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 . (2.2.22) 

> plot3d(rho, x=-2e-9..6e-9, t=0..2e-11, 

orientation=[67,60,0], font=[Arial,12], 

tickmarks=[4,6,4], lightmodel=light2, grid=[200,200], 

labels=['x', 't', 'rho'], caption=`Рис. 10. Густина 

енергії кінку`); 

 
Рис. 2.2.10. Густина енергії кінку. 

 
 

 

Практикум 3 
 

Математичні моделі медицини та фармації 
 

1.  Математичні моделі медицини.  
1.1. Математична модель захворювання. 

1.2. Якісний аналіз моделі захворювання. 
2.  Фармакокінетичні моделі. 

2.1. Модель внутрішньосудинної інфузії лікарської 
речовини. 

 
 

 1  Математичні моделі медицини 
 

Людина являє собою складну динамічну систему, елементи 

якої взаємопов'язані і реагують на зовнішнє середовище. Кожна 
система є сукупністю елементів (підсистем) поєднаних взаємодією 

та деякою взаємною залежністю.  
У першому наближенні системи можна поділяти на: 

  фізичні;  

  технічні; 

  адміністративні тощо.  
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Людина з таких позицій є безумовно фізичною системою.  
Через те, що в цій системі постійно відбуваються складні процеси 

життєдіяльності, вона є динамічною системою.  
 

1.1. Математична модель захворювання 
Вважатимемо, що головними діючим факторами інфекційного 

захворювання є такі: 

  концентрація патогенних антигенів здатних розмножу-

ватися –  tV ; 

  концентрація антитіл, під якими розуміють елементи імун-

ної системи здатні нейтралізувати антигени –  tF ; 

  концентрація плазматичних клітин, які здатні продукувати 
та переносити антитіла (імунокомпетентні та імуноглобуліно 

продуценти), яка позначатиметься як –  tC ; 

  відносна характеристика ураженого органу –  tm . 

-1- Перше рівняння системи описуватиме швидкість зміни  

антигенів в організмі пацієнта: 
> restart: unprotect(gamma); 

> deq1:= diff(V(t), t)=(beta-gamma*F(t))*V(t); 

 . (2.3.1) 

Перший доданок у правій частині рівняння (2.3.1) описує 
процес розмноження патогенних антигенів (  – коефіцієнт роз-

множення), а другий – процес їх знищення захисними антитілами 

(коефіцієнт   – характеризує ефективність такого знищення). 

-2- Друге рівняння описує процес росту плазматичних клітин – 

носіїв та продуцентів захисних антитіл. Процес зміни кількості 
плазматичних клітин контролюється двома факторами:  

  по-перше, під впливом антигенів та антитіл плазматичні 
клітини здатні каскадно розмножуватися (з певною  

затримкою в часі  ),  

  по-друге, плазматичні клітини старіють та відмирають, хоча 

при цьому зберігається певний стабільний рівень їх концен-
трації в тілі людини 0C . 

> deq2:=diff(C(t), t)=alpha*F(t-tau)*V(t-tau)-

mu[c](C(t)-C0); 

 , (2.3.2) 

де коефіцієнт   – коефіцієнт ймовірності зустрічі «антиген-

антитіло»,   – час формування каскаду плазматичних клітин,  

0C  – рівноважна концентрація плазматичних клітин у здоровому  

організмі, 
C

  – характеризує процес старіння клітин. 

-3- Наступне рівняння описуватиме баланс антитіл, які реа-
гують з антигенами. Воно має вигляд: 

>deq3:=diff(F(t),t)=rho*C(t)-

(mu[f]+eta*gamma*V(t))*F(t); 

 , (2.3.3) 
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тут коефіцієнти:   – характеризує швидкість продукції антитіл 

плазматичними клітинами, 
f

  – процес їх старіння, а  – кількість 

антитіл, потрібних для нейтралізації одного антигену. 

-4- Попередні рівняння не враховують послаблення організму 
під час захворювання. Вважатимемо, що послаблення відповідних 

органів захисту організму пропорційне розмірам ураження антиге-

нами головного органу-мішені. Припустимо, що M  – характерис-
тика здорового органу (маса, об'єм, або площа поверхні тощо), 

тоді 
1

M : 

 
M

M
m 11 . 

Динаміка параметра ураження може бути представлена рів-

нянням: 
> deq4:=diff(m(t),t)=sigma*V(t)-mu[m]*m(t); 

 , (2.3.4) 

де перший доданок правої частин описує ураження органу антиге-
нами, а другий – його відновлення за рахунок відновлювальної 

реакції організму. Коефіцієнти  , 
m

  – характеризують швидкості 

цих процесів. 

За умови сильного ураження органу-мішені ефективність про-
дукції захисних антитіл спадає. Іншими словами коефіцієнт   у 

рівнянні (2.3.2), який характеризує ефективність генерації анти-
тіл, повинен залежати від величини параметра m . Перепишемо 

рівняння (2.3.2) у такому вигляді: 
> deq2:=diff(C(t),t)=xi(m)*alpha*F(t-tau)*V(t-tau)-

mu[c](C(t)-C0); 

 , (2.3.5) 

де функція  m  схематично відображатиме зниження рівня про-

дукції антитіл за умови критичного ураження органу-мішені. Дос-

теменного вигляду цієї функції, тим більше, для конкретної хвороби 
ніхто не знає, тому апроксимуємо її функцією такого вигляду: 

> xi(m):=piecewise(m<=m[cr],1, (1-m)/(1-m[cr])); 

plot(eval(xi(m), m[cr]=0.525), m=0..1, 0..1.1, 

axes=boxed, thickness=3, font=[Arial,14], 

gridlines=true, labelfont=[Arial,14], labels=[t,x(t)], 

tickmarks=[5,7], labeldirections = ["horizontal", 

"vertical"], caption=`Рис. 1. Падіння ефективності 

\n генерації антитіл з ураженням \n органу мішені`); 

 . 
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Рис. 2.3.1. Падіння ефективності генерації 

антитіл з ураженням органу-мішені 
 

Іншими словами ми припускаємо, що до певного критичного 

ураження генерація антитіл не страждає, а після критичного зна-
чення ураження органу-мішені падає лінійно. Тоді у підсумку 

отримуємо таку систему з чотирьох нелінійних диференціальних 
рівнянь: 

> sys:=deq1,deq2,deq3,deq4; 

. (2.3.6)

 

яку потрібно доповнити чотирма початковими умовами: 
> ics:=V(0)=V0,F(0)=F0, C[0]=C0,m(0)=m0; 

 . (2.3.7) 

Задачу Коші, яку формують система рівнянь (2.3.6) та почат-

кові умови (2.3.7) називають простою математичною моделлю 
захворювання [12]. Всі параметри моделі, зокрема з (2.3.7) та 

інші, вважаються не негативними. 
 

1.2. Якісний аналіз моделі захворювання 
1.2.1. Стаціонарнe рішення моделі захворювання 

Система (2.3.6) припускає стаціонарні рішення, які можна 

знайти прирівнюючи всі похідні до нуля [12]: 
> eq1:=eval(rhs(deq1), [V(t)=V, V(t-tau)=V,F(t)=F, 

F(t-tau)=F, C(t)=C, m(t)=m])=0; 

eq2:=eval(rhs(deq2), [V(t)=V, V(t-tau)=V, F(t)=F, 

F(t-tau)=F, C(t)=C, m(t)=m])=0; 
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eq3:=eval(rhs(deq3), [V(t)=V, V(t-tau)=V, F(t)=F, 

F(t-tau)=F, C(t)=C, m(t)=m])=0; 

eq4:=eval(rhs(deq4), [V(t)=V, V(t-tau)=V, F(t)=F, 

F(t-tau)=F, C(t)=C, m(t)=m])=0; 

 , 

 , (2.3.8) 

 , 

 . 

Система рівнянь (2.3.8) припускає тривіальний розв'язок: 
> str:=solve({eq1,eq2,eq3,eq4},[V,C,F,m]); 

allvalues(str[1,2]); 

allvalues(str[1,3]); 

 . (2.3.9) 

 , 

 . 

> str:=[V=0,C=C0,F=rho*C0/mu[f],m=0]; 

 . (2.3.10) 

Розв’язок (2.3.10) відповідає стану здорової людини: концен-

трація антигенів та ураження органу-мішені є нульовими 0V , 

0m , тоді як концентрація клітин та антитіл відповідають рівно-

важним значенням: 0CC  , 

f

C
F






0
.  

1.2.2. Імунний бар'єр 

Розглянемо ситуацію, коли від рівноважних значень (2.3.10) 
дещо відхиляється лише концентрація патогенних антигенів: 

0 VV . Іншими словами, припустимо, що організм інфікований 

малою дозою антигенів, тоді як решта показників відповідають 
стаціонарному рішенню (2.3.10). Виявляється, що в такій ситуації 

можна оцінити «малість» дози антигенів нерівністю: 
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> delta*V<(mu[f]*gamma*rhs(str[3])-

mu[f]*beta)/(beta*eta*gamma); 

 . (2.3.11) 

Величина у правій частині нерівності (2.3.11) називається 

імунним бар'єром: 
> V[cr]:=rhs(%); 

 . (2.3.12) 

Якщо доза антигенів не перевищує імунного бар'єру (2.3.12), 

то хвороба не може розвинутися, оскільки антигени знищуються 
імунною системою ще до того, як уразять орган-мішень. 

1.2.3. Базові типи динаміки захворювання 
Розглянемо декілька базових типів динаміки захворювання в 

межах розвиненої моделі. Припустимо, що організм з деяких при-
чин не виробляє антитіла специфічні до конкретного антигену, 

отже, в системі рівнянь (2.3.6) маємо:   00  FtF , а також 0 . 

За таких умов перше рівняння системи (2.3.6) набуває вигляду: 

 V
dt

dV
  

з очевидним експоненціальним розв’язком    tVtV  exp0 . 

Концентрація патогенних антигенів необмежено зростає в часі аж 

до летального випадку – смерті пацієнта. 
Інший граничний випадок передбачає так зазвану сильну  

імунну відповідь на інфекцію. Початкова рівноважна концентрація 
специфічних антитіл в організмі 0F  є достатньою для знищення 

всіх збудників хвороби. Тоді в першому рівнянні системи (2.3.6) 
можна вважати    0FtF , це рівняння набуває вигляду: 

  tVF
dt

dV
 0  

з експоненціальним розв’язком вигляду    tFVtV  0exp0 . 

Концентрація антигенів швидко спадає до значень, нижчих імун-
ного бар’єру. Пацієнт одужує.  

Власне, поміж цими двома граничними кривими повинні роз-

ташовуватися всі реально можливі криві для динаміки захворю-
вання (рис. 2.3.2). 

> plot([exp(t), exp(-t)], t=0..1, thickness=3, 

axes=boxed, tickmarks=[4,5], labels=[`t`,`V(t)`], 

font=[Arial,14], gridlines=true, labelfont=[Arial,14], 

tickmarks=[5,7], labeldirections = ["horizontal", 

"vertical"], title=`Рис. 2. Межі для кривих 

\n динаміки захворювання`); 
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Рис. 2.3.2. Межі для кривих динаміки захворювання 
 

Хронічне захворювання також є стаціонарним станом, отже 
описується системою рівнянь (2.3.8) з припущеннями, що 0V , 

cr
mm  . За таких умов система (2.3.8) припускає рішення такого 

вигляду: 
>chr:=[Vc=mu[c]*(mu[f]*beta-

mu[f]*gamma*rhs(str[3]))/(beta*(alpha*rho-

mu[c]*eta*gamma)), Cc=(alpha*mu[f]-

eta*mu[c]*gamma^2*C0)/(gamma*(alpha*rho-

mu[c]*eta*gamma)), 

Fc=beta/gamma,mc=sigma*mu[c]*(mu[f]*beta-

mu[f]*gamma*rhs(str[3]))/(mu[m]*beta*(alpha*rho-

mu[c]*eta*gamma))]; 

 

. (2.3.13) 

 

На рис. 2.3.3 представлено результати числових розрахунків 
за моделлю (2.3.8). 
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Рис. 2.3.3. Динаміка концентрації патогенних 

антигенів під час хронічної форми захворювання: 
а – у залежності від початкової дози інфекції: 

54321
VVVVVV

C
 , крива 3 – одужання, крива 

5 – летальний виник; б – залежно від темпу 

розмноження антигену: 
321

 , крива 3 – одужання 

 

 
 2 Фармакокінетичні моделі 

 
Фармакокінетика вивчає процеси взаємодії лікарських речо-

вин з організмом. Терапевтичний ефект звичайно залежить від 
концентрації речовини в органі і часу перебування в діючій конце-

нтрації. Завданням лікаря є оптимальне призначення ліків, тобто 

вибір дози, шляху і періодичності введення, котрі забезпечували б 
достатній терапевтичний ефект при мінімальній побічній дії. Тому 

методика введення препарату повинна бути суворо індивідуаль-
ною, тобто в моделі повинні фігурувати індивідуальні параметри 

конкретного хворого. Дані коефіцієнти для кожного хворого приз-
начаються в клініці до початку лікування. Відомо, що концентрація 

препарату в органі залежить від таких факторів: 

  перенесення препарату з крові до органа;  

  перенесення препарату з органа в кров;  

  виведення препарату з крові нирками;  

  зв’язування препарату;  

  руйнування препарату печінкою;  

  швидкості інфузії препарату. 
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Урахування усіх можливих факторів ускладнює процес ство-
рення математичної моделі, тому треба вибирати найбільш суттєві 

фізіологічні фактори. 
 

2.1. Модель внутрішньосудинної інфузії лікарської  
речовини 

Нехай  tK  – концентрація препарату в крові пацієнта [13], а 

 tL  – концентрація в органі-мішені. Якщо швидкості перенесення 

препарату з крові до органу та з органу до крові позначити відпо-

відно як a , g , а через q  позначити швидкість подачі препарату в 

кров пацієнта через судину, то модель внутрішньосудинної інфузії 

можна представити у вигляді системи двох диференціальних рів-
нянь: 

> restart: 

> sys:=diff(K(t), t)=g+b*L(t)-(a+g)*K(t), 

diff(L(t),t)=a*K(t)-b*L(t); 

. (2.3.14) 

Початкові умови є досить очевидними: 
> ics:=K(0)=0, L(0)=0; 

 . (2.3.15) 

Система (2.3.14) вирішується, втім рішення є дещо громіздким 
на вигляд: 

> ans:=dsolve({sys, ics}, [K(t), L(t)]): 

> ans[1]; 

  (2.3.16) 
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 , 

> ans[2]; 

 (2.3.17) 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 . 
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Утім, вирази (2.3.16) і (2.3.17) є правильним рішенням, що 
показує тестування: 

>odetest(ans, sys); 

 . (2.3.18) 

 
Проведемо оцінки для набору модельних параметрів: 
> res:=eval(ans, [a=0.5, b=1, g=2.5]); 

.(2.3.19) 

> plot([rhs(res[1]), rhs(res[2])], t=0..8, 0..1.1, 

color=[red,blue], linestyle=[dash, solid], 

thickness=3, axes=boxed, legend=[`blood`,`organ`], 

font=[Arial,14], gridlines=true, labelfont=[Arial,14], 

labels=[t, C(t)], tickmarks=[5,7], labeldirections = 

["horizontal", "vertical"], title=`Рис. 4. Кінетика 

концентрації ліків у крові та органі`); 

 

 
Рис. 2.3.4. Кінетика концентрації ліків у крові та органі 

 

Графіки кінетики концентрації препарату в органі та крові 
(рис. 2.3.4) показують тенденцію до насичення через певний про-

міжок часу. 
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Практикум 4 
 

Лінійні диференціальні рівняння математичної фізики 
та системи таких рівнянь 

 
1.  Лінійні диференціальні рівняння математичної фізики.  

1.1. Хвильове рівняння. 
1.2. Рівняння теплопровідності (дифузії). 

1.3. Рівняння Лапласа. 
2.  Модель, задана системою диференціальних рівнянь. 

 

 
 1  Лінійні диференціальні рівняння математичної фізики 

 
Дослідження різних явищ в електродинаміці, теорії пружності, 

гідродинаміці та інших галузях науки і техніки приводить до мате-
матичних моделей реальних процесів, які мають форму диферен-

ціальних рівнянь із частинними похідними чи деяких споріднених 
рівнянь, наприклад, інтегральних, інтегро-диференціальних, скін-

ченно-різницевих, що розглядаються разом із деякими додатковими 
співвідношеннями, наприклад, початковими і граничними умовами. 

Сучасна математична фізика вивчає не лише методи розв'язання 
таких рівнянь, а й питання коректності постановки відповідних 

задач. Найбільш загальні результати одержані для лінійних дифе-
ренціальних рівнянь другого порядку з частинними похідними, які 

традиційно називають рівняннями математичної фізики. 

Традиційна класифікація таких рівнянь на гіперболічні, пара-
болічні та еліптичні рівняння відповідає розбиттю фізичних проце-

сів на три основні класи: хвильові, дифузійні та стаціонарні. Для 
рівнянь різних типів по-різному ставляться основні задачі і часто 

застосовуються різні методи розв’язання. 
Найважливіші рівняння математичної фізики вказаних нижче 

типів. 

  Одновимірне хвильове рівняння – гіперболічне: 
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  Одновимірне рівняння теплопровідності – параболічне: 
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  Двовимірне рівняння Лапласа – еліптичне: 
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1.1. Хвильове рівняння 
> restart; with(PDEtools): assume(a::real,a>0); 

> we:=diff(u(x,t),t$2)-a^2*diff(u(x,t),x$2)=0; 


