 

Якщо припустити, що  

. . 1tс мq Q   ,                                     (2.26) 
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. . 2 2tд мq V   ,                                     (2.27) 

(можливі варіанти нелінійної залежності), то при повній компенсації 

гіпоксії  в робочих м’язах  ( скелетні або тканини мозку, 1 it
P const ) виникла 

б гостра киснева недостатність у виконавчих органах регуляції – конфлікт 

між  доставкою кисню механізмам регуляції та робочих тканин. Конфлікт у 

відповідності з (2.23) розв’язується вибором таких V  та Q , при яких  

   
2 2

. . 1 . . 1 . . . . 1с.м. 1 . .Gд м д м д м с м с мG q q     

приблизно рівна 

   
2 2

1 1 2 2i i i i i it t t t t tG q G q     , 

обчислених по всім іншим тканинам та органам. Очевидно, що V , Q    та 
it

Q  

що доставляють мінімум функціоналу (2.23), будуть менші, ніж ті величини, 

що потрібні для повної компенсації стану робочих тканин, при яких 

1 2,
i it tP const P const    та відповідали рівням, які підтримувались до початку 

роботи. 

Аналогічна ситуація виникає в локальній ланці регуляції – кров 

тканинних капілярів – гладком’язова стінка капіляру – тканинний резервуар.  

Проте тут необхідно врахувати особливості метаболізму у гладком’язовій 

тканині – швидкість утилізації кисню в ній має найменшу величину, коли 

капіляр повністю розкритий, гладкий м’яз розслаблений, а її скорочення 

потребує підвищення швидкості окислювальних процесів. Протиріччя, що 

виникає між системою крові, що протікає в капілярах крові, гладком’язовій 

мембрані та тканинами резервуарів, можна пояснити постконстракціонною  

гіперемією тканин, що виникає у після робочий момент. Сутність його в 

наступному. Відомо, і це підтверджується чисельними спостереженнями, що 

в момент початку інтенсивної роботи об’ємна швидкість крові в тканинних 
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капілярах нарощується в лічені долі секунди. Проте після закінчення роботи 

швидкість тканинного кровотоку залишається на досить високому рівні на 

протязі 5 – 6 хвилин. Пояснення цього факту складає одну із проблем 

сучасної фізіології кровообігу. Припускались різні причини асиметричної 

поведінки робочої та постконтракційної гіперемії – і необхідність 

підвищення напруження кисню в тканині, і вивід молочної кислоти та інших 

недоокислених продуктів метаболізму, що накопичилися, зменшення 

концентрації вуглецю та інші. Не зменшуючи і не заперечуючи цих причин 

виникнення феномену, спробуємо його обґрунтувати з точки зору 

необхідності розв’язку конфліктів, що виникають  між системами, що були 

згадані вище в локальній ланці регуляції. Справді, на початку роботи 

набагато збільшилася швидкість утилізації кисню у тканинному регіоні  і 

1 1 0
i it tG q  , як показано вище, потрібно суттєве зростання , ,

it
V Q Q  . Гладкі 

м’язи тканинної судини для здійснення збільшеної доставки кисню кров’ю  

розслаблюються і переходять в комфортний стан, при якому швидкість 

споживання кисню в них суттєво зменшується. Збільшення величин 

, ,
it

V Q Q  у відповідності до (2.23)   сприяє    стабілізації стану, при якому 

1 it
G  і    1 it

q ,   2 it
G     і 2 it

q  зрівноважуються,  але при цьому 1 it
P    суттєво 

нижче, а 2 it
P   - вище рівнів, які вони мали до початку роботи. 

 Нехай 0  - момент часу, що відповідає початку інтенсивної роботи 

тканини, а 1  - момент її закінчення. Очевидно, що  

. 

В момент  1       

 , 

так як інтенсивність метаболічних процесів у тканинному резервуарі 

знизилася у зв’язку  із закінченням роботи.  Здавалося б , що реакція 
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механізмів регуляції повинна привести до зниження величини об’ємної 

швидкості тканинного кровотоку  
it

Q , але це можливо лише при умові 

скорочення гладком’язової  тканини капіляру, а, отже, - збільшення - 1 . .гл мq . 

Відносна рівновага, яка склалася  на кінець роботи при суттєвому зниженні 

it
Q  буде порушена - гладкий м’яз  судини вимагає для збереження рівноваги 

1 . .гл мG   і   1 . .гл мq  високого рівня 
it

Q ,  в той час, як збереження рівноваги між 

потоками кисню та швидкістю споживання кисню вимагає зниження 
it

Q
. 

Компроміс досягається при розв’язку багатокритеріальної задачі - 
it

Q  трохи 

знижується, але не в тій мірі, як це було б потрібно для рівноваги в тканині. В 

результаті – надлишкова кількість кисню поступає в тканину, підвищуючи 

рівень 1 it
P , посилено виводиться з тканини вуглець та інші продукти 

метаболізму. Розрахунки на математичній моделі підтверджують, що 

насправді розв’язок конфлікту триває протягом 5 – 6 хвилин та приводить до 

стану, при якому напруження кисню та вуглецю у тканинній рідині 

встановлюються на рівнях, близьких до  1 0it
P    та  2 0it

P  . 

При збуренні оточуючого середовища природа конфлікту дещо інша. 

Розглянемо випадок, коли змінюється барометричний тиск та склад суміші, 

що вдихається. Відомо, що при перебуванні людини в горах, на неї впливає 

знижений барометричний тиск та повітря, що вдихається, містить менше 

кисню (так звана гіпобарична гіпоксія). Експериментальні дані, отримані 

фахівцями Ельбруської медико-біологічної станції НАН України (Терскол, 

Кабардино Балкарська республіка Російської федерації) на висоті 2100 м 

свідчать про те, що вентиляція легенів в цих умовах у нетренованої людини 

зростає в півтора рази, а хвилинний об’єм серця – в два рази у порівнянні з 

умовами перебування на рівні моря, тобто в умовах нормобарії. В то й же час 

відомо, що під час фізичного навантаження дихальні м’язи збільшують 

вентиляцію у 3 – 3,5 рази, серцевий м’яз забезпечує збільшення хвилинного 



58 

 

об’єму крові до 5 разів. Чим же викликана така  неадекватна робота 

дихальних м’язів та серця на високогір’ї? Математична модель 

функціональної системи дихання, що наведена вище, дає пояснення 

феномену, що спостерігається. Якщо припустити, що система дихання до 

збурення барометричного тиску та зниження парціального тиску кисню в 

дихальній суміші знаходилася у зрівноваженому стані,  то 

1 1 2  , 1,
i i i it t 2t tG q G q i m     . Зниження парціального тиску кисню в дихальній 

суміші зразу ж призведе до порушення першої з цих умов: 
11 1 , 1,

it tG q i m   . 

Природно, якщо б регуляція системи дихання здійснювалася лише по 

гіпоксичному стимулу,  (перший доданок в підінтегральному виразі (2.23), 

необхідне  багатократне зростання V   та Q , що зовнішньо характеризується 

задишкою та зростанням серцебиття. І такі регуляторні можливості людина 

має. Проте цього не відбувається. Суттєве зростання вентиляції та 

хвилинного об’єму крові (необхідне для компенсації гіпобаричної гіпоксії), 

призводить до порушення рівноваги по напруженню вуглекислоти в 

структурах організму. При незмінній швидкості продукції вуглецю 2 it
q  у 

тканинах відбудеться інтенсивне вимивання вуглекислоти 

( 2 2 , 1,
i it tG q i m   ). Виникає конфліктна ситуація – з одного боку необхідне 

зростання V  та Q  для забезпечення рівноваги по кисню, з іншого – таке 

зростання небажане для забезпечення рівноваги по вуглекислому газу. 

Математична модель стабілізації основної функції системи дихання, що 

наведена вище, забезпечує компромісний розв’язок конфлікту. Вентиляція та 

хвилинний об’єм крові все ж зростають, проте не настільки як це було б 

необхідно для компенсації гіпоксії, але і не залишаться на рівнях, які були до 

збурення зовнішнього середовища, як це б було зробити у відповідності з 

гіперкапнічним стимулом. 
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Зазначимо наступне. В (2.23) в підінтегральному виразі присутній член, 

що характеризує гіперазотний стимул. Зазвичай азот відносять до інертних 

газів, що не приймає безпосередньої участі в метаболічних процесах в 

тканинах. Його включення в процес регуляції невипадкове. Відомо, що 

висока концентрація азота при гипербарії призводять до проявлення азотного 

наркозу та впливають на працездатність акванавтів та водолазів, що 

працюють у глибоководному середовищі. Відома і реакція регуляторних 

механізмів на перебування людини в гіпербаричному середовищі – 

знижується вентиляція легенів та суттєво зменшується об’ємна швидкість 

циркулюючої крові.  Повідомлення синоптиків завжди містять дані про 

величини барометричного тиску, хоча для прогнозування впливу середовища 

на стан людини за  допомогою моделей корисніше знати величини 

парціальних тисків кисню, вуглекислого газу та азоту в дихальній суміші. 

 

2.4. Регресійні  моделі еритропоезу та їх обґрунтування  

 

Якщо проаналізувати рівняння переносу кисню кров’ю, то можна 

впевнитися, що основним переносником  є еритроцити та гемоглобін  Hb , 

що в них міститься. Враховуючи величину коефіцієнтів, що 

використовуються в моделі та значення параметрів, що характеризують  стан 

організму середньостатистичної людини (таблиця 2.1), легко  показати, що 

швидкість зміну стану в основному залежить від величини доданку 

 
iHb a ctHbQ    в артеріальній крові та від аналогічних доданків в  інших 

ланках кровеносного русла. Виключення можуть складати випадки, коли 

моделюється доставка кисню при перебуванні організму в барокамері. 

Відомо, що в терапії опіків для лікування хворого використовується  

оксибарокамера  при 100% вмісті кисню в дихальній суміші  при тиску до 2 

атм. Тоді вміст кисню в плазмі крові може суттєво вплинути на ефективність 
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його доставки в тканини, хоча експериментально встановлено, що висока 

концентрація кисню в плазмі крові негативно впливає на еритроцити, 

руйнуючи їх структуру.  

 

Таблиця 2.1. Таблиця коефіцієнтів 

TV (г) 70000 
 

qO2 (заг) 4,3 мл/c   
Hb 0,14 

BH 0,49 

Mbti 0,0012 в серці 

Mbti 0,002 в 

скелетних           

м’язах  
HB 1,36 

BH 1,0 

MB 1,0  
Q норма 95 

Q гіпоксемия 120  
V

ti 
серц. мяз 320 

V
ti
 мозок 1600 

V
ti
 скел. мязи 40000 

Vінші 80000- V
ti
 

 
1ti 0,000028 

2ti 0,00058 

(дихальн. Коеф.) 1,0 (0,8) 

 

Підвищення вмісту еритроцитів в крові та вмісту в них гемоглобіну є 

потужним регуляторним механізмом підтримки стабільного стану організму  

в умовах, які призводять до кисневої недостатності – гіпоксії – при 

інтенсивній роботі, при зниженні вмісту кисню в дихальній суміші та інші. 

Еритропоез – процес визрівання еритроцитів у костному  мозгу та випуску їх 

в кровоносне русло – недостатньо вивчений. Для кожної версії 

обґрунтування концептуальних моделей цього процесу існують свої 
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математичні моделі. Тут буде запропоновано регресійні моделі еритропоезу,  

які отримані в результаті обробки лабораторних та клінічних даних, зібраних 

в Інституті гематології та трансфізіології АМН України (лабораторія 

проф.І.І.Лановенка). Традиційно обробка експериментальних даних в 

фізіології та медицині  здійснюється методами  кореляційного та 

дисперсного аналізу. В даній роботі ставилась задача отримання залежності 

параметрів еритропоезу як пасивної ланки регуляції від стану організму. Так 

як всі експериментальні дані відносились до параметрів, які входять в праві 

частини рівнянь, що описують  зміни стану організму, було прийнято 

рішення про використання методу найменших квадратів для отримання 

рівнянь лінійної регресії з використанням їх при регуляції збурених станів. 

Цінність отриманих в лабораторії І.І. Лановенка даних полягає в 

наявності інформації про концентрацію еритропоетину, який виробляється в 

нирках при  деяких станах організму – в умовах кисневої недостатності. 

Відомо, що еритропоетин  (ЕРО) – речовина , яка при досягненні визначеної 

концентрації  запускає  та стимулює процес еритропоезу. При 

математичному моделюванні  було прийнято двоступеневу процедуру впливу 

еритропоезу на стабілізацію основної функції дихання – на основі 

експериментальних даних  спочатку формується співвідношення, що 

пов’язує  величину вмісту еритропоетину (ЕРО)  з параметрами оцінки стану 

організму ( 2PO  та 2PCO ), а потім величини Hb  і Ht , які характеризують 

щільність та в’язкість крові, і є продуктами еритропоезу ставляться в 

залежність від ЕРО, а, значить, від  2PO  та 2PCO в кровоносному руслі 

організму. Обидва співвідношення визначаються методом найменших 

квадратів. 

Для розв’язання задачі необхідно було відібрати найбільш 

інформативні параметри, що характеризують стан організму та їх вплив на 

формування еритропоетину . 
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У багатьох обчислювальних експериментах з математичною моделлю 

системи дихання Hb  та Ht вважались постійними величинами. І таке 

допущення було справедливе, так як розв’язувались задачі прогнозування на 

досить короткому відрізку часу  [ 41 ]. 

В результаті отримані лінійні залежності ЕРО, Ht  і Hb  були введені в 

математичну модель функціональної системи дихання для підсилення 

регуляції основної функції системи дихання при гіпоксії. З Рис. 2.1, 2.2 

видно, що значення апроксимуючої функції досить точно відображають 

монотонно зростаючий характер Hb  та Ht  при збільшенні ЕРО і досить 

близькі значення до відповідних значень, що отримані експериментальним 

шляхом. Алгоритм та детальний аналіз результатів обчислювальних 

експериментів наведений в Розділі 4. 

 

Рис.2.1. Графік залежності Hb від EPO (сірий квадрат) та експериментальні 

дані (чорний квадрат), Hb = Hbmin+0,828537096EPO. 
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Рис.2.2. Графік залежності Ht від EPO (сірий квадрат) та експериментальні 

дані (чорний квадрат), Ht = Htmin+0,112376067EPO. 
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Рис.2.3. Динаміка напружень респіраторних газів у нормі (до 18сек – 

перехідний процес). 

 

 

Рис.2.4. Динаміка напружень респіраторних газів при гіпоксемії (до 12сек – 

перехідний процес). 
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Рис. 2.5. Динаміка EPO (a) – в нормі (до 25 с – перехідний процес) та (б) – 

при  гіпоксії (до 20 с –перехідний процес). 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 2.6. Динаміка Hb (a) – в нормі (до 20 с – перехідний процес) та (б) – при  

гіпоксії (до 15 с –перехідний процес). 
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Рис. 2.7. Динаміка Ht (a) – в нормі (до 20 с – перехідний процес) та (б) – при  

гіпоксії (до 15 с –перехідний процес). 

 

На рис. 2.3-2.7 показана залежність введених регуляторних впливів 

співвідношень Hb (ЕРО) та Ht (ЕРО) від характеру поведінки фазових 

змінних. Стабілізація траєкторій помітна, хоча і не досить виразно. Це може 

пояснюватися і моделюванням зовні настільки суттєвих збурюючи факторів 

і, можливо, необхідності враховувати співвідношення, які вводяться для Hb  

та Ht  після досягнення деякого критичного значення. 

 

2.5. Математичні моделі теплообміну та терморегуляції 

 

Система теплообміну є найбільш пов’язаною з функціональною 

системою дихання та кровообігу, теплова енергія є результатом тканинного 

метаболізму і також, як і респіраторні гази дихальної суміші, отримує 

додаткове тепло від оточуючого середовища. Як і дихальна суміш, тепло 
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розповсюджується в організмі циркулюючою кров’ю. Але при побудові 

математичної моделі теплообміну та терморегуляції необхідно врахувати і 

відмінності – якщо кисень  поступає в організм через дихальні шляхи і таким 

же чином виводиться вуглець,  то тепло випарюється в основному через 

шкіру і розповсюджується не лише кров’ю, але і конвективно від одного 

регіону до іншого. 

Нехай , , , , ,
i iA LC a ct t vT T T T T T      - середня температура а альвеолярному 

просторі, крові легеневих  капілярів, артеріальній крові, крові тканинних 

капілярів 
it  тканинного резервуару, тканинній рідині та змішаній венозній 

крові – характеризують стан системи теплообміну. 

Позначимо через ,c   - питому теплоємність та щільність крові в 

окремих структурах,  , ,
i i it t tc      - відповідно питома теплоємність, маса та 

швидкість зміни тепловиробництва для it  тканинного резервуару, 
it

  - 

коефіцієнт теплопровідності  між об’ємами крові та тканини,  
it

S   - площа 

поверхні, на якій здійснюється теплообмін в системі «кров – тканини». Нехай 

   , 1 , 1,
i i i it t t tD D       - теплові потоки, що формують теплопередачу між it    та 

тканинними об’ємами 1it     і 1it  , що прилягають по довжині узагальненого 

капіляра, а 
it

Q       -  об’ємна швидкість крові в тканинних капілярах.  

Тоді рівняння для зміни температури артеріальної крові можна 

представити у вигляді:  

 
      a

a LC LC Sh v a a

dT
c V c Q T Q T Q T

d


    


    ,   (2.31) 

де ShQ - об’ємна швидкість крові в легеневому шунті. 

Зміна температур в структурах тканинна кров – тканини описується 

системою звичайних диференційних рівнянь 
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       i
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ct t a ct ti

dT
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   ,       (2.32) 

      
1 1, ,

i

i i i i i i i i

t

t t t t t t t t

dT
c V G T D D

d
   

  
    ,           (2.33) 

       , 1,
i i i i it t t t ctG T S T T i n         .                 (2.34) 

Рівняння для зміни температур  змішаної венозної крові і крові 

легеневих капілярів виписуються  у вигляді :  

 
   

i i

i

v

v t t v

t

dT
c V c Q T QT

d


   



 
   

 
 ,                      (2.35) 

 
     Re

LC

LC LC v LC s

dT
c V c Q T T G

d


   


    ,      (2.36) 

де Re,
i

i

t Sh LC s

t

Q Q Q Q G    - величина теплового потоку , який представляє 

теплові втрати в оточуюче середовище респіраторним шляхом. 

Основні теплові потоки обміну з оточуючим середовищем 

здійснюються через шкірний покров  - тому в математичній моделі 

теплообміну має бути присутніми рівняння зміни температури в шкірі: 

           , 1 , 1
k

k k k k k k k k KONv RAD EV

dT
c V G D D G G G

d
      


       

,   
(2.37) 

де індекс k  відповідає  тканинному регіону – шкіряний покрій, а 

, ,KONv RAD EVG G G     - потоки, які формують теплообмін з зовнішнім 

середовищем, конвекцією, випромінюванням та випаровуванням з поверхні 

шкіри людини відповідно. 

Як і функціональна система дихання, система теплообміну в організмі 

при моделюванні  представляється як регульована система. На відміну від 

моделей, в яких ціллю регуляції є підтримка температури внутрішнього 
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середовища організму або окремих органів ( зокрема – мозку) на заданому 

рівні, в моделі, що пропонується нижче вважається, що метою регуляції є 

вивід збуреної системи теплообміну в деякий рівноважний стан, при якому 

для всіх тканинних регіонів виконується співвідношення 

   
        

1 1, , 0
i i i i i it t t t t tG T D D     

 
     .       (2.38) 

При цьому в якості параметрів регуляції виступають ефекторні 

фізіологічні реакції: 

 випаровування  EVG    з поверхні шкіри, як основна дія організму, що 

захищає його від перегріву; 

 швидкість тепловиробництва в м’язах 
it

  з урахуванням ефекту 

теплового тремтіння; 

 об’ємні швидкості тканинних кровотоків , 1,
it

Q i m  . 

Якість процесів регулювання системи теплообміну можна оцінювати за 

здатністю системи забезпечувати мінімум функціоналу 

  

    
0

2
2

i i i i i

i i

N

t t t t t

t t

J d





       



 
   

 
  ,             (2.39) 

де перший доданок в підінтегральному виразі характеризує порушення 

теплового балансу у всіх тканинних регіонах, які розглядаються, а другий 

доданок – енергетичні витрати організму. В (2.39) 
it

   коефіцієнти, що 

визначають чутливість різних тканин до теплового дисбалансу, а 
it

    - 

чутливість до дисбалансу  та  енерговитрат. 

Якщо моделювати систему теплообміну та терморегуляції ізольовано 

від системи дихання, то всі параметри регуляції, що були перераховані вище 

дійсно виявляються суттєвими. Але можна вважати, що випаровування зі 

шкіри  є однією з основних функцій цієї тканини, яка вимагає при 

визначених збуреннях внутрішнього (інтенсивна некваліфікована 



70 

 

малопродуктивна робота) чи зовнішнього (зміна температурного режиму) 

зміни інтенсивності метаболічного процесу. Аналогічно, швидкість 

тепловиробництва є складовою швидкості звільнення енергії в результаті 

тканинного метаболізму, можливо трохи перевищує необхідний рівень при 

появі холодового тремтіння. Вищесказане дозволяє розглядати систему 

дихання, кровообігу та теплообміну у взаємодії та представити задачу 

регуляції цих систем як вивід динамічних систем (2.1) – (2.20), (2.31) – (2.38)  

зі збуреного стану у врівноважене, а оптимальними параметрами регуляції 

вважати такі , ,
it

V Q Q  і можливо складові частини 
it

 , які доставляють 

мінімум функціоналу I J , які визначаються співвідношеннями (2.23) та 

(2.39). 

При сумісному функціонуванні систем дихання, кровообігу та 

теплообміну виникають міжсистемні конфліктні ситуації, так як підтримання 

стабільного стану в цих системах  забезпечується одними і тими ж активними 

виконавчими механізмами регуляції – дихальними м’язами, серцевим м’язом, 

гладкими м’язами судин, додається вивід тепла випаровуванням та 

випромінюванням.  

При математичному моделюванні інтенсивного фізичного 

навантаження слід очікувати продукції тепла працюючими м’язами, 

надлишки якого мають бути виведені в оточуюче середовище для підтримки 

теплового балансу організму. Прийнято вважати, що основним механізмом є 

випаровування з поверхні шкіри. Природно при цьому інтенсифікується 

функція потових залоз. Для  її підтримки необхідно збільшити об’ємну 

швидкість кровотоку в шкірі або за рахунок перерозподілу системного 

кровотоку, або за рахунок збільшення об’ємної швидкості кровотоку в 

артеріальному та венозному руслі. Перше означає, що при незмінній   

об’ємній швидкості крові Q  необхідно в інших тканинних резервуарах 

знизити об’ємну швидкість тканинної крові. Таким чином виникає 
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конфліктна ситуація, так як зниження 
it

Q  призводить до виникнення гіпоксії 

в цьому тканинному резервуарі та ацидозу крові.  У другому випадку 

збільшення Q  можливе лише при інтенсифікації роботи серцевого м’яза, що  

в умовах компромісного розв’язку конфліктної ситуації неможливе у повній 

мірі. Очевидно, що встановлення теплового балансу в організмі суттєво 

залежить від температури зовнішнього середовища.  У обчислювальному 

експерименті з математичною моделлю теплообміну та терморегуляції 

з’ясовувалось при яких умовах в організмі наступає стабілізація стану і 

активність терморегуляторних механізмів мінімальна. Виявилось, що для 

організму найбільш комфортною являється температура зовнішнього 

середовища 30 2o oC . Температурні режими, що при цьому встановилися 

наведені в табл. 2.2. 

час 

 , 

сек 

температура,    0C  

серц. 

м’яз 

кров 

серц. 

м’яза 

ядро кров 

ядра 

скел. 

м’яз 

кров 

скел. 

м’яз 

шкіра кров 

в 

шкірі 

артер. 

Кров 

веноз. 

кров 

0 37,14 36,96 37,06 36,83 36,29 36,42 34,06 34,94 36,71 36,74 

900 36,13 36,95 37,07 36,88 36,29 36,41 34,05 34,94 36,71 36,73 

1800 37,14 36,97 37,07 36,86 36,3 36,41 34,06 34,95 36,7 36,73 

 

Табл. 2.2. Динаміка температурних режимів при температурі оточуючого 

середовища 
030 . 
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час 

 , 

сек 

параметри  керування тепло-

вироб. 

орган. 

кал/с 

тепло- 

віддача 

орган. 

кал/с 

знач. 

функц. 

якості 

керув. 

it
Q , мл/с     

серце ядро скел. 

м’язи 

шкіра 

0 3,3 55,0 16,1 16,6 11,64 7,2 21 21,2 2,18 

900 3,36 55,32 15,28 1,76 11,66 7,3 21,13 21,12 0,02 

1800 3,37 55,04 15,46 1,76 11,66 7,4 21,2 21,2 0,017 

 

Табл. 2.3. Динаміка it
Q  при регуляції теплообміну (температура оточуючого 

середовища). 

  - тепловиробництво у скелетних м’язах, ккал/с; 

  - випаровування з поверхні шкіри, ккал/с. 

Характерним є і той факт, що в моделі, яка розглядається,  при такій 

температурі зовнішнього середовища не відбувається значної зміни рівня 

метаболізму, об’ємні швидкості системних та локальних  кровотоків  

утримуються практично на постійному рівні (табл. 2.3). При цьому іде 

постійне вирівнювання між сумарним тепловиробництвом  та сумарною 

тепловіддачею в оточуюче середовище, і, як наслідок, значення функціоналу 

якості регуляції  прямують до нуля. Цікаво, що результати моделювання 

свідчать, що при такій температурі зовнішнього середовища серцевий м’яз та 

ядро  завдяки конвективному теплообміну кров’ю відводять тепло, а тканини 

скелетних м’язів та шкіри його накопичують. 

При математичному моделюванні процесу теплообміну та 

терморегуляції впливу холодового навантаження  (температура оточуючого 
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середовища  дорівнює 
020 C ) виявляється, зменшення тепловіддачі з 

поверхні шкіри можна забезпечити зниження шкірного кровотоку та 

збільшенням тепловиробництва в скелетних м’язах та ядрі. За рахунок цього 

температура в серцевому м’язі, ядрі, артеріальній та змішаній венозній крові 

майже не міняється, а отже, при виникненні конфліктних ситуацій як 

внутішньосистемних, так і міжсистемних, можливе пояснення синдрому 

Льюіса – періодичну зміну тонусу гладких м’язів судин при холодових 

навантаженнях на організм. 

 

2.6. Математичні моделі механізмів адаптації до середовища в 

еволюційних системах організму  

 

Найважливішою властивістю еволюційних систем живої природи є 

пристосування до умов функціонування, що змінюються. Тому було 

необхідно врахувати цю властивість при побудові математичних моделей 

дихання, кровообігу та теплообміну. Тому ці функціональні систем  і 

представлені як регульовані динамічні системи, а задача визначення значень 

регульованих параметрів при зовнішніх та внутрішніх збуреннях 

середовища, як задача оптимального керування динамічними системи. 

Безумовно, при такій математичні постанові задачі можна вважати, що зміна 

, , ,
i it tV Q Q     - регулюючих параметрів системи є адаптивною відповіддю на 

зміну умов функціонування організму, причому практично миттєвим. 

Еритропоез також є механізмом адаптації організму до збурюючого впливу 

середовища, проте, як показують експериментальні спостереження, його 

запуск через деякий час після початку впливу збурень і при тому, що, або 

повторюються час від часу, або впливають на організм постійно на протязі 

визначеного періоду часу.  
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Тут буде обговорений ще один механізм адаптації, що сприяє 

стабілізації стану організму до змінених умов функціонування, а саме – 

гіпометаболізм, що характеризується зниженою швидкістю утилізації кисню 

в тканинах по відношенню до норми.  

Так як в даній роботі мова йде про обґрунтування  математичних 

моделей, то слід нагадати, що для підтвердження адекватності моделей 

реальним процесам, які вони відображають, необхідно, щоб  

 існував і при тому єдиний розв’язок задачі Коші для системи рівнянь  

(2.1) - (2.20), (2.31) – (2.37) на всьому часовому інтервалі моделювання; 

 виходячи з природи фізичних величин, парціальних тисків та 

напружень газів, як і температури тіла мають бути невід’ємними та 

обмеженими зверху; 

 стаціонарні розв’язки системи рівнянь мають бути асимптотично 

стійкими; 

 має існувати розв’язок задачі оптимального керування системами 

дихання, кровообігу та теплообміну по виводу збурених систем у 

врівноваженому стані. 

Можна показати, що єдиний додатній та обмежені зверху розв’язок 

систем диференціальних рівнянь, що розглядаються, існує, коли 
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для всіх тканинних регіонів it . 



75 

 

Співвідношення (2.14) для функції   гарантує виконання умов (2.40), 

(2.41). Необхідно вимагати виконання умов (2.42). Проте (2.42) відображає не 

що інше, як гіпометаболізм:  на монотонно спадаючій послідовності 

напружень кисню, граничне значення якої O , причому таким чином, що і 

послідовність значень похідної q  також має своєю границею O . 

Фізіологи можуть сприйняти неоднозначно вимогу виконання умови 

(2.42). Дійсно, відомо, що будь який вид діяльності вимагає витрат енергії. 

Енергія – фізична величин, і в організмі людини вона виділяється при 

біохімічних процесах, невід’ємною частиною яких є окислення 

енергетичного субстрата.  Здавалося б, що кожний вид діяльності визначеної 

інтенсивності вимагає відповідної  і постійної кількості енергії. Тому 

швидкість окислення кисню мала б бути постійною величиною, незалежно 

від того, які запаси кисню містяться в тканинному резервуарі та в крові, яка 

омиває цей резервуар. При цьому відомо, що напруження кисню в 

структурах організму величини невід’ємні 

1 1 10
ict aP P P    .                      (2.43) 

Крім того,  1P h , де h   - висота над рівнем моря, функція і в умовах 

високогір’я вміст кисню у повітрі складає від 20% до 4% від значень 

барометричного тиску на рівні моря. Легко бачити, що у припущенні про 

постійність 1 it
q та при умові (2.43) на високогір’ї (і не тільки ) може настати 

момент часу 


, коли  

1 0
it

P
 
  

             і         
1

0it
dP

d 
  .                  (2.44) 

Це можливо при 

     

1

1

1

i

i

i i

t

ct

t t

q
P

D S
   ,                                             

       (2.45) 



76 

 

що властиве для умов  високогір’я і при непосильному для нетренованого 

організму навантаженні. Тоді 1 it
P переходить в область від’ємних значень (на 

математичній моделі), що неприпустимо з точки зору фізики процесу, а з 

точки зору математичного моделювання некоректно. Отже, умова (2.42) є 

умовою адаптивності моделі процесу, а гіпометаболізм – необхідною умовою 

життєдіяльності організму людини. 

Природнім при таких умовах є припущення, що  1 it
q   функція від 

1 it
P або від зв’язаного рівнянням (2.11) 1 ictP . Дана функція може бути як 

лінійною, так і нелінійною. Експериментально ця залежність не встановлена. 

Проте відомо, що більшість співвідношень для біохімічних та біофізичних 

параметрів мають вигляд S  кривих, до яких і належить крива для описання 

функції   - ступеня насиченості гемоглобіну киснем. Зокрема, для опису 

поведінки параметрів ферментативної кінетики використовується принцип 

Міхаеліса – Ментен  

c
x

k c



,        

                                   (2.46) 

де  x  - величина параметра, c  - концентрація фермента,  а    k    - деяка 

константа. 

Саме тому в математичну модель системи дихання і введено 

співвідношення 
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    ,    
                             (2.47) 

де 
0

1 it
q  - швидкість утилізації кисню для заданого рівня робочого 

навантаження в нормальних, комфортних для організму умовах;    0

1 ict   - 

ступінь оксигенації гемоглобіну.  Функція  1 it
q  , яка задана 
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співвідношенням (2.47), задовольняє умови (2.42), і, з її введенням в 

математичну модель системи дихання та кровообігу задача прогнозування 

функціонального стану людини у змінених умовах життєдіяльності стає 

коректною. 

Роль цього механізму адаптації ілюструється на рис.2.15-2.17.
     

Показано, що навіть в нормальних умовах незначна зміна вихідного стану 

приводить до зниження загального споживання кисню ( it
q ) від 4,3 мл/с до 

4,2848 мл/с. Результати комп’ютерного моделюванні зміни загального 

споживання кисню організмом в умовах високогір’я ( 0B   620 мл рт.ст.) 

показано на рис.  16 (без компенсаторних   дій)  з боку регуляторних 

механізмів і рис 17  (при .Vвд = 800,  tq  до 5,3 мл/с, Q  = 170 мл/с. 

Комп’ютерний аналіз моделі при умові, що в дихальній суміші всього 

10% кисню, а також з урахуванням впливу реакцій систем регуляції ( зміни 

, ,
it

V Q Q  ) показує, що на 5-ій хвилині перехідного періоду встановлюються 

такі кисневі режими: 

при  q =0,258 мл/с  =  const  

1 45 .AP мл рт ст    
 ,       

1 45 . .aP мл рт ст   ,   

 1 31tP мозок мл рт.ст.  
, 

 1 27tP серце мл рт.ст.     ;     

 1 . ' 27tP скел м яз мл рт.ст.    ; 

при 1 it
q  , що змінюється у відповідності до (2.47): 
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1 48 .AP мл рт ст  

 ,        

1 47 . .aP мл рт ст   ,      

 1 32tP мозок мл рт.ст.   , 

 1 28tP серце мл рт.ст.     ,        

 1 . ' 30tP скел м яз мл рт.ст.    . 

При цьому 1q  досягає рівня 0,231 мл/с. 

Ці результати свідчать про те, що гіпометаболізм –один із потужних 

механізмів адаптації функціонального стану організму на високогір’ї. 

Результати комп’ютерних досліджень математичних моделей  при більш 

жорстких умовах  (4% -6% кисню) показують, що  1 it
q    у відповідності до 

(2.47) має суттєво знизитись, а це може означати, що організм в таких умовах  

без компенсаторної допомоги ззовні не може виконувати інтенсивної роботи. 

Гіпометаболізм розвивається в організмі при періодичному або 

постійно діючому збуренні динамічної системи дихання та кровообігу. 

Відомо, що при утилізації кисню в тканинах звільнюється не лише 

енергія необхідна для виконання безпосередніх функцій органу та  тканини, 

але і інші види енергії, насамперед теплова. Тому будемо вважати, що  

1 1 1
, 1,

i i i

av h

t t t
q q q i m    ,      (2.48) 

де 1 i

av

tq  - частина швидкості утилізації кисню, яка забезпечує виконання 

функції тканини; 1 i

h

tq    - її теплова складова. Більшість спеціалістів вважає, 

що для кожного окремого  виду діяльності визначеної інтенсивності 

1 i

av

tq const . ( З фізиками, що стверджують цей факт можна погодитись. 
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Проте, як було показано вище, 1 it
q  у визначених умовах життєдіяльності  

повинна змінюватись). При цьому, за рахунок кращої організації функції, 

складова 1 i

h

tq може бути суттєво зменшена. (Більший досвід роботи, менше 

витрат часу і енергії на виконання завдання). 

Тому для математичного моделювання можна прийняти 

співвідношення 

          
  0 0

1 1 1i i i

h hh

t t tq q q e     ,
                           (2.49) 

де 
0

1 i

h

tq  відповідає величині, необхідній для підтримання теплового балансу;   

0

1 i

h

tq - частина швидкості утилізації кисню, яка використовувалась для 

виробництва тепла в неадаптованому до навантажень організмі;   - 

індивідуальний коефіцієнт адаптації. Можна вважати, що   є функцією від 

ict  у стійкому стаціонарному режимі, який організм надбав в результаті 

адаптації до гіпоксії. У цьому випадку (2.48) і (2.49) можуть бути використані 

для уточнення (2.47) в математичній моделі. 

Комп’ютерний аналіз показав, що другий доданок в (2.49)  

зменшується при адаптації організму до гіпоксії в умовах високогір’я і при 

фізичному навантаженні; отже, зменшується загальна швидкість утилізації 

кисню в цілісному організмі. Механізми активної регуляції у відповідності до 

запропонованої схеми самоорганізації системи дихання, кровообігу та 

теплообміну відреагують на це зменшенням q  і знизять величини Q  і V . У 

відповідності до значень 1 ,
it

q i=1,m  відбудеться перерозподіл системного 

кровотоку поміж органів та тканин. Очевидно, що такий механізм адаптації 

дозволяє знизити зусилля механізмів регуляції та розширити їх ресурси. 
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Необхідно зауважити, що співвідношення (2.48), (2.49), які було 

введено в математичну модель самоорганізації основної функції системи 

дихання, кровообігу та теплообміну, відносяться до системного рівня 

описання функцій системи і не розкривають структури біохімічних та 

біофізичних механізмів стабілізації функціональних систем організму при 

кисневій недостатності, як і не розшифровують структуру інформаційного 

забезпечення процесу включення активних та пасивних регуляторів основної 

функції. Можна сподіватися та вірити, що наступні дослідження фізіологів 

розкриють природу цих механізмів на клітинному та молекулярному рівнях. 

 

2.7. Математична модель імунної відповіді на інфекційне захворювання 

та механізми її взаємодії з моделями систем дихання, кровообігу 

та теплообміну 

 

Для аналізу взаємодії моделі імунної відповіді з моделями, що 

розглядалися  вище, розглянемо найпростішу модель імунитету, 

запропоновану Г.І. Марчуком. В цій моделі фазовими змінними є: 

 концентрація патогенних антигенів  V  , що розмножуються; 

 концентрація  плазматичних  клітин  C  , які є популяціями носіїв та 

продуцентів антитіл (імунокомпетентні клітини та 

імуноглобулінпродуценти); 

 концентрація антитіл  F   - субстратів імунної системи, які 

нейтралізують антигени (імуноглобуліни, рецептори клітин); 

 відносна характеристика ураженого органу -  m  . 

Динаміка процесу інфекційної хвороби у [ 73 ] описується  системою 

звичайних диференціальних рівнянь: 
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   ,                            (2.53) 

де    - коефіцієнт розмноження антигенів, C
 - постійний рівень 

плазмоклітин у здоровому організмі. t  - час формування каскаду 

плазматичних клітин,   - коефіцієнт, що враховує вірогідність зустрічі 

антиген – антитіло, C  - коефіцієнт , обернений до часу життя клітини,   - 

швидкість продукції антитіл однією плазматичною клітиною, t  коефіцієнт 

обернено пропорціональний до часу розпаду антитіла. 

Якщо M - характеристика здорового органа (маса або площа), а M  - 

відповідна характеристика здорової частини ураженого органа,  то 

1
M

m
M


   ,                      (2.54) 

і буде відносною характеристикою ураження органу – мішені. Множник 

 1 m  в (2.53) характеризує вплив антигенів на ще не уражену частину 

органу – мішені. 

Зменшення цієї характеристики відбувається за рахунок відбудовної 

діяльності організму із коефіцієнтом m , який характеризує швидкість 

відновлення   маси ураженого органу. 
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Очевидно, що патологічний стан, який розвивається в організмі при 

інфекційному захворюванні, який контролюється імунною системою, може 

розглядатись як збурення при розгляді та моделюванні системи кровообігу. 

Вірно і інше – зміна об’ємної швидкості  крові через орган – мішень повинна 

впливати на перебіг інфекційного захворювання. Тому природно припустити, 

що   і m  в (2.56) – (2.59) є функціями від 
kt

Q .  Але динаміка об’ємної 

швидкості  тканинного кровотоку безпосередньо пов’язана зі змінами 

газового портрету системи дихання та кровообігу. При розгляді спільного 

моделювання системи дихання, кровообігу та імунної системи і їх регуляції, 

необхідно додати в критерій якості регуляції (2.23) в підінтегральний вираз 

член  

    2 ,
k kf m V   ,                                       (2.55) 

де k
 - коефіцієнт, що характеризує ступінь впливу типу захворювання, що 

моделюється, на рівень газового гомеостазу. Функція  ( ,kf m V , яка 

використовується в (2.56) визначає ступінь ураження органу – мішені в 

поточний момент. В контрольних точках ця функція приймалася у вигляді  

 ,k k kf m V a m b   .      (2.56) 

Ясно, що існує очевидний вплив імунної системи на систему дихання 

та кровообігу. Можна припустити, що перебіг енергетичних процесів в 

тканинах органу – мішені забезпечується тільки завдяки його неураженій 

частині. В цьому випадку маса частини органа, що метаболює буде 

визначатися формулою 

    0 1
k kt t m      ,                            (2.57) 

де 
0

kt
 - загальна маса (об’єм ) тканин здорового органа. 
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Більш суттєву роль у визначенні взаємовпливу цих систем грає 1 kt
q - 

показник швидкості утилізації кисню в kt  тканинному резервуарі. Зміна 

величини 1 kt
q призводить до миттєвої зміни величини 

kt
Q , а це, в свою чергу, 

веде до зміни усіх вхідних параметрів у моделі імунного відгуку.  

Бажано розглянути два варіанти впливу захворювання на енергетичний 

обмін у органі – мішені. Перший пов’язаний із припущенням, що 1 kt
q не 

залежить від ступеня ураження клітин, тобто неуражені клітини 

компенсують метаболічні функції уражених без додаткових енерговитрат. 

Другий із припущенням, що одиниця маси неураженої частини органу – 

мішені не змінює своєї швидкості утилізації кисню при метаболізмі і тоді 

  0

1 1 1
k kt tq q m   ,                                  (2.58) 

де  
0

1 kt
q  - швидкість утилізації кисню в органі, що функціонує нормально, і, 

відповідно 

   2 1k kk
t t tq q    ,                                   (2.59) 

де      
kt

  - дихальний коефіцієнт. 

Урахування взаємного впливу імунної системи та системи дихання і 

кровообігу при математичному моделюванні дозволяє прогнозувати перебіг 

інфекційного захворювання з врахуванням можливих реакцій на це 

захворювання систем дихання  та кровообігу у вигляді зміни стану цих 

систем і необхідною його регуляторною корекцією. 

Звернемо увагу на роль температурних режимів організму на динаміку 

імунної відповіді. В [62]  було запропоновано у найпростішу модель 

динаміки перебігу інфекційного захворювання ввести рівняння відносно 

температури  T  внутрішньої сфери (ядра) організму 
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     ,       (2.60) 

де   ,T TK   - коефіцієнти, F  - концентрація  F     комплексів,  F


  

гранично допустима концентрація комплексів, 
kt

T 

 - нормальна температура 

ядра,   - функція Хевісайда. Природно при цьому було представити 

коефіцієнти в моделі (2.50) – (2.59) у вигляді функцій, що залежать від kt
T : 
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k

k
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T t t
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,                       (2.61) 

   1
t k t k kk k

T t T t tT b T T      
  ,                    (2.62) 

де    , , ,
k k t tk

t t TT T     


 

      - коефіцієнти. Цими співвідношеннями 

прийнято, що підвищення температури 
kt

T  знижує темпи розмноження 

вірусів    та  сприяє стимуляції імунної системи   . 

 При введенні (2.61)  в модель  потрібно було скоригувати критерій 

якості (2.39) за рахунок введення в підінтегральний вираз доданку (2.56). 

Залежність основних параметрів імунної системи від величини 

об’ємної швидкості кровотоку в органі – мішені від температурних режимів 

ядра імітувалась введеною корекцією (2.61) та співвідношеннями, що 

запропонував І.Б. Погожев [35]: 

2 5 5

0 0 0
, ,k k k
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t t t
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2 2

0 0
,k k

k k

t t

M M

t t

Q Q

Q Q
   

   
     

   
   

, 

де  
0

kt
Q  - об’ємна швидкість кровотоку через орган – мішень в здоровому 

організмі. Приведемо результати обчислювальних експериментів, які 

характеризують поведінку основних параметрів імунної системи під час і в 

залежності від 0

k

k

t

k

t

Q
n

Q
 на Рис. 2.8-2.15. 

В обчислювальних експериментах було прийнято, що кількість антитіл, 

необхідних для нейтралізації одного вірусу рівно 10; час Ct - час формування 

каскаду плазмоклітин визначався співвідношенням  2

C
C

k

t
t

n
  , де Ct =0,5 доби. 

Функція    , 0 1m m     характеризує ступінь ураження нормального 

функціонування імунної системи внаслідок значного ураження органу – 

мішені задавалась, як і в  [67], у вигляді: 

 
1, , 0,1

1
, , 0,1

1 x

m m m

m m
m m m

m



 

 

    


  
   



 ,                       

(2.63) 

де   m
 - рівень ураження органу – мішені, при якому починає знижуватись 

активність імунної системи. 

Вище енергообмін в організмі співвідношеннями  (2.58), (2.59) 

пов’язувався зі ступенем його ураження m . Формула (2.63) показує, що, 

якщо m m , то можна вважати, що енергоообмін відбувається нормально, в 

протилежному випадку відбувається зниження швидкості окислювальних 

процесів у відповідності до (2.58). Проте зниження 1 kt
Q може і повинне 
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викликати, у відповідності до (2.23), зниження величини об’ємної швидкості 

кровотоку 
kt

Q , що ніяк не допомагає покращанню стану організму,           

вірусній хворобі. Забезпечити необхідне зростання 1 kt
Q можна в умовах 

сформульованих математичних моделей суттєво збільшивши пріоритетні 

коефіцієнти 4k  в (2.56) та 
kt

   і 
kt

     в (2.39). 
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Рис. 2.8. Динаміка m(t) за різних умов кровообігу в капілярах органу- 

мішені. 
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Рис. 2.9. Динаміка V(t) за різних умов кровообігу в капілярах органу- 

мішені. 
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Рис. 2.10 Динаміка F(t) за різних умов кровообігу в капілярах органу- мішені. 
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Рис. 2.11. Динаміка C(t) за різних умов кровообігу в капілярах органу-      

мішені. 
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Рис. 2.12. Характер зміни V (концентрації патогенних антигенів) в 

залежності від кровотоку через капіляри органу-мішені при заданих 

початкових умовах розвитку інфекційного захворювання. 
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Pис. 2.13. Характер зміни m (відносної характеристики ураженого 

органу) в залежності від кровотоку через капіляри органу-мішені при 

заданих початкових умовах розвитку інфекційного захворювання. 
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Рис. 2.14. Характер зміни F (концентрації антитіл) в залежності від 

кровотоку через капіляри органу-мішені при заданих початкових умовах 

розвитку інфекційного захворювання. 
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Рис. 2.15  Характер зміни С (концентрації плазматичних клітин) в 

залежності від кровотоку через капіляри органу-мішені при заданих 

початкових умовах розвитку інфекційного захворювання. 
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2.8. Висновки до розділу 2 

 

      В розділі  викладено  основні результати  роботи щодо  створення 

комплексної  математичної моделі оцінки функціонального  стану  організму  

при роботі  в екстремальних  умовах: 

1. Серед існуючих  математичних  моделей функціональних  систем 

організму, що  постійно задіяні  при роботі,  в структуру  комплексної  

моделі  залучені  моделі  дихання та кровообігу,  запропоновані  

А.З.Колчинською,  А.Г.Місюрою та Ю.М.Онопчуком;  модель 

теплообміну, за версією  К.П.Іванова та І.Й.Єрмакової, імунного 

відклику на  інфекційне  захворювання (Г.І. Марчук). 

2. Встановлено,  що в умовах високогір’я  на  стан організму під час  

роботи  суттєво впливають механізми адаптації до кисневої  

недостатності – запуск  еритропоезу та прояв  гіпометаболізму. На 

основі  лабораторних  та експериментальних  даних, отриманих при  

обстеженнях  в Інституті гематології та трансфузіології НАМН України 

та МЦА і  МЕД НАН  України побудовані  математичні  моделі  прояву 

і дії цих механізмів. 

3. При якісному  та комп’ютерному  аналізі  математичних моделей  

встановлено, що  в процесі стабілізації  стану   організму при  

збуреннях  внутрішніх (інтенсивна робота)  та зовнішніх (зміна 

атмосферного тиску та  складу  дихальної суміші)  виникають  як   

внутрісистемні  так і  міжсистемні   конфлікти  в боротьбі  за “ кисень” 

в умовах його  недостатності. 

4. Запропоновані та обґрунтовані математичні моделі  регуляції динаміки 

функціональних систем для  переведення їх  стану при  збуреннях в  

рівноважний стан; сформульовані  критерії якості  оптимального 

керування для  кожної із систем, що  входять до  складу комплексної   

математичної  моделі і  системи в цілому. Встановлено,  що основні 
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параметри активного регулювання  для системи дихання та кровообігу 

-  вентиляція, об’ємні  швидкості системного та  органного кровотоків є 

також основними при  регулюванні систем теплообміну та імунного  

відклику на захворювання. 

5.  Рішення задачі оптимального керування  для  комплексу  моделей  

функціональних систем при роботі в екстремальних  умовах 

високогір’я  та при   можливому інфекційному захворюванні   

формується  як рішення  ігрової  моделі з критерієм, що є згорткою 

критеріїв якості в  багатокритеріальній задачі оптимізації. 

6. Показано, що  компромісне  рішення конфліктних  ситуацій  має  місце 

не тільки для цілісного організму,  але в локальній ланці регуляції при  

забезпеченні адекватної доставки окиснювача  кров’ю   в  кожен 

тканинний  регіон. 
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РОЗДІЛ 3 

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РЕСУРСУ 

ОРГАНІЗМУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ ПІСЛЯ ІНТЕНСИВНОЇ РОБОТИ В 

ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ  

 

Будь-яка діяльність людини, фізична чи розумова, пов’язана з 

затратами деякого рівня енергії. Відомо, що енергія вивільняється в 

результаті розпаду та окислення вуглеводів, перш за все глюкози (глікогена) і 

вільних жирних кислот, катаболізм яких у порівнянні з гліколізом вимагає 

більшої кількості кисню для синтезу еквівалентного числа АТФ 

(аденозинтрифосфат). При достатньому надходженні кисню до клітини 

глюкозна та жиирокислотна системи енергозабезпечення знаходяться в стані 

динамічної рівноваги. В умовах гіпоксії – кисневій недостатності, яка 

виникає при інтенсивній роботі в умовах високогір’я, кількість кисню, що 

надходить, недостатня для окислення жирних кислот, а це призводить до 

накопичення недоокислених продуктів, що подавляють транспорт АТФ 

виникаючого в мітохондріях та пошкоджують мембрани клітин. 

Аналіз та оцінка енергетичного ресурсу організму надзвичайно важливі 

при плануванні робіт, що супроводжуються інтенсивним вичерпуванням 

енергії. Особливо це важливо під час спортивної діяльності чи роботи в 

екстремальних умовах високогір’я. 

В останній час з розвитком математичного моделювання в біології та 

медицині з’явилась можливість теоретичного дослідження динаміки 

енергетичного ресурсу організму та його розподілу в процесі роботи з ціллю 

досягнення раніше сформульованих результатів та їх якості. Очевидно, що 

для оцінки енергетичного ресурсу необхідні математичні моделі динаміки 
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концентрації вуглеводів (глюкози) в крові та тканинних регіонах і моделі 

функціональної системи дихання та кровообігу, що дають можливість 

оцінювати ступінь кисневої недостатності при інтенсивній роботі в 

екстремальних умовах високогір’я. Такі моделі в останні десятиліття 

з’явились в науковій літературі, їх вид залежить від цілей та задач 

дослідження в фізіології, які вони покликані вирішувати. 

Особливо різноманітні математичні моделі динаміки концентрації 

глюкози в організмі – одні використовуються для теоретичних досліджень у 

фізіології, інші – для оцінки степеня діабетичного захворювання та його 

лікування [97-98]. Регуляція концентрації глюкози в організмі здійснюється 

за рахунок інсуліну, який виробляється підшлунковою залозою в умовах 

глікемії (гіпо-, гіперглікемія) і цей фактор необхідно враховувати при 

побудові математичної моделі. Так як метаболізм глюкози та інсуліну 

здійснюється, в основному, в печінці, необхідно в структурі математичної 

моделі передбачити виділення цього органу в якості окремого тканинного 

резервуара. Не менш різноманітні математичні моделі функціональної 

системи дихання та кровообігу. В [27- 28] модель розглядається як керована 

система, в якій дихальні м’язи, м’язи серця та гладенькі м’язи судин 

являються не лише користувачами кисню для утилізації глюкози, але й 

виконавчими органами регуляції стану організму. 

 

3.1.  Застосування моделей функціональної системи дихання для 

вирішення прикладних задач фізіології та спортивної медицини 

 

Розглянемо приклади розроблених моделей, щоб оцінити 

функціональні можливості атлетів і наголосити доцільність розвитку 

математичних моделей фармакологічної корекції стану впродовж періоду 

їхньої реабілітації між змаганнями. 
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Вражаючий приклад участі двох суперників у вирішенні конфлікту 

(диференціальні ігри) – спортивна боротьба [129].  

Боротьба - єдиноборство, рукопашна сутичка двох людей в якій кожен 

намагається пересилити іншого, зваливши його з ніг. Борцівська сутичка 

може відбутися як з практичною метою (бойові дії, самооборона і т.п.) так і зі 

змагальною метою, в рамках спортивної боротьби, і в останньому випадку 

проводиться за певними для кожного виду боротьби правилами і з 

використанням певних прийомів боротьби. Боротьба характеризується 

взаємним подоланням опору за допомогою застосування дозволених 

правилами змагання спеціальних технічних і тактичних дій. 

Метою сутички борців є перемога одного із суперників, що 

виражається у встановленні контролю над іншим суперником, припиненні 

його можливих подальших дій, підготовки своїх подальших дій. З погляду 

спортивної боротьби, залежно від її виду, це виражається в тому, що опонент 

змушений зайняти невигідне становище (як правило лежачи на спині), бути 

знерухомленим, передчувати загрозу травми або асфіксії. Для досягнення 

цих цілей борці використовують прийоми боротьби, що дозволяють збити 

суперника з ніг і повалити його на землю (різні види кидків), знерухомити 

суперника (утримання), травмувати суперника (больові прийоми), задушити 

суперника (задушливі прийоми). Арсенал можливих прийомів у спортивній 

боротьбі обмежений її правилами. Крім того, в деяких видах боротьби 

оцінюються також дії борців, які майже повністю пов'язані зі змагальним 

елементом: так, в сумо ціла група прийомів присвячена витіснення 

противника за межі майданчика для боротьби, що тягне за собою перемогу 

гравця, який залишився на майданчику. 

Рухи борців можна представити у вигляді диференціальних рівнянь. 

Природа руху характеризується від стратегії гравця, який прагне перемоги. 

Звісно, гра має деякі уставлені правила, згідно яких і визначається виграш 
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одного з борців у поєдинку. Виграш одного із спортсменів залежить не лише 

від професійного рівня й уміння, але і від функціонального стану його 

організму під час змагання, що інтегрально визначається його енергетичними 

ресурсами та психофізіологічними показниками. 

Перемога гравця в різних видах бойових мистецтв визначається по-

різному. Таким чином, у боротьбі гра завершується, коли гравець поклав на 

лопатки свого противника на татамі. Якщо час, відведений для відтворення 

цього,закінчився, суддя визначає результати поєдинку, основані на оцінках 

ефективного використання методів боротьби. В цілому, це адитивна функція. 

Але експертними оцінками встановлено, що вище оцінюється діяльність 

гравця в кінці раунду, а значить, гравці повинні розподілити свої обмежені 

енергетичні ресурси на кінець періоду гри аби мати кращий результату у грі.  

Робота гравця на килимі,  складається з рухів і фокусування на 

скороченні м'язів при виконанні борцівських або боксерських тактик та 

прийомів. Відомо, що при роботі, м'язами витрачаються  органічні речовини, 

в основному вуглеводи. З їхнім розпадом і окисленням виділяється енергія, 

яка використовується для роботи м'язів. Коли м'язи виконують тривалу 

роботу без перерви, вони втрачають працездатність, вони отримують втому. 

Фізіологічні експерименти виявили, що чим з більшою швидкістю 

скорочуються м’язи, тим хутчіше в них розвивається втома. Дослідження І. 

М. Сеченова виявили, що, при фізичній роботі дуже важливо обрати середню 

швидкість навантаження, аби була високою продуктивність і втома наставала 

якомога пізніше. Саме це бачення І.М. Сеченова стало основою для 

моделювання оцінки функціонального стану організму та вибору тактики 

гравця під час поєдинку та тренувань. 

Так як окиснення органічних речовин є невід'ємним процесом при 

метаболізмі, що призводить до збільшення енергії, то справедливим є зв’язок 

величини збільшення енергії 
it

E  зі швидкістю утилізації кисню в тканинах: 
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 2 .
i it tE f q O      (3.1) 

Зокрема, енергетичні ресурси організму можуть бути поповнені 

шляхом адекватної та своєчасної доставки кисню до тканин. Виконання (3.1) 

свідчить, що енергетичний ресурс зберігається на стабільному рівні, в 

стійкому стаціонарному стані. Але навіть в умовах (3.1) тиск кисню 

2it
p O може бути як зависоким так і занизьким. Якщо 

2it
p O  в м’язовій  тканині 

становить лише 3-4 мм рт. ст., то це дає привід вважати, що енергетичні 

запаси організму борця вичерпуються і припустимо, що це сприятиме його 

поразці, якщо не вжити заходів для корекції його енергетичного стану. 

Визначення загального об’єму кисню, окиснювача органічних сполук 

можливе із співвідношення: 

2 2i i i it t t tM O V p O ,      (3.2) 

де 
it

V  -  об’єм тканинних резервуарів, 
it

 - коефіцієнти розчинності кисню в  

тканинній рідині.  

Якщо енергетичний рівень організму на досить високому рівні, а 2it
p O   

- на низькому, то окиснення  органічних сполук будуть все одно обмежені і 

не сприятимуть збільшенню енергії необхідної для виконання силових 

прийомів. Тому напруження кисню. 2it
p O  в крові та тканинах є важливими 

показниками при оцінці рівня вуглеводних сполук в організмі та при 

плануванні тактики поведінки борця на ринзі. Динаміка зміни 2it
p O  та  

2it
p CO

  
відображена математичною моделлю функціональної системи 

дихання. Коефіцієнти
1 2 3, ,     обираються індивідуально для кожного 

гравця, тому потрібно враховувати вагу, зріст, фізіологічні параметри тощо 

для побудови індивідуальної моделі. Встановлено, що зменшення 
1 

 під час 

тренувань є показником їх ефективності. Але  цей коефіцієнт повинен 

перевищувати граничне значення. Якщо 
1 

 прийматиме значення нижче 
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граничного, то це призведе до некерованості динамічної системи , що може 

свідчити про виникнення патології в організмі. 

Математичну модель оцінювання енергоресурсу спортсмена [45] 

використовують в період тренувань як комп’ютерну модель, програмно-

алгоритмічне забезпечення якої містить фізіологічні та інструментальні  дані 

обстежень, критерії розрахунку роботоздатності спортсмена, алгоритм 

моделювання його фізичного та психологічного стану та фрагменти розробки 

динамічних і статичних характеристик організму. 

Для практичної роботи тренера представляють інтерес дані про 

динаміку основних показників тренованості боксерів у мезоциклах 

змагального періоду, які можуть сприяти раціональному плануванню 

навчально-тренувального процесу на коротких міжзмагальних етапах. 

Враховуючи гетерохронність відновлення різних систем і функцій організму 

людини після впливу тренувальних та змагальних навантажень, важливо 

знати, які з основних психічних і фізичних показників, та якою мірою і в якій 

послідовності зазнають змін у зазначений період. 

Завдяки ситуаційному моделюванню [56] можна створити модель 

протікання поєдинку, а за допомогою математичної моделі – визначити 

динаміку змін функціонального стану організму борця та визначити 

стратегію його поведінки під час гри. 

При моделюванні можливе використання ритмограм поєдинку 

(Рис.3.1). 

 

Рис.3.1. Ритмограма поєдинку. 
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Інтервали  0 1, ,t t  2 3, ,t t  4 5, ,t t  8 9, ,t t  10 11, ,t t  12 13,t t  характеризуються 

однаковою активністю гравця (часові інтервали між бойовими прийомами), 

під час підготовки до атаки. Очевидно, що навантаження гравця, яке 

залежить від швидкості утилізації кисню 
2qO , має бути вищим за 

навантаження основного обміну, так як на них простежується поведінка 

супротивника. Це вимагає затратної роботи мозку, що призводить до 

вимивання кисню з нього. 

Інтервали часу              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, , , , , , , , , , , , ,t t t t t t t t t t t t t T     , де T - 

час закінчення гри, характеризується інтенсифікацією зусиль під час нападу, 

дуже інтенсивними ривками підвищення зусиль до максимуму. Ривки в 

математичну модель можуть бути задані ступінчаті функції або ж як   

функція Дірака  або сходи функції Дірака. 

При плануванні стратегії гравця під час поєдинку дана ритмограма є 

складовою частиною у виборі тактики. 

Тестування алгоритму проводилось на основі експертизи атлетів - 

членів збірної команди з вільної боротьби, яке здійснювалось Міжнародним 

центром астрономічних і медико-екологічних досліджень України на 

Приельбруссі. Ритмограма поєдинку з вихідними даними використовується в 

обчислювальному експерименті з математичною моделлю. Подальше 

прогнозування енергетичних ресурсів спортмена під час гри, відповідно до 

алгоритму, представлено на Рис. 3.2. 
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Рис. 3.2.  Алгоритм  оцінювання енергетичних ресурсів організму після 

фізичного навантаження. 

За допомогою результатів комп’ютерного аналізу моделей оцінки 

функціональних ресурсів організму вдалося визначити рівень кисню 

життєвоважливих органах, таких як мозок, дихальні та серцеві м’язи і надати 

пропозиції щодо постановки тренувань. 
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Результати комп’ютерного аналізу з математичною моделлю 

функціональної системи дихання в умовах високогір’я (Терскол Кабардино-

Балкарської республіки, Російська Федерація) свідчать, що всі 

спортсмени,що приймали участь при обчислювальному експерименті, 

переносять великі фізичні навантаження, так як показники напружень кисню 

в м’язових тканинах далекі від порогових значеь. Значно менші відповідні 

показники в тканинах мозку, що впливає на порушення координації рухів та 

психофізіологічну поведінку спортсмена. 

Адаптаційні процеси після великих навантажень характеризуються 

нерівномірністю, фазністю та гетерохронністю відновлення різних систем 

організму. Відновлювальний період після м'язової роботи, пов'язаної з 

сильним емоційним збудженням, більш тривалий, ніж після такої ж роботи, 

але не пов'язаної з емоційним збудженням. У той же час в ході багатоденних 

змагальних боїв переважає фізичне стомлення на тлі незначної емоційної 

напруженості. 

В практиці спорту існує постзмагальний етап, що має свої особливості 

в напрямку, тривалості і структурі тренувань. Тому планування навчально-

тренувальних занять на між- та постзмагальному етапах має базуватися на 

закономірностях динаміки показників тренованості, фізичних та психічних 

показниках тренованості борців, що змінюються різноспрямовано, 

зберігаючи при цьому індивідуальну динаміку, яка характеризує певні 

властивості організму. 

Безперечно, сьогодні ще недостатньо обґрунтовані нові форми 

організації тренувального режиму. Немає чітких уявлень про готовність 

різних систем до енергетичного обміну, різних м'язових структур до 

повторних тренувальних навантажень. Все це ускладнює раціональне 

планування навчально-тренувального процесу спортсменів після значних 

тренувальних навантажень і, особливо, після багатоденних змагань. У таких 
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умовах важливо правильно оцінити відповідність тренувальних і змагальних 

навантажень станом організму спортсменів. Від цього залежить ефективність 

тренувального процесу і, отже, зростання спортивних результатів. Саме для 

цього може примінитись математична модель фармакологічної корекції стану 

організму, яка буде розглянута в наступному підрозділі дисертаційного 

дослідження. 

Тренувальні та змагальні навантаження викликають значні зміни в 

серцево-судинній, м'язовій та психічній системах людини. В умовах 

спортивного поєдинку, за даними В. Г. Чорного, вже з другої хвилини 

поєдинку частота серцевих скорочень збільшується до 190,8 ± 8,0 скорочень 

на хвилину і, послідовно зростаючи, досягає максимуму до кінця гри, 

складаючи 202,0 ± 7,0. Систолічний артеріальний тиск підвищується на 20-55 

мм рт. ст. при одночасному падінні діастолічного. Нерідко після спарингів і 

вільних боїв реєструється феномен "нескінченного тону". Енерговитрати за 

бій в середньому досягають 200 ккал. У бою частота дихання досягає 40-60 

циклів у хвилину, легенева вентиляція - 90 л на хвилину, споживання кисню 

до 2,3 л на хвилину. Поєдинок пред'являє значні вимоги до системи 

кисневого забезпечення при виконанні специфічної роботи. 

Людина може контролювати роботу лише дихальних м’язів, формуючи 

необхідний рівень вентиляції легенів. Для збільшення регуляторного ресурсу 

серцевого м’язу необхідно зняти з нього навантаження за рахунок 

інтенсивнішого зовнішнього дихання. Для збільшення кисневих режимів у 

тканинах і регуляторної функції серця слід оприділити оптимальний 

дихальний об’єм, тривалість дихального циклу для всіх рівнів фізичного 

навантаження, особливо в постзмагальний період. 

Для відновлення кисневих режимів організму, збільшення 

регуляторних ресурсів функціональних систем дихання та кровообігу, 

особливо в після змагальний період, використовується фармакологічна 
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корекція стану організму спортсмена. Математична модель фармакологічної 

корекції дозволяє обрати необхідні дози антигіпоксантів, встановити графік 

їх прийому, індивідуально оптимальний для атлета. 

Велику питому вагу фармакологічного забезпечення доводиться і на 

підготовчий та базовий періоди підготовки спортсмена. Призначення 

препаратів, які діють багатостороннє, дозволяє значно знизити їх кількість. 

Грамотна, раціональна схема застосування фармакологічних препаратів на 

етапах підготовки сприяє досягненню рекордних кондицій. 

Лікар повинен грамотно задати спортсмену час реабілітації, найкраще 

фармакологічне забезпечення для корекції стану гравця, враховуючи 

комплексний підхід до змагального допінгу: напої, їжа, фармакологія 

повинні підлягати ретельному контролю. 

 

 

3.2.  Структурна схема комплексної моделі та математичної моделі 

динаміки концентрацій глюкози, інсуліну та напружень 

респіраторних газів в організмі під час дихального циклу  

 

Враховуючи особливості регуляції кисневої недостатності та рівня 

цукру в крові, в якості структурної схеми моделі виявилось доцільним обрати 

схему моделювання процесів, що досліджуються, аналогічну схемі дихання 

та кровообігу під час дихального циклу [31, 51]. При побудові математичної 

моделі пропонувалось, що ввід глюкози, як і фармакологічних препаратів – 

антигіпоксантів, імітується δ-функцією або ступінчатою функцією як 

внутрішньовенна ін’єкція, а вивід – через сечовивідну систему нирковою 

тканиною. Окрім того, метаболізм глюкози та інсуліну, так само як і їх 

утилізація при окисненні, здійснюється в тканинах печінки та інших 
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тканинах, а зміна напружень кисню та вуглекислоти визначається 

інтенсивністю окиснювальних процесів у всіх тканинних регіонах організму. 

Тому в роботі для оцінки енергоресурсу математична модель розвитку 

кисневої недостатності  доповнюється рівняннями, що описують зміну 

концентрацій вуглеводів (глюкози) в структурних регіонах моделі дихання та 

кровообігу. 

Нехай ,   - парціальний тиск кисню у дихальних шляхах та в 

альвеолярному просторі, ,  , ,  - напруження кисню в 

артеріальній та змішаній венозній крові тканинних капілярів та тканинній 

рідині  , ,  , , , – концентрація глюкози в крові та 

тканинній рідині відповідних регіонів, а  , ,  , , –  концентрація 

інсуліну в них. 

Тоді рівняння динаміки параметрів процесу, що моделюється, можна 

представити у вигляді: 

   ,    (3.3), 

де DV    -   об’єм дихальних шляхів, V  - вентиляція легенів; 

 

  , 

  , 
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     (3.4) 

,   (3.5) 

 (3.6) 

        (3.7) 

 , 

де  – коефіцієнт розчинності кисню в крові,  - об’ємна швидкість 

системного кровотоку,    - об’ємна швидкість тканинного кровотоку, а  - 

об’єм артеріальної, ,  - об’єм тканинної крові та тканинній рідині,  - 

швидкість утилізації кисню при окисненні в тканинах,  - швидкість 

утилізації кисню відповідної інтенсивності на рівні моря, а  -  ступінь 

насичення їм гемоглобіну. 

У венозному руслі 

 

     (3.8) 

Будемо вважати , що кров легеневих капілярів виконує лише 

трансферну функцію щодо глюкози та інсуліну, виконуючого регуляторну 

функцію рівня цукру в крові організму. 
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Тоді 

  ,       (3.9) 

 ,       (3.10) 

  .     (3.11) 

Рівняння динаміки концентрацій глюкози та інсуліна в інших 

структурах організму мають вигляд: 

  ,           (3.12) 

  .     (3.13) 

Приймаючи справедливість (3.12), (3.13) тим самим припускаємо 

відсутність взаємодії і метаболізму глюкози та інсуліну в артеріальній крові.  

Для опису динаміки концентрації глюкози та інсуліну в ланці «кров 

тканинних капілярів - тканина» використовуються фрагменти моделі, 

викладеній в [133], де враховується метаболізм інсуліну та глюкози з 

урахуванням їхньої взаємодії: 

 ,   (3.14) 

 

.   (3.15) 

Якщо  - печінка, то рівняння (3.15) має вигляд:  

,  (13а) 
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При - нирки: 

.   (13б) 

Рівняння, що описують зміну концентрації інсуліну в тканинній крові 

та рідині представимо у вигляді: 

 ,    (3.16) 

,    (3.17) 

де ,      (3.18) 

  .   (3.19) 

В рівняннях (3.14)-(3.17)  присутні коефіцієнти, що характеризують: 

 – чутливість швидкості глікемії до зниження рівня нижче норми; 

 - чутливість швидкості глікемії до взаємодії глюкози та інсуліну; 

 – швидкість розпаду інсуліну (при  – період напіврозпаду рівний 

20хв); 

 – чутливість швидкості зміни концентрації інсуліну щодо гіперкапнії; 

- об’ємна швидкість виведення сечі з нирок. 

 Вибір структури правих частин рівнянь (3.15) – (3.19) невипадковий, - 

коефіцієнти, що характеризують поведінку концентрації глюкози 

визначаються в результаті біоекспериментів при проведенні тестів 

пероральної толерантності до глікемії, в той же час коефіцієнти, що входять 

до рівняння (3.17), визначені у виключних випадках [132]. 
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Для повноти системи рівнянь необхідно додати рівняння динаміки 

концентрації глюкози та інсуліну в змішаній венозній крові: 

,   (3.20) 

.  (3.21) 

При проведенні обчислювальних експериментів з моделлю глікемії 

прийнято, що 

 ; 

 ; 

 ; 

; 

. 

  імітує внутрішню ін’єкцію  визначеної дози на інтервалі 

. 

 

 

3.3.  Математична модель фармакологічної корекції стану організму в 

постробочий період 

 

Існують види діяльності людини, пов’язані з вичерпуванням 

енергетичного ресурсу (спорт, інтенсивна робота в екстремальних умовах 

високогір’я, операторська діяльність та інше), зі створенням погрожуючих 

умов для здоров’я (при аваріях в шахтах, водолазна справа, ін.), які 
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потребують фармакологічної корекції стану організму. Тому запропоновану 

вище модель оцінки енергетичного ресурсу для періоду реабілітації слідує 

доповнити рівняннями транспорту ліків у структурах організму з 

урахуванням його впливу на метаболізм в тканинах. 

Для цього скористаємось розробкою, здійсненою в [133]. Модель 

фармакологічної корекції призначена для відновлення кисневих режимів 

організму, при імітуванні виведення ліків одним із способів 

внутрішньом’язовою або внутрішньовенною ін’єкцією чи інгаляцією. Якщо 

 – концентрація антигіпоксанту, то рівняння динаміки його в структурах 

організму можна представити системою звичайних диференціальних рівнянь: 

 

  ,      (3.22) 

 ,  (3.23) 

 

,    (3.24) 

,    (3.25) 

,    (3.26) 

, ,      (3.27) 
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, .     (3.28) 

При імітації введення препарату внутрішньом’язово з об’ємною 

швидкість  в праву частину рівняння (3.27) необхідно додати член 

 , при внутрішньовенній ін’єкції рівняння для змішаної венозної крові 

представляється у вигляді: 

.    (3.29) 

Виведення препарату з організму здійснюється нирками і тоді  

, 

  -  нирки,  – об’ємна швидкість виведення (фільтрації) рідини з нирок. 

Якщо введення антигіпоксанту, особливо , який містить еритропоетин, 

застосовується для адаптації в постзмагальний період спортсмена, необхідно 

враховувати вимоги антидопінгового комітету. 

При побудові комп’ютерного аналога представленої математичної 

моделі оцінки енергетичного ресурсу організму при інтенсивній роботі в 

екстремальних умовах високогір’я та його реабілітації, коефіцієнти, що 

входять в рівняння (3.3) – (3.29), обираються для середньостатистичної 

людини або ідентифікуються з результатів досліджень в умовах її 

життєдіяльності [122]. 
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 3.4. Висновки до розділу 3 

 

1. В розділі обговорені задачі використання моделей дихання та 

кровообігу для оцінки функціонального стану гравця при спортивних 

єдиноборствах. 

2. Розроблена і обґрунтована математична модель транспорту 

енергетичного субстрату та енергообміну при роботі. При створенні 

моделі енергообміну врахована регуляторна роль  гормонів (інсуліну) 

на стабілізацію концентрації глюкози в організмі в умовах високогір’я. 

3. Запропоновано комплексну модель, що об’єднує математичні моделі 

дихання, кровообігу, транспорту глюкози та енергообміну для оцінки 

енергетичного ресурсу та його розподілу в організмі. 

4. В модель для імітації реабілітації стану організму після інтенсивної 

роботи пропонується включити як складову математичну модель 

фармакологічної корекції стану за допомогою антигіпоксантів. 
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РОЗДІЛ 4 

 

4.1. Обчислювальний експеримент з моделлю еритропоезу та аналіз 

результатів 

  4.1.1. Обґрунтування вибору методу аналізу даних 

 Традиційними для сучасної фізіології є методи кореляційного та 

регресійного аналізу. Моделі регресійного аналізу хоча і використовують для 

побудови дані про організм в статиці, однак використовуються для 

прогнозування поведінки, зміни стану при збуреннях умов життєдіяльності. 

При дослідженнях в дисертаційній роботі вибір методу обробки 

лабораторних та експериментальних даних визначався тими факторами, що 

майже всі дані сильно корельовані одне з одним і входять в праві частини 

диференціальних рівнянь, що визначають зміну стану організму в кожен 

момент дихального циклу. Частина даних є фазовими координатами ( рО2, 

рСО2 в різних структурах системи ), інші – похідні величини ( артеріально-

венозна різниця 
va

C


) та параметри керування (вентиляція, Q (MOK)). Тому з 

метою побудови математичної моделі механізму регуляції основної функції 

системи дихання з боку системи крові обробка даних здійснювалась методом 

найменших квадратів. Так як еритропоез – процес визрівання еритроцитів, 

формування їх в кістковому мозку та викид їх з депо в систему кровообігу 

стимулюється еритропоетином, що виробляється наднирковими структурами 

при гіпоксії, тому і було прийнято двоступінчату процедуру формування 

впливу еритропоезу на стабілізацію основної функції дихання. На основі 

даних обстеження формується ЕРО (вміст еритропоетину) як функція від 

параметрів стану організму ( рО2, та рСО2 ). Величини Hb (гемоглобін) і Ht, 

що характеризують щільність та в’язкість крові, є продуктом еритропоезу, 

тобто методом найменших квадратів визначається залежність між ними та 

ЕРО. 
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4.1.2. Алгоритм обробки лабораторних та експериментальних даних та 

результати аналізу даних 

Дані, що приведені в таблицях в Додатку Б, записані в системі 

розмірності STPD. Для вибору найбільш інформаційних параметрів про стан 

організму та їх вплив на формування еритропоетину та випуск їх в систему 

кровообігу проведена наступна процедура: 

Крок 1. Всі параметри з таблиці лабораторних даних шляхом ділення 

на їх найбільше значення в стовпчику відображаються на відрізок  0,1 ; 

Крок 2. Методом найменших квадратів визначаються коефіцієнти 

пропорційності між ЕРО та кожним показником про стан системи; 

Крок 3. Відбираються ті показники, що характеризують стан системи, 

для яких значення цього коефіцієнту найбільші; 

Крок 4. Методом найменших квадратів встановлюється 

співвідношення ЕРО від вибраних показників, що характеризує 

залежність Hb  та Ht  від ЕРО. 

Результати виконання першого та  другого кроків алгоритму 

підтвердили очікування, що коефіцієнти лінійної залежності ЕРО від 

1 1 1,, , ,a v a vP P Q C    (артеріо-венозна різниця) майже однакові. Такі ж результати 

отримані при визначенні залежності ЕРО від 2 2 2,, , ,a v a vP P Q C    . Враховуючи 

той факт, що 1 2 1 2, , ,a a v vP P P P    є фазовими змінними  динамічної системи, які 

описують стан організму при диханні, прийнято рішення шукати залежність 

ЕРО саме від цих параметрів. (Інші змінні, що визначають стан організму за 

допомогою математичної моделі 1 2 1 2, , , , 1,
i icl cl ct ctP P P P i n      в принципі не 

можуть бути одночасно визначені експериментальним шляхом). 

Безумовно, лінійні регресійні залежності між ЕРО та параметрами, що 

характеризують стан системи дихання і між ,Hb Ht  і ЕРО, отримані методом 
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найменших квадратів, повинні не тільки забезпечувати мінімум функціоналу 

на множині експериментальних даних, але і відображати регуляторну роль 

цих параметрів в стабілізації основної функції дихання при кисневій 

недостатності - Hb  та Ht повинні бути монотонно зростаючими функціями 

від ЕРО. 

На Рис.4.1, 4.2 приведені дані експерименту і встановлена лінійна 

залежність між ЕРО та Hb, ЕРО і Ht. 

Обробка експериментальних даних методом найменших квадратів, 

приведена для співвідношень 

0 1 1 2 1 3 2 4 2a v a vEPO a a P a P a P a P        ,     (4.1) 

0 iHb b b EPO   ,                                           (4.2) 

0 1Ht c c EPO  ,                                              (4.3) 

при 0 00, 0b c    дала результати, що показані на рис. 4.1 та рис. 4.2. При 

цьому                   

a1 = 0,180552928;   a2= − 0,54563859; 

a3 = − 0,052882973;  a4 = 0,551511209; 

b1 = 6,097190346;   c1 = 1,946996395. 

              З графіків 2.1 і 2.2 видно, що дані співвідношення правильно 

вказують на регуляторну функцію Hb та Ht , але дають великі відхилення 

значень апроксимуючої функції  від експериментальних даних для малих і 

великих значень ЕРО.  
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Рис.4.1. Графік залежності Hb від EPO (чорний квадрат) та експериментальні 

дані (сірий квадрат), Hb = 6,097190346EPO.  

 

Рис.4.2. Графік залежності Ht від EPO (чорний квадрат) та експериментальні 

дані (сірий квадрат), Ht = 1,946996395EPO. 
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Співвідношення (4.1) – (4.3) в умовах 0 0 00, 0, 0a b c      дають 

результати, показані на рис. 3 та рис.4. При цьому метод найменших 

квадратів визначає, що  

a0 = 21,65353931;   a1 = 0,036938195;   a2 = 0,036938195; 

a3 = -0,108420719;   a4 = 0,422059173; 

b0 = 144;    b1 = -0,676836031022407; 

c0 = 44,1877099;   c1 = -0,131661831 

і цей результат дає найкращу апроксимацію експериментальних даних, але не 

задовольняє умові регуляції – із зростанням ЕРО Hb та Ht зменшуються. 

 

Рис.4.3. Графік залежності Hb від EPO (сірий квадрат) та експериментальні 

дані (чорний квадрат), Hb = 144+6,097190346EPO.  
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У випадку, якщо   0 min BKCb Hb   та  0 min експc Ht  отримані 

результати 
1 10,828537096, 0,112376067b c   . 

 

 

Рис.4.4. Графік залежності Ht від EPO (сірий квадрат) та експериментальні 

дані (чорний квадрат), Ht = 44,1877099+1,946996395EPO. 
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Рис.4.5. Графік залежності Hb від EPO (сірий квадрат) та експериментальні 

дані (чорний квадрат), Hb = Hbmin+0,828537096EPO. 

 

 

Рис.4.6. Графік залежності Ht від EPO (сірий квадрат) та експериментальні 

дані (чорний квадрат), Ht = Htmin+0,112376067EPO. 
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Як видно з рис. 4.5 і рис. 4.6 значення апроксимуючої функції досить 

точно відображають монотонно зростаючий характер Hb  та Ht  при 

збільшенні ЕРО і досить близькі значення до відповідних значень, що 

отримані експериментальним шляхом. Тому цей варіант лінійних 

залежностей  ЕРО, Ht  і Hb  введені в математичну модель функціональної 

системи дихання для підсилення регуляції основної функції системи дихання 

при гіпоксії. 

 

4.2. Результати комп’ютерного аналізу математичної моделі 

енергообміну та їх аналіз 

 

Для повноти комплексної оцінки функціонального ресурсу організму 

при роботі в умовах високогір’я в дисертації було розроблено варіант 

математичної моделі енергообміну, який включає транспорт окиснювача та 

енергосубстрату (глюкози), їх метаболізм, а також роботу регулятора 

(інсуліну) концентрації глюкози в крові та тканинах. 

При проведенні обчислювальних експериментів з математичною 

моделлю енергообміну коефіцієнти (які характеризують поведінку 

концентрації глюкози) для правих частин рівнянь (3.15)-(3.19) обирались із 

результатів біотестів на пероральну толерантність до глікемії. 

Коефіцієнти,  ,  ,  ,  , що характеризують чутливість швидкості 

глікемії до зниження рівня нижче норми, чутливість швидкості глікемії до 

взаємодії глюкози та інсуліну, швидкість розпаду інсуліну (при  – 

період напіврозпаду = 20 хв), чутливість швидкості зміни концентрації 

інсуліну щодо гіперкапнії відповідно, приймались наступними: 

 ;  ;  ; . 
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Зауважимо, що при проведенні обчислювальних експериментів 

використані дані про процес, що моделюється, які взяті з різних джерел. Ці 

дані наведені в таблицях в Додатку Б. 

Для моделювання енергозабезпечення організму вуглеводами (глюкозою), 

де враховано метаболізм глюкози з інсуліном та вплив гіпоксичної гіпоксії 

високогір’я на динаміку концентрації глюкози в організмі при роботі, 

отримані наступні результати. 

 

Рис.4.7. Динаміка концентрації глюкози в крові на високогір’ї в мг/л. 

Збільшений фрагмент поведінки кривих зображено на Рис.4.8. 

 

Рис.4.8. Збільшений фрагмент динаміки концентрації глюкози в крові на 

високогір’ї (Н=1, 2, 3, 4 км) в мг/л. 
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Із Рис.4.8. видно, чим більша висота над рівнем моря, тим вища 

концентрація глюкози в крові. 

Результати моделювання динаміки концентрації інсуліну в плазмі крові, 

печінці та рідині скелетних м’язів на середньогір’ї представлені на Рис.4.9. 

 

Рис.4.9. Динаміка концентрації інсуліну в плазмі крові, печінці та рідині 

скелетних м’язів в мк од/мл на середньогір’ї (Н=1км). 

Інша група обчислювальних експериментів проведена з моделлю глікемії, 

коли  імітує внутрішню ін’єкцію визначеної дози на інтервалі 

. 

Розглянемо випадок, коли натщесерце ін’єкцією вводиться 200 мг 

глюкози (Рис.4.10). 
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Рис. 4.10. Динаміка концентрації глюкози при ін’єкції натщесерце 200 мг. 

Випадок, коли 200 мг глюкози розбито на три прийоми ін’єкційного 

введення: 80 мг – натщесерце, 30 мг- через 1 год, 90 мг – через 2 год, 

зображено на Рис.4.11. 

 

Рис. 4.11. Динаміка концентрації глюкози при ін’єкції натщесерце 80мг в 

перший прийом,через годину – 30 мг, через 2 години – 90 мг. 
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4.3.  Висновки до розділу 4 

 

1. Експериментальні та лабораторні дані, що одержані в Інституті 

гематології та трансфузіології АМН України, які характеризують 

транспортну функцію респіраторних газів в організмі, кислотно-лужний 

стан організму та гематограму, оброблялись методом найменших 

квадратів з метою встановлення лінійних залежностей еритропоетину від 

кисневих режимів організму та гематокриту і вмісту гемоглобіну в 

еритроциті від вмісту еритропоетину. Ці залежності використані для 

моделювання процесу авторегуляції основної функції системи дихання за 

допомогою параметрів Hb i Ht , що характеризують ефективність та 

продуктивність еритропоезу. 

2. При роботі встановлено, що експериментальні та лабораторні дані щодо 

вмісту еритропоетину (ЕРО) та залежність від нього Hb i Ht можна 

описати лінійними залежностями. 

3. Виявлено, що співвідношення (4.1) – (4.3) правильно відображають 

регуляторний вплив еритропоезу на стабілізацію основної функції 

системи дихання та доставляють мінімум функціоналу на масиві 

експериментальних даних. 

4. При побудові комп’ютерного аналога математичної моделі оцінки 

енергетичного ресурсу організму під час інтенсивної роботи в 

екстремальних умовах високогір’я та його реабілітації, коефіцієнти 

вибираються для середньостатистичної людини або ідентифікуються з 

результатів досліджень в умовах її життєдіяльності. 
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ВИСНОВКИ 

 

 В дисертаційній роботі створено математичне, алгоритмічне та 

програмне забезпечення для дослідження процесів взаємодії функціональних 

систем організму людини в екстремальних умовах. Зокрема, в дисертації 

отримані такі результати: 

 Вперше створено комплексну математичну модель регуляції основних 

параметрів систем дихання, кровообігу, тепло- та енергообміну, що 

включає моделі механізмів еритропоезу, гіпометаболізму та 

енергообміну. 

 Удосконалено математичну модель системи дихання та кровообігу за 

рахунок введення регресійних залежностей між вмістом еритропоетину, 

що виробляється надлишковими залозами при гіпоксії, напруженнями 

кисню в артеріальній та змішаній венозній крові та параметрами моделі 

Hb та Ht, що характеризують еритропоез. 

 Показана необхідність прояву гіпометаболізму при розвитку кисневої 

недостатності в організмі як фактора адаптації до гіпоксії. В математичну 

модель введено нелінійні співвідношення, що відображають залежність 

швидкості утилізації кисню в тканинах від ступеня насичення 

гемоглобіну в крові киснем. 

 В результаті обчислювальних експериментів з моделями ауторегуляції 

показана ефективність механізмів еритропоезу та гіпометаболізму при 

стабілізації кисневих та вуглекислотних режимів організму при гіпоксії. 

 Встановлено,  що основні параметри активного регулювання  для системи 

дихання та кровообігу -  вентиляція, об’ємні  швидкості системного та  
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органного кровотоків є також основними при  регулюванні систем 

теплообміну та імунного  відклику на захворювання. 

 Вперше створено математичну модель транспорту енергетичного 

субстрату та енергообміну при роботі з врахуванням регуляторної ролі 

інсуліну на стабілізацію концентрації глюкози в організмі в умовах 

високогір’я. 

 Розроблено експериментальний програмний комплекс для комп’ютерного 

аналізу моделей дихання, кровообігу та енергообміну; 

 Побудовано комплексну математичну модель фармакологічної корекції 

стану функціональних систем організму людини. Проведені розрахунки з 

моделлю для імітації реабілітації організму людини після інтенсивної 

роботи за допомогою антигіпоксантів. 

 розроблено математичні та програмно-алгоритмічні засоби для 

отримання даних щодо функціонального стану організму на високогір’ї, 

які розширюють базу даних, одержаних експериментально в 

лабораторних умовах. 

 

Результати дисертаційної роботи впроваджено: 

1. Інститутом гематології та трансфузіології НАМН України для оцінки 

взаємовпливу процесів розвитку гіпоксії та еритропоезу; 

2. Національним університетом фізичного виховання і спорту України 

для оцінки стану окремих функціональних систем організму та вибору 

стратегії і тактики для стабілізації стану й відновлення енергетичних 

ресурсів.
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Експериментальне програмне забезпечення для комп’ютерного аналізу 

процесів дихання, кровообігу, енергообміну при інтенсивній 

роботі в екстремальних умовах 

PROGRAM1 

#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 

#include "Unit1.h" 

#include "matrix.h" 

#pragma package(smart_init) 

#pragma link "Excel_2K_SRVR" 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm1 *Form1; 

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 

        : TForm(Owner) 

{ 

} 

int TForm1::Load_rows(Variant Sh) 

{ 

int i=1; 

Variant cur; 

String ch="0"; 

while (ch!="") 

 { 

 cur = Sh.OlePropertyGet("Cells",i,1); 

 ch=cur; 

 i++; 

 } 

i=i-2; 

return i; 

} 

int TForm1::Load_cols(Variant Sh) 

{ 

int i=1; 

Variant cur; 

String ch="0"; 

while (ch!="") 

 { 

 cur = Sh.OlePropertyGet("Cells",1,i); 

 ch=cur; 

 i++; 

 } 
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i=i-2; 

return i; 

} 

void __fastcall TForm1::Open1Click(TObject *Sender) 

{ 

int cols,rows; 

OpenDialog->Execute(); 

String filename=OpenDialog->Files->DelimitedText; 

App=CreateOleObject("Excel.Application"); 

App.OlePropertySet("Visible",true); 

App.OlePropertyGet("WorkBooks").OleProcedure("Open",filename.c_str()); 

//зчитати таблицю// 

Sh=App.OlePropertyGet("WorkSheets",1); 

rows=Load_rows(Sh); 

cols=Load_cols(Sh); 

TMatrix matr(rows,cols); 

for (int i=0;i<rows;i++) 

for (int j=0;j<cols;j++) 

matr[i][j]=Sh.OlePropertyGet("Cells",i+1,j+1); 

//зчитати вектор// 

Sh=App.OlePropertyGet("WorkSheets",2); 

if (rows!=Load_rows(Sh)) ShowMessage("Dimension Error"); 

TMatrix vect(rows,1); 

for (int i=0;i<rows;i++) 

vect[i][0]=Sh.OlePropertyGet("Cells",i+1,1); 

//алгоритм// 

TMatrix rezt(cols,1); 

TMatrix E(cols,cols); 

for (int i=0;i<cols;i++) 

{rezt[i][0]=1; //иніціалізація одиничками 

E[i][i]=1;} 

TMatrix M1=(!matr)*matr; 

TMatrix M2=(!matr)*vect; 

rezt=(~M1)*M2; // по 6-й формулі параграфа 7.7 //вывід в Ексель// 

Sh=App.OlePropertyGet("WorkSheets",3); 

for (int i=0;i<cols;i++) 

Sh.OlePropertyGet("Cells",i+1,1).OlePropertySet("Value",rezt[i][0]);} 

void __fastcall TForm1::FormDestroy(TObject *Sender) 

{if (!App.IsEmpty()) App.OleFunction("Quit");} 

//--------------------------------------------------------------------------- 
 
PROGRAM2 
      PROGRAM main 

      INTEGER Y,RD,S,P,S3 

      REAL K1QO2,K3QO2,K4QO2,K1Q,K3Q,K4Q 

      CHARACTER*1 ZO4,ZO5 

      DIMENSION DW(4),DQO2(4),DQ(4),DBP(2),TBP(2),RSR(2),DVL(2),DK(4), 

     *EL(2),DVC(2),DQL(2),DVBD(2),KY(2),Y(3),PRT(6),AKL(6),ANL(6) 

      COMMON /MOD/ PX,N,T,VA,VV,VKP,QO,GHB,GBH,GMB 

      COMMON BO,AN1,AN2,AN3,BP,VLAO,VC,QO2,CL,CT,TC,HB,BH,W,STEP 

      COMMON HR,UOK,QT1,QQO2 

      OPEN(6,FILE='vih.dat') 

      WRITE(6,77) 

  77  FORMAT(10X,'ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ'/) 
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      READ(50,1) BO,AN1,AN2,AN3 

   1  FORMAT(F7.0,3F6.3) 

      WRITE(6,11)BO,AN1,AN2,AN3 

  11  FORMAT(' BO=',F7.0,2X,4HAN1=,F6.3,2X,4HAN2=,F6.3,2X, 

     *4HAN3=,F6.3) 

      READ(50,2)W,HB,BH,QO2,DW,DQO2 

   2  FORMAT(F7.0,2F6.3/F5.2/4F6.3/4F7.4) 

      WRITE(6,22) W,HB,BH,DW 

  22  FORMAT(' W=',F7.0,2X,3HHB=,F6.3,2X,3HBH=,F6.3, 

     */' DW',4(2X,F6.3)) 

      READ(50,3)VLAO,BP,TBP,DVL,DBP,RSR,EL 

   3  FORMAT(F7.0,F4.0,2F5.2/4F6.3/4F5.2) 

      WRITE(6,33) VLAO,BP,TBP,DVL,DBP,RSR,EL 

  33  FORMAT(' VLAO=',F7.0,2X,3HBP=,F4.0,2X,4HTBP=,2(2X,F5.2)/ 

     *' DVL',2(2X,F6.3),1X,3HDBP, 

     *2(2X,F6.3),3HRSR,2(2X,F6.3),2HEL,2(2X,F6.3)) 

      READ(50,4)VC,CL,CT,DVC,DQL,Q,DQ 

   4  FORMAT(F7.2,2F6.3/4F6.3/F7.2/4F7.3) 

      WRITE(6,44) VC,CL,CT,DVC,DQL 

  44  FORMAT(' VC=',F7.2,2X,3HCL=,F6.3,2X,3HCT=,F6.3/' DVC', 

     *2(2X,F6.3),2X,3HDQL,2(2X,F6.3),2X,2HQ=,F7.2/' DQ=',4F7.3) 

      READ(50,5)VBD,TC,TBD,TBDX,DVBD,RD 

   5  FORMAT(F5.0,3F6.3/2F6.3/I2) 

      WRITE(6,55) VBD,TC,TBD,TBDX,DVBD,RD 

  55  FORMAT(' VBD=',F5.0,2X,3HTC=,F6.3,2X,4HTBD=,F6.3, 

     *2X,5HTBDX=,F6.3,2X,5HDVBD=,2F6.3,2X,3HRD=,I2) 

      READ(50,9) HR,UOK,QT1,QQO2 

   9  FORMAT(3F7.3/F5.2) 

      WRITE(6,99) HR,UOK,QT1,QQO2 

  99  FORMAT(' HR=',F7.3,2X,' UOK=',F7.3,2X,' QT1=',F7.3/' QQO2=',F5.2)  

      READ(50,6)STEP,Y,KY 

   6  FORMAT(F5.2/3I2/2I2) 

      WRITE(6,66) STEP,Y,KY 

  66  FORMAT(' STEP=',F5.2,2HY=,3I2,3HKY=,2I2) 

      READ (50,8)TK,PRT,L6 

   8  FORMAT(F8.2/6F6.2/I2) 

      WRITE(6,88) TK,PRT,L6 

  88  FORMAT(' TK=',F8.2,2X,4HPRT=,6F6.2,2X,3HL6=,I2) 

      WRITE(6,10) TC,TBD,TBDX,TBP(1),VBD,RSR(1),RSR(2) 

  10  FORMAT(' ТЦИКЛА=',F6.2,2X,7HТВДОХА=,F6.2,2X,8HТВЫДОХА=,F6.2, 

     */' ТВОЗД.ПУТЕЙ=',F6.2,2X,12HОБЬЕМ ВДОХА ,F6.1,2X,/' СОПР.1=', 

     *F5.1,2X,7HСОПР.2=,F5.1) 

      READ(50,67) AKL(1),AKL(2),AKL(4),AKL(5) 

      READ(50,67) ANL(1),ANL(2),ANL(4),ANL(5) 

  67  FORMAT(4F7.5) 

      WRITE(6,68) AKL(1),AKL(2),AKL(4),AKL(5) 

      WRITE(6,69) ANL(1),ANL(2),ANL(4),ANL(5) 

  68  FORMAT('AKL=',4F7.5) 

  69  FORMAT('ANL=',4F7.5) 

      READ (50,70)DK 

  70  FORMAT(4F4.1) 

      WRITE(6,71) DK 

  71  FORMAT('ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ= ',4F5.1) 

      READ(50,72) K1QO2,K3QO2,K4QO2 

  72  FORMAT(3F5.1) 

      WRITE(6,73)K1QO2,K3QO2,K4QO2 

  73  FORMAT('УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ О2(НА %)',3F5.1) 

      READ(50,72)K1Q,K3Q,K4Q 

      WRITE(6,74)K1Q,K3Q,K4Q 

  74  FORMAT('УВЕЛИЧ. ОРГ. КРОВОТОКОВ (НА %)',3F5.1) 

      Q=((1+K1Q)*DQ(1)-.32*DQ(2)/DQO2(2)+(1+K3Q)*DQ(3)+(1+K4Q)*DQ(4))/ 

     *(1-.00677*DQ(2)/DQO2(2)) 

      QO2=(1+K1QO2)*DQO2(1)+.00677*Q-.32+(1+K3QO2)*DQO2(3)+ 
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     *(1+K4QO2)*DQO2(4) 

      DQO2(1)=(1+K1QO2)*DQO2(1) 

      PRDQO2=.00677*Q-.32 

      DQO2(3)=(1+K3QO2)*DQO2(3) 

      DQO2(4)=(1+K4QO2)*DQO2(4) 

      DQ(1)=(1+K1Q)*DQ(1) 

      DQ(2)=PRDQO2*DQ(2)/DQO2(2) 

      DQO2(2)=PRDQO2 

      DQ(3)=(1+K3Q)*DQ(3) 

      DQ(4)=(1+K4Q)*DQ(4) 

      WRITE(6,75)Q,QO2 

  75  FORMAT(2HQ=,F8.4,2X,4HQO2=,F8.4) 

      WRITE(6,76)DQO2,DQ 

  76  FORMAT(5HDQO2=,4(2X,F7.4),/3HDQ=,4(2X,F7.3)) 

      WRITE(6,78) 

  78  FORMAT(//10X,'РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА'//) 

      CALL SISTEM(DW, 

     *DQO2,TBP,DVL,DBP,RSR,EL,DVC,DQL,Q,DQ,VBD,AKL,ANL,DK, 

     *TBD,TBDX,DVBD,RD,TK,PRT,Y,KY,2,3,4,3,9,12,26,L6,ZO4) 

      STOP 

      END 

      SUBROUTINE SISTEM(DW, 

     *DQO2,TBP,DVL,DBP,RSR,EL,DVC,DQL,Q,DQ,VBD,AKL,ANL,DK, 

     *TBD,TBDX,DVBD,RD,TK,PRT,Y,KY,L,S,M,P,S3,M3,LM,L6,ZO4) 

      INTEGER RD 

      CHARACTER*1 ZO4 

      INTEGER Y,S,S3,P ,PX 

      REAL MB 

      DIMENSION  X(200),NX(200),F(200),Y(3),AKL(6),ANL(6),DK(4) 

      DIMENSION Z(26),EM(26),ETA(26),GL(9),QI(4),AL(3), 

     *VBDX(2),VBDAL(2), 

     *VBDXAL(2) 

      DIMENSION DW(4),DVKP(4),DQ(4),MB(4),TAUA(4),DOLG(4),ZBYT(4) 

      DIMENSION AKT(12),ANT(12),ALT(12) 

      DIMENSION VL(2),VENTB(2),VENTA(2),TAUV(2) 

      DIMENSION TBP(L),EL(L),DVBD(L),RSR(L),KY(L) 

      DIMENSION DBP(L),DVL(L),DVC(L),DQL(L),DQO2(M) 

      DIMENSION PRT(L6) 

      COMMON /MOD/ PX,N,T,VA,VV,VKP,QO,GHB,GBH,GMB 

      COMMON BO,AN1,AN2,AN3,BP,VLAO,VC,QO2,CL,CT,TC,HB,BH,W,STEP 

      DATA X/157.6,1.6,600.,157.6,1.6,600.,88.6,46.8,610.5, 

     *103.,43.5,610.6,128.9,39.8,610.6,88.6,46.8,610.5, 

     *103.,43.5,610.6,128.9,39.8,610.6, 

     *38.8,51.3,585.6,54.6,47.09,610.,81.3,43.8,611.,138.,53.3,585.6, 

     *38.8,51.3,585.6,54.6,47.09,610.,81.3,43.8,611.,138.,53.3,585.6, 

     *95.,40.,594.,95.,40.,593.,43.3,45.5,588.,40.,45.8,587., 

     *39.,45.9,587.,95.,40.,592.,30.,48.,588.,28.8,48.4,588., 

     *28.,48.5,588.,95.,40.,593.,31.,53.6,585.,30.,53.9,585., 

     *29.,54.,585.,95.,40.,593.,46.,50.9,586.,45.3,51.,585., 

     *45.5,51.,585.,38.9,51.1,586.,38.2,46.7,587.,27.2,49.3,585., 

     *28.6,54.2,585.,44.9,51.3,585.,86*0./ 

      DATA AL/0.000029,0.0006,0.000014/ 

C     DATA AKL/0.014,0.016,0.001,0.014,0.016,0.001/, 

C    *ANL/0.0076,0.001315,0.001312,0.0076,0.001315,0.001312/, 

      DATA DVKP/0.025,0.062,0.41,0.501/,TAUV/2*4./, 

     *AKT/1.4,1.6,0.1,1.4,1.6,0.1,1.4,1.6,0.1,1.4,1.6,0.1/, 

     *ANT/0.000029,0.0006,0.000014,0.000029,0.0006,0.000014, 

     *0.000029,0.0006,0.000014,0.000029,0.0006,0.000014/, 

     *ALT/0.000028,0.00058,0.000013,0.000028,0.00058,0.000013, 

     *0.000028,0.00058,0.000013,0.000028,0.00058,0.000013/, 

     *MB/0.,0.012,0.0019,0./, 

     *TAUA/2.5,0.5,4.,4.1/ 

      DATA TO/0./,NR/0/,TNR/0./,S1/0./ 
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      DATA RK1,RK2/5.,5./ 

      DOLG(1)=0 

      DOLG(2)=0 

      DOLG(3)=0 

      DOLG(4)=0 

      ZBYT(1)=0 

      ZBYT(2)=0 

      ZBYT(3)=0 

      ZBYT(4)=0 

      AKL(3)=0.001 

      AKL(6)=0.001 

      ANL(3)=0.001312 

      ANL(6)=0.001312 

      IF(L6-0)9,9,3 

   9  PRINT 11 

  11  FORMAT(28HОШИБКА В ЗАДАНИИ МАССИВА PRT) 

      GO TO 30 

   3  DO 70 JJ=1,L6,3 

      IF(PRT(JJ+2)-STEP)5,4,4 

   5  PRT(JJ+2)=STEP 

   4  T1=0. 

      IF(T-TK)2,30,30 

   2  N=1 

      LS=L*S 

      MP=M*P 

      CALL MODEL(X,NX,F,Y,DBP,DVL,DVC,DQL,AKL,ANL,DK,TAUV, 

     *Z,EM,ETA,GL,QI,Q,AL,RK1,RK2, 

     *NR,RD,TBD,TO,TBDX,TBP,EL,DVBD,VBD,VBDX, 

     *VBDAL,VBDXAL,VL,TNR,RSR,VENTB,VENTA,S1,IND, 

     *DW,DVKP,DQO2,DQ,AKT,ANT,ALT,MB,TAUA,L,S,M,P,S3,M3,LM, 

     *LS,MP,KY,ZO4,DOLG,ZBYT) 

      J=N-1 

      DO 10 I=1,J 

      K=NX(I) 

      X(K)=X(K)+STEP*F(I) 

  10  CONTINUE 

      T=T+STEP 

      write (*,998) T,prt(JJ+1) 

 998  format(2f10.2,I4) 

      Y(1)=0 

      IF(T-PRT(JJ))2,6,6 

   6  IF(T-PRT(JJ+1))7,7,70 

   7  T1=T1+STEP 

      IF(T1-PRT(JJ+2)+STEP)2,8,8 

   8  Y(1)=1 

      GO TO 4 

  70  CONTINUE 

  30  XXX=0. 

      RETURN 

      END 

 

      SUBROUTINE REGDX(NR,RD,TNC,TBD,TBDX,TBP, 

     *L,KBP,KLA,VBD,VBDX,VBDAL,VBDXAL,VLA, 

     *TNR, 

     *R,VENTBP,VENTAL, 

     *S,J,K,IND,K1,K2) 

      INTEGER NR,RD,IND 

      REAL L,KBP,KLA,K1,K2 

      COMMON /MOD/ PX,N,T,VA,VV,VKP,QO,GHB,GBH,GMB 

      COMMON BO,AN1,AN2,AN3,BP,VLO,VC,QO2,CL,CT,TC,HB,BH,W,STEP 

      IF (NR.EQ.1) GO TO 1 

  100 IF (J.EQ.1) TNC=T 

      VBDX=KBP*VBD*(1.-EXP(-K1*(TNC-TNR+TC)*VBD* 
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     *3./(2.*TBP*R**2*550.))) 

      VBDAL=KBP*VBD*(1.-EXP(-K2*(TNC-TNR+TC)*VBD/(TBP*R*550.))) 

      VBDXAL=VBDX*(1.-EXP(-K2*(TNC-TNR+TC)*VBD/(TBP*R*550.))) 

      VLA=KLA*VLO 

      IND=0 

      S=S+(KLA*VLO)+(L*(VBDAL-VBDXAL)) 

      IF (J.EQ.K) NR=1 

      GO TO 2 

   1  IF (TNC+TC-T)3,3,4 

   3  TNC=TNC+TC 

      VLO=S 

      IND=1 

      S=0. 

   4  IF (IND.EQ.0) GO TO 2 

      VBDX=KBP*VBD*(1.-EXP(-K1*(TNC-TNR+TC)*VBD* 

     *3./(2.*TBP*R**2*550.))) 

      VBDAL=KBP*VBD*(1.-EXP(-K2*(TNC-TNR+TC)*VBD/(TBP*R*550.))) 

      VBDXAL=VBDX*(1.-EXP(-K2*(TNC-TNR+TC)*VBD/(TBP*R*550.))) 

      S=S+(KLA*VLO)+(L*(VBDAL-VBDXAL)) 

      IF (J.EQ.K) IND=0 

   2  IF (RD-2)10,20,30 

  10  IF ((TNC+TBD-T).LT.0) GO TO 11 

      VLA=KLA*VLO+(L*VBDAL*(1.-COS(3.14*(T-TNC)/TBD))*0.5) 

      VENTAL=3.14*VBDAL*SIN(3.14*(T-TNC)/TBD)/(2.*TBD) 

      VENTBP=3.14*VBD*KBP*SIN(3.14*(T-TNC)/TBD)/(2.*TBD) 

      GO TO 99 

  11  IF ((TNC+TBD+TBDX-T).LT.0) GO TO 12 

      VLA=KLA*VLO+(L*(VBDAL-(VBDXAL*(1.-COS(3.14* 

     *(T-TNC-TBD)/TBDX))*0.5))) 

      VENTBP=-3.14*VBDX*SIN(3.14*(T-TNC-TBD)/TBDX)/(2.*TBDX) 

      VENTAL=-3.14*VBDXAL*SIN(3.14*(T-TNC-TBD)/TBDX)/(2.*TBDX) 

      GO TO 99 

  12  VLA=KLA*VLO+(L*(VBDAL-VBDXAL)) 

      VENTAL=0 

      VENTBP=0 

      GO TO 99 

  20  IF ((TNC+TBD-T).LT.0) GO TO 21 

      VLA=KLA*VLO+(L*VBDAL*(1.-COS(3.14*(T-TNC)/TBD))*0.5) 

      VENTAL=3.14*VBDAL*SIN(3.14*(T-TNC)/TBD)/(2.*TBD) 

      VENTBP=3.14*VBD*KBP*SIN(3.14*(T-TNC)/TBD)/(2.*TBD) 

      GO TO 99 

  21  IF ((TNC+TBD+TBDX-T).LT.0) GO TO 22 

      VLA=KLA*VLO+(L*(VBDAL-VBDXAL*(1.-EXP(-K2* 

     *(T-TNC-TBD)/TBDX)))) 

      VENTAL=VBDXAL*EXP(-K2*(T-TNC-TBD)/TBDX)*(-K2/TBDX) 

      VENTBP=VBDX*EXP(-K2*(T-TNC-TBD)/TBDX)*(-K2/TBDX) 

      GO TO 99 

  22  VLA=KLA*VLO+(L*(VBDAL-VBDXAL)) 

      VENTAL=0 

      VENTBP=0 

      GO TO 99 

  30  IF  ((TNC+TBD-T).LT.0) GO TO 31 

      VLA=KLA*VLO+(VBDAL*(T-TNC)*L/TBD) 

      VENTAL=VBDAL/TBD 

      VENTBP=VBD*KBP/TBD 

      GO TO 99 

  31  IF ((TNC+TBD+TBDX-T).LT.0) GO TO 32 

      VLA=KLA*VLO+(L*(VBDAL-(VBDXAL*(T-TNC-TBD)/TBDX))) 

      VENTAL=-VBDXAL/TBDX 

      VENTBP=-VBDX/TBDX 

      GO TO 99 

  32  VLA=KLA*VLO+(L*(VBDAL-VBDXAL)) 

      VENTAL=0 
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      VENTBP=0 

  99  RETURN 

      END 

 

      SUBROUTINE MODEL(X,NX,F,Y,DBP,DVL,DVC,DQL,AKL,ANL,DK,TAUV, 

     *Z,EM,ETA,GL,QI,Q,AL,RK1,RK2, 

     *NR,RD,TBD,TO,TBDX,TBP,EL,DVBD,VBD,VBDX, 

     *VBDAL,VBDXAL,VL,TNR,RSR,VENTB,VENTA,S1,IND, 

     *DW,DVKP,DQO2,DQ,AKT,ANT,ALT,MB,TAUA,L,S,M,P,S3,M3,LM, 

     *LS,MP,KY,ZO4,DOLG,ZBYT) 

      REAL MB 

      CHARACTER*1 ZO4,ZO5 

      INTEGER Y,S,S3,P,PX 

      DIMENSION X(200),NX(200),F(200),DBP(L),DVL(L),DVC(L),DQL(L), 

     *Y(3),AKL(LS),ANL(LS),TAUV(L),DW(M),DVKP(M),DQO2(M),DQ(M), 

     *AKT(MP),ANT(MP),ALT(MP),MB(M),TAUA(M),DK(4), 

     *VBDX(L),VBDAL(L),VBDXAL(L),KY(L),DOLG(M),ZBYT(M) 

      DIMENSION TBP(L),EL(L),DVBD(L),VL(L),RSR(L),VENTB(L),VENTA(L) 

      INTEGER RD 

      DIMENSION PO(3),AL(3) 

      DIMENSION Z(LM),EM(LM),ETA(LM),GL(S3),QI(M),GT(3),GCT(3) 

      COMMON /MOD/ PX,N,T,VA,VV,VKP,QO,GHB,GBH,GMB 

      COMMON BO,AN1,AN2,AN3,BP,VLAO,VC,QO2,CL,CT,TC,HB,BH,W,STEP, 

     *HR,UOK,QT1,QQO2  

   3  K2=3*(L-S-1)+PX 

      K4=3*(S+1) 

      K3=K4*(L-1)+PX 

      K5=2*K4*L+PX 

      K6=K5-3*P 

      K7=3*(P+1) 

      K8=K5+K7*M+3 

      K9=L*(S+1)+1 

      K10=K9-P 

      K11=K9+M*(P+1)+1 

      K12=3*(L-S+1) 

      K13=3*(L-1) 

      K34=K4-3 

      K35=K5+1 

      K36=K5+2 

      K37=K5+3 

      K38=K8+1 

      K39=K8+2 

      K40=K8+3 

      K42=K40+3*M+1 

      K41=K3+K4+1 

      R1=BH/AL(2) 

      R5=1./L 

      R6=1./S 

      R7=VLAO*R5 

      R9=GHB*HB 

      R10=R9*VA 

      R11=R9*VV 

      R12=GBH*BH 

      R13=R12*35. 

      IF (Y(2).EQ.0) GO TO 24 

      IF (Y(3).EQ.1) GO TO 25 

      M1=1 

      M2=2 

      GO TO 26 

  24  IF (Y(3).EQ.0) GO TO 27 

      M1=3 

      M2=3 

      GO TO 26 
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  27  PRINT 28 

  28  FORMAT(' НЕ УКАЗАНЫ,КАКИЕ ГАЗЫ РАССЧИТЫВАТЬ') 

      STOP 

  25  M1=1 

      M2=3 

  26  QCL=Q*CL 

      QCT=Q*CT 

      IF (Y(2).EQ.0) GO TO 22 

      PO(1)=AN1*BO 

      PO(2)=AN2*BO 

      DO 4 I=1,K11 

      K=K41+3*(I-1) 

      K1=K+1 

      Z(I)=X(K1)/(X(K1)+35.) 

      PH=6.1+ALOG10(R1/X (K1)) 

      EM(I)=0.25*PH-0.85 

   4  ETA(I)=1.-1.75*EXP(-0.0514*EM(I)*X(K))+0.75*EXP(-0.12*EM(I)*X(K)) 

      R=R9*(QCL*ETA(K11)-Q*ETA(K9))+AL(1)*(QCL*X(K38)-Q*X(K35)) 

      R14=QCL*(1.-ETA(K11))*Z(K11)-Q*(1.-ETA(K9))*Z(K9) 

      R15=QCL*Z(K11)-Q*Z(K9) 

  22  IF (Y(3).EQ.0) GO TO 44 

      PO(3)=AN3*BO 

      R16=QCL*X(K39)-Q*X(K36) 

      R17=QCL*X(K40)-Q*X(K37) 

  44  IF (Y(1).EQ.0) GO TO 23 

      WRITE(6,100) T,STEP,X(K42),BO,Q,QCL,QCT 

  100 FORMAT(/' ВРЕМЯ=',F8.2,2X,'STEP=',F8.3,2X, 

     *'ГЛУБИНА=',F8.1,2X,'ОБЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ=',F8.3/' КРОВОТОК=', 

     *F8.2,2X,'ЛЕГОЧНЫЙ ШУНТ=',F8.2,2X,'ШУНТ ТКАНЕВОЙ=',F8.2) 

  23  DO 6 K=1,L 

      K14=3*(K+1) 

      K16=K14-6 

      K15=K34*K 

      K17=K15+K16+3*L 

      K18=K2+K15 

      K23=S*(K-1) 

      K20=3*(K23-1) 

      K29=K20+2 

      K32=K29+1 

      K21=K23+K 

      K25=K21-1 

      K22=K4*(L+K-1) 

      K24=K3+K4*K+1 

      K26=K24-3 

      K27=K26+1 

      K28=K27+3 

      K30=K28-2 

      K31=K30+3 

      K33=K*(S+1) 

      VCL=DVC(K)*VC*R6 

      VBP=DBP(K)*BP 

      QL=DQL(K)*(Q-QCL) 

  400 CALL REGDX(NR,RD,TO,TBD,TBDX,TBP(K),EL(K), 

     *DVBD(K),DVL(K),VBD,VBDX(K),VBDAL(K),VBDXAL(K),VL(K),TNR, 

     *RSR(K),VENTB(K),VENTA(K),S1,K,L,IND,RK1,RK2) 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 409 

      IF(KY(K).EQ.0) GO TO 409 

      WRITE(6,402)VBDX(K),VBDAL(K),VBDXAL(K),VL(K),VENTB(K),VENTA(K) 

  402 FORMAT(' VBDX=',E11.4,'VBDAL=',E11.4,'VBDXAL=',E11.4, 

     *'VL=',E11.4/' VENTB=',E11.4,'VENTA=',E11.4) 

  409 VENT1=VENTB(K) 

      VENT=VENTA(K) 

      VLA=VL(K) 
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      DVLA=EL(K)*VENT 

      VLAI=VLA*R6 

      VENTI=VENT*R6 

      DVLAI=EL(K)*VENTI 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 200 

      IF(KY(K).EQ.0) GO TO 200 

      WRITE(6,101) K,VENT,VLA,QL 

  101 FORMAT(' ЛЕГКИЕ N',I1/1X,'ВЕНТИЛЯЦИЯ=',E11.4,2X, 

     *'АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ВОЗДУХ:V=',E11.4,2X,'ЛЕГ.КРОВОТ.=',E11.4) 

  200 DO 7 J=M1,M2 

      J1=K16+J 

      J2=K18+J 

      J3=K17+J 

      J4=K20+J 

      J5=K21-J 

      J6=K30+J 

      J7=J1+PX 

      J8=J2-PX 

      IF(VENT1)8,9,9 

  9   ABP=PO(J) 

      BBP=X(J7) 

      GO TO 11 

  8   ABP=X(J7) 

      A=0. 

      DO 12 I=1,S 

  12  A=A+VENTI*X(J2+3*I) 

      BBP=A/VENT 

  11  F(N)=(VENT1*ABP-VENT*BBP)/VBP 

      NX(N)=J7 

      N=N+1 

      G=0. 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 201 

      IF(KY(K).EQ.0) GO TO 201 

      WRITE(6,102) J,X(J7),VBP 

  102 FORMAT(' ВОЗДУХОНОСНЫЕ ПУТИ:     ГАЗ N ',I1,5X, 

     *'ДАВЛЕНИЕ=',E11.4,2X,' BP=',F11.4/1X,'АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ВОЗДУХ') 

  201 DO 13 I=1,S 

      I5=3*I 

      I1=3*(I-1)+J 

      I2=J2+I5 

      I3=J6+I5 

      I4=K23+I 

      I6=J8+I5 

      IF(VENT.GE.0) GO TO 10 

      AAI=X(I2) 

      GO TO 5 

  10  AAI=X(J7) 

  5   GL(I1)=0.43*AKL(J1)*ANL(J1)*125.*VLAI*(X(I2)-X(I3)) 

      G=G+GL(I1) 

      F(N)=(AAI*VENTI-GL(I1)/ANL(J1)-X(I2)*DVLAI)/VLAI 

      NX(N)=I2 

      N=N+1 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 13 

      IF(KY(K).EQ.0) GO TO 13 

      WRITE(6,103) I,X(I2),GL(I1) 

  103 FORMAT(2X,'ЗОНА N ',I1,2X,'P=',E11.4,2X,'GLI=',E11.4) 

  13  CONTINUE 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 7 

      IF(KY(K).EQ.0) GO TO 7 

      WRITE(6,16) G 

  16  FORMAT(' ОБЩИЙ ПОТОК ГАЗА ИЗ ЛЕГКИХ =',E11.4) 

  7   CONTINUE 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 202 
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      IF(KY(K).EQ.0) GO TO 202 

      WRITE(6,104) K 

 104  FORMAT(' КРОВЬ ЛЕГОЧНЫХ КАПИЛЛЯРОВ N ',I2) 

 202  DO 14 I=1,S 

      I1=3*I 

      I2=K21+I 

      I4=I2-1 

      I3=K24+I1 

      I5=I3-3 

      I7=I5+1 

      I8=I7+3 

      I10=I8-2 

      I11=I10+3 

      I6=3*(I-1)+1 

      I9=I6+1 

      I12=I9+1 

      I13=K23+1 

      IF(Y(2).EQ.0) GO TO 29 

      RE=0.09*EM(I2)*(EXP(-0.0514*EM(I2)*X(I3))-EXP(-0.12*EM(I2)*X(I3))) 

      F(N)=(QL*(R9*(ETA(I4)-ETA(I2))+AL(1)*(X(I5)-X(I3)))+GL(I6)) 

     */(VCL*(AL(1)+R9*RE)) 

      RE=F(N)*RE 

      NX(N)=I3 

      N=N+1 

      F(N)=((((1.-ETA(I4))*Z(I4)-(1.-ETA(I2))*Z(I2))*R9 

     *+(Z(I4)-Z(I2))*R12+ 

     *AL(2)*(X(I7)-X(I8)))*QL+GL(I9)+R9*VCL*RE*Z(I2)) 

     */(VCL*(AL(2)+R13/(X(I8)+35.)**2)) 

      NX(N)=I8 

      N=N+1 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 29 

      IF(KY(K).EQ.0) GO TO 29 

      WRITE(6,105) I,X(I3),X(I8),GL(I6),GL(I9) 

  105 FORMAT(15X,'ЗОНА N ',I1/2X,'PO2=',E11.4, 

     *2X,'PCO2=',E11.4,2X,'GO2=',E11.4,2X,'GCO2=',E11.4) 

  29  IF(Y(3).EQ.0)GO TO 14 

      F(N)=(AL(3)*QL*(X(I10)-X(I11))+GL(I12))/(AL(3)*VCL) 

      NX(N)=I11 

      N=N+1 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 14 

      IF(KY(K).EQ.0) GO TO 14 

      WRITE(6,106) I,X(I11),GL(I12) 

  106 FORMAT(15X,'ЗОНА N ',I1/2X,'PN2=',E11.4,2X,'GN2=',E11.4) 

  14  CONTINUE 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 204 

      IF(KY(K).EQ.0) GO TO 204 

      WRITE(6,107) K,TAUV(K) 

  107 FORMAT(' ЛЕГОЧНАЯ АРТЕРИЯ-ПОДХОДЯЩАЯ К ЛЕГКИМ ВЕНАМ N', 

     *I1,2X,'ВРЕМЕННАЯ ЗАДЕРЖКА=',E11.4) 

  204 DO 15 J=M1,M2 

      J1=K30+J 

      F(N)=Q*(X(K8+J)-X(J1))/(TAUV(K)*QO) 

      NX(N)=J1 

      N=N+1 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 15 

      IF(KY(K).EQ.0) GO TO 15 

      WRITE(6,108) J,X(J1) 

  108 FORMAT(' ГАЗ N',I1,2X,'(1-O2,2-CO2,3-N2)'/2X,'ДАВЛЕНИЕ=',E11.4) 

  15  CONTINUE 

      IF(Y(2).EQ.0) GO TO 30 

      R=R+QL*(R9*ETA(K33)+AL(1)*X(K24+K34)) 

      R14=R14+QL*(1.-ETA(K33))*Z(K33) 

      R15=R15+QL*Z(K33) 
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      R16=R16+QL*X(K28+K34) 

  30  IF(Y(3).EQ.0) GO TO 6 

      R17=R17+QL*X(K31+K34) 

  6   CONTINUE 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 205 

      WRITE(6,109) 

  109 FORMAT(' АРТЕРИЯ-ОБЩАЯ ЛЕГОЧНАЯ ВЕНА') 

  205 IF(Y(2).EQ.0) GO TO 31 

      RE=0.09*EM(K9)*(EXP(-0.0514*EM(K9)*X(K35))- 

     *EXP(-0.12*EM(K9)*X(K35))) 

      F(N)=R/(VA*(AL(1)+R9*RE)) 

      RE=F(N)*RE 

      NX(N)=K35 

      N=N+1 

      F(N)=(R14*R9+R15*R12+R16*AL(2)+R10*RE*Z(K9)) 

     */(VA*(AL(2)+R13/(X(K36)+35.)**2)) 

      NX(N)=K36 

      N=N+1 

      R14=QCT*ETA(K9)-Q*ETA(K11) 

      R15=QCT*X(K35)-Q*X(K38) 

      R16=QCT*(1.-ETA(K9))*Z(K9)-Q*(1.-ETA(K11))*Z(K11) 

      R18=QCT*Z(K9)-Q*Z(K11) 

      R19=QCT*X(K36)-Q*X(K39) 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 31 

      WRITE(6,110) X(K35),X(K36) 

  110 FORMAT(2X,'PO2=',E11.4,2X,'PCO2=',E11.4) 

   31 IF(Y(3).EQ.0) GO TO 32 

      F(N)=R17/VA 

      NX(N)=K37 

      N=N+1 

      R20=QCT*X(K37)-Q*X(K40) 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 32 

      WRITE(6,111) X(K37) 

  111 FORMAT(1X,'PN2=',E11.4) 

   32 QI(1)=DQ(1) 

      DO 99 J=2,M 

   99 QI(J)=DQ(J) 

      DO 17 J=1,M 

      J1=K6+K7*J 

      J2=3*(J-1) 

      J3=J2*P 

      J4=P*(J-1) 

      J5=K8+3*J 

      J6=K10+J*(P+1) 

      J7=J6-1 

      J8=J6+P 

      J9=J1+K7-2 

      J10=J5+1 

      J11=J5+2 

      J12=J5+3 

      J13=J2+1 

      J14=J2+2 

      J15=J2+3 

      J16=J9+1 

      J17=J9+2 

      QIO2=DQO2(J) 

      QCO2=DK(J)*QIO2 

      VT=DW(J)*W 

      VCT=DVKP(J)*VKP/P 

      Q1=Q-QCT 

      DO 21 I=1,M 

      IF(TAUA(J).GT.TAUA(I))Q1=Q1-QI(I) 

  21  CONTINUE 
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      ZO5='N' 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 206 

      IF(ZO4.EQ.ZO5) GO TO 206 

      WRITE(6,112) J,QI(J),QIO2,QCO2,VT,Q1 

  112 FORMAT(' ТКАНЬ N ',I2/2X,'ТКАНЕВЫЙ КРОВОТОК=', 

     *E7.2,2X,'ПОТРЕБЛЕНИЕ О2=',E7.2,2X,'ВЫДЕЛЕНИЕ СО2=', 

     *E7.2/2X,'ОБЬЕМ ТКАНИ=',E7.2,2X,'АРТЕРИАЛЬНЫЙ КРОВОТОК=',E7.2) 

  206 DO 18 I=M1,M2 

      I1=J1+I 

      F(N)=(Q+Q1)*(X(K5+I)-X(I1))/(2.*QO*TAUA(J)) 

      NX(N)=I1 

      N=N+1 

      GT(I)=0. 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 18 

      IF(ZO4.EQ.ZO5)GO TO 18 

      WRITE(6,113) I,X(I1) 

  113 FORMAT(' ПОДХОДЯЩАЯ К ТКАНИ АРТЕРИАЛЬНАЯ КРОВЬ'/ 

     *10X,'ГАЗ N ',I2,2X,'ДАВЛЕНИЕ=',E11.4) 

  18  CONTINUE 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 207 

      IF(ZO4.EQ.ZO5) GO TO 207 

      WRITE(6,114) J 

  114 FORMAT(' КРОВЬ ТКАНЕВЫХ КАПИЛЯРОВ N ',I2) 

  207 DO 19 I=1,P 

      I2=J3+3*(I-1) 

      I3=J1+3*I 

      I4=J6+I 

      I5=I4-1 

      I6=I3-2 

      I7=I6+3 

      I8=I6+1 

      I9=I7+1 

      I10=I9+1 

      I11=J4+I 

      I12=I2+1 

      I13=I2+2 

      I14=I2+3 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 208 

      IF(ZO4.EQ.ZO5) GO TO 208 

      WRITE(6,115) I 

  115 FORMAT(' ЗОНА(ПОРЦИЯ КРОВИ) N ',I1) 

  208 DO 20 I1=M1,M2 

      I0=J2+I1 

      GCT(I1)=125.*AKT(I0)*ANT(I0)*VCT*(X(I3+I1)-X(J5+I1)) 

  20  GT(I1)=GT(I1)+GCT(I1) 

      IF(Y(2).EQ.0) GO TO 33 

      RE=0.09*EM(I4)*(EXP(-0.0514*EM(I4)*X(I7))-EXP(-0.12*EM(I4)*X(I7))) 

      F(N)=(QI(J)*(R9*(ETA(I5)-ETA(I4))+AL(1)*(X(I6)-X(I7)))-GCT(1)) 

     */(VCT*(AL(1)+R9*RE)) 

      RE=F(N)*RE 

      NX(N)=I7 

      N=N+1 

      F(N)=((((1.-ETA(I5))*Z(I5)-(1.-ETA(I4))*Z(I4))*R9+ 

     *(Z(I5)-Z(I4))*R12+ 

     *AL(2)*(X(I8)-X(I9)))*QI(J)-GCT(2)+R9*VCT*RE*Z(I4)) 

     */(VCT*(AL(2)+R13/(X(I9)+35.)**2)) 

      NX(N)=I9 

      N=N+1 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 33 

      IF(ZO4.EQ.ZO5) GO TO 33 

 IF(I.EQ.1)X11=X(I7) 

 IF(I.EQ.1)ETA11=ETA(I4) 

 IF(I.EQ.3)X33=X(I7) 
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 IF(I.EQ.3)ETA33=ETA(I4) 

 WRITE(6,116) X(I7),X(I9),GCT(1),GCT(2) 

  116 FORMAT(' PO2=',E11.4,2X,'PCO2=',E11.4, 

     *2X,'GO2=',E11.4,2X,'GCO2=',E11.4) 

  33  IF(Y(3).EQ.0) GO TO 19 

      F(N)=(AL(3)*QI(J)*(X(I3)-X(I10))-GCT(3))/(AL(3)*VCT) 

      NX(N)=I10 

      N=N+1 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 19 

      IF(ZO4.EQ.ZO5) GO TO 19 

      WRITE(6,117) X(I10),GCT(3) 

  117 FORMAT(' PN2=',E11.4,2X,'GN2=',E11.4) 

  19  CONTINUE 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 209 

      IF(ZO4.EQ.ZO5) GO TO 209 

      WRITE(6,118) J 

  118 FORMAT(' ПАРАМЕТРЫ ТКАНИ N ',I2) 

  209 IF(Y(2).EQ.0) GO TO 34 

      R14=R14+QI(J)*ETA(J8) 

      R15=R15+QI(J)*X(J9) 

      R16=R16+QI(J)*(1.-ETA(J8))*Z(J8) 

      R18=R18+QI(J)*Z(J8) 

      R19=R19+QI(J)*X(J16) 

      ETMB=1.-EXP(-0.12*X(J10)) 

      F(N)=(GT(1)-QIO2)/(VT*(ALT(J13)+GMB*MB(J)*0.12*(1.-ETMB))) 

      NX(N)=J10 

      N=N+1 

      DOLG(J)=DOLG(J)+STEP*((GT(1)-QIO2)**2)*VCT/VT 

      ZBYT(J)=ZBYT(J)+STEP*((GT(2)+QCO2)**2)*VCT/VT 

      F(N)=(GT(2)+QCO2)/(ALT(J14)*VT) 

      NX(N)=J11 

      N=N+1 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 34 

      IF(ZO4.EQ.ZO5) GO TO 34 

      WRITE(6,119) X(J10),X(J11),GT(1),GT(2),QIO2,QCO2,DOLG(J),ZBYT(J) 

  119 FORMAT(' PO2=',E11.4,2X,/'PCO2=',E11.4,/'GO2=',E11.4,2X, 

     */'GCO2=',E11.4,2X,/'ПОТРЕБЛЕНИЕ О2 =',E11.4,/'ВЫДЕЛ.CO2=',E11.4,/ 

     *'КИСЛОРОДНЫЙ ДОЛГ ПО ТКАНЯМ = ',E11.4,/ 

     *'ИЗБЫТОК УГЛЕКИСЛОТЫ ПО ТКАНЯМ = ',E11.4,/) 

  34  IF(Y(3).EQ.0) GO TO 17 

      R20=R20+QI(J)*X(J17) 

      F(N)=GT(3)/(ALT(J15)*VT) 

      NX(N)=J12 

      N=N+1 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 17 

      IF(ZO4.EQ.ZO5) GO TO 17 

      WRITE(6,120) X(J12),GT(3) 

  120 FORMAT(' PN2=',E11.4,2X,'GN2=',E11.4,//) 

 WRITE(6,300) X11,X33  

  300 FORMAT(' PO2A=',E11.4,2X,'PO2V=',E11.4) 

 WRITE(6,301) ETA11,ETA33  

  301 FORMAT('ЕТАart=',F10.5,2X,'ЕТАven=',F10.5,//) 

 RAZNO2=AL(1)*(X11-X33)+GHB*HB*(ETA11-ETA33) 

      WRITE(6,302) RAZNO2  

  302 FORMAT('RAZNO2=',F10.5) 

 QZVIO2=QI(J)*RAZNO2 

 WRITE(6,303) QZVIO2  

  303 FORMAT(' QZVIO2=',F10.5) 

  17  CONTINUE 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 210 

      WRITE(6,121) QCT 

  121 FORMAT(' СМЕШАННАЯ ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ:',10X,'ШУНТ=',E11.4) 

  210 IF(Y(2).EQ.0) GO TO 35 
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      RE=0.09*EM(K11)*(EXP(-0.0514*EM(K11)*X(K38))- 

     *EXP(-0.12*EM(K11)*X(K38))) 

      F(N)=(R9*R14+AL(1)*R15)/(VV*(AL(1)+R9*RE)) 

      RE=F(N)*RE 

      NX(N)=K38 

      N=N+1 

      F(N)=(R16*R9+R18*R12+AL(2)*R19+R11*RE*Z(K11)) 

     */(VV*(AL(2)+R13/(X(K39)+35.)**2)) 

      NX(N)=K39 

      N=N+1 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 35 

      WRITE(6,122) X(K38),X(K39) 

      WRITE(6,508) (ETA(I),I=1,26) 

  508 FORMAT(' ЕТА'/(1X,7E12.7)) 

  122 FORMAT(2X,'PO2=',E11.4,2X,'PCO2=',E11.4) 

   35 IF(Y(3).EQ.0) GO TO 36 

      F(N)=R20/VV 

      NX(N)=K40 

      N=N+1 

      IF(Y(1).EQ.0) GO TO 36 

      WRITE(6,123) X(K40) 

  123 FORMAT(' PN2=',F10.5/) 

      WRITE(6,124) X(K35),X(K38) 

  124 FORMAT('PAO2=',F10.5,2X,'PVO2=',F10.5) 

      WRITE(6,125) ETA(9),ETA(26)  

  125 FORMAT('ЕТАart=',F10.5,2X,'ЕТАven=',F10.5) 

      RAZNO2=AL(1)*(X(K35)-X(K38))+GHB*HB*(ETA(9)-ETA(26)) 

      WRITE(6,126) RAZNO2  

  126 FORMAT('RAZNO2=',F10.5) 

      WRITE(6,129) QT1  

  129 FORMAT('QT1=',F10.5) 

      QQ=HR*UOK/60 

      QZVT1=QT1*RAZNO2 

      QT2=QQ-QT1 

      QZVT2=QT2*RAZNO2 

      QQO2T1=(QQO2-QZVT1-QZVT2)/2+QZVT1 

      QQO2T2=(QQO2-QZVT1-QZVT2)/2+QZVT2 

      WRITE(6,127) QQ,QT2,QZVT1,QZVT2 

  127 FORMAT(' Qэксп.  QQ=',F10.5 ,2X,'Qэксп.ост.тк.  QT2 = ',F10.5 / 

     *'Потребление qO2*мозг. QZVT1 = ',F10.5/ 

     *'Потребление qO2*ост.тк.  QZVT2 = ',F10.5) 

      WRITE(6,128) QQO2T1,QQO2T2 

  128 FORMAT('Потребление O2 в мозге QQO2T1 = ',F10.5/ 

     *'Потребление O2 в ост. тканях QQO2T2 = ',F10.5) 

   36 RETURN 

      END 

      BLOCK DATA 

      INTEGER PX 

      COMMON /MOD/ PX,N,T,VA,VV,VKP,QO,GHB,GBH,GMB 

      DATA PX,N,T /0,0,0./, 

     *VA,VV,VKP,QO /100.,100.,1000.,76./, 

     *GHB,GBH,GMB/1.36,1.,1./ 

      END 

//------------------ 

PROGRAM3 

> with (plots); 

> epo:=t->21.6535+0.036938 *P7-0.5378 *P5(t)-0.10842 *P8+0.422059* P6(t); 

> Hb:= t->.112+.828537*epo(t); 
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> Ht:=t->39+0.112376 *epo(t); 

> gammahb:=t->1.36*Ht(t)/35; 

> z1:=t->P2(t)/(P2(t)+35); 

> s1:=t->35/(P2(t)+35)^2; 

> z2:=t->P8/(P8+35); 

> z3:=t->P6(t)/(P6(t)+35); 

> s3:=t->35/(P6(t)+35)^2; 

> eta1:=t->1-1.75*exp(-0.052*P1(t))+0.75*exp(-0.12*P1(t)); 

> eta2:=t->1-1.75*exp(-0.052*P7)+0.75*exp(-0.12*P7); 

> eta3:=t->1-1.75*exp(-0.052*P5(t))+0.75*exp(-0.12*P5(t)); 

> n1:=t->0.091*exp(-0.052*P1(t))-0.09*exp(-0.12*P1(t)); 

> n3:=t->0.091*exp(-0.052*P5(t))-0.09*exp(-0.12*P5(t)); 

> G1:=t->87.5*(P1(t)-P3(t)); 

> G2:=t->875*(P2(t)-P4(t)); 

> P7 := 85;P8 := 30;Q := 95;sigma := 1; 

eq:=diff(P1(t),t)=(0.000028*Q*(P7-P1(t))+Q*gammahb(t)*Hb(t)*(eta2(t)-eta1(t))-
G1(t))/(2000*(0.000028+gammahb(t)*Hb(t)*n1(t))),diff(P2(t),t)=(0.00058*Q*(P8-P2(t))+0.49*Q*(z2(t)-z1(t))-
G2(t)+(1-eta2(t))*Q*gammahb(t)*Hb(t)*z2(t)-(1-
eta1(t))*gammahb(t)*Hb(t)*Q*z1(t))/(2000*(0.00058+gammahb(t)*Hb(t)*(1-
eta1(t))*s1(t)+0.49*s1(t))),diff(P3(t),t)=(G1(t)-
4.3)/1.96,diff(P4(t),t)=(G2(t)+4.3*sigma)/40.6,diff(P5(t),t)=(0.000028*Q*(P1(t)-
P5(t))+Q*gammahb(t)*Hb(t)*(eta1(t)-
eta3(t)))/(1000*(0.000028+gammahb(t)*Hb(t)*n3(t))),diff(P6(t),t)=(0.00058*Q*(P2(t)-
P6(t))+gammahb(t)*Hb(t)*Q*(1-eta1(t))*z1(t)-gammahb(t)*Hb(t)*Q*(1-eta3(t))+0.49*Q*(z1(t)-
z3(t)))/(1000*(0.00058+gammahb(t)*Hb(t)*(1-eta3(t))*s3(t)+0.49*s3(t))); 

>nsol1:=dsolve({eq,NU},{P1(t),P2(t),P3(t),P4(t),P5(t),P6(t)},range=0..1000, numeric,method=rkf45); 

>odeplot(nsol1,[[t,P1(t)],[t,P2(t)],[t,P3(t)],[t,P4(t)],[t,P5(t)],[t,P6(t)]]); 

> for i from 0 to 1 by 0.1 do nsol1(i) od; 

> epo:=t-> 21.6535+0.036938 *P7-0.5378 *rhs(nsol1(t)[6])-0.10842 *P8+0.422059* rhs(nsol1(t)[7]); 

> plot(epo,0..1000); 

> Hb:= t->.112+.828537*epo(t); 

> plot(Hb,0..100); 

> for i from 0 to 20 by 1 do Hb(i) od; 

> Ht:= t->.112+.828537*epo(t); 

> plot(Ht,0..1000); 

> for i from 0 to 20 by 1 do Ht(i) od; 
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Додаток Б 

Фрагменти лабораторних даних для досліджень, що надані науковцями 

Інституту трансфузіології НАМН України та Міжнародного 

центру астрономічних та медико-екологічних досліджень при 

Президії НАНУ 
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Додаток В 

Акти впроваджень 

1. Інститут гематології та трансфузіології НАМН України 
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2. Національний університет фізичного виховання та спорту України 

 


