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1. E

1.1. Budowa układu moczowego człowieka

Obszerna wiedza medyczna na temat zjawisk zachodzących w

adzie moczowym człowieka ma dotychczas głównie charakter ja

kościoV0 [Denning (1962), Toth (1973), Merton (1974) I Blichar

ski (1976) l Orłowski (1978), Wyszyńska (1982), Orłowski (1983),

Toth (1984)J. Z punktu widzenia teorii sterowania układ

moczowy, który składa się z układu krążenia, układu nerkowego i

pęcherza moczowego, jest złożonym systemem z wieloma rozbudowa

nymi podsystemami samoregulacji. Wytwarzanie moczu odbywa się w

nerkach w dwóch etapach: w pierwszym powstaje mocz pierwotny, w

drugim mocz ostateczny. Mocz pierwotny powstaje wskutek filtro

wania krwi w tętniczkach nerkowych. Z krwi przesącza się do mo

czu pierwotnego woda i prawie wszystkie składniki osocza

oprócz wielkocząsteczkowych, którymi są na przykład białka. W

drugim etapie następuje zagęszczanie moczu pierwotnego przez

ponowne wchłanianie do krwi niektórych składników, takich jak

znaczna część wody, glukoza, aminokwasy, część kwasu moczowego,

jony sodu, potasu, chloru oraz wydzielanie innych składników,

głównie produktów przemiany białek i innych związków azqtowych.

Wytwarzanie moczu i wszystkie skomplikowane procesy

związane z obiegiem płynów odbywają się w nefronach. Nerka za

wiera około 1. 3 mln nefronów. Są one ułożone w całym miąż szu

nerki; część każdego nefronu znajduje się w korze, a częsc w

rdzeniu nerki. Rys. 1.1 przedstawia powierzchnię przekroju ner- .

ki z zaznaczoną warstwą korową i warstwą rdzeniową.

Nefron składa się z kłębka nerkowego o kształcie kielicha

obejmującego kłębek naczyń krwionośnych,' z których przesącza

się mocz pierwotny, oraz z połączonego z nim kanalika nefronu.

Kanaliki nefronów łączą się w przewody zbiorcze, które uchodzą

w wielkiej ticzbie do miedniczki nerkowej. Budowę nefronu
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zedstawia rys 1.2. Rys 1.3 przedstawia kłębek nerkowy ozna

czony numerem 1 na rys. 1.2.

Rys.l.l. Powierzchnia przekroju nerki: 1 - moczowód, 2 - mie
dniczka nerkowa, 3 - kielichy nerkowe, 4 - brodawka
nerkowa, 5 - kora nerki, 6 -torebka nerki, 7 - rdzeń

nerki

6

Rys~~.2. Nefron: 1 - kłębek nerkowy, 2 - cewka proksymalna,
3 - naczynie proste, 4 - pętla HenIego, 5 - cewka
dystalna, 6 - cewka .zbiorcza
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Rys.l.3. Kłębek 'nerkowy: l, 2 - tętniczka doprowadzająca, 3 
plamka gęsta (przekrój cewki dystalnej), 4 - torebka
kłębka, 5 - przestrzeń moczowa, 6 - cewka proksymalna

Krew przesączająca się przez kłębki nerkowe jest wyciskana pod

wpływem różnicy ciśnień przez półprzepuszczalną błonę do pustej

przestrzeni wewnątrz torebki kłębka nerkowego, rys. 1.3. W ten

sposób powstaje mocz pierwotny, który odpływa przez cewkę pro~

ksymalną, pętlę HenIego, cewkę dystalną do cewki zbiorczej, a

nią; do miedniczki nerkowej, skąd odpływa moczowodem do

pęcherza. W trakcie przepływu moczu przez cewki nefronu

następuje jego zagęszczenie w mocz ostateczny. W procesie

zagęszczania moczu cewki nefronu i naczynie krwionośne proste

tworzą układ wymiany działający w przeciwprądzie, rys. 1.4. Wy

stępujące pet.Le powodują wystąpienie w okolicy zakrętu pętli

obszaru zwiększonego' stężenia substancji, przede wszystkim

chlorku sodu. W rezultacie, w początkowym etapie przepływu moczu

pierwotnego następuje -jego zagęszczenie spowodowane

wchłanianiem wody przez otaczający miąższ, o wyższym stężeniu
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jonów sodu, i przechodzeniem sodu do moczu Po wykonaniu zwrotu

w pętli następuj e proces odwrotny - r-ozwadn i an i.e moczu i. prze

chodzenie sodu do miąższu. W cewce zbiorczej ponownie zachodzi

zagęszczenie moczu i odciągnięcie wody f co tworzy mocz osta

teczny. Odwrotnie przedstawia się sytuacja z przepływającą

ez naczynie proste krwią k t.ó r a w początkowym z e

traci wodę, a w końcowym reabsorbuje ją. W tym kilkukrotnym wy

dzielaniu i wchłanianiu wody wraz z nią przepływają rozpuszczo

ne w niej substancje, przy czym ich przepływ jest regulowany

przez różną przepuszczalność ścian, która może być modyfikowana

stężeniem odpowiednich hormonów.

A
Koro .3lJ
ncr)r:,.l

350

bOJ
~

n:u-Ki !:OJ

Rys.l.4. Schemat ilustrujący mechanizmy biorące udział w zagę

szczaniu moczu; liczby wyrażają ciśnienie osmotyczne w
m~o~/~kg H2 0 w d~nej warstwie nerki: A - tkanka śród

mlęsnlowa, B - cewka proksymalna, C - pętla HenIego,
D - cewka zbiorcza, E - naczynie proste

Z powyższego' opisu widać, że zagęszczanie moczu jest proce

sem skomplikowanym, z występującYWi licznymi sprzężeniami

między naczyniami biorącymi udział w wydzielaniu i

zagęszczaniu. Oprócz tego nerka wykazuje wiele możliwości samo-
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regulacji, jak regulacja ciśnienia krwi w tętnicach

przechodzących przez kłębki, co wpływa na stabilizację filtra

cj i moczu pierwotnego, regulacj a dopływu i odpływu krwi do

kłębków nerkowych przez oddziaływanie moczu na tętnice w

końcowym odcinku cewki dystalnej, zwanym plamką gęstą, czy

czynność hormonalna nerki, dzięki której reguluje ona poziom

płynów ustroju. Na działalność nerki wpływa natomiast układ

nerwowy.

Z powyższego opisu widać, że działanie nerki jest bardzo

złożone. Jest ono jednak nie do końca zbadane. Znana j~st fi

zjologia poszczególnych układów nerki, natomiast brak

ilościowych opisów nerki. Do tego celu mQgą się przydać prace

modelowe, co również może być pomocne w diagnozowaniu nerki.

1.2. Przegląqd literatury

Literatura dotycząca modelowania układu wydzielania nerko

wego nie jest zbyt bogata. Początki budowy modeli związane są z

użyciem maszyn analogowych. pierwsze doniesienia o próbach ma

tematycznego modelowania działania nerek pochodzą z póinych lat

sześćdziesiątych.

Znaczącą grupę prac przedstawił zespół pod kierunkiem van

Stekelenburga. pierwsza praca van Stekelenburga i innych (1966)

dotyczy matematycznego opisu renogramu. opis jest oparty na ro~

·zważaniach fizjologicznych i testowany eksperymentalnie.

Równania bilansowe ilustrują zależność wydzielania nerkowego od

przepływu krwi przez nerki, od całkowitej objętości krwi, od

objętości przestrzeni pozanaczyniowej i czasu przejścia znacz

nika przez nerki. Parametry występujące w modelu odczytuj e .się

z renogramu, podstawia do zależności opisującej model i w ten

sposób sprawdza się poprawność opis~.

Inna grupa prac dotyczyła badań nad modelami fragmentarycz

nymi, dotyczącymi wycinka układu nerkowego W pracach tych
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zedstawiono modele transportu cieczy i jonów w kanalikach ne

fronu nerki: Kyslakow i Bagrow (1972), Deen i inni (1973),

Kyslakow (1984).

W literaturze medycznej [Przedlacki (1977)J działanie

układu moczowego obrazuje się również modelem hydrodynamicznym,

zanym na rys. 1 5 przy czym a-b jest systemem nac

l I

a (

I tN

~k l

II 'l
I

I
N w

Jb

Rys.1.5. Model hydrodynamiczny układu moczowego

krwionośnych, k jest frakcją znacznika przepływającego z krwi

do nerek. N oznacza n~rki, l jest frakcją znacznika wracającego

z nerek do krwi, zaś w jest szybkością wydalania znacznika z
/

nerek do pęcherza.

Stopniowo coraz częściej do modelowania nerek stosowano mo

dele komorowe. Idea tych modeli wywodzi się z prac Theorella

(1937) i Shepparda (1948), którzy wprowadzili modele komorowe

do opisu przepływu znaczników. Tego typu modele będą t~kże roz

ważane w tej pracy.

Niezbyt licznie reprezentowany w literaturze kierunek zaj

muje się klasyfikacją i analizą matematyczną systemów komoro

wych. Podstawowe pojęcia macierzy komorowej (kompartmentowej)

wprowadził Hearon (1963), który badał również wartości własne

systemów komorowych. Zagadnieniami tymi zajmował się również
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RyS.1.6. schemat modelu dwukomorowego układu wydzielania nerko
wego: A(t), B(t) - komory układu nerkowego

Pionierską dla tego kierunku badań była praca Snydera i in

nych (1968) związana z pomiarami wydzielanego z moczem trytu,

przypadkowo. połkniętego przez 41-letniego pacjenta. Interpreta

cja fizjologiczna procesu była na tyle niejasna, że wprowadzono

model dwukomorowy jako następstwo dopasowania do pomiarów

Jacquez (1972). Sandberg i inni (1979) zajmowali się identyfi

kacją systemów komorowych klasyfikując je na systemy

odgałęzione i system~ łańc~chowe, rozpatrując dla obu rodzajów

systemów ograniczenia wartości własnych i niektóre własności

odpowiedzi impulsowych.

Dość licznie reprezentowany jest w literaturze teoretyczny

kierunek badań zajmujący się identyfikowalnością systemów komo

rowych. Tematyki tej dotyczą prace BelImana i Astroma (1970),

Eisenfelda (1979), Sandberga i innych (1979), Cobelliego i in

nych (1980), Waltera i innych (1981), Delforge/a (1980, 1981),

Travisa i innych (l981) oraz Waltera i innych (1987).

Ogólne postaci równań bilansu dla substancji znaczonych w

systemach komorowych można znaleźć w pracy Weryńskiego (1983),

jedynej w literaturze polskiej monografii dotyczącej modelowa

nia komorowego w systemach fizjologicznych.

Kilku autorów zajmowało się budową modeli komorowych układu

moczowego. Interpretacja fizjologiczna komór była jednak różna

u różnych autorów. Wczesne prace z tej grupy dotyczyły modelu

dwukomorowego przedstawionego na rys. 1.6.

l
A(t)

~

B(t)
~

"

l
I
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funkcji będącej sumą dwóch czlonów adniczych Model dwuko

morowy z rys. 1.6 opisano układem równań różniczkowych linio

wych, których rozwiązanie było sumą dwóch członów wykładni

czych, przy czym dla jednego z nich okres połowicznego rozpadu

wynosił 9 dni, a dla drugiego 34 dni. Do estymacji parametrów

zastosowano metodę najmniejszych kwadratów.

Podobną ideę przedstawili Berkstresser i inni (1978).

Różnica polega na wprowadzeniu interpretacji fizjologicznej ko

mór i na zastosowaniu metody optymalizacji nieliniowej do esty

macji parametrów przepływu modelu. Zbudowano dwukomorowy model,

pokazany na rys. 1.6, który ilustruje rozpływ znacznika radio

izotopowego w układzie wydzielania nerkowego. pierwsza komora

reprezentuje plazmę, a druga przedstawia pozostałą przestrzeń

wymiany znacznika. Wprowadzono dwa pąrametry obrazujące wymianę

międzykomorową, trzeci parametr przedstawia szybkość wydalania

znacznika z układu nerkowego. Opisano model równaniami

różniczkowymi, rozwiązano te równania analitycznie i zastosowa

no algorytm Powella do minimalizacji sumy kwadratów błędów, co

pozwoliło otrzymać wartości parametrów przepływu IDcdelu. Przyj

mując za znaną objętość plazmy, obliczono współczynnik ERPF

(Effective Renal ~Plasma Flow) . Zastosowanie algorytmu

polegającego na szukaniu analitycznego rozwiązania układu

równań różniczkowych jest jednak trudne do uogólnienia dla bar

dziej rozbudowanych układów komorowych.

Tauxe i inni (1964), a później stekelenburg i inni

(1966,1976), estymowali parametry modeli układu krwionośnego za

pomocą metody graficznej płaszczyzny półlogarytmicznej. steke

lenburg i inni (1966, 1976) badali· dwa modele komorowe układu

krwionośnego: model dwukomorowy i model trójkomorowy, przedsta

wione na rys. 1.6 i 1.7.
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A (t)

l
1 7. Model trójkomorowy układu krwionośnego: A(t) - plazma

C1(t) i C2(t) - peryferyjne systemy nac owe

Innym nurtem badań były prace związane z modelami nerek.

Stekelenburg i inni (1966) przedstawili model funkcjonowania

nerki' w postaci opóźnienia transportowego. Nahor ski. (1975) ba

dał model nerki przedstawiony na rys. 1.8.

l pomiary z serca

B(t)

pomiary z nerek

Rys.1.8. Model nerki wg Nahorskiego (1975): B(t) - komora ner
ki

Opisał on przepływ hipuranu równaniami różniczkowymi linio

wymi, po czym przeks~tałcił układ równań do postaci transmitan

cji, a następnie do postaci równania różnicowego. Jako wejście
I

modelu potraktował pomiary z serca, a jako wyjście pomiary z

nerek. Do estymacji parametrów równania różnicowego użył metody

regresji liniowej. Zasadniczym rezultatem tych badań był wnio

sek, że nerkę zdrową można modelować układem drugiego rzędu.

otrzymano dwie grupy modeli nerek: modele nerek zdrowych i mo

dele nerek chorych. opr~cz tego, przyjmując model nerki drugie

go rzędu wyznaczono z równań rekurencyjnych odpowiedzi impulso

we. Okazało się, że odpowiedzi impulsowe dla nerek zdrowych ma

ją przebieg szybszy od odpowiedzi impulsowych nerek chorych.

Praca Nahorskiego (1975') zapoczątkowała zainteresowanie tą te

matyką w IBS PAN i doprowadziła do badań przedstawionych w ni-
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niejszej pracy.

Przedlacki (1977) przedstawia model łączny układu

krwionośnego i nerek zwany przez niego modelem

wieloprzedziałoy~m, składający się z przedziału (komory) krwi

obwodowej i komory nerki lewej i prawej, rys. 1.9.

Model ten prowadzi do układu równań różniczkowych, po roz-

zaniu których i odczytaniu odpowiednich nachyleń i czasów z

krzywych pomiarowych można wyznaczyć współczynniki proporc j 0

nalne do szybkości wychwytywania znacznika z krwi przez nerkę

lewą i prawą. Metoda proponowana przez Przedlackiego wymaga od

czytywania odpowiednich nachyleń z wykresów, co jest dość

kłopotliwe,a do tego mało dokładne. Poza tym metoda ta zakłada

jeden typ rozwiązań układu równań różniczkowych i to, jak wyni

ka z przedstawionych dalej badań, nietrafnie.

~ A(t)

~
Rys.1.9. Łączny model układu krwionośnego i nerek: A(t) -

przedział krwi obwodowej,'BL(t), i BR(t) -'przedziały

nerki lewej" i prawej

Identyfikacją podobnego modelu na podstawie renogramu zaj

muje się praca Nahorskiego i Kowalskiej (1980). Przeprowadzono

tam estymację parametrów przebiegu czasowego otrzymanego z roz

wiązania równań różniczkowych opisujących układ, a także esty

mację parametrów równania różnicowego powstalego w wyniku dys

kretyzacji równania różniczkowego. Dokonano porównania paramet

rów uzyskanych w pierwszym wypadku metodą optymalizacji nieli

niowej, a w drugim wypadku metodą regresji liniowej. Zasugero

wano przyjęcie ocen parametrów równania różnicowego do oblicze

nia wartości początkowych dla algorytmu minimalizacji nielinio
wej.
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podsumowując ten przegląd literatury można stwierdzić, że

dotyczące modelowania układu nerkowego wraz z upływem

czasu stawały się coraz bardziej złożone. Jednak oprócz

jkomorowego modelu układu krwionośnego z pracy Stekelenburga

i innych (1976), były to najwyżej modele drugiego rzędu. Wydaje

s , że przyczyną tego był brak metody pozwalającej na zna-

cz modeli bardziej skomplikowanych.

Zajmiemy się więc przeglądem literatury dotyczącej metod

identyfikacji systemów komorowych. W naszym przypadku można u

ważać, że sygnał wejściowy jest sygnałem impulsowym, to znaczy

zagadnienie identyfikacji sprowadza się do wyznaczenia modelu

na podstawie odpowiedzi impulsowej systemu. stosowane przy tym

metody identyfikacji można podzielić, jak podaje Nahorski

(1991), na cztery grupy w zależności od przyjętego opisu mode

lu. Identyfikację przeprowadza się więc bezpośrednio na podsta

wie odpowiedzi czasowej, przy użyciu równania różnicowego,

transmitancji ciągłej lub równania różniczkowego..Zajmiemy się

rozważaniami dotyczącymi kolejno każdej z grup.

Najprostszymi metodami z grupy pierwszej są metody graficz

ne. Początki ich sięgają lat czterdziestych i pięćdziesiąty6h,

gdy rozpoczynał się rozwój automatyki i teorii sterowania. Te

klasyczne metody można znaLeź ć w wielu książkach z dziedziny

teorii sterowania, na przykład Truxala (1955), Graupe'go

(1972), de Larminata i Thomasa (1983). Idea tych metod polega

na pomiarze na wykresie charakterystycznych wielkości odpowie

dzi impulsowej i następnie obliczeniu na ich podstawie wartości

estymowanych parametrów. Często stosowaną metodą z tej grupy

jest metoda płaszczyzny półlogarytmicznej. W metodzie tej ko

rzysta się z faktu, że na pł~szczyźnie półlogarytmicznej (skala

logarytmiczna dla rzędnych, liniowa dla odciętych) funkcja

wykładnicza jest linią prostą. Aby określić stałą czasową, na

leży wyznaczyć nachylenie tej prostej. Dla układów wyższych

rzędów przyjmuje się, że końcową część odpowiedzi impulsowej, w

13



(1.1)Q

i sumy członów wykładniczych, można uznać za pojedynczą

krzywą wykładniczą odpowiadaj ącą największej stalej czasowej.

Odejmując znalezioną część wykładniczą od całej krzywej powta

rza się cale postępowanie dla następnej najdluższej stalej cza

sowej. Tę metodę stosował Stekelenburg przy wyznaczaniu modeli

znacznika we krwi [Stekelenburg i inni (1976) ]

Do grupy metod identyfikacji na podstawie odpowiedzi czaso

należą także metody regresji nieliniowej. Ogólną ideą tych

metod jest dopasowanie funkcji opisującej model systemu do da

nych pomiarowych przy zastosowaniu wskaźnika jakości w postaci

sumy kwadratów. Zadanie przedstawia się więc następująco:

*należy znaleźć taką funkcję x z zadanej klasy funkcji X, która

będzie minimalizowała następującą funkcję celu:
N 2

= I w [y -x(t )]
n=l n n n

dla x(t)e X, gdzie Nn
wartością wyjścia modelu,

jest liczbą pomiarów, x(tn) jest

t , dla n=l, ... ,N, są punktami pa
n

miarowymi, y n' dla n=l, · · . , N, są pomiarami wyj ścia systemu,

zaś w >0, dla n=l, ... , N , są współczynnikami wagowymi. Jeżeli
n

postać funkcji x(t ) jest znana, zagadnienie sprowadza się don
minimalizacji kryteri~m (1.1) ze względu na nieznane parametry

funkcji. W przypadku systemów komorowych funkcje opisujące mo

del są typu wykładniczego lub mieszane typu wykładniczego~ wie

lomianowego i sinusoidalnego, [Nahorski, Bogdan, studziński

(1988)]. Dla systemów komorowych rozpatruje się często to zaga

dnienie dla klasy funkcji o postaci wykładniczej. Jednak Rice

(1969) wykazuje, że aproksymacja funkcji niewykładniczej funk

cją z klasy skończonej sumy funkcji wykładniczych nie musi być

poprawna. W takim przypadku może się zdarzyć, że podczas opty

malizacji wskaźnika (1.1) algorytm może okazać się niezbieżny,

na przykład wartości estymowanych parametrów mogą rosnąć do

nieskończoności. Okazuje się, że gdy klasa skończonych sum fun

kcji wykładniczych jest ograniczona do dodatnich sum członów

14



adniczych o ujemnych wykładnikach czyli do funkcji postaci

K

x(t) = L ckexp(-akt) ck,ak>o, k=1,2, ... ,K (1.2)

k=1 .

kłopoty ze zbieżnością znikają. Jest to postać funkcji

często spotykana w zagadnieniu estymacj i modeli komorowych,

metody te mogą być godne uwagi w pracach nad tymi z

iami asno~ci aproksymacji funkcjami (1.2) funkcji ~ciśle

monotonicznych były badane przez Kammlera (1979).

Część badaczy proponowała rozdzielenie problemu estymacj i.

parametrów metodą regresji nieliniowej na dwie części: estyma

ę parametrów liniowych i estymację parametrów nieliniowych.

Metoda ta pozwala na obliczenie parametrów liniowych z

zależności analitycznych oraz na obniżenie wymiarowości zadania

estymacji parametrów nieliniowych. Badania na ten temat prowa

dzili: Scolnik (1971), Golub i Pereyra (1973), Guttman, Pereyra

i Scolnik (1973), Barham i Drane (1972), Krogh (1974), Kaufman

(Jl..975) .

Główną wadą metody regresji nieliniowej jest jej niejedno

znaczność. Lanczos (1956) daje przykład równie dobrego dopaso

wania dwóch różnych funkcji do danych pomiarowych, Kammler

(1979) analizuje pr~ypadki, gdy minimalizowana funkcja ma

więcej niż jedno minimum. Na niejednoznaczność
dopasowania

wskazywali Brown i Godfrey (1978). Zagadnienie wielokrotnych

minimów analizował van den Bas (Jl..980, 1981, 1983), który wyka

zuje, że każdy punkt stacjonarny węższego modelu generuje zbiór

punktów stacj onarnych szerszego modelu. W obecności zakłóceń

niektóre z nich mogą być minimami globalnymi lub lokalnymi, co

istotnie komplikuje problem minimalizacji. W związku z tym

dobór punktu początkowego jest czynnikiem o zasadniczym znacze

niu przy estymacji prowadzonej tą metodą. Pomocna do tego celu

"może być omówiona dalej i stosowana w pracy metoda identyfika

cji pośredniej, przedstawiona po raz pierwszy w pracach Nahor

skiego, Bogdan i Studzińskiego (1984,Jl..985). Służy ona do esty-
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i struktury i parametrów modeli na podstawie pomiarów odpo

wiedzi impulsowej i umożliwia względnie proste wyznaczanie mo-

i wysokiego rzędu.

W ostatnim okresie sporo prac poświęcono metodom minimali-

zacji minimaksowej i minimalizacji sumy wartości bezwzględnych.

J.J. ..... ..I. ........ maLi z ac j a odchyleń bezwzględnych polega na minimalizacj i

funkcji

(1.3)dla n=l, ... ,N.,

Q2= IDfl,xlyn-x(t
n)

I dla n=l, ••• ,N (1.4)

gdzie x(t ) jest postacią funkcji opisującej model, y są pa-n n
miarami wyjścia systemu. W obu przypadkach (1.3) i (1.4) mini-

malizacj a odbywa się względem nieznanych parametrów funkcj i

x(t ). Pomysł z funkcją (1.3) i próby rozwiązania takiego zada-
n

nia przedstawił Boscovich (1757), jeszcze zanim Gauss (1806)

zaproponował zasadę najmniej szych kwadratów. Pomysł zastosowa

nia funkcji (1.4) pochodzi od Czebyszewa (1874). Zalety estyma

cji przy użyciu minimalizacji funkcji(1.3) dyskutował Edgeworth

(1888) .

Druga grupa metod to metody identyfikacji dla modelu w po-

staci rpwnania różnicowego. Zasadnicza idea tych metod zawiera

się w sprowadzeniu. estymacj i ciągłego modelu dynamicznego do

estymacj i modelu dyskretnego opisanego równaniem różnicowym.

Dla odpowiedzi impulsowej i równoodległych obserwacji istnieje

jednoznaczna zależność między takimi modelami [Nahorski,

Bogdan, studziński (1985)]. Metodą należącą do tej grupy jest

metoda Cypkina [Cypkin (1955), Lar~inat i Thomas (1983)]. Jest

ona pr~eznaczona dla układów rzędu pierwszego i drugiego, przy

czym rozwiązanie uzyskuje s~ę graficznie. Również metoda

Prany/ego [Prany (1975), '~'Hildebrand (1956), Lanczos (1956)]

jest metodą dopasowania funkcji wykładniczych do przebiegów u

zyskanych na podstawie danych otrzymanych w wyniku okresowego

N
Q1 = L Iyn-x(tn) I

n=l .

a minimaksowa na minimalizacji funkcji



próbkowania przebiegu. Estymacj a w tej grupie metod nie jest

bezpośrednia i przebiega w dwóch krokach. W pierwszym kroku es

się parametry dyskretnego modelu czasowego. Na ich pod

stawie oblicza się parametry występujące w wykładnikach odpo

wiedzi czasowej modelu ciągłego, będącego sumą członów wykład

niczych. W drugim kroku do obliczenia liniowych parametrów

ebiegu używa się na ogół regresji liniowej.

Trzecia grupa metod jest związana z wyznaczaniem parametrów

transmitancji. Najpopularniejsza w tej grupie jest metoda

częstotliwościowa, w której wykorzystuje się zapis transmitan

cji w postaci transformaty Fouriera. Korzysta się z faktu, że

transformata Fouriera delty Diraca jest równa jedności, co u

praszcza całą procedurę do dwóch kroków: w pierwszym oblicza

się transformatę Fouriera wyjścia, a w drugim kroku szuka się

parametrów transmitancji. Metody obliczania transformaty prze

biegów czasowych i związane z nimi problemy można znaleźć w

pracach Wellsteada (1981), Robinsona (1982), Ljunga i Glovera

(1981). Algorytm obliczeniowy do wyznaczenia parametrów tran

smitancji podał Levy (1959), po czy~' uogólnili go Sanathanan i

Koerner (1963). W literaturze polskiej opis algorytmu można

znaleźć 'w książce Mańczaka i Nahorskiego (1983). Następną z

grupy metod estymacji parametrów transmitancji jest metoda

aproksymacji pade'go. Zagadnienie to było poruszane w pracach

Gravesa-Morrisa (1973), Bakera (1975), Bakera i Gravesa-Morrisa

(1981). W zadaniu aproksymacji Pade'go rozwija się transformatę

Laplace'a odpowiedzi impulsowej w szereg potęgowy. Zagadnienie

aproksymacji Pade'go polega na znalezieniu takich parametrów

transmitancji, aby w tym szeregu potęgowym zniknęło pierwszych

2R członów, gdzie R jest liczbą biegunów transmitancji.

Ostatnią, 'czwartą 'grupą metod identyfikacji modelu na pod

stawie odpowiedzi impulsowej jest __.qrupa metod estymacji para

metrów równania różniczkowego. Są to przede wszystkim metody

przekształceń całkowych i ~ozwijania sygnałów w szeregi funk-
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w których oryginalne pomiary są przekształcane na inne

lub funkcje spełniające liniówe równania algebraiczne o

takich samych współczynnikach, jak w wyjściowym równaniu

niczkowym. Metody estymacj i takich równań można znaleźć w

eglądowej pracy Young'a (1981) oraz książce Unbehauena i Rao

1987). Jeżeli wejście systemu jest deltą Diraca, można sprowa

dzić opisujące równanie różniczkowe do równania jednorodnego,

co upraszcza zagadnienie.

Istnieje jeszcze jedna metoda, której można użyć do identy

fikacji systemów komorowych. Jest to metoda momentów. pierwsze

próby zasto~owania tej metody do identyfikacji systemu na pods

tawie odpowiedzi impulsowej zawierającej człony wykładnicze o

pisali Isenberg i inni (1969,1973), później była ona rozwijane

przez Eisenfelda i innych (1980). Idea tej metody polega na

przekształceniu całkowym ciągu obserwacji w ciąg momentów,

który później wykorzystuje się do estymacji parametrów modelu.

Cheng i Eisenfeld (1979) opracowali metodę momentów z funkcjami

wagowymi. Natomiast Soni i Eisenfeld (1979) zastosowali metodę

momentów do odpowiedzi impulsowej~ zawierającej człony sinu

soidalne i potęgowe względem czasu.

Jak widać, istnieje dużo metod identyfikacji~$ystemówkomo

rowych; są one jednak na ogół mało znane. większość tych metod
. /

daje dobre wyniki tylko dla niskich rzędów, a w części wymaga

się braku zakłóceń.

1.3. Dane pomiarowe

Wyniki przedstawione w pracy uzyskano na podstawie pomiarów

wykonanych podczas badań radioizotopowych nerek. Polegają one

na wprowadzeniu dożylnie radioaktywnego znacznika, który nie

jest kumulowany w organizmie, a jego czas wydalania jest dosyć

krótki. Rozprzestrzenia się on najpierw w centralnym układzie

krwionośnym, a następnie pr_zechodzi wraz z krwią do narządów i
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1 .. 1. Informacje o pomiarach wykorzystywanych w pracy

osoba nerka nerka pleć wiek krok liczba
lewa prawa próbk. pomiar ..

1 normalna normalna m 32 15s 72

normalna ostre za- 25 158 772 tkanie m

moczowodu

3 normalna wodonercze m 33 15s 77

4 normalna brak nerki BD 9 15s 77

przewlekle
5 normalna zapalenie k 32 15s 77

nerki
uWląd ner-

6 normalna ki związa- k 47 15s 77
ny z zat-
kaniem mo-
czowodu

7 normalna BD BD BD 20s 90

8 normalna BD BD BD 20s 100

9 normalna normalna k BD 30s 40

10 normalna normalna m 17 305 41

11 normalna normalna k BD 305 41

12 normalna normalna BD BD 30s 41

13 normalna normalna m BD 30s 40

BD brak danych

tkanek. Jednocześnie następuje wydalanie znacznika przez nerki,

z których.przechodzi on do pęcherza i jest wydalany z organiz

mu. W pracy korzystano z trzech serii danych. pierwsza seria

zawiera pomiary dla sześciu osób, druga dla dwóch, trzecia dla

pięciu. Dane dla sześciu pierwszych' osób pochodzą z pracy
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Seckera-Walkera i innych (1972). Dane dla osób 7 i 8 były ze

brane w University Hospital of Wales w Cardiff i są zamieszczo

ne w opracowaniu Nahorskiego (1975). Dane dla osób" 9, lO, 11,

12 i 13 otrzymano z Zakładu Medycyny Nuklearnej Centralnego

szpitala Klinicznego w Warszawie, dzięki uprzejmości pana mgra

in~. Z.Potempskiego. Dla osób 1-8 dane zawierają pomiary pro

mieniowania z nerek i z centralnego układu krwionośnego, a dla

osób 9-13 pomiary promieniowania z nerek i pomiary promienio

wania z pęcherza moczowego.

Dla osób 1-8 znacznikiem był ortojodohipuran z izotopem jo-
131 dl'b tk t bł'du 131 ( I), a oso 9-13 znacznl lem· y DTPA. Pomlar ra-

dioaktywności nerek i otaczających je tkanek (tła) był dla osób

1-8 korygowany o radioaktywność samych tkanek. Pomiary re

jestrowano ze stałym krokiem próbkowania, który wynosił: 15s

dla osób 1-6 , 20s dla osób 7-8, 30s dla osób 9-13 . Pomiary

dla osób 1-6 i 8 zostały wygładzone za pomocą trzypunktowej ru

chomej średniej. Krzywe zawierają od 40-100 punktów pomiarowych

w zale~ności od osoby. utworzona w ten sposób krzywa pomiarowa

jest zwana renogramem. Ta krzywa jest tu podstawą tworzenia mo

deli." Dokładniejsze informacj e o osobach i uzyskanych pomiarach

zawarto w tabl. 1.1. Wykresy pomiarów dla wszystkich osób znaj

dują się na rys. 1.10.

1.4. Postawienie zadania i sposób rozwiązania

Zadaniem postawionym w rozprawie jest opracowanie modelu

matematycznego układu moczowego człowieka na podstawie pomiarów

radioizotopowych nerek przy użyciu metody identyfikacj i

pośredniej, nie stosowanej dotychczas do rozwiązywania tego ty

pu zagadnień. W pracy wykorzystano możliwości metody pośredniej

do wyznaczania modeli bardziej rozbudowanych i dokładniejszych

niż dotychczasowe. Dokonano dopasowania modeli układu moczowego

do pomiarów przez dobór struktury i estymację parametrów, po-
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Rys.1.11. Modele układu krwionośnego: K1 - jednokomorowy

K2 - dwukomorowy

K3 - trójkomorowy

czynając od najprostszych, a kończąc na zło~onych. Zbadano

mo~liwości dopasowania do pomiarów modeli o ro~nych pierwiast

kach równań chrakterystycznych.

Modele przyjęte w pracy są modelami komorowymi. W pracy ro

zwa~ono modele układu krwionośnego, modele nerki i pęcherza mo

czowego. Do opisu układu krwionośnego przyjęto model jednokomo

rowy, dwukomorowy i trójkomorowy. Modele te przedstawiono na

rys. 1. 11, gdzie przez A(t) oznaczono ilość

K3

d c
.D (t) A(t) C(t)

aD a c

1a

K2

c
A(t) C(t)

a c
1aa

K1

A(t)

znacznika radioaktywnego w komorze centralnej w chwili t, a

przez C(t) i D(t) ilości znacznika w komorach peryferyjnych w

tym samym czasie. Przez a C i aD oznaczmy ułamki ilości znaczni

ka znajdującego się w komorz e centralnej przechodzące w ciągu

minuty odpowiednio do komory C i D , zaś ,przez c i d ułamki i

lości znaczników w poszczególnych komorach peryferyjnych powra

cające do komory centralnej w ciągu minuty. Literą a oznaczono

ułamek ilości znacznika w komorze centralnej filtrowany przez

nerki w ciągu minuty.

W pracy rozwa~ono dwa modele nerek, patrz rys. 1.12. Model

jednokomorowy N1 przedstawiony na rys. 1.12(a) opisuje po pros

tu pojedynczy zbiornik, gdzie BL jest ilością znacznika w lewej

nerce, hL jest ułamkiem tej ilości przechodzącym w ciągu minuty

do pęcherza, a aL jest ułamkiem ilości znacznika w komorze cen-



N2Nl

Rys.1.12. Modele nerek: N1 - jednokomorowy

N2 - dwukomorowy

lnej A (w modelu układu krwionośnego) przechodzącym w ciągu

do lewej nerki.
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Zgodnie z wynikami Nahorskiego (1975) rozważono także model

nerki drugiego rzędu N2 przedstawiony na rys. 1.12. Jest on tu

jako połączenie szeregowe dwóch komór, odpowia-

ących korze nerki i miedniczce nerkowej. Podobne części ner

wyodrębniają na przykład Diffey, Hall i Corfield (1976).

(t) jest całkowitą i~ością znacznika w lewej nerce w chwili

, B1L i B 2L są ilościami znacznika odpowiednio w korze i w

6U~__,U~_~ce nerkowej, bIL jest ułamkiem ilości znacznika w korze

echodzącym w ci ąqu uni.nut.y do miedniczki nerkowej, a b 2L jest

ułamkiem ilości znacznika w miedniczce nerkowej przechodzącym w

minuty do pęcherza.

Połączenie modeli K1 i N1 jest modelem trójkomorowym (opi

dwoma równaniami różniczkowymi drugiego rzędu), modeli Kl

N2 oraz K2 i Nl modelem pięciokomorowym (trzeciego rzędu)",

modeli K2 i N2 oraz K3 i NI modelem sześciokomorowym (czwartego

rzędu), a modeli K3 i N2 modelem siedmiokomorowym (piątego

rzędu). We wcześniejszych pracach estymowano tylko modele



C(t)

c

A(t)

d

D(t)
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Rys. 1. 13 . Łączny model siedmiokomorowy układu krwionośnego i

nęrek

trójkomorowe (połączenie modeli K1 i N1). W tej -pracy dokonano

estymacji parametrów modeli trój-, cztero-, pięcio-, sześcio- i

siedmiokomo:r;owych.Na rys. 1.13 przedstawiono model siedmioko

morowy (piątego rzędu), zawierający w sobie modele prostsze ja

ko szczególne przypadki.

U~ytą tutaj metodę identyfikacji pośredniej, opracowaną

specjalnie do wyznaczania ciągłych modeli dynamicznych wy~szego

rzędu na podstawie odpowiedzi impulsowej z obiektu, opisano

szczegółowo w rozdziale 2. Przy wyborze modeli kierowano się

wartościami resztowych odchyleń standardowych modeli oraz wyko

rzystano statystyczne testy doboru rzędu modeli, takie jak AlC

(A Information criterion), FPE i test F. Analiza modeli otrzy

manych p-rzy użyc i.u metody identyfikacj i pośredniej wykazała, ż e

naj lepszym modelem górnego układu moczowego okazał się model

pięciokomorowy z podwójnym pierwiastkiem rzeczywistym.

Wyznaczono również model pęcherza moczowego, przedstawiony

na rys. 1.14, gdzie pet) oznacza ilość znacznika radioaktywnego

w komorze pęcherza. Model taki do tej pory nie był rozwa~any.



1_1
P(t)

Rys.1.14. Model pęcherza moczowego

Wydaje się, że uzyskane modele opisują pełniej skomplikowa

ne procesy fizjologiczne niż udawało się to dotychczas, a

równocześnie, dzięki zastosowanej metodzie identyfikacji

pośredniej, otrzymuje się je stosunkowo łatwo.

1.5. Treść rozprawy

W rozprawie można wyróżnić trzy części. W pierwszej dokonu

je się przeglądu literatury i omawia metody matematyczne stoso

wane w pracy. W drugiej przeprowadza się identyfikację układu

moczowego, traktowanego jako całość, na podstawie pomiarów od

powiedzi impulsowej. Trzecia część dotyczy identyfikacji

górnego układu moczowego, całego układu moczowego z zastosowa

niem dekompozycji i pęcherza moczowego. Szczegółowa treść roz

prawy jest następująca.

W rozdziale 1 przedstawiono budowę układu moczowego

człowieka, zamieszczono wykorzystywane w pracy dane pomiarowe

oraz dokonano przeglądu literatury.

W rozdziale 2 opisano aparat matematyczny i oprogramowanie

stosowane w rozprawie. Przedstawiono metodę identyfikacji

pośredniej, która jest nową metodą opracowaną w Zakł~dzie Prze

mysłowych zastosowań Cybernetyki ~rzy współudziale autorki. Me

toda ta odgrywa istotną rolę w wyznaczaniu modeli nerek.

Omówiono w tej części również metody stosowane w r amach metody

identyfikacji pośredniej, a mianowicie metodę największej wia

rogodności oraz metodę regresji nieliniowej z algorytmem
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W rozdziale 3 wyznaczono modele układu krwionośnego na pod

pomiarów radioizotopowych z okolicy serca. Następnie ko

ąc z modeli układu krwionośnego dokonano estymacji nie

modeli nerek przy użyciu metody rozwikłania

Metoda ta pozwoliła na jakościowe pot.w i ez-dz en i e po

--~T.7~r'·~·ci otrzymanych wcześniej modeli nerek. Okazała się jed

mało dokładna i w dużym stopniu subiektywna. Dlatego zapro

inną metodę, korzystającą z dekompozycji przestrzennej

W rozdziale 4 przedstawiono wyniki estymacj i parametrów

cztero-, pięcio- i sześciokomorowych modeli układu mo

owego złożonego z układu krążenia i nerek, na podstawi.e izo

pomiarów odpowiedzi impulsowej układu. Przeprowadzono

ę i analizę modeli o różnych strukturach, a także o

typach pierwiastków charakterystycznych. Wyboru modeli

kierując się testami statystycznymi. Wyniki estyma

i na tym etapie pozwoliły na opis układu krwionośnego linio-

równaniami różniczkowymi pierwszego rzędu o stałych

zynnikach, zaś układu nerek równaniem drugiego rzędu o

nym p Lerw.i.as t.ku, rzecżywistYm dla nerek zdr-owych , Dla ne-",

chorych może to być równanie drugiego rzędu o różnych pier-'
/

rzeczywistych lub pierwszego rzędu.

W rozdziale 5 przedstawiono wyniki identyfikacji układu mo

dokonanej z zastosowaniem dekompozycji. W ten sposób

-u~~·~ono parametry modeli sześcio- i siedmiokomorowych. Wyni

estymacji wykazały, że układ krwionośny można opisać linio~

równaniami różniczkowymi drugiego lub trzeciego' rzędu o

współczynnikach, z p i.erwi.ast.kami, rzeczywistymi, zaś

nerek równaniem drugiego rzęd.u o podwójnym pierwiastku

dla nerek zdrowych.

W rozdziale 6 przedstawiono wyniki identyfikacji pęcherza

owego. Do tego cel~ wykorzystano parametry nerek uzyskane
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podstawie renogramów dla osób 9, 10, 11, 12 i 13, gdyż dla

osób były dostępne pomia~y radioizotopowe z pęcherza. Wyz

ono zależności opisujące tę część substancji radioaktywnej,

przechodzi z każdej nerki do pęcherza moczowego oraz wyz

ono analitycznie zależność opisującą proces wypełniania

~__..._~za moczowego.

W rozdziale 7 podsumowano wyniki badań, a na końcu pracy

wykaz literatury, obejmujący 117 pozycji. Wyniki rozpra

opieraj ą się w znacznym stopniu na obliczeniach numerycz

. Tabulogramy programów można znaleźć w pracy Bogdan, Kaj

i studzińskiego (1985) oraz w pracy Bogdan, Nahorskie

i studzińskiego (1987).

Dotychczasowe próby identyfikacji prezentowane w literatu

e dotyczyły modeli najwyżej trójkomorowych. Osiągnięciem pra

jest prezentacja i identyfikacja modeli trój-, cztero-,

io-, sześcio- i siedmiokomorowych układu moczowego. Intere

ącym wydaje się zastosowanie metody pośredniej, opracowanej

lnie z drem inż. Zbigniewem Nahorskim i drem inż. Janem

studzińskim, która okazała się narz~dziem st6sunkowo prostym i

skutecznym przy znajdowaniu parametrów nawet skomplikowanych

modeli. Metoda ta po~wala na ominięcie trudności obliczeniowych

związanych z minimami lokalnymi, które stanowią podstawową tru

dność w zagadnieniach optymalizacji. Oryginalnym pomysłem za

prezentowanym w pracy jest zastosowanie uzyskanych niezależnie,

na podstawie pomiarów z serca, parametrów modelu układu krwio

nośnego z jednej strony i parametrów modelu nerek, na podstawie

pomiarów z nerek, z drugiej strony, do utworzenia modelu całego

górnego układu moczowego. Wyniki uzyskane w ten sposób są

zachęcające, gdyż modele charakteryzują się dużą dokładnością.

Modele uzyskane w omówiony powyżej sposób są na tyle poprawne,

że zastosowanie ich struktury i wykorzystanie wartości uzyska

nych parametrów do określenia punktów startowych dla procedury

optymalizacyjnej zastosowanej dla niezależnych danych pomiaro-
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dało bardzo zadowalające wyniki. Wydaje się również, że

ikacja pęcherza moczowego zostala po raz pierwszy

w niniejszej pracy, gdyż o ile wiadomo autorce, w lite

nie ma na ten temat wzmianek.

zakończenie chciałabym szczególnie podziękować drowi

Zbigniewowi Nahorskiemu za wiele sugestii i cierpliwych

i przy powstawaniu pracy.
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2. METODA IDENTYFIKACJI POŚREDNIEJ

(2 . 1)

(2.3)

(2 • 4)

(2.2)

++
R-l

a d y
R-l R-ldt

Y(s) = G(s) -U(s)

29

+

(R-l) _ (R-l)
Y (O) - bo - aly(o) - ... - aR-Iy . (D).

równania (2.3) ma w przypadku ogólnym postać

y(O) = b R- l

y(l) (O) ~bR-2 - aR_1y(0)

2.1. Opis metody

R-l R-2
bR_ls + bR_ 2s + .... + blS + bo

R R-l
s + aR_ls + ... + a O

postaci opisu odpowiada równanie

G(s) =

Y(s), U(s) są transformatami Laplace'a odpowiednio

ścia '. i wejścia obiektu. Jeżeli na obiekt podamy sygnał

ściowy w postaci funkcji Diraca 8(t), dla której transforma

Laplace'a wynosi 2[8(t)]=l, to równanie (2.2) przekształca

do równoważnej postaci jednorodnego równania różniczkowego

Metoda i·dentyf ikacj i pośredniej służy do estymacj i struktu

i parametrów ciągłych modeli dynamicznych na podstawie po

odpowiedzi impulsowej. Po raz pierwszy przedstawiono ją

pracach Nahorskiego , Bogdan i studzińskiego (1984, 1985).

umożliwia względnie proste i skuteczne wyznaczanie mode

wysokiego rzędu. Przyjmiemy, że szukamy opisu obiektu dyna

w postaci transmitancji R-tego rzędu

niezerowymi warunkami początkowymi



(2 .6)

(2.9)

(2.10)l/J.= arctg(~ ./x.)
J J J
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ie o. = a. + i~ .•
J J J

Jeżeli rząd transmitancji (2.1) jest wysoki, a postać fun-

i (2.5) nie jest znana a priori, wówczas bezpośrednie wyzna

enie opisu ciągłego obiektu jest trudne. Równanie (2.3) można

aproksymować równaniem r-óżn i cowym

Yk = -PR-1Yk-1 - ... - POYk-R k=1,2,... (2.7)

warunkami początkowymi YO' Y1 ' ... 'YR-1. Rozwiązaniem tego

jest w przypadku ogólnym funkcja

m.1
J J l k . . J

Yk =.E E k ~ (f.~cosW.k + gilslnW·k) I Ę m.=R (2.8)
J=l 1=0 J.. J J J=l J

której podobnie jak w (2.5) występują współczynniki liniowe

l,gjl oraz współczynniki nieliniowe ~j'~j. Współczynniki li

zależą od warunków początkowych równania (2.7), natomiast

nieliniowe można obliczyć na podstawie pierwiast

następującego równania charakterystycznego

m.-1
J J l a.t

y(t) = L L t e J (c'lcos~.t + d'lsin~.t) (2.5)
j=l 1=0 J J J J

J
czym L m. = R, m.>O.

j=l J J
czynniki liniowe c j l' d j l występujące liniowo w (2.5) za-

leżą od warunków początkowych równania (2.3) i parametrów 1i

transmitancji (2.1), natomiast współczynniki nieliniowe

, ~. są pierwiastkami następującego równania charakterysty-
J



Między rozwiązaniami równania ró~niczkowego (2.3) i

ró~nicowego (2.7) występuje wyraźne podobieństwo.

eli przyjmiemy w (2.5) t=k~t, wówczas rozwiązania te pokry

ą się, gdy spełnione są zależności

lni\ · t/J ' f , l gJ' l
N J Q - J c - J d = (2 11)
u.j= l1t ' l-'j- l1t' jl- l1t1' jl l1t 1 ·

ie ~t jest krokiem próbkowania w równaniu różnicowym.

Podobieństwo między rozwiązaniami równania różniczkowego i

nicowego jest podstawą metody identyfikacji pośredniej. Przy

~u~_,~aniu modelu ciągłego można wyodrębnić dwie fazy: wyzna

czenie modelu dyskretnego oraz poprawę przeliczonych z dyskret

nych parametrów modelu ciągłego.Zasadnicza część identyfikacji

odbywa się w pierwszej fazie, w dziedzinie czasu dyskretnego,

przy użyciu liniowych równań różnicowych (2.7). Taki sposób po

stępowania jest znacznie łatwiejszy niż obliczenia dokonywane

dla opisów ciągłych. Druga faza sI:?rowadza się do wykonania

prostych rachunków według wzorów algebraicznych (2.11) i użycia

procedury optymalizacji nieliniowej.

W metodzie identyfikacji pośredniej wyróżnimy w algorytmie

5 kroków:

1.Estyrnacja·parametrów p. w równaniu ró~nicowym (2.7) na pod
.i,

stawie pomiarów odpowiedzi impulsowej obiektu.

2.0bliczenie pierwiastków ~. równania charakterystycznego (2.9)
1

oraz obliczenie współczynników nieliniowych funkcji (2.8)

według wzorów (2.10).

3.Estyrnacja współczynników liniowych funkcji (2.8) na podstawie

pomiarów z obiektu.

4.0bliczenie współczynników liniowych i nieliniowych

funkcji (2.5) metodą regresji nieliniowej używając wartości ze

wzorów (2. 11.) jako punkt~ startowego procedury optymalizacji.

S.Obliczenie parametrów transmitancji (2.1). Parametry mianow

nika wyznacza się. korzystaj ąc z postaci równania charaktery

stycznego (2 '-0), parametry licznika oblicza się na podstawie

warunków początkowy~h (2.4).

Kroki 1, 2 i 3 algorytmu odpowiadają pierwszej fazie meto-
l
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natomiast kroki 4 i 5 drugiej.

W kroku l używamy w rzeczywistości pomiarów odpowiedzi

impulsowej mierzonych z zakłóceniem

-Yk = Yk + V k (2.12)

gdzie vk jest zmienną losową o zerowej wartości oczekiwanej.

Wówczas (2.7) przekształca się do postaci:

- -
PR-1Yk-1 +... POYk-R= vk+ PR-1vk-1 +... + POvk-R = Wk (2.13)

ie w
k

jest pewną zmienną losową o zerowej wartości oczekiwa-

nej i skończonej wariancj i. Estymację parametrów p. w nowym
l

równaniu (2.13) przeprowadza się minimalizując wskaźnik

K 2
S = L (y - Yk) (2 · 14)

k=l k
w którym Yk oznacza pomiary z obiektu. Ciąg wk jest na ogół

skorelowany, co powoduje, że do estymacji nie należy stosować

metody najmniejszej sumy kwadratów, gdyż prowadzi ona do esty

matorów asymptotycznie niezgodnych [Mańczak, Nahorski (1983)J.

Należy więc zastosować inną metodę, prowadzącą do estymatorów

zgodnych: metodę największej wiarogodności, metodę uogólnionej

sumy kwadrat.ów Clarke' a, metodę macierzy rozszerzonej lub inne

[ Mańczak i Nahorski (1983)J. W pracy przyjęto metodę

największej wiarogodności.

W kroku 3 estymaqji współczynników liniowych w (2.8) doko

nuje się za pomocą metody regresji liniowej.

W kroku 4' można natomiast użyć regresj i nieliniowej dla

znalezienia lepszych ocen wszystkich współczynników funkcji

ciągłej (2.5) lub odpowiadającej jej funkcji dyskretnej (2.8).

Jest już wówczas dokładnie znana struktura modelu, a punkt

starto~ jest na ogół niezbyt odległy od punktu optymalnego, co

znacznie poprawia zbieżność metody., Do tego celu użyto w pracy

metody regresJl nieliniowej z algorytmem minimalizacji

Marquardta. Jest on opisany w p.2.3.

Poniżej omówimy ogÓlnie metodę największej wiarogodności i

metodę Marquardta używane w krokach 1 i 4 metody identyfikacji

pośredniej.
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2.2. Metoda największej wiarogodności

Idea estymacj i metodą największej wiarogodności poj awiła

się już w pracach K.F.Gaussa na początku XIX wieku. Polega na

takim doborze nieznanych parametrów rozkładu prawdopodobieństwa

badanych zmiennych losowych, przy którym prawdopodobieństwo

dokonanych obserwacji jest największe. Ostateczne sformułowanie

zasady największej wiarogodności oraz dowody podstawowych

własności otrzymanych estymatorów podał w swych pracach R.A.Fi

sher (1925)~ Zastosowanie metody największej wiarogodności do

identyfikacji obiektu dynamicznego jest związane z pracami

Astroma i Bohlina (1966), którzy uogólnili na przypadek skore

lowanych zakłóceń metodę opracowaną przez Manna i Walda (1943).

Zasada największej wiarogodności opiera się na następującym

rozumowaniu. Wektor zmiennych losowych ~T = [X1,x2, ... ,xMJ, o

funkcji gęstości prawdopodobieństwa f(~I~o) zależnej od wektora

parametrów ~~ = [B01,B02, ... ,BOkJ, przyjmuje wartości z prze

działu (Ko,Ko+ dKo) z prawdopodobieństwem f(Kol~o)dxo.

Przypuśćmy, że wektor ~o jest nieznąny, a w trakcie obserwacji

pojawił się ciąg realizacji zmiennych K1'~2, ... ,KN. Dla dwóch

hipotetycznych warto~ci ~l i ~2 parametru ~O większym zaufaniem

obdarzymy tę wartość~, dla której prawdopodobieństwo pojawienia

się zaobserwowanego ciągu jest większe. Jeżeli jest prawdziwa

nierówność

I

f(~1'~2'··· 'XNI~1»f(Xl'~2'··· '~NI~2)' (2.15)
to większe zaufanie wzbudza wartość @1. Przy większej liczbie

hipotetycznych wartości parametru ~O największe zaufanie będzie

budziła ta wartość ~, dla której f(~1'~2' ... '~NI~) jest
największe.

Funkcja L(~) = f(K1,K2, ... ,KNI~) jest nazywana funkcją wia

rogodności. Przy estymacji metodą największej wiarogodności za

ocenę estymatora ~nieznanych parametrów ~ przyjmuje się tę

wart oś ć e która maksymaLi.zu j e funkcję wiarogodności L(@) na
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Funkcję

(2 . 16)

k = 1, ••• ,K

n=l, ... ,N

czym

I1(Z-l) -1 -R
~ = 1 + P1z + ... + PRz

-1 -1 -R
Bk(z ) = ~k1z + ... + ~kRz

-1 -1 -Rbez ) = 1 + 01z + ... + o z
-1 -1 -1 rgdzie A(z ), ~k(z ), bez ) są operatorami różnicowymi

odpowiedniolwyjścia, wejść i zakłóceń systemu, a R jest rzędem

systemu. Ciąg zakłóceń {en} jest szumem białym o rozkładzie

0,0-2), {Yn} jest ciągiem wartości WYJSCla, a {Uk n }

, ... ,K) są ciągami wzajemnie niezależnych wejść.

Można wykazać [Bogdan (1983)J, że funkcja wiarogodności,

maksymalizujemy w metodzie największej wiarogodności

postać

, 2-
- N 1 [en (y, 111 ' · · · , 1!k ' ~) ]

L (y , Ul' · · · , 1!k ' @) = n --exp - .'. 2· ( 2 • 17 )
. n=1mO' 20' .

Wektor e przedstawia próbę (e1,e2
, •••••• ,e

N
) niezależnych

losowych o rozkładzie normalnym N(0,0-2), gdzie 0-2
I

wariancj ą ~. Zauważmy, że w z a.Leż noś c i, (2. 17) t.yI'ko człon

2 - -L en(Y,1!l, ... ,11k'~) jest funkcją współczynników ~.
n=1

zbiorze dopuszczalnych wartości B.

Dla identyfikacji liniowych systemów dynamicznych rozważamy

system o K wejściach 11
1,112,

... '!!k i jednym wyjściu y opisany

równaniem

1 N 2 ,-
V(~) =2 L en(Y,111,···,1!k'~) (2.18)

n=1
funkcj ą strat. Maks0nalizacj a funkcj i wiarogodności

est równoważna minimalizacj i' funkcj i strat. Do minimalizacj i

funkcji strat (2.18) użyto w pracy iteracyjn~90 algorytmu

omówionego w skrócie w następnym punkcie, a

dokładniej w pracy Bogdan (1978).



(2 • 2 O)

(2 • 21)

f(~,12)
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2.3.M~toda Marquarta regresji nieliniowej

Metoda Marquardta jest metodą optymalizacji funkcji nieli

. W niniejszej pracy była z powodzeniem stosowana w me-

ie największej wiarogodności, jako metoda minimalizacji

funkcji strat i w metodzie identyfikacji pośredniej. pierwsze

oprogramowanie tej metody autorka wykonała dla komputera Odra

1305 i przedstawiła w pracy Bogdan (1978). Metoda Marquardta

e specyficzną postać kwadratowego wska~nika jakości

i została opracowana specjalnie dla zagadnień regresji nieli

niowej.

Przyjmijmy wskaźnik jakości:

N A- 2
~ = L [y.- y.J (2.19)

· 1 l ll=
gdzie N jest liczbą pomiarów, którymi dysponujemy, y. dla i=l,-

l A-

... , N są .zmierzonymi wartościami wyj ścia obiektu, zaś y i dla
A-

i=l, ... ,N są wartościami wyjścia modelu o postaci: Yi= f(~i,Q).

Rozważmy następujące zadanie. Mamy daną funkcję ~(~), gdzie Q

jest K-wymiarowym wektorem współczynników QT = [b
1,b2,

... ,b
kJ.

Należy wyznaczyć takie wartości współczynnikówQ*' aby

N

~t= iE1[Yi- ft(~i,Q + ~t)J2= lIy - f(~i,Q) - P~t1l2 (2.22)

przy czym macierz p występująca w wyrażeniu normy jest macierzą

* .
~(!? ) = mln ~(b)

.Q
Metoda Marquardt'Ćl jest metodą pośrednią pomiędzy metodą

Newtona i metodą naj szybszego spadku. Metoda Newtona opiera się

na rozwinięciu funkcji f(~,Q) w szereg Taylora z dokładnością

do wyrazu liniowego wokół punktu 12. Oznaczmy rozwinięcie funk

cji f(~,b) w szereg Taylora przez ft(~,Q). Wówczas otrzymujemy

k [ af. ]
ft(~i,Q+~t) = f(~i,Q) + ,L ab~ (Ot).J'

J=l J
Oznaczmy wskaźnik jakości. odpowiadaj ący f unkc j i

rozwiniętej w szereg Taylora przez ~t. Wtedy:
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(2 • 24)

(2.25)

dla
aft

l
-~,

J
P ..

1J
są

j = 1,2, •.. ,K

elementami

aft
1

ab. '
J

której

N
g ·= L (y. - f.)

J i=l l l

= O dla j=l, ... ,K otrzymujemy układ równań:

wyTIi.iarach nxK,

,2, ... ,n i j=1,2, ... ,K.
. . aq;t

obl i cz a j ąc B8 j dla j=l, ... , K i następnie przyrównuj ąc do

A~t = g (2.23)

ie A jest macierzą o wymiarach KxK, powstałą przez

emnożenie p
T i P:

era

g stanowiący prawą stronę układu równań (2.23) obliczony

est zgodnie z zależnością:

Obliczony z (2.23) wektor ~t podaje kierunek minimalizacji.

Obiiczeń dokonuje się w sposób iteracyjny poprzez wielokrotne

rozwiązywanie układu równań (2.23) i wyznaczenie ciągu wartości

~t dających coraz mniejsze wartości wskaźnika jakości q,. Dla

każdej i teracj i należy okreś lić długość 'kroku, na wyznaczonym

kierunku ~t i obliczyć nowy wektor współczynników Q. Algorytm'

Marquardta ~prowadza się do nastepujących kroków:

1.Przyjmijmy początkowe wartości A(O),~(O). Obliczmy ~(O)

dla r=O. Proponowana wartość A(O) niech wynosi o. Ol.
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i,j = 1, ... ,K

j = 1, ... ,K

afn
ab

k

af.
l

ab.
J

af
n

ab
l

*O. = o'/~ j = 1, ... , K
J J JJ

8.0bliczmy wartość wektora Q w kolejnej iteracji

~(r+l)= ~(r)+ ~(r)

. bl' ' ~ (r+l)'9.0 1czmy ~ .

10.spraWd~~, czy ~(r+l)< ~(r). Jeśli tak, to zmniejsz A zgod
i\(r)

nie-o z zależnością i\ = ( v - liczba całkowita) i wroc dov
punktu 2. Jeśli nie, to oblicz A =A(r)*V i wróć do punktu 6.

p =

7.0bliczmy

* * *(A + AI)~ = g

*ze względu na o .

*= 3gj vat .
JJ

6.Rozwiążmy równanie

* *5.0bliczmy skalowane wartości A , g
* a ..

a .. = 1J

1J Vat .va~.
11 JJ

4.0bliczmy wektor g
n

g ·= L (y · -f · )
J i=l l l

3.0bliczmy macierz A

A = pTp

2.0bliczmy elementy macierzy P:



warunek zbieżności przyjmuje się warunek:

b~r+l)_ b~r)

max J J I ~ EPS
J b~r)+ 0.0001

J
gdzie EPS =.0.0001, j = 1, ... ,K.

Istotnym warunkiem prowadzenia procesu optymalizacj i jest

dobór .odpowiedniego punktu startowego. Nie dość staranne przy

gotowanie punktu początkowego prowadzi do minimum lokalnego i w

związku z tym do błędnych wyników.

2.4. Oprogramowanie

Oprogramowanie wykorzystane w pracy opracowano w Zakładzie

Przemysłowych zastosowań Cybernetyki przy udziale autorki.Pro

gramy stosowane w pracy wchodzą w skład pakietów BIDYN, BIDEP i

IDOL [Bogdan, Kajdańska, Studziński (1986), Bogdan, Nahorski,

Studziński (1987). Oprogramowanie napisano w języku Fortran IV.

Biblioteka BIDYN jest przeznaczona do identyfikacj i

systemów dynamicznych opisanych równaniem różnicowym

, -1 M -1
Yn = -A(z )Yn+ L Bi(Z )Uin+Vn (2.26)

dla n=l, ... ,N, gdzie: N-liczba pomiarów, M-liczba wejść

-1 -1
systemu, A(z ), B(z) estymatory operatorów różnicowych

odpowiednio wyjścia i wejść systemu, przy czym

A(z-1) = a 1 z- 1+ + aRz-R (2.27)

-1 -1 -S.
B.(z ) = b· o + b.

1z
+ ... + b. s z ]. (2.28)

]. ].]. ]. -k
liczby R, S. oznaczają rzędy operatorów, z - operator przesu

.i.

nięcia w tył o k chwil czasowych.

Przyjmuje się, że zakłócenia losowe v systemu są skorelo
n

wane, przy czym w zależności od użytej metody identyf ikacj i

skorelowanie zakłóceń jest opisane j·edną z postaci:

(1
-1

(2.29)+ D(z i iv = cn n

(1 + -1
(2.30)v = D(z )cn n

(1 + -1
(2 . 31)v = A(z )~nn
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D(Z-l) = 0lZ-l+ ... + 0pz-p

zmienne losowe nieskorelowane c mają zerową wartość średnią
n

stałą wariancję ( są białym szumem). Zadanie identyfikacj i

na takim wyznaczeniu estymatora ~T=

a1, ... ,aR,b10,b11, ... ,b1S1, ... ,bMsmJ wektora parametrów sys

, aby otrzymać minimalną sumę resztową SE = §T§, gdzie eT=
Tel, ... ,eN] jest estymatorem zmiennych nieskorelowanych 2

Clf ••• fC N ] ·

Biblioteka BIDYN składa się z programów podstawowych i

pomocniczych. Programy podstawowe służą do estymacji

systemów, różniąc się- między sobą użytą metodą, a

również przyjętą postacią modelu. Oprogramowano

ące metody identyfikacji: metodę najmniejszej sumy kwa

, metodę uogólnionej sumy -kwadratów (Clarke'a), metodę

rozszerzonej, metodę największej wiarogodności, dwie

metody gęstości widmowych. Część programów pomocniczych służy

do obróbki danych pomiarowych przed- identyfikacją, a pozostałe

oceny statystycznej danych lub wyników. W niniejszej pracy

z programu identyfikacji metodą największej wiarogo

ci, w której przyjmuje się opis zakłóceń opis zakłóceń za-

(2 • 3 O). Duż a część oprogramowania wykor zyst aneqo w

szej pracy pochodzi z pakietu BIDEP opisanego w pracy Bo

gdan i studzińskiego (1985). Biblioteka BIDEP zawiera pakiet

programów do identyfikacj i ciągłych systemów dynamicznych na

zakłóconej odpowiedzi impulsowej. Programy biblioteki

stanowią komputerową realizację metody identyfikacji pośredniej

systemów dynamicznych.

Następujące programy biblioteki BIDEP służą do wykonania

kolejnych kroków algorytmu identyfikacji pośredniej:

WIAR - metoda największej wiarogodności (krok 1)

CLAR - metoda Clarke'a uogólnionej sumy kwadratów (krok 1)

PIER - obliczanie pierwiastków równania charakterystycznego

(krok 2)
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REGL - metoda regresji liniowej (krok 3)

~tJSPK - obliczanie współczynników opisu ciągłego (krok 4)

REGN - metoda regresji nieliniowej (krok 4)

WYKR - wykreślanie ciągu wyjść modelu i systemu

. 2. 1. Konf iguracj a podstawowych programów bibl.ioteki BIDEP

Dokładny opis korzystania z programów biblioteki BIDEP oraz

przygotowania danych i wykorzystania programów pomo

znajduje się w pracy Bogdan i S~udzińskiego (1985).

sze obliczenia wykonano przy wykorzystaniu opr-oqr-amowa-:

z pakietu program?w IDOL. pierwsza wersja tego pakietu po

dIa komputera SM-4 i została opisana w pracy zbiorowej

redakcją Nahorskiego ~ Studzińskiego (1988). ostatnia wer

a tego pakietu jest przystosowana dla komputera IBM PC i wy

e możliwości oprogramowania tego komputera, takie jak

konwersacyjny przy wykorzyst anLu ekranów. Pakiet ten za-

wszystkie programy wykorzy~tywane w niniejszej pracy, a

wcześniej' do obliczeń w starszych wersjach. opis pakie

można znaleźć w opracowaniu Arczewskiej, Bogdan,

dańskiej, Kowalskiej,'Studzińskiegoi Weinfelda (1987).
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3. MODELE UZYSKANE DOTYCHCZAS STOSOWANYMI METODAMI

3.1. Modele układu krwionośnego

A(t)

(3 .1)~ft) = - a A(t)

41

Rys.3.1. Model jednokomorowy

1

Jak wspomniano, Stekelenburg i inni (1965,1975) estymowali

parametry modeli układu krwionośnego za pomocą graficznej meto

dy płaszczyzny póllogarytmicznej, omówionej w p.l.2. W rozpra

wie parametry modeli estymuje się metodą regresji nieliniowej

z algorytmem Marquardta (1963), omówionym w p. 2.3. otrzymano w

ten sposób modele jedno-, dwu~ i trójkomorowe. Podano obliczone

wartości ocen parametrów modeli, ich odchyleń standardowych

oraz testów statystycznych istotności modeli, wskazujące na is

totność modeli trzeciego rzędu.

Do estymacj i parametrów we wszystkich prz,ypadkach użyto po

miarów z badań izotopowych dla osób 1-8, zawartych w tabl. 1.1.

Model jednokomorowy jest najprostszym modelem układu

krwionośnego (rys.3.1) .. Komora A o zawartości substancji A(t)

reprezentuje w modelu cały układ krwionośny. W jednostce czasu

wypływa z komory aA(t) jednostek substancji do nerek. W chwili

t=o w komorze znajduj e się M j ednos t ek substancj i (warunek

początkowy) .

gdzie A(O) = M. Rozwiązaniem równania jest

Powyższy model jest opisany równaniem



I

42

Tabl.3.1. Oceny i odchylenia standardowe
parametrów a i M modeli jedno
komorowych

(3 .2)
-ateA(t)= M

. -1
M Sumaosoba a [mln ]

(odch.st.) (odch.st. ) reszt.

1 0.136 11.54 0.92(0.008) (0.37)

2 0.096 7.77 1.08(0.008) (0.38)

3 0.111 10.09 1.07(0.008) (0.39)

4 0.126 10.51 1.33(0.008) (0.51)

5 0.122 11.65 1.38(0.008) (0.53)

6 0.080 10.40 1.13(0.004) (0.37)

7
0."028 17.95 32.00(0.002) (8.37)

8 0.028 33.10 2.48(0.001) (0.63)

estymacji parametrów zbiegał do rozwiązania po kilku

dla rozsądnych punktów startowych. otrzymane oceny

i sumy resztowe modeli dla ośmiu osób przedstawiono

dwukomorowy układu krwionośnego jest często stosowany

zmiany zawartości substancji wydzielanej z krwi. Model

się z komory A, reprezentujacej krew w układzie na

I oraz z komory C, reprezentującej przestrzeń pozana-

I wymieniajacą zadaną substancję z krwią (rys.3.2). W

czasu z komory A do komory C przepływa a A(t) jednos-. c
substancji i jest wydzielane do nerek aA(t) jednostek sub-

Jednocześnie z komory C do komory A przepływa cC (t)

substancji. W chwili t=o w komorze A znajduje się M



Rys.3.2.Model dwukomororowy

opisujące zmiany zawartości substancji w komorach mają

(3 .5)

(3 • 3)

(3 • 6)

(3.4)

(3 .7)

c
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P1k2 + P2k1
Pl + P2

-(a + a ) A(t) + c C(t)c

c =

A(O) = M, C(O) = O

dA(t) =
dt

dC(t) = a A(t) - c C(t)
dt c

A(t) C(t)a

la
c

substancji, a w komorze C zero jednostek (warunki po-

Rozwiązanie opisujące zmianę zawartości substancji w

e A ma postać

- ......... czone oceny współczynników Pl I P2 I k
l

i k
2

w modelach opi

zależnością (3 • 6) oraz sumy resztowe przedstawiono w

.3.2. Po kilkunastu próbach związanych z doborem właściwe

punktu startowego algorytm zbiegał do rozwiązania w kilku

do kilkudziesięciu iteracjach.

Na podstawie współczynników funkcj i (3 . 6) można obliczyć

przepływów międzykomorowych, to znaczy parametry mo

. (3.3) i (3.4), według następujących żależności:
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Tabl.3.3. Oceny parametrów przepływu modeli
dwukomorowych

I

(3 .8)

(3 .9)

k lk2 (Pl + P2)

Plk2+ P2k1
a =

Osoba . -1 . -1 . -1a [mln ] c [mln ] a [mln ]c
1 0.242 0.91 1.07
2 0.251 0.71 1.69·
3 0.170 0.47 0.64
4 0.268 0.62 1.29
5 0.187 0.43 0.67
6 0.143 0.67 1.01
7 0.022 0.17 0.07
8 0.025 0.19 0.14

.3.2. Oceny i odchylenia standardowe parametrów modeli dwu
komorowych.

Wyznaczone ze wzorów (3.7 - 3.9) parametry modeli dwukomo

podano w tabl.3.3.

-l -1
Osoha k 1 [mi n ] k 2[min ] Pl P2 Suma

(odch. st.) (odch.st.) (odch.st. ) (odch. st.) resztowa

1
2.12 0.10 13.59 9.02 0.22

(0.12) (0.002) (0.63) (0.13)

2
2.76 O. 06·4 18.68 5.87 0.25
(0~16) (0.002) (1.03) (0.10)

3
1.20 0.066 12.07 6.71 0.19

(0.01) (0.002) (0.31) (0.11)

4
2.08 0.079 19.74 7.15 0.23(0.08) (0.020) (0.64) (O • 11)

5 1.24 0.066 15.68 7.11 0.30(0.08) (0.002) (0.47) (0.17)

6 1.76 0.054 14.53 8.11 0.13(0.04) (0.001) (0.29) (0.06)

7 0.24 0.015 177.30 325.01 25.0(0.03) (0.004) (26.29) (29.25)

8 0.33 0.014 20.82 24.91 0.36(0.004) (0.0003) (0.30) ( O• 2-3 )



C(t)
a

c

c

a

A (t)
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d

Rys.3.3.Model trójkomorowy

D(t)

W komorze centralnej znajduje się A(t) substancji promie

D(t) i C(t) oznaczają odpowiednio ilość substancji

ej w o~u komorach peryferyjnych.

opisujące zmiany zawartości ~ubst~ncji w komorach

z rys.3.3 mają postać

stekelenburg i inni (1975) zaproponowali, aby przy modelo

układu krwionośnego wziąć pod uwagę dodatkowy, trzeci

wykładniczy, czyli rozważyć model trójkomorowy. Według

z hipotez trzeci, szybko zanikaj ący człon wykładniczy

interpretować j ako rezultat początkowego mieszania się

znika z plazmą. Uważa się, że występująca wcześniej w lite

e'tendencja do tworzenia modeli dwukomorowych może wyni

że zdejmowanie pomiarów tuż po wstrzyknięciu zna

jest najtrudniejszym etapem badania izotopowego.

autorzy celowo odczekiwali przed podjęciem pomiarów

minut, tracąc możliwość rejestracji trzeciego członu. Ek

prowadzone przez Beckera i inni (1963) wykazały, że

ednorodność zanika w ciągu pierwszej minuty.

Według innej hipotezy preferowanej przez Stekelenburga i

(1976) i przyjętej także tutaj ze względu na przejrzys

interpretacji, system naczyniowy jest reprezentowany przez

komory: komorę centralną i dwie różne przestrzennie komory

które są połączone z komorą centralną, ale nie ma-

połączenia między sobą, co pokazano na rys.3.3.
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W tabl.3.4 podano wyniki estymacji współczynników kI' k 2,
, Pl' P 2 i P 3 dla funkcji (3.14) oraz ich odchyleń standardo-

Rozwiązanie równań (3.19-21) ma postać

A(t) -k t -k t -k t (3 . 14)= P1e 1 + P2e 2 + P3e 3

D(t) -k t -k t -k t (3 . 15)= q1e l + q2e 2 + q3e 3

C(t) -k t -k t -k t (3 . ~6)= r1e 1 + r 2e 2 + r 3e 3

(3 . 12 )

(3.10)

(3 . 11)

( 3 . 13 )

= a A(t) - c C(t)
c

a jest częścią substancji z komory A wydzielaną w ciągu

. Oznacza to, że w jednostce czasu z komory A wypływa

jednostek substancj i. Analogicznie w jednostce czasu z

A do komory D przepływa ad A(t) jednostek substancji, z

przepływa c C(t) jednostek substancji itd.

A(O) = M, D (O) = O, C(O) = O

warunkach początkowych:

dD(t)
dt = ad A(t) - d D(t)

dC(t)

dt

dA(t) = _( a + ad + ac) A(t) + d D(t) + c C(t)
dt

powodu bardziej skomplikowanej niż w poprzednich modelach

sześć estymowanych parametrów dobór wartości

ątkowych dla modelu trójkomorowego przedstawiał duże trud

Wykorzystano w tym przypadku doświadczenie zdobyte przy

-u~~.~aniuprostszychmodeli oraz skorzystano z wartości para

modeli przedstawianych w literaturze.

Wykonane obliczenia pozwalają na wyznaczanie ocen paramet

modelu trójkomorowego, oznaczonych na rys.3.3 jako a, ad'

, d i c. Ponieważ zależności są bardziej złożone niż dla mo

dwukomorowego, przedstawimy sposób wyprowadzania wzorów



Dla t=O , przy warunku (3 .13), otrzymuj emy z zależności

.10) równość

(3 • 19)

(3.17)

(3.18)

do obliczania omawianych parametrów.

Oceny parametrów i ich odchyleń s t.andar dowych dla
funkcji (3.14)
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Pl +. P 2 + P 3= M

z (3.11)

dA(t) = _( a + ad + a ) A(t) + d D(t) + c C(t)dt c

Pl
. - k +M 1

otrzymujemy

korzystając z (3.13) i (3.14) możemy dla t=o napisać

k k k Pl P2 P 3
Suma

OSohr3 1 2 3 reszt.
. -1 . -1 . -1

[mln ] [mln ] [mln ]
(odch. (odch. (odch. (odch. (odch. (odch.

st. ) st. ) st. ) st. ) st. ) st. )
3.74 0.076 0.372 15.67 6.38 5.09

1 (0.20) (0.004) (0.040) (0.65) (0.39) (0.28)
0.09

3.28 -0.080 0.100 19.83 0.26 6.29
2 (0.16) (0.064) (0.016) (0.99) (0.37) (0.26)

0.18

1.64 0.036 0.224 11.34 4.11 4.47
3 (0.12) (0.016) (0.076) (0.45) (1.25) (0.86)

0.14

2.28 -0.180 0.096 19.98 0.02 7.65
4 (0.08) (0.100) (0.008) (0.56) (0.05) (0.14)

0.18

1.28 0.012 0.088 15.51 1.12 6.31
5 (0.12) (0.52) (0.212) (0.73) 22.11) 21.37)

0.30

2.76 0.051 0.836 12.55 7.81 4.32
6

(0.32) (0.009) (0.164) (1.11) (0.86) (1.14)
0.10

3.69 0.0048 0.108 380.63 32.69 18.85
7 (2 .46) (0.018) (0.075) (310.30 140.80) 126.30) 23.23

1.05 0.0102 0.186 11.45 22.21 15.83
8

(0.09) (0.001) (0.009) (0.48) (0.33) (0.38)
0.15



(3.21)

(3.20)

(3.22)

n k
= l: x.

i=l l

M

, ,

elementarne funkcje

symetryczne
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n 2
l: x.
· l l1=

M= a

n
= l: x . , S2 =

· l l1=

X
2

+ xn,

zależność wynika z faktu, że znacznik jest całkowicie

z układu, skąd

zależności wynikające z następującego twierdzenia o

algebraicznych które obowiązuje dla wielomianów

pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego.

p(t)dt

scałkowaniu otrzymujemy

n n-l
= aOx + alx + ..... + an_lx + a n = D , aD * D

ie a. - liczby rzeczywiste lub zespolone, oraz jeżeli
l

= X1X2 + XIX3 + .... ,

= X 1X2X3 + x lx2
X 4 + ,

oraz jeżeli



(3 .25)

(3.27)

(3 .28)

(3.30)

(3.31)

(3.32)

(3.24)

(3.26)

(3.29)

twierdzenia

= -

ąc z równań (3.19), (3.22), (3.30), (3.31) i (3.32)
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2a d+ a c + d + c)k + (ad+ ac +adc+ acd + dc)k - adc = O

(3.23)

ak k
- = (-1) Sk (k=1,2, n) l
a O
kak + ak-1s1 + ak-2s2 + .... + aOsk = O (k=1,2, ... ,n).

(-l)lSl

(-1)2 S2 =

(-1)3 S3 =

korzystając z pierwszej części tezy

emy dla lewej strony tezy zależności

x
1'x2

' ... ,xn są pierwiastkami równania algebraicznego, to

Ponieważ w omawianym układzie trójkomorowym otrzymuje się

ące równanie charakterystyczne

dla pra~ej części tezy zależności

stąd, zgodnie z przytoczonym twierdzeniem obowiązują następujące

zależności
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(3.33)

(3.34)

(3.35)

(3.36)- a - a d

a [k1+ k 2+ k 3 - (a + a d + ac)J± v~

2ac =

a =

2 2
8 = a [k1+ k 2+ k 3-(a + a d+ ac)J -4ak1k2k3

d = k
1+

k 2 + k 3- (a + a d+ a c) - c

kIPI k 2P2 k 3P3
k I k 2 + k 2k 3 + k 3kI - a d - a c - d c - (-g-- +--M-- +--M-- -a)d

c-d

ad' a c' d, c przyjmują podwójne wartości w związku z

dwóch pierwiastków równania kwadratowego względem c.

ad i a c oraz d i c są ~tedy odpowiednio symetryczne,

potwierdzają wyniki obliczeń.

W tabl.3.4 jeden, ze współczynników ma w wykładniku niewiel

wartości ujemne Cila osób drugiej i czwar-t.e j., Dalszą kon

ą tego są uj emne wartości parametrów ad w tabl.3. 5.

ci te są nie do zaakceptowania ze względu na ich inter

ę. Wydaje się, że przyczyna tego leży w tym, że końcowa

pomiarów w tych dwóch przypadkach unosi się lekko ku

e lub pozostaje na stałym poziomie. Model interpretuje to

istnienie składnika z nieznacznym uj emnym wykładnikiem o'

rosnącym. Wartości ujemne współczynników są na tyle

-----,~~e, że mieszczą się w granicach dwóch odchyleń standardo

. Istnieje więc podejrzenie, że są one nieistotne.



Tabl.3 5. Parametry przepływów modeli trójko
morowych

a ad a d c
Osoba . -1 . -1 .c_1 . -1 . -1

[mln ] [mln ] [mln ] [mln ] [mln ]

1 0.27 1.75 1.71 0.22 0.23

2 0.39 -0.05 -0.07 2.13 0.88

3 0.14 0.69 0.80 0.17 0.12

4 0.31 -0.003 -0.18 1.37 0.70

5 0.13 0.67 0.46 0.09 0.02

6 0.15 0.76 1.59 0.64 0.49

7 0.02 0.08 0.06 1.61 2.02

8 0.02 0.09 0.11 0.19 0.84

Dla tych dwóch osób wykonano dodatkowe obliczenia, przyjmu

model , w którym kłopotliwy współczynnik w członie

adniczym przyjmuje wartość zerową. Model ten ma postać

-k t -k tpet) = P1e 1 + P2 e 2 + P3 (3.37)

że znacznik nie jest całkowicie wydzielany z krwi.

przedstawiono wyniki estymacji współczynników kI'

P2' P3 dla funkcji (3.37). Tablica podaje oceny

, ich odchyleń standardowych i sumy resztowe.

Tabl.3.6. Oceny i odchylenia standardowe parametrów dla
modelu (3.37)

k 1 k· Pl P2 P3 Suma2
Osoba (odch. (odch. (odch. (odch. (odch. reszt.

stand. ) stand.) . stand. ) stand. ) stand. )
0 .. 84 0.036 20.00 5.02 1.74

2 (0.04) (0.003) (1.05) (0.11) (O • 10) 0.18

0.59 0.033 19. 95 .... 6.66 1.31
4 (0.026 (0.002) (0.62) (0.12) (0.14) 0.18
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wartości początkowych dla tego modelu przedstawiał prze

trudności i wartości optymalne otrzymano w obu przypad

po kilku i teracj ach. Jak wynika z tabl.3. 6 odchylenia

wszystkich parametrów funkcji- (3.37) są teraz zna-

Tabl.3.7. wartości testów statystycznych dla modeli
układu krwionośnego

Rząd modelu

Osoba Testy 1 2 Model (3 . 31) 3
s 0.92 0.22 0.09

1 AlC 196 -4 I -134 I
F - 550 I 178 I
s 1.08 0.25 0.18 0.18

2 AlC 234 14 I -36 I -35

F - 618 I 67 I 0.0
s 1.07 0.19 0.14

3 AlC 232 -26 I -69 I
F - 1073 I 29 I
s 1.33 0.23 0.18 0.18

4 AlC 266 1 -32 I -35 I
F - 1167 I 46 I 0.0
s 1.38 0.30 0.30

~

5 AlC 272 I 40 l 43
I F - I 745 I 0.52

s 1.13 0.13 ·........... 0.10

6 AlC 241 -90 I -130 I
F - 2805 I 28 1
s 32.00 5.00 ·........... 23.20

7 AlC 883 843 I 834 I
- 27 I 7 I

s 2.48 0.36 · ........... 0.15

8 AlC 469 88 l -80 l
»>:

F - 2218 I 216 1
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Analiza otrzymanych modeli wykazuje, że modele dwukomorowe

trójkomorowe dopasowują się do danych pomiarowych

lepiej niż model jednokomorowy. Powstaje jednak

jest lepszy prostszy, ale gorzej dopasowujący się

pomiarów model dwukomorowy, czy bardziej skomplikony obli

ale na ogół bardziej dokładny model trójkomorowy,

rys. 3 .. 4-3 .11, gdzie przedstawiono na wykresach wyj ścia

HL_~_.~i jedno-, dwu- i trójkomorowych.

celu odpowiedzi na to pytanie zastosowano testy statys

. W tabl.3.7 podano wyniki trzech testów: porównania od

standardowych ,ocen parametrów, testu F i testu AlC. F

wartością statystyki F służącej do badania istotności ocen

modeli. Jeśli obliczone F ~ Fk r przy zadanym pozio-

istotności a, to należy odrzucić hipotezę onieistotności

~LL_,~_,~i o wyższym rzędzie. Test oparty na kryterium informacyj

- A Information Cri t.e.r i on) polega na minimalizacj i

opartego na funkcji wiarogodności [Mańczak i Nahorski

liczbie stopni swobody licznika 2, liczbie stopni mia

67 - 95 , dla poziomu istotności 0.05, wartości kryty

Fk testu F wynoszą 3.15 - 3.09. Jeśli obliczone F ~ Fk 'r . r
zadanym poziomie~istotnościa, to należy odrzucić hipotezę

nieistotności modeli o wyższym rzędzie. /Oznacza to, że dla

iczonych i przedstawionych w tabl.3.14 wartości statystyki F

na poziomie istotności 0.05 odrzucić hipotezę o nieisto

ci modelu drugiego rzędu względem rzędu pierwszego, jak i

eciego rzędu względem rzędu drugiego, z wyjątkiem osoby 5 ,

ie zgodnie z testem F nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy

nieistotności tego modelu. Wyniki testu AlC wskazują także

najlepsze modele trzeciego rzędu, z wyjątkiem osób 2 i 5.

Powstaj e pytanie, który model przyj ąć dla osób drugiej i

. Odrzucenie dla tych osób modelu trzeciego rzędu wyda 2

się oczywiste, gdyż interpretacja fizyczna ujemnych
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model jednokomorowy
model dwukomorowy
model trójkomorowy
pomiary

.................. --- --..".

imp.

model jednokomorowy

model dwukomorowy
model trójkomorowy
pomiary

.imp.

-- - - --- model jednokomorowy
model dwukomorowy

-'---.-- model ~rójkomorowy

pomiary

---
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Rys.3.4. Wyjście modelu
jedno-, dwu- i trójkomoro
wego na tle pomiarów dla
osoby l

Rys.3.5. Wyjście modelu
jedno-, dwu- i trójkomoro
wego na tle pomiarów dla
osoby 2"

Rys.3.6. Wyjście modelu
jedno-, dwu- i trójkomoro
wego na tle pomiarów dla
osoby 3, .



model jednokomorowy
model dwukomorowy
model trójkomorowy

pomiary

model jednokomorowy
model dwukomorowy

model trójkomorowy

pomiary

---

model jednokomorowy

model dwukomorowy

model trójkomorowy

pomiary
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Rys.3.7. Wyjście modelu
jedno-, dwu- i trójkomoro
wego na tle pomiarów dla
osoby 4

Rys.3.8. Wyjście modelu
jedno-, dwu- i trójkomoro
wego na tle pomiarów dla
osoby 5 -,

Rys.3.9. Wyjście modelu
jedno-, dwu- i trójkomoro
wego na tle pomiarów dla
osoby 6"



.pom.

.pom.

model jednokomorowy
model dwukomorowy
model trójkomorowy

pomiary

---

model jednokomorowy
model dwukomorowy
model trójkomorowy

pomiary

---
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Rys.3.10. Wyjście modelu
jedno-, dwu- i trójkomoro
wego na tle pomiarów dla
osoby 7,

Rys.3.11. Wyjście modelu
jedno-, dwu- i trójkomoro
wego na tle pomiarów dla
osoby 8



łczynników w wykładniku członu wykładniczego nie jest

. Testy statystyczne są niejednoznaczne dla rozszerzonego

dwukomorowego dla osoby czwartej. Dodatkowo interpreta

modelu - pozostawanie znacznika we krwi - nie jest

z panującą na ten temat opinią. Wydaje się więc, że

rozszerzonego modelu dwukomorowego może być raczej wyni

słabego wydalania i przypadkowych błędów w pomiarach.

Z przeprowadzonych tu badań wynika więc, że na ogól naj le

jest model trójkomorowy, chociaż dla osoby 5 testy sugeru

model dwukomorowy, a dla osób 2 i 4 wybór modelu dwukomoro

sugerują względy interpretacyjne. Dosyć blisko wyboru mo

dwukomorowego jest też przypadek osoby 7.

Tabl.3.8. Średnie ocen parametrów, średnie ocen odchyleń

standardowych i odchylenia standardowe z próby
dla ośmiu osób dla modeli układu krwionośnego

różnych rzędów

Rząd al 0:2 a 3
. -1 . -1 . -1[mln ] [mln ] [mln ]

0.091
1 (± 0.006)

(± 0.043)

0.058 1.87

2 (± 0.002) (± 0.09)

(± 0.031) (± 0.60)

0.032 0.35 2.46

3 (± 0.007) (± 0.07) (± 0.46)

(± 0.028) (± 0.024) (± 1.06)

2 0.045 0.43

Stekelenburg ? ?

i in. (19~66) (± 0.004) (± 0.13)

3 0.045 0.31 1.20
Stekelenburg ? ? ?
i in. (1975) (± 0.013) (±. 0.07) (± 0.23)

Ciekawe wydaje się być porównanie średnich ocen parametrów
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a wyników uzyskanych w niniej szej pracy z wynikami uzyskanymi

Stekelenburga i innych (1966,1976). Tabl.3.8 zawiera

ocen parametrów, średnie ocen odchyleń standardowych i

standardowe z próby dla ośmiu osób dla różnych mode-

układu krwionośnego. Współczynniki al' a 2 , a 3 umieszczone w

3.8 są współczynnikami w potęgach członów wykładniczych.

wyniki zamieszczone w tabl.3.8 ilustrują różnice pomiędzy

zaprezentowanym w niniejszym rozdziale a metodą gra

stosowaną przez Stekelenburga. otóż dla modelu drugiego

w stosowanej tu metodzie wyznaczono najmniejszą i

większą stałą czasową, zgodne co do rzędu wielkości z naj

największą stałą czasową w modelu trzeciego rzędu.

wartość najmniejszej stałej czasowej wyznaczonej

Stekelenburga metodą graficzną odpowiada największej i

co do wielkości stałej czasowej. Róźnice te są oczy

spowodowane właściwościami użytych metod. W metodzie

icznej wyznacza się stałe czasowe począwszy od największej

najmniejszej według malejącej kolejności. stosowana tu meto

dobiera natomiast stałe czasowe według ich wpływu na dopaso

modelu, a więc niej ako zaczynaj ąc od stałych "riajważn i ej>

zych" . Zauważmy ponadto, że podane w tabl.3. 8 otrzymane z

iczeń odchylenia standardowe są znacznie większe od.otrzyma

przez Stekelenburga. Różnice te trudno wytłumaczyć, lecz

że mogło na to wpłynąć pominięcie nietypowych przy

przez stekelenburga i zachowawczość prowadząca do wyboru

wątpliwych przypadkach wartości podobnych do już uzyskanych.

W niniejszym rozdziale wyznaczono modele jedno-, dwu- i

komorowe metodą regresj i nieliniowej . Dotychczasowe prace

zajmowały się budową modeli matematycznych za po

mało dokładnych metod graficznych. Na pods t awi.e testów

stwierdzono, że na ogół najlepszym modelem jest

trójkomorowy. Dla części osób testy sugerują wybór modelu

. W przypadku ogólnym wybór modelu dwukomorowego

do zbyt dużych błędów.
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(3 .40)

(3.38)

3.2. Nieparametryczne modele nerek

w niniej szym punkcie za jnu.erny się metodą przekształcenia

odpowiedzi I impulsowej układu składającego się z układu

krwionośnego i nerki na odpowiedź impulsową samej tylko nerki.

opinie na temat tego podejścia zawarte w literaturze wahają się

od bardzo krytycznych do zachęcających. Wydaje się, że metoda

ta jest kłopotliwa ze względów numerycznych, zaś może być obie

cująca ze względów praktycznych. stosowana tu metoda

splotu umożliwia wyznaczenie odpowiedzi impulsowej

przy znajomoscl sygnału weJsclowego i sygnału

ściowego systemu. W przypadku renogramu sygnałem wejściowym

est ilość substancj i r adi.oakt.ywne j we krwi po wstrzyknięciu

promieniotwórczego hipuranu, a sygnałem wyjściowym jest

ebieg renogramu, proporcjonalny do ilości hipuranu w nerce.

Metoda rozwikłania splotu była stosowana w zagadnieniach

anych z badaniami radioizotopowymi od dość dawna [Scholer

Code (1954), Birge, Peck, Berman i Whedon (1969)]. Używano

techniki analogowej j ak i cyfrowej [Abrams, Crawley,

i Veall (1969)].

metodzie rozwikłania splotu odpowiedź impulsowa jest

~~~~-·~ona za pomocą całki

t t
(t) = J g(t-L) u(~) d~ = J g(~) u(t-~) d~ t>o

O O I

ie g(~) jest odpowiedzią impulsową systemu (g(L)=O dla L<O),

~) jest wejściem systemu, a x(t) jest wyjściem systemu.

Załóżmy, że wartości u(nT) i x(nT), n = O,l, ... ,N, są dane

u(O»O. Będziemy aproksymować całkę (3.38) sumą

n
?f (nT) = T L g(iT) u[.(n-i)T], n = O,l, ... ,N (3.39)

i=o
równań można zapisać w postaci macierzowej

~~+1 = [x(O),X(T), •• : ••• , x(nT)]
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n-l
(nT) = [x(nT)jT - L g(iT)u«n-i)T)]ju(O) n>O (3.41)

i=l '
Jeżeli M<N, można stosować metodę, najmniejszych kwadratów,

która minimalizuje

(3.42)

(3.43)

(N+1)*(M+1)

x (O)
Tu(O)

o

• li ( (N-~1) T)

• O

g(O) =

O

o

n
v = x(nT) - T E g(iT)~[(n-i)TJ

n i=o

o

li (O)
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N-l
v2 + a L [g«n+l)T) - 2g(nT) + g«n-l)T)]2n n=l

T
QM+ l = [g ( O) f g (T) , • · • · • ., g (MT) ]

u (NT) li ( ( N-l) T)

u (O)

u(T)

N 2
= L vnn=O

s

powyżej zakłada się również, że g(iT) = O dla i>M.

Jeżeli M=N, rozwiązanie równania (3.39) dla GM można zapi

w formie rekurencyjnej, przy wykorzystaniu trójkątnej po

macierzy U, jako

u =

Niestety, otrzymane rozwiązania są na ogół wyjątkowo

niegładkie, bardzo zależne od zakłóceń, [Gamel i inni (1973),

Kuruc i inni (1982)]. Głównym sposobem ominięcia tych kłopotów

jest nałożenie dodatkowego ograniczenia na rozwiązanie: wymaga

nie gładkości [Phillips (1962)J lub, gdy to możliwe, wymaganie,

aby rozwiązanie było nieujemne i nierosnące.

Gładkość można osiągnąć przez dodanie do wskaźnika warunku,
. .

który karze za zbyt dużą drugą pochodną, jak zaproponował

Phillips (1962), to znaczy przez minimalizowanie względem

g(O), .... , g(NT) nast.ępuj ąoe j f unkc j i,
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(3 • 46)

(3.44)

(3.45)Laplace'a z zależności

<5 .g( (n-i)T) = e
l n

s
I

i=o

jest zdefiniowane w (3.42), a a jest stałą. Inne po

do tego zagadnienia zaproponował Commenges (1982),

modelował g(iT) jako realizację procesu autoregresyjnego

jest białym gaussowskim procesem stacjonarnym z zerową
n
cią średnią i skończoną wariancją. Przy gaussowskich wa-

początkowych g(iT). jest przebiegiem gaussowskim. Do

nieznanych zmiennych Commenges używa metody estymacji

i algorytmu opt.ymaLi.z ac j i opartego na technice

sprzężonego.

stosując dodatkowe ograniczenia można uzyskać rozwiązania

emne i nierosnące. Nieujemność rozwiązania można zapewnić

minimalizację kryterium przy ograniczeniach g(T»O. Przez

enie nowych zmiennych h = g(nT) - g[(n+l)T], (n=N-l,N-
n

, ... ,0, hN=g(NT)) z ograniczeniem hn~O, dostajemy rozwiązanie,

jest dodatkowo nierosnące [Kuruc i inni (~982)J.

niniejszej pracy do rozwikłania splotu dla renogramu za

metodę opartą na przekształceniu Laplace'a. otrzymany

, który oznaczymy R(t), jest splotem (ang. convolution)

wejściowej U(t), będącej równocześnie wyjściem układu

i odpowiedzi impulsowej nerki G(t),

t
R(t) = J G(t-~)U(L)d~ (3.45)

°

R(s), G(s) i U(s) są transformatami Laplace'a odpowiednio

(t), G(t) i U(t). Zgodnie z otrzymanym w p.3.1 modelem dwuko

układu krwionośnego, przyjmujemy, że funkcja wejściowa

R(s) = G(s) -U'( s )

Po prze~sztalceniu

otrzymujemy



(3.47)

(3.48)

(3.49)

(3 .50)

( 3 . 51)

/

=

B

) +

A +
s + al

B

D(s) =

Aa
2+Ba1

(A + B) [s + A + B ]

-,

Aa
2+Bal Aa

2+Bal
a la2- (a l +a 2 - A + B ) ( A + B

D = al+ a 2- C·

PG = a la2 - DC
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U(t) = A exp(-a1t) + B (exp(-a2 t )

+

ąc odwrotnej transformacji Laplace'a otrzymujemy

= R(s)

( s)=

(s) = (s + D + ~) R(s) / (A+B)s+C

podstawiając (3.48) do (3.46) otrzymujemy

R(s) (s+a1) (s+a2)= R(s)A + A(s+a2 ) + B(s+a1 )
s + al

U(t) ma postać

gdzie

Po podzieleniu wielomianu przez jednomian uzyskujemy

co możemy zapisać

której transformata Laplace'a wyraża się wzorem:
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C, D i PG są obarczone błędami, gdyż są obliczone na

(3 52)

(3.53)

dR(t) + DR(t) + F(t)
dt

Osoba C D PG

1 0.9080 1.3156 -0.9741

2 0.7136 2.1324 -1.3448

3 0.4741 0.8007 -0.3003

4 0.6156 1.5600 -0.7943

5 0.4273 0.8611 -0.2868

6 0.6680 1.1548 -0.6766

7 0.1655 0.0973 -0.0123

8 0.1886 -~. O. 1600 ~0.0255

=

Tabl.3.9. War~ości stałych C, D i PG

)R(t-T)dT przemnożoną przez stałą PG. Do obliczenia od-

i impulsowej nerki musimy więc znać wartości stałych C,

występujących w równaniu (3.51). wartości te wyznaczono

ocen współczynników z identyfikacji układu krwio

w opracowaniu Bogdan (1989). Przedstawiono je w tabl.

t
= PG f exp (-CT) R(t-T)dT

O

G(t) na podstawie zależności (3.52) jest potrzeb-

i różniczkowanie numeryczne. Przed

do tych operacji przebiegi R(t) dla wszystkich

wygładzono za pomocą metody ruchomej średniej.

~.~~__ enia numeryczne prowadzono dla osób 1-8. Z zależności

wynika, że do obliczenia odpowiedzi impulsowej nerki
dR(t) .

znać pochodną renogramu po czasie dt ,przebleg

R(t) przemnożony przez stałą D oraz całkę



podstawie ocen współczynników modelu układu krwionośnego,

będących wartościami losowymi. Tabl. 3.10 zawiera zestawienia

odchyleń standardowych współczynników D i PG.

Tabl.3.10. Odchylenia standardowe współ

czynników D i PG

Osoba 8C 8D ~PG

1 0.0378 0.1702 0.068
2 0.0277 0.1961 0.144
3 0.0170 0.0690 0.051
4 0.0183 0.1083 0.047
5 0.0193 0.0829 0.039
6 0.0127 0.0619 0.060
7 0.0484 0.1297 0.009
8 0.0054 o. 016.2 0.004

·Wartości podane w tabl.3.10 obliczono jako ró~niczki zupełne C,

D i PG w funkcj i al' a 2, A i B, przy uwzględnieniu' odchyleń

standardowy~h argumentów. Obliczone odchylenia standardowe

przybierają duże wartości. Sięgają one 10% wartości

współczynników dla D, a dla osoby 7 są jeszcze większe.

W obliczeniach metodą rozwikłania splotu stosowano programy

wygładzania ciągu danych, ró~niczkowania, całkowania, program

rozwikłania splotu i program wykresu funkcji zadanej jako ciąg

punktów. Program ró~niczkowania ciągu danych wykorzystuje meto

dę dopasowania paraboli w 2M+1 sąsiednich punktach dla zadane

go M (M=1,2,3, .. ~). Program korzysta z wartości współczynników

podanych w tablicach Savizky/ego i Golaya (1964). Program

całkowania dokonuje całkowania nu~erycznego ciągu danych meto

dą trapezów i metodą prostokątów. Na 'koniec ciągi te są sumowa

ne zgodnie z zależnością (3.52). Jako wynik otrzymuje się G(t)

w postaci zbioru punktów, które można wykreślić programem wyko

nującym wykresy.

Kształt krzywych podawanych w literaturze jest aproksymowa

ny na podstawie kilku punktów i może wynikać bardziej z fizjo

logicznej interpretacji odpowied~i impulsowej niż z dokładnych

obliczeń. Powyższą tezę potwierdzają niektóre wyniki otrz.ymane

dla próby 8 osób z różnymi schorzeniami nerek. Rys. 3:12 i 3.13
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przedstawiają przykładowe przebiegi otrzymane metodą

roz\tliklania splotu dla ne.rk i zdrowej i dla nerki chorej. Dla
j

większości nerek zdrowych, a mianowicie 1 lewej, 1 prawej, 3

lewej, 5 lewej, 7 lewej, 8 lewej kształty odpowiedzi dekonwolu

cyjnych odpowiadają kształtom podawanym w literaturze [Fleming,

Goddard (1974), Diffey, Hall, Corfield (1976), Kenny i inni -

(1975) J. Zgodne są zarówno kształty trapezoidalne przebiegu,

jak i bardzo małe, bliskie zeru wartości przebiegu po upływie

okolo 5-ciu minut od wstrzyknięcia znacznika

promieniotwórczego. W niektórych przypadkach wartości przebiegu

upływie 5-ciu minut są nieco większe od-zera, co zgodnie z

literaturą jest dopuszczalne, chociaż może również świadczyć o

istnieniu przeszkody w odpływie z nerki. W przedstawionych wy

nikach dla nerek zdrowych zaszła kilka razy taka sytuacja.

y (t) ,

I

t

Rys. 3.12. Przebieg uzyskany metodą rozwikłania splotu dla

nerki zdrowej 1P

otrzymane wyniki są w większości również zgodne z

literaturą, jeśli chodzi o porównanie przebiegu dla nerki

zdrowej i chorej. Charakterystyczny przebieg dla nerki chorej i

zdrowej z zaznaczeniem amplitud maksymalnych i czasu

WYdzielania pokazuje rys. 3.14.
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nerka zdrowa

66

nerka chora

t

y (t)

y (t)

t

. Charakterystyczny przebieg odpowiedzi impulsowej dla
nerki zdrowej i nerki chorej.

impulsowa nerki zdrowej na początku jest wielokrotnie

od odpowiedzi impulsowej nerki chorej w tym samym

Drugą istotną roznicą są czasy wydzielania dla nerki

nerki zdrowej; czasy wydzielania dla nerki zdrowej są

krótsze. Trzecią różnicą wynikającą z porównania

uzyskanych metodą rozwikłania splotu dla nerki

i chorej są wartości pod koniec przebiegu, wyraźnie

.13. Przebieg uzyskany metodą rozwikłania splotu dla

nerki chorej 3P.



prawie równe zeru dla nerek zdrowych i podniesione dla

chorych.

Część otrzymanych przebiegów słabo zgadza się z wynikami z

, pomimo zastosowanego wygładzania danych. Przyczyny

w błędach współczynników C, D i PG, które są fun

ami wielkości losowych. Okazało się, że w granicach 3 odchy

standardowych C, D i PG z tabl.3.10, udało się metodą eks

znaleźć takie wartości współczynników, że otrzy-

przebiegi przybierają kształt zbliżony do oczekiwanego. W

zgadzają się one z odpowiedziami impulsowymi pa

modeli nerek obliczonych w następnym rozdz iale.

jawisko to zachodzi w większym stopniu dla nerek zdrowych, ale

również nerek chorych. Ilustrują to rys. 3.15.- 3.19.

Metoda rozwikłania splotu pozwala na oddzielenie wpływu sy

wejściowego na sygnał wyjściowy, co pozwala lepiej

czy mamy do czynienia z nerką zdrową czy z nerką

.Doświadczenie zdobyte w trakcie stosowania metody dla ne-

wskazuje, że zastosowana metoda jest kłopotliwa numerycz-

, a wyniki są bardzo wrażliwe na zakłócenia. Szczególnie do

to samego początku przebiegu - trudnego do wygładzenia 

gdzie sygnał jest na ogół mały, co podnosi wpływ

. W związku z tym otrzymane wyniki należy,traktować bar

ostrożnie. Dla uzyskania prawidłowych rezultatów niezwykle

pomocna jest dodatkowa informacja o postaci szukanego przebie

. Jak wspomniano wcześniej, niektóre metody korzystają z ta

informacji jak gładkość czy monotoniczność krzywych. Isto-

mogą być jednak także inne informacje, na przykład o chara

kterze krzywej na początku lub na końcu przedziału.
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metoda dekonwolucji

metoda pośrednia

metoda dekonwolucji

metoda pośrednia

t

metoda dekonwolucji

metoda pośrednia

t
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t

Rys. 3.15. Odpowiedzi impulsowe
uzyskane metodą rozwikłania

splotu i metodą pośrednią dla
nerki 1L

Rys. 3.16. Odpowiedzi impulsowe
uzyskane' metodą rozwikłania

splotu i metodą pośrednią dla
nerki 2L

Rys. 3.17. Odpowiedzi impulsowe
uzyskane metodą rozwikłania

splotu i metodą pośrednią dla
nerki 3L



metoda dekonwolucji

metoda pośrednia

t

metoda dekonwolucji

metoda pośrednia

t
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. Rys. 3.18. Odpowiedzi impulsowe
uzyskane metodą rozwikłania

splotu i metodą pośrednią dla
nerki 4L

Rys. 3.19. Odpowiedzi impulsowe
uzyskane metodą rozwikłania

splotu i metodą pośrednią dla
nerki 8Lr'



4. IDENTYFIKACJA GÓRNEGO UKŁADU MOCZOWEGO METODĄ POŚREDNIĄ

4.1. Zastosowanie metody pośredniej

Metoda wyznaczania modeli górnego układu moczowego za

pomocą regresji nieliniowej, przedstawiona w pracy Nahorskiego

i Kowalskiej (1980), jest chronologicznie pierwszą próbą

znalezienia takich modeli. stosując metodę regresji nieliniowej

parametry funkcji będącej rozwiązaniem układu równań

niczkowych, który opisuje działanie trójkomorowego modelu

moczowego. Oprócz tego przedstawiono pomysł zastąpienia

równań różniczkowych równaniem różnicowym dla ułatwienia

ocen parametrów modelu. W tym przypadku estymacji

równań różnicowych dokonano metodą regresJl

Na podstawie otrzymanych wartości parametrów modeli

parametry przepływu nerek. Do wyz naozeni.a modeli

pomiarów, radioizotopowych dla osób 1-8, przedstawionych w

. 1 niniejszej pracy.

Obliczeń dokonano dla trójkomorowego modelu górnego układu

, przedstawionego na rys. 4.1.

A(t)

b
L

Rys.4.1. Trójkomorowy model górnego układu moczowego.

że komora o zawartości substancji radioaktywnej

reprezentuje w modelu układ krwionośny wraz z płynem

Komora o zawartości substancji radioaktywnej

reprezentuje lewą nerkę, a 'komora o zawartości BR (t)

nerkę. Z komory pierwszej przepływa w ciągu jednostki
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( 4 .1)

(4 .2)

(4.3)

(4.5)

(4 .6)

-b
L

-b
R

gL = -(aL + aR)

gR -(aL + aR)

(w pracy przyjęto 1 min aLA (t) substancj i do komory

i aRA (t) substancj i do komory prawej CI Jednocześnie z

lewej wypływa w jednostce czasu bLB(t) substancji, zaś z

prawej bRB(t) substancji. Równania opisujące zmiany

substancji w komorach w czasie mają postać:

z warunkami początkowymi A(O)=M, BL(O)=O, BR(O)=O, przy czym M

jest ilością substancji wstrzykniętą do komory A(t) na początku

pomiarów.

Przyjmuj ąc, że okres dyskretyzacj i wynosi T, rozwiązania

równań (4.1) - (4.3) można zapisać w postaci

BL(nT) = fL[exp(gLn) - exp(hLn)] (4.4)

BR(nT) = fR[exp(gLn) - exp(hRn)] (4.5)

gdzie

czasu

levlej

komory

komory

ilości

Tabl. 4.i zawiera oceny parametrów gL' hL' gR i h R modeli,

obliczone metodą regresji nieliniowej Marquardta. /

Parametry gL' hL' gR i h R wyznaczono również stosując

metodę regresji liniowej do estymacji parametrów równania

roznicowego, otrzymanego po przekształceniu równań

różniczkowych (4.1-4.4). Wartości tych parametrów umieszczono w

tabl.4.2. Jakość tych ocen, zgodnie z przewidywaniami, zależy

wyraźnie od poziomu zakłóceń w pomiarach; szczególnie odbiło

się to na wynikach dla osoby 7.



Tabl.4.1. Oceny parametrów modeli
otrzymane metodą regresji nielinio
wej

osoba gL hL gR hR
1 0.13 1.28 0.13 1.06
2 0.18 0.41 O 0.26
3 0.10 1.03 0.03 0.70
4 0.11 0.52 brak brak
5 0.10 0.94 0.06 0.55
6 0.07 0.43 O brak
7 0.08 0.19 0.06 0.23
8 0.08 0.48 0.05 0.23

Tabl.4.2.0ceny parametrów
modeli obliczone ze wzorów
(4.34) w wyniku estyrnacji
parametrów równania różnicowego

metodą regresji liniowej.

Osoba gL hL gR hR
1 0.208 0.788 0.120 1.088
2 0.088 1.064 O 2.376
3 0.108 1.004 O. ·040 1.056
4 0.076 0.804 - -
5 0.092 1.020 0.004 1.208
6 0.096 0.376 O 2.568

~

7 - - - -
8 0.057 0.504 0.021 0.471

w wynikach uzyskanych na podstawie identyfikacj i

parametrów metodą regresji liniowej jest wiele ocen podobnych

do wyników uzyskanych metodą regresji nieliniowej. Oczywiście

wyniki uzyskane meto~ą regresji nieliniowej są dokładniejsze.

Sposób postępowania z wykorzystaniem regresj·i liniowej:' udało

się rozwinąć, uzyskując metodę pośrednią, która okazała się

niezwykle przydatna w identyfikacji układu moczowego.

Metoda identyfikacj i bezpośredniej (regresj i nieliniowej )

jest prosta pojęciowo, ale uciążliwa obliczeniowo, ponieważ w

rozpatrywanych zadaniach minimalizowana funkcja ma często wiele
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(4 • 10)

. (4.11)
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Rozwiązanie równań (4.7) i (4.8) ma postać

d 2
BL (t )

+ (aL+aR+bL)

dBL
+ bL(aL+aR)·BL(t) O (4.7)dt =

dt2

d 2
BR (t )

+ (aL+aR+bR)

dBR
+ bR(aL+aR)·BR(t) O (4.8)=

dt2 dt

warunkami początkowymi

BL (O) = O BR (O) = O

dBL (O) dBR (O) (4.9)

= Ma = Madt L Idt R

lokalnych, szczególnie gdy liczba wyznaczanych

czynników jest odpowiednio duża. Dla ominięcia tych trud

ci zaproponowano metodę identyfikacji pośredniej, polegającą

sprowadzeniu ciągłych równań modelu do postaci różnicowej,

ikacji współczynników w liniowych równaniach

nicowych , a następnie ponownym przej ściu do zadania

ego.

Przeprowadzimy analizę rozwiązań metodą pośrednią dla mode

trójkomorowego przedstawionego na rys.4.1. Układ trzech

(4.1-4.3) przekształcamy do układu równań różnicowych w

ący sposób. Obliczając A(t) z drugiego i trzeciego z

(4.1-4.3), różniczkując i podstawiając A(t) i dA(t)/dt

pierwszego równania otrzymuje się układ równań drugiego

stopnia

Dyskretyzując równania (4.7) - (4.8) przy użyciu schematów

różnicowych:



( 4 • 18 )

(4.12)

(4.17)
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n=1,2, ... , zakładą się, że są

2 2E(en)=o, E(en) = ~ <00. Zależność

B«(n+l)T) - 2B(nT) + B«(n-l)T)

T
2

B((n+l)T) - B(nT)
T

=

emy:

d 2B(t)

d2 t

dB(t)
dt

BL(nT)
TMaL [e

lnzL1n lnzL2n (4 . 15 )= - e ]
zL1- zL2

BR(nT)
TMaR [e

lnzR1n lnzR2n (4 . 16)= - e ]
zR1- zR2

ie zL1 i zL2 są pierwiastkami lewego, a zR1 i zR2 prawego

charakterystycznego

BL [ (n+2 ) T] = cLBL[(n+1)T] + dLBL[nT] (4.13)

BR[ (n +2 ) T] = CRBR[ (n+1 ) T] + dRBR[nT] (4.14)

warunkami początkowymi BL(O) = O i BR(O) = O oraz warunkami

(1) = TMaL, BR(l) TMaR.
Rozwiązanie równań różnicowych (4.13) i (4.14) ma postać

Uwzględniając zakłócenie, z jak'im jest mierzona odpowiedź

impulsowa, sygnał mierzony możemy zapisać w postaci

Yn = B(nT) + en (4.19)

Wówczas z (4.13- 4.14) otrzymamy'

z porównania rozwiązań równań różniczkowych (4.10) i (4.11)

i rozwiązań równań różnicowych (4.15) i (4.16), uwzględniając

(4.5) i (4.6), można obliczyć następujące parametry

o zmiennych losowych e,
n

nieskorelowane i zachodzi
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(4.20) zapiszemy teraz jako

Yn+2 = c Yn+1+ d Yn+ w (4.21)n
gdzie

w = e + c 1en-1 + . . . + c e (4.22)n n s n-s

(4.27)

(4.28)

B(nT) = fTn * [exp(-gTn)]

dla pierwiastków podwójnych, lub o postaci

B(nT) = f [exp(-gTn)sin(wTn)]

Równanie charakterystyczne dla (4.21) jest postaci
2z - c z - d = O (4.23)

ąc (4 .23) dla zn a nych wartości c i d wyznacza

się pierwiastki charakterystyczne tego równania, tzn.

(z-zL1) (z-zL2) = O (4.24)

Analogicznie dla nerki prawej

(z-zR1) (z-zR2) = O (4.25)
W rezultacie otrzymując modele o postaci

B(nT) = f [exp(-gTn) - exp(-hTn)] (4.26)

dla pierwiastków rzeczywistych, o postaci

dla pierwiastków zespolonych.

Oceny parametrów równania (4.21) obliczono metodą

największej wiarogodności. Algorytm estymacji w metodzie

największej wiarogodności wymaga minimalizacji nieliniowej fun

kcji estymowanych parametrów, zwanej funkcją strat, jak to opi

sano w rozdz.2. ~_ oblicze~iach stosow~no algory~m Marquard~a.

Za punkt startowy przyjmowano oceny uzyskane metodą najmniej

szej sumy kwadratów. W dwóch przypadkach (5R, 7R) zastosowany

algorytm zbiegł do lokalnego minimum dając nieprawidłowe mode

le, patrz rys. 4.2. Dopiero rozpoczęcie minimalizacji z innego

punktu startowego doprowadziło do prawLd Łowych modeli. Końcowe

wyniki estymacj i parametrów c i d uzyskane metodą największej

wiarogodności przedstawiono w tabl. 4.3.

Pełne wyniki obliczeń zamieszczono w opracowaniu Bogdan,

Nahorskiego i studzińskiego (1984). Zawierają one wartości

parametrów c i d dla osób 1-8 dla nerek lewych i prawych, przy

różnych modelach zakłóceń (4.22).



Tabl.4.3. Oceny parametrów c i d oraz ich odchylenia

standardowe dla wybranych modeli

Nerka c d
( ±crc ) ( ż o d )

lL -1.82 0.83
( ±O.12 ) (±O.12 )

2L
-1.90 0.90

( ±O.OS ) (±O.OS )

3L -1.75 0.76
( ±O.O8 ) (±0.07 )

4L -1.80 0.90
( ±0.07 ) (±0.07 )

5L -1.86 0.86
( ±O.07 ) (±a.07 )

6L -1.83 0.83
( ±0.07 ) (±0.07 )

7L -1.90 0.90
( ±0.08 ) (±a.08 )

8L -1.86 0.87
( ±0.06 ) (± O. 06 )

1R -1.73 0.74
( ±0.08 ) (±0.08 )

3R -1.75 0.76
.( ±0.18 ) (±0.18 )

5R
-1.89 0.89

( ±0.15 ) (±0.15 )

7R -1.91 0.91
(±0.a02 ) (±0.a02)

ąR
-1.95 a.95

(±0.a4 ) (±a.04 )

parametrów c i d pozwala na wyznaczenie parametrów

gR i h R zgodnie z zależnością (4.18). wartości

zamieszczono w tabl. 4.4. Gwiazdki * oznaczają, że

jest modelem oscylacyjnym (4.28), a parametr występujący

gwiazdką jest argumentem ł/J funkcji sinusoidalnej.

Jak widać, metoda pośredni~ dopuszcza skorelowanie

w • wartości parametrów uzyskanych metodą pośrednią
n

zbliżone do wartości uzyskanych metodą regresji nieliniowej.

--u-~~eśnie metoda pośrednia jest łatwiejsza w użyciu i wymaga

szego nakładu obliczeń.
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Tabl.4.4. Oceny parametrów gL' hL' gR i hRotrzymane metodą pośrednią.

Nerka gL hL gR hR

1 0.36 0.38 0.11 1.09

*2 0.21 0.12 - -
3 0.11 1.01 0.02 1.05

4 0.07 0.82 - -
5 0.16 0.45 0.05 0.42

6 0.05 0.69 - -
7 0.08 0.23 0.04 0.24

*8 0.07 0.37 0.07 0.06

y(t)

t

Rys.4.2. Odpowiedź impulsowa modelu otrzymanego w wyniku zbieg

nięcia algorytmu do lokalnego minimum dla nerki 7R.
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(4.29a)

(4.29b)

(4.29c)
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I

4.2. Modele trójkomorowe

"-

Przy założeniu bL ~ aL + aR ~ bR rozwiązanie układu równań

opisujących model wyraża się wzorami

a. Pierwiastki rzeczywiste pojedyncze (model 3a)

Ponieważ metoda pośrednia dala zachęcające wyniki dla mode

lu trójkomorowego, zastosowano ją w dalszym ciągu pracy do i

ikacji modeli bardziej skomplikowanych. ostatnim krokiem

optymalizacja nieliniowa, korzystająca z otrzymanych roz-

ań jako z punktu startowego. W dalszym ciągu nie będziemy

przedstawiać wszystkich zależności pośrednich, które są podob

ne, ale bardziej rozbudowane niż przedstawione poy~żej. Ograni

czymy się do podania tylko układów równań różniczkowych, wa

riantów rozwiązań zależnych od pier~iastków równania charakte

rystycznego, postaci rozwiązań i zależności parametrów

żwiązanych z przepływem subs"tancj i między komorami modeli od

estymowanych wartości parametrów modeli.

Dla modelu trójkomorowego, przedstawionego wczesnlej w ni

niejszym rozdziale , używanego również w pracach Bogdan i in

nych (1984), Nahorskiego i innych (1985), można wyodrębnić w

trakcie obliczeń dwie grupy użytecznych pierwiastków:

Przy pomiarach tylko A(t) model ten jest nieidentyfikowalny.

Rozpatrzymy więc przypadek pomiaru BL(t) i BR(t). Do estymacji

tych równań przyjęto funkcję

B(t) = f [exp(gt) - exp(ht)] (4.30)



(4.33)

(4.34)

(4.35c)

(4.31a)

( 4 . 31b)

pojedynczego

(4.29c) .

B(t) = f t exp(gt)

A(t) = M exp [-(aL + aR)t] (4.32a)

BL (t) = aLMt exp [-(aL + aR)t] (4.32b)

BR(t) = aRMt exp [-(aL + aR)t] (4.32c)
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dC(t) = a A(t) - cC(t) (4.35b)
dt c

~~t) =-(aL + aR + ac)A(t) + cC(t) (4.35a)

4.3. Modele cztero- i pięciokomorowe

parametry funkcji (4.29) można wówczas obliczyć ze wzorów

b. Pierwiastki rzeczywiste podwójne (model 3b)

wzoru

Przy założeniu a = aL + aR = b
L

= bR rozwiązanie układu

równań opisujących model trójkomorowy wyraża się wzorami

a = aL + aR = -g

b -h

pozostałych parametrów nie da się obliczyć z

równania; do tego trzeba użyć obu równań (4.29b) i

to parametry funkcji (4.32b) lub (4.32c) można obliczyć ze

Jeżeli do estymacj i parametrów prayjm.iemy funkcję

Model czterokomorowy (model 4) jest rozwinięciem modelu

I trójkomorowego. Równania modelu są następujące



(4.35d)

(4.35e)

(4.36d)

C(t)

a c

A(t)

+

80

c

A(O) = M, C(O) = BL(O) = BR(O) = O

Ry5.4.3. Model czterokomorowy

A(t) M
[(51 + c)exp(51t) (52 + c)exp(52 t)] (4.36a)= -

51-52

a M
C(t) c

[exp(51t) - exp (s 2t) ] . (4.36b)=
sl-S2

aLM { sl + c
BL (t) = b [exp(51t) exp(-bLt)] .

8 1 - 52 51~+ L

52 + c
- eXP <S2t ) ] }+ [exp(-bLt) (4.36c)

8 2 + bR

Ich rozwiązanie ma p05tać

gdzie 8 1 i 8 2 są pierwiastkami równania charakterystycznego



(4.37)

(4.37d)

(4.37e)

(4.37f)

(4.37a)

(4.37b)

(4.37c)

exp(ht)] + f 2 [ e xp (h t ) - exp(k2t ) ]

c =

s1= k 1

s2 = k 2
b = - h

k 1 f 2(k2 - h) - k 2 f 1(k1 - h)

f l (k1 - h) - f 2 {k2 - h)

Rys.4.4. Model pięciokomorowy
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A(t)
I

a = k 1k2 / c

a c = -(kl + k 2 + a + c)

czym a = a L+ aR·

względu na możliwość innego uporządkowania składników w

prawidłowe przyporządkowanie ocen z estymacji pa

może być utrudnione.

Model pięciokomorowy, przedstawiony na rys. 4.4 jest rozwi

modelu trójkomorowego. W modelu tym zakładamy opis ne

równaniami drugiego rzędu.

na obliczyć część parametrów równań (4.46) ze wzorów

(4.35a - b), przy czym założonos1 *- s2 i różne od -bL,
. Po estymacji parametrów w równaniach typu



(4.38a)

(4.38b)

(4.38c)

!

aL

,~

BIL (t)

l~lL
B2L (t )

b 2L
,

dB1L(t)/dt = aLA(t) - b1LB1L(t)
\

82

Rys.4.5. Dwukomorowy model nerki

przedstawione w publikacjach kształty odpowiedzi impulsowych

nerek uzyskane za pomocą rozwikłania splotu, patrz na przykład

Fleming i Goddard (1974), Kenny i inni (1975), Diffey, Hall i

Corfield (1976) lub Stekelenburg (1978), oraz wyniki przedsta

wione w rozdz.3 pracy przemawiają za tym, że model nerki powi

nien być bardziej skomplikowany niż model jednokomorowy. Sposób

przeprowadzenia badań radioizotopowych sugeruje, że przy

założeniu dwukomorowego modelu nerki pomiar promieniowania ner

ki jest sumą promieniowania z każdej z komór oddzielnie. Obie

komory, któ~e można interpretować jako odpowiadające korze ner

ki i miedniczce nerkowej, są połączone szeregowo. Podobne

części nerki wyodrębniają Diffey, Hall i Corfield (1976). Model

ten można opisać za pomocą następujących równań

~

Model opisąny równan~ami (4.38) przedstawiono na rys.4.5.
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Rozwiązania pozostałych równań opisujących model czterokomorowy

zależą od pierwiastków równań charakterystycznych

(4.39)

(4.41)

(4.40b)

(4.40a)

(4.40c)

A(t) = M exp[-(~L + aR)t]

dA(t)
= -(a + aR)A(t)dt L

d 2
BL (t )

+ blL
dBL (t) /

+ bOLBL(t) aLA (t)=
dt2 dt

d 2
BR (t )

+ b1R

dBR(t) = aRA (t)

dt2 dt
+ bORBR(t)

A(O) = M, BL(O) = BR(O). = O, BL(O) = ~L ' B~(O) = ~R

(4.40d)

d
2B

L(t)/dt
2+ (b1L+ b 2L)dBL(t)/dt + blLb2LBL(t) =

= aLdA(t)/dt + aL(b1L + b 2L ) A (t )

BL(t) = O dBL(O)/dt = aLM A(O} = O

W przypadku podwójnego pierwiastka rzeczywistego, występującego

w modelach, które będziemy nazywać 5b, bIL = b 2L-
Model pięciokomorowy opisują więc równania

BL(t) jest całkowitą ilością znacznika w lewej nerce w chwili

t, BIL (t) i B2L(t) są ilościami znacznika odpowiednio w korze i

miedniczce nerkowej, bIL jest ułamkiem ilości znacznika w mied

niczce nerkowej przechodzącym w ciągu minuty do pęcherza

Równania (4.38) można sprowadzić do jednego równania zależącego

tylko od mierzonej całkowitej ilości znacznika w nerce

Rozwiązaniem pierwszego równania jest funkcja

2
+'b1LrL + bOL '0 (4.42'a)r =L

2
+ blRrR + bOL O (4.42b)r R =

które oznaczymy przez r 1L, r 2L dla pierwszego równania i r I R,



(4.44)

(4.43e)

(4.43d)

(4.43f)

(4.43b)

(4.43c)

(4.45a)

(4.45b)

{3R(3L
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dla drugiego. W zależności od związków między nimi mamy

widać, rozwiązanie (4 .43) ma taką samą postać', jak

anie modelu czterokomorowego i bez dodatkowej informacji

jest możliwe rozróżnienie tych dwóch modeli na podstawie

wyników estymacj i. Dqdatkowy kłopot sprawia możliwość

uporządkowania składników w modelach (4.43a i b), co u

prawidłowe przyporządkowanie ocen z estymacji.

Po estymacji parametrów funkcji

=

(t) [PR(a + r 2R) + SRJ[exp(rIRt) - exp(-at)J+

[PR(a + r I R) + sRJ[exp(-at) - exp (r2R) J

ie

aLM
=

(r1L -
2

- bILa + b OL )r 2L) (a

aRM
=

(r1R -
2

- b1Ra + bOR)r 2R) (a

r 1L *- r 2L i r
1R

*- r 2R rzeczywistych i różnych od -(aL+ aR)

(t) = [PL(a + r 2L) + sLJ[exp(r1Lt) - exp(-at)J+

[PL(a + r 1L) + sLJ[exp(-at) - exp (r2Lt) J (4.43a)

(t) = f1[exp(k1t) - exp(gt)] -+ f
2[exp(gt)

- exp(k
2t)]

obliczyć parametry funkcji (4.43 a - b) ze wzorów

a. Pierwiastki rzeczywiste pojedyncze (model 5a)



(4.47)

(4.45c)

(4.45d)

(4.45e)

(4.45f)

(4.46a)

(4.46b)

(4.48a)

(4.48b)

(4.48c)

(4.48d)

(4.48e)

[exp(-at) - exp(rRt)] +

[exp(-at) - exp(rLt)] +

dfr l R = r 2R = r R różnych

/

i

a = - g

b l = -(k2 + h )

bo = k 2h
~ = f 2 (g - h ) - fl(g - k 2)
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r = p

a = -g

b = - 2p
1 2

bo = P
~ = f 2 - f 1 (p - g)

b. Pierwiastki rzeczywiste podwójnę (model 5b)

Jeżeli estymujemy parametry funkcji

to część parametrów funkcji (4.46) można obliczyć ze wzorów

c. Pierwiastki zespolone (model 5c)

Dla pierwiastków zespolonych r 1L/ 2L = R
L

± iI
R



(4.51a)

(4.51b)

(4.51c)

(4.51d)

(4.51e)

(4.51f)

[exp(-at) - exp(~t)cos(IRt)J +

(4.49a)

(4.49b)

(a
2

- b + b )1lLa OL L

++ [-------

------------------ [exp(-at) - eXp(RLt)COS(ILt) +
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+ [

R = PR
I = -PI

a = - g

b = -2p
1 2 R 2

bo = PR + PI
~ = f 2PI - f1(PR - g)

4.4. Modele sześciokomorowe

B(t) = f1[exp(gt) - exp(PRt)cos(Plt)] + f 2[exp(PRt)sin(Pl
t)]

(4 . 50)

to część parametrów funkcji (4.49) można obliczyć ze wzorów

gdzie a = aL + aR·

Jeżeli estymujemy parametry funkcji

Model sześciokomorowy (model 6) jest rozwinięciem modelu

czterokomoro~ego i pięciokomorowego. Tak jak w modelu czteroko

morowym zakładamy dwukomorowy model układu krwionośnego, a po-
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(4.52a)

(4.52b)

(4.52c)

(4.52d)

(4.52e)

(4.52f)

(4.53a)

(4.53b)

C(O) = BL(O) = BR~O) = O

B/(O) = (3
R R

a M
c

jak w modelu pięciokomorowym zakładamy opis nerek

drugiego rzędu.

__M_ [(sI + c) exp (sIt) .; (s2' + c) exp (s2t) ]
s1- s2

sześciokomorowy jest opisany równaniami

Rys. 4.6. Model sześciokomorowy

d2BLCt)
+ bIL

dBL(t)
+ bOLBL(t) aLA (t)=

dt2 dt

d2BRCt)
+ b l R

dBR(t)
+ bORBR(t) aRA (t)

dt2 dt

dA(t)
dt

c

A(t) C(t)

a
aL aR c

BLC t){

BIL BI R

} BRC t)B2L B2R

bL bR

A(O) = M,

.'(0) = f3 L ,

A(t) =

Rozwiązaniem dwóch pierwszych równań są funkcje

C(t) =

gdzie sI i 52 są pierwiastkami równania charakterystycznego



(4.55)

(4.54a)

(S2 + c) (RL - S2) }

s~ + b l Ls2+ b OL J
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+

~L aLM (s1 + c) (RL - s1)

I L + (sl - S2)IL[ si + b
l LS1

+ b
Ol

+

+ {
~R

+
aRM (Sl + c) (11< - Sl) (S2 + c) (11< - S2) J}r R (Sl - S2)IR [ si

+ ~lRS1 + b 01
2

+ b 1Rs 2+ bORs2

*exp(11<t)sin(IRt) (4 . 54b)

układu (4.52a - b) .Rozwiązanie dwóch następnych zależy od pier

wiastków równań charakterystycznych (4.52). Poniżej rozważymy

przypadek pierwiastków zespolonych r 1L/ 2L = RL + iIL , r 1R/ 2R =

RR + iIR, które otrzymywano na tym etapie badań jako najlepsze

z metody pośredniej. Wówczas zachodzi

B(t) = f 1 [ e xp (k 1 t ) - exp(PRt)cos(Prt)]+

+ [exp(k2t ) - exp(PRt)Cos(Prt)]+

+ f 3[exp(PRt) sin(Prt)]

Po estymacji parametrów funkcji



Do .obliczenia parametrów aL i aR' związanych z wydzielaniem

substancji przez poszczególne nerki i świadczącym o ich funk

cjonowaniu, potrzebne są wyniki estymacji dla obu ner-ek ; Wzory

te podano poniżej dla wszystkich prz.edstawionych poprzednio mo

deli. Łatwo zauważyć, że przy współczynnikach staj ących przy

funkcjach wykładniczych wydzielania nerek występują zawsze wie

lkości aLM lub aRM. Jeżeli wyrazimy je jako pewne funkcje Q o

cenionych wcześniej parametrów

wzory

(4.56g)

(4.56h)

(4 .56i)

(4.56j)

(4.57a)

(4.57b)

następujące

część parametrów funkcji (4.55) można obliczyć z wzorów

8
1

k
1

(4.56a)

S2 = k 2
(4.56b)

R = PR
(4.56c)

I = PI (4.56d)

b l = -2p (4.56e)
R

bo
2 2 (4.56f)= PR + PI

c =

4.5. Wyniki obliczeń

a = k Ik2 / c

a c = kI + k 2 - (a + c)

~ = P l f 3 + PR (f 2 - fI) + klf l - k 2f2
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aLM = QL

aRM = QR

wówczas, znając ocenę a, otrzymamy

pozwalające na obliczenie aL i aR
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(4.59)

(4.58b)

(4.58a)

M =

oraz dodatkowo

wartości QL i QR dla poszczególnych modeli mają następującą

postać (dla uproszczenia opuszczono w nich indeksy L i R)

(3a) Q = f(h - g) (4.60a)

(3b) Q = f (4.60b)

(4) Q = f 1 (P l - h) ; f 2 (P 2 - h) (4.60c)

(5a) Q = (f2 - f 1 ) [g - g(q1 + q2) + q1q2] (4.60d)
2

(5b) Q = f l (g + 'p) ( 4 • 6 Oe)
2 2

(5c) Q = fl[(g + P R) + PI ] (4.60f)
2 . 2 2 2

(6) Q = f l [ (Pl + PR) + PI ] + f 2 [ (P2 + PR) + PI] (4.60g)

Do estymacj i parametrów w przedstawionych modelach użyto

metody pośredniej, opisanej w pracach Nahorskiego i innych

(1984, 1985), a tu przedstawionej w rozdz.2.

Estymację struktury modeli przeprowadzono estymując parame

try w kolejnych równaniach o coraz wyższych rzędach i różnych

modelach zaklóce~ w ~amach tego samego rzędu. Dla części da

nych uznano za niecelowe przeprowadzenie estymacj i parametrów

we wszystkich przedstawionych modelach. Poza tym nie dla

wszystkich modeli metoda regresji nieliniowej zbiegała się, a

modele 4-komorowe i 5-komorowe z pierwiastkami rzeczywistymi

pojedynczymi są, z punktu widzenia estymacji, nierozróżnialne.

.W rezultacie uzyskano tylko oceny dla modeli, których resztowe

odchyleni~ s t.andardowe umi e s zczono w tabl.4. 6. Modele oznaczono

cyframi oznaczającymi liczbę komór oraz, w niektórych przypad

kach, literami rozróżniającymi modele o tej samej liczbie komór

z różnymi pierwiastkami. Przy tym litera a oznacza pierwiastki

rzeczywiste pojedyncze, b pierwiastki rzeczywiste podwójne, c



pierwiastki zespolone. Oprócz odchyleń standardowych zamie

szczonych w tabl.4.6, świadczących o jakości modeli, przedsta

wiono również dopasowanie modeli do danych pomiarowych na rys.

4.7 - 4.21.

Dla lepszego wyboru prawidłowych struktur modeli zestawiono

w tabl. 4.7 4.21 oceny pierwiastków (parametrów w

wykładnikach modeli) przebadanych modeli wraz z ocenami ich od

chyleń standardowych (w nawiasach). Brak ocen odchyleń standar

dowych oznacza, że wystąpiły trudności numeryczne z ich obli

czeniem. Zapis G kIl g występujący w opisach tabl. 4 . 7 - 4. 21

oznacza występowanie w opisywanejc rubryce parametru -kI lub -g

w zależności od postaci modelu . Analogicznie zapis G PRl p j h

oznacza wysrępowanie w opisywanej rubryce parametru -PR lub -p

lub -h również w zależności od postaci modelu .
.J

I
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Tabl.4.6. zestawienie resztowych odchyleń standardowych modeli

Osoba Nerka 2 3b 3a 5a 5b 5c 6

1°. 2 61L - 0.74 - 0.41 0.25
1 0.23

P - 0.54 - 0.29 1°. 2 71 0.29

1.04
L 1.00 - 0.97 0.76 1°·381

2 0.26
P - 0.87 1°·16* - - -

10.211L - 0.70 - 0.47 0.28
3 0.20

P - 0.24 1°·22* - - -

10.611L 1.49 1.23 - - 0.57
4 0.24

P - - - - - -

1°. 2 71L - 0.59 - 0.36 0.42
5 0.31

P - 0.13 1°·12* 0.14 - -

1°. 4 21L 0.98 0.60 0.43 0.38
6 0.13

P - 0.12 1°·08* - - -

L 28.89 28.38 27.09 27.09 - 23.751
7 25.6

P - 17.58 - 17.331 17.21 -

10. 3 2 1L - 1.04 - 0.38 0.32
8 0.37

P 0.87 0.55 - 0.34 1°. 1 51 -

* model 4
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Tabl.4.7. zestawienie ocen parametrów w wy
kładnikach modeli dla różnej zł~l

złożoności dla nerki lL w [min]

Nerka 1L
Model -=J k 1 1g --=-J k 2 -=J PR I P I h -=.J PI

0.104 2.12 - -
2 (±0.002) (±0.13)

0.128 - 1.27 -3a (±O.006) (±0.12)
3b - - - -
4 - - - -
5a - - - -

0.029 - 0.545b (±0.012) (±0.02)
,0.820 - 0.,46 0.635c (±0.003) (±0.03) (±O.04)

G 0.085 8.76 0.44 0.66
(±0.004) (27.11) (±0.03) (±0.04)

Tabl.4.8. zestawienie ocen parametrów w wy
kładnikach modeli dla ró~nej Zł21

złożoności dla nerki 1P w [~inJ

Nerka l.P
Model -=J kIl g L=Jk2 -=J PRl P I h -=.Jp. I

1).104 2.12 - -, . 2 (±0.002) (±O.13)
O.12'G - 1.06 -3a (±O.OOS) (±0.08)

3b - - - -
4 - - - -
5a - - - -

0.018 - 0.47 -Sb (±0.012) (±0.01)
0.076 - 0.47 0.43Sc (±0.007) (±0.03) (±O.OG)

"G O. 110 ' 2.93 0.50 1.10
(±O.OOS) (±1.18) (±0.11) (±0.12)
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Tabl.4.9. Zestawienie ocen parametrów w wy
kładnikach modeli dla różnej zl~l

złożoności dla nerki 2L w [min]

Nerka 2L
Model --=J k 1 1g --=J k 2 --=J PR I P I h ---=J PI

0.064 2.78 - -2 (±0.002) (±0.17)
0.177 - 0.41 -3a (±0.016) . (±O . 04 )
0.264 - 0.26 -3b

4 - - - -
5a - - - -

0.164 - 0.66 -5b (±0.013) (±0.13)
0.073 - 0.25 0.325c (±0.027) (±0.02) (±0.06)

6 0.128 1.33 0.25 0.70
(±0.005) (±0.34) (±0.04) (±0.19)

Tabl.4.10.Zestawienie ocen parametrów w wy
kładnikach modeli dla ró~nej zł~I

złożoności dla nerki 2P w [min]

Nerka 2P
Model --=Jk1 l g --=J k 2 L:J PRl P I h L=JPr

~O. 064 2.78 - -2 (±O.0_02) (±O.17)
0.256 - O -3a

(±0.012)
3b - - - -
4 0.122 "3.08 O -
5a - - - -
5b - - - -
5c - - - -
6 - - - -
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Tabl.4.11.Zestawienie ocen parametrów w wy
kładnikach modeli dla różnej zl~l

złożoności dla nerki 3L w [min]

Nerka 3L
Model L:J k 1 1g L:Jk2 L:J PR I P I h --=J PI

0.066 1.21 - -2 (±0.002) (±0.05)
0.093 - 1.03 -3a (±0.004) (±0.09)

3b - - - -
4 - - - -
Sa - - - -

0.031 - 0.47 -Sb (±0.011) (±0.02)
0.076 - 0.52 0.85Sc (±0.002) (±0.S8) (±10.88)

6 0.072 2.39 0.43 0.74
(±0.002) (±9.64) (±0.04) (±0.04)

Tabl.4.12.Zestawienie ocen parametrów w wy
kładnikach modeli dla różnej zł~l

złożoności dla nerki 3P w [min]

Nerka 3P
Model L:J kIl g L:Jk2 L:J PRl P I h --=J PI

0.066 1.21 - -2 (±0.002) (±O.OS)
0.336 - 0.69 -3a

3b - - - -
0.038 1.25 0.42 -4 (±0.004) (±0.71) o(±0.21)

Sa - - - -
Sb - - - -
5c - - - -
6 - - - -
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Tabl.4.13.Zestawienie ocen parametrów w wy
kładnikach modeli dla różnej zł~l

złożoności dla nerki 4L w [min]

Nerka 4L
Model L:J k 1 1g ----=.J k 2 ~PRIPlh~PI

0.079 2.10 - -2 (±0.002) (±O.OS)
0.113 - 0.S2 -3a (±O.OOS) (±O.OS)

3b 0.229 - 0.23 -
4 - - - -
Sa - - - -
Sb - - - -

0.061 - 0.26 0.44Sc (±O.OOS) (±0.03) (±O.OS)

6 0.071 16.S2 0.27 0.51
(±0.004) (±127.2) (±0.02) (±0.O3)
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Tabl.4.14.Zestawienie ocen parametrów w wy
kładnikach modeli dla różnej z121
złożoności dla nerki SL w [min]

Nerka 5L
Model L:J kIl g L:Jk2 L:J PRl P l h --=J PI

0.066 1.22 - -2 (±0.O02) (±0.06)
0.098 - 0.94 -3a (±0.002) (±O.OS)

3b - - - -
4 - - - -
5a - - - -

0.032 - 0.43 -5b (±0.006) (±0.01)
5c 0.075 - 0.41 0.54

6 0.084 3.35 0.62 0.92
(±O.OO3) (±1.48) (±O.15) (±O.14)

Tabl.4.15.Zestawienie ocen parametrów w wy
kładnikach modeli dla różnej zł~l

złożoności dla nerki 5P w [min]

Nerka 5P
Model -=J kIl g L:Jk2 L:J PRl P I h --=J PI

0.066 1.22 - -2
(±~O. 002) (±0.66)

0.046 - 0.55 -3a (±0.030)
I

(±0.03)
3b - - - -

0.053 1.27 0.36 -4 (±0.008) (±1.00) (±0.16)
5a - - - -
5b 0.051 - 0.43 -
5c - - - -
6 - - - -
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Tabl.4.16.Zestawienie ocen parametrów w wy
kładnikach modeli dla różnej Z121
złożoności dla nerki 6L w [min]

Nerka 6L
Model L:J kIl g --=J k 2 L:J PR I P I h ----=-J PI

0.054 1.77 - -2 (±0.001) (±0.05)
0.069 - 0.94 -3a (±0.002) (±O.OS)

3b 0.170 - 0.17 -
* * *4 0.063 0.98 0.73 -

** 0.73*5a 0.063 - -0.98
0.063 - 0.43 -Sb (±0.002) (±0.01)

Sc - - - -
6 0.065 0.27 0.62 0.24

(±0.717) (±1.39) (±O.lS) (±0.82)

* rozwiązania równoważne

Tabl.4.17.Zestawienie ocen parametrów w wy
kładnikach modeli dla różnej zł~l

złożoności dla nerki 6P w [min]

Nerka 6P
Model L:J kIl g --=J k 2 L:J PRl P I h ----=-J PI

0.054 1.77 - -2 (±O.OOl) (±O.OS)

3a 0.696 - O -
3b - - - -

0.095 0.78 O -4 (±0.049) (±'O. 07)
Sa - - - -
5b - - - -
5c - - - -
6 - - - -
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Tabl.4.18.Zestawienie ocen parametrów w wy
kładnikach modeli dla różnej zl~l

złożoności dla nerki 7L w [min]

Nerka 7L
Model ...:J k 1 1g --=J k 2 ...:J PRl P I h L::J PI

0.015 0.25 - -2 (±0.004) (±0.08)
0.081 - 0.19 -3a (±0.O10) (±0.02)

3b 0.122 - 0.12 -
* * *4 0.065 0.38 0.44 -
* * *5a 0.065 0.38 0.44 -

0.065 - 0.41 -5b (±0.006) (±0.05)
5c - - - -
6 0.066 0.26 0.10 1.08

(±0.006) (±0.03) (± O• 06) (±0.03)

* Rozwiązania równoważne

Tabl.4.19.Zestawienie ocen parametrów w wy
kładnikach modeli dla różnej zl~l

złożoności dla nerki 7P w [min]

Nerka 7P
Model ...:J k 1 1g --=J k 2 ...:J PRl P I h L::J PI

;:0. 015 0.025 - -2 (± O. 0·04) (±0.08)
0.057 - 0.22 -3a (±0.007) (±O.Ol)

3b - - - -
4 - - - -
5a - - - -
5b 0.050 - 0.41 -

(±0.007) (±0.07)
0.043 - 0.26 0.195c

(±0.012) (±0.41) (±2.11)
6 - - - -
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W tabl. 4.22 zamieszczono oceny aL i aR charakteryzujące pro

porcję wydzielania substancji przez obie nerki. Oceny te

spełniają zależności aL + aR = 1 oraz aL= aaL i aR = acxR·
Porównanie ocen aL i aR w tablicy 4.22 wskazuje, że dla osób l

Tabl.4.20.Zestawienie ocen parametrów w wy
kladnik~c~ modeli d~a różnej.zl~l
zlożonoscl dla nerkl 8L w [mln]

Nerka 8L
Model cJk1 1g L:Jk2 L:J PR I P I h L:JPI

0.014 0.34 - -2 (tO.001) (tO.01)
0.059 - 0.48 -3a (tO. 001) (tO.02)

3b - - - -
4 - - - -
5a - - - -

0.012 - 0.22 -5b
(tO.003) (tO.01)

0.037 - 0.23 0.165c (tO.002) (±0.01) (±0.02)

6 0.011 0.18 0.29 0.02
(±0.020) (tO.17) (tO.57) (±1.06)

Tabl.4.21.Zestawienie ocen parametrów w wy
kładnikach modeli dla różnej zł~l

złożoności dl~ nerki 8P w [min]

Nerka 8P
Model L:J k 1 1g L=Jk2 L:J PRl P I h L:JP r

~O. 014 0.34 - -
2 (± O. 0·01) (±0.01)

0.048 - 0.23 -3a (tO.01)
3b 0.103 - : 0.103 -
4 - - - -
5a - - - -

0.042 - 0.48 -5b (±0.001) (±0.02)
5c 0.028 - 0.16 0.19
6 - - - -
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i 2 wydzielanie substancji przez obie nerki jest w przybliżeniu

jednakowe. Dla pozostałych osób występują wyraźne różnice na

korzyść nerek zdrowych, od okolo 2 razy dla osoby 3 i 8 do po

nad 10 razy dla osoby 6.

Tabl.4.22. Oceny aL i aR dla nerek

1-8

Osoba
aL aR

Model Model

l
0.59 0.41

5c 5c

2 0.58 0.42
5c 3a

3 0.61 0.39
6c 4

4 1
5c

5
0.84 0.. 16

5c 3a

6 0.92 0.07
5b 3a

7 0.77 0.24
5b 3a

8 0.62 0.38
5c 5c

Tabl.4.23 zawiera procentowe porównanie szybkości wydziela

nia znacznika z krw i, dla nerek lewej i prawej dla osób, dla

których uzyskane przebiegi są najbardziej czytelne. Jest to

porównanie w procentach łącznej szybkości wydzielania.. wartości

zamieszczone w tablicy uzyskano na podstawie wykresów

przebiegów poszczególnych nerek, biorąc stosunek amplitud ner

ki zdrowej i chorej w punkcie początkowym przebiegu. wartości

te porównano z analogicznymi wartościami (tabl.4.24) policzony

mi przez Nahorskiego (1990) z modeli· nerek (4.39).

Wcześniejsze wyniki przedstawione w niniejszym rozdziale

wskazują, że nerkę można opisać równaniem rzędu pierwszego lub

drugiegD; to ostatnie dotyczy zwłaszcza nerek zdrowych (patrz

równanie 4.39). Zakładając, że w równaniu (4.39) A(t) jest del-
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(4.61)

b i ~ równania

Tabl. 4.24. Procento
we porównanie szybkoś

ci wydzielania znacz
nika wg Nahorskiego

Osoba Nerka Nerka
lewa prawa

1 0.59 0.41
3 0.61 0.39
5 0.84 0.16
8 0.62 0.38

Tabl. 4.23. Procento
we porównanie szybkoś

ci wydzielania znacz
cznika

Osoba Nerka Nerka
lewa prawa

1 0.53 0.47
3 0.68 0.32
5 0.87 0.13
8 0.79 0.21

tą Diraca i normując rozwiązanie do R(O)=l otrzymujemy

R(t) = (~e-bt_ be-~t)/(~-b)

dla różnych rzeczywistych pierwiastków

charakterystycznego,

R(t) = e-bt + bte-bt (4.62)

dla podwójnego pierwiastka b i

-atR(t) = e . coswt (4.63)

dla pary pierwiastków zespolonych a±iw.

Korzystając z wyników rozdz. 3 przyjęto dla wspomnianych

JUZ ośmiu osób modele wybrane jako najlepsze że względu na war

tość standardowej sumy resztowej spośród przebadanych modeli

układu moczowego o różnym stopniu złożoności. Tabl. 4.25 poda-r

je zestawienie tych modeli i ich parametrów służących do obli-

czeń odpowiedzi impuls~wych nerki dla rozpatrywanej grupy

ośmiorga pacjentów.

Rys. 4.22 przedstawia średnią odpowiedzi impulsowych uzys

kaną metodą rozwikłania splotu obliczoną dla nerek zdrowych

oraz średnią odpowiedzi impulsowych obliczonych dla modeli ne

rek z modeli. pięciokomorowych. Rysunek świadczy o doś ć dobrej

zgodności obu przebiegów, co pośrednio potwierdza poprawność

dwukomorowego modelu (4. 39) zdrowe-j nerki.
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Rys.4.11. Pomiary i wyj~cia modeli dla nerki 5L,

Rys.4.12. Pomiary i wyj~cia modeli dla nerki 6L
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Rys.4.l5. Pomigry i wyjścia modeli dla nerki lP,

Rys.4.16. Pomiary i wyjścia modeli dla nerki 2P.
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Rys.4.22. Średnia qdpowiedzi impulsowych uzyskanych metodą rozwi
kłania splotu dla zdrowych nerek dla osób 1-8 na tle
średniej odpowiedzi impulsowej obliczonej dla modeli
zamieszczonych w tabl.4.1f

t (min)10

••••••••••••• r ozw Lc ł rci I e s p Io ; u
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Tabl.4.25. zestawienie modeli nerek do oblicze
czenia odpowiedzi impulsowych nerek

Osoba Model odpowledzl Wartoscl parame-
impulsowej trów

1L R(t) -bt bte-b b +0.54= e + =
1P R(t) -bt btebt b +0.47= e + =
2L R(t)

-bt bte-bt b +0.66= e + =
2P R(t) -bt b 0.0= e =
3L R(t) -bt bte-bt b +0.47= e + =
3P R(t) -bt b 0.42= e =
4L R(t) at coswt -0.26,w 0.44= e a = =
5L R(t) -bt bte-bt b 0.43= e + =
5P R(t) -bt b 0.36= e =
6L R(t)

-bt bte-bt
b 0.43= e : + =

6P R(t) -bt b 0.0= e ,p =
7L R(t) -bt bte-bt b 0.41= e + =
7P R(t) -bt bte-bt b 0.41= e + =
8L R(t) atcoswt -0.23,w 0.02= e a = =
8P R(t) = e-bt + bte-bt b = 0.48



Z analizy uzyskanych w ten sposób wyników można wyciągnąć

na tym etapie badań następujące wnioski:

a. Modele dwukomorowe charakteryzują się dobrym dopasowaniem.

Dają one jednak mało informcji o działaniu nerek. Na ich pod

stawie można tylko ocenić łączne wydzielanie substancji przez

obie nerki - parametr a z rys.4.3. Ocena ta jest najwyższa dla

osoby. 1, o obu zdrowych nerkach. Dla pozostałych osób, o jednej

nerce chorej, oceny łącznego wydzielania są mniejsze.

b. Modele trójkomorowe dają z reguły niezbyt dobre dopasowanie

dla modeli nerek zdrowych. Także dopasowanie dla części modeli

nerek chorych (2P, 8P) jest niezbyt dobre. Dla pozostałych mo

deli nerek chorych dopasowanie jest dosyć dobre. Oceny paramet

rów w modelach trójkomorowych są na ogół zawyżone - prawdopo

dobnie przez dosyć duże wartości nieestymowanego w nich k
2

• Z

dwóch badanych struktur 3a i 3b lepsze wyniki otrzymano dla

struktury 3a (pierwiastki pojedyncze) i to zarówno pod względem

resztowych odchyleń standardowych, jak też i wartości ocen pa

rametrów.

c. Dosyć dobrymi modelami dla nerek chorych są modele czteroko

morowe, dla których dopasowanie jest najlepsze. Modele te jed

nak wykazują tendenc~ę do zwiększania ocen odchyleń standardo

wych parametrów, a szczególnie parametru k
2

0 Powyższe uwagi nie
I

dotyczą modeli 7P i 8P, dla których najlepsze dopasowanie zaob-

serwowano przy modelach pięciokomorowych z pierwiastkami zespo

lonymi Sc. Szczególnie dotyczy to modelu 8P. Ze względu na brak
t

powtarzalności każda chora nerka ma inną fi dolegliwość
wyciągnięcie wniosków jest tutaj szczególnie utrudnione.

d. Zadowalającymi modelami dla nerek zdrowych wydają się być

modele pięciokomorowe. Brak tutaj jednak jednoznacznego wyboru

struktury. W cz ę śc i modeli dla nerek zdrowych występują dwa

bliskie bieguny. Na przykąd dla osoby 7 uzyskano bieguny sl =
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0.38 i s2 = 0.44. Biorąc pod uwagę, ·że części urojone biegunów

zespolonych też były na ogół nieduże, na przykład dla osoby

ósmej bieguny były równe sl/2= 0.23 ± iO.16, postanowiono spra

wdzić, czy nie lepsze wyniki dałoby przyjęcie modeli o jednym

biegunie rzeczywistym podwójnym. Po policzeniu metodą regresJl

nieliniowej uzyskano dla powyższych osób odpowiednio oceny bie

gunów s=0.41 i 5=0.23 otrzymując jednocześnie modele bardziej

istotne statystycznie. Ze względu na wielkość resztowych od

chyleń standardowych dla modeli lL, lP, 2L, 3L, 4L naj lepsza

wydaje się być struktura 5c, dla modeli 5L i 8L struktura 5b, a

w modelach 6L i 7L należy także brać pod uwagę prawdopodobnie

strukturę Sa. Wydaje się, że hipoteza, że zdrowa nerka ma pier

wiastki zespolone nie może być brana pod uwagę ze względu na

trudność interpretacji fizycznej oscylacyjnego sygnału

pochodzącego z nerki. Dobre dopasowanie modeli oscylacyjnych do

pomiarów może świadczyć o . n i ewyst.arcza j ącym rzędzie modelu

całego układu o pierwiastkach rzeczywistych; w takiej sytuacji

model oscylacyjny zbliża się bardziej do przebiegu mierzonego

niż zbyt prosty model z pierwiastkami rzeczywistymi. Ponieważ w

wielu przypadkach model 5b był naj lepszy lub drugi z kolei,

jeśli chodzi o resztowe odchylenie standardowe, przyjęto ten

model po odrzuceniu modeli z pierwiastkami zespolonymi. W obu

przypadkach wyniki estymacji wskazują na pewną własność optyma

lizacj i występuj ącą ~ w nerkach zdrowych. Jak wiadomo bowiem,

układy drugiego rzędu o jednakowych biegunach rzeczywistych lub

biegunach lekko zespolonych są układami o szybkim działaniu,

reagującymi najszybciej w pewnej klasie modeli na skok jedno

stkowy czy też schodzące najszybciej do zera po podanym na nie

impulsie. W przypadku nerek oznaczałoby to naj szybsze wydalanie

pojawiającej się we krwi substancji.

e. Modele sześciokomorowe wydają się być kolejnym rozszerzeniem

modeli dla nerek zdrowych. Przy pomocy użytej metody udało się

uzyskać tylko modele o strukturze 6c, do której odncs z ą się

wszystkie uwagi z punku d dotyczące modeli o zespolonych pier-
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wiastkach równania charakterystycznego. Nie próbowano tu poszu

kiwać modeli z pierwiastkami rzeczywistymi. Do tego celu użyto

nieco innego sposobu, co opisano w rozdziale 5.

f. Z przeprowadzonych badań wynika, że najtrudniejszy do esty

mac] 1. na podstawie badania promieniowania nerek (renogramu)

jest parametr s2 (k2), związany głównie z wartością c.

g. Wydaje się, że docelowym modelem dla nerek zdrowych powinien

być model sześciokomorowy, a dla nerek chorych ewentualnie

także czterokomorowy. Jednak w większości przypadków posiadane

dane nie pozwoliły na prawidłową estymację modeli

sześciokomorowych - zawierały one oceny nieistotne (zbyt duże

odchylenia standardowe). Wydaje się, że sytuację może poprawić

uwzględnienie wyników estymacji modelu układu krwionośnego na

podstawie pomiarów promieniowania z serca, co pozwoli na esty

mację parametru s2.

h. Dopasowanie większych modeli do danych jest na ogół bardzo

dobre, co widać na rysunkach 4.7 - 4.21, z wyjątkiem szczyto

wych pą.rtii wykresu renogramu, gdzie dopasowanie jest słabsze.

Ostatecznie, na podstawie wyników otrzymanych na tym etapie

badań jako najlepsze wybrano modele podkreślone w tabl. 4.6.

Dla nerek zdrowych s~ to modele pięcio- i sześciokomorowe, dla

nerek chorych głównie modele czterokomorowe.

W niniejszym rozdziale przeprowadzono analizę i I estymację

struktury modelu komorowego zasadniczej części układu moczowego

złożonej z układu krążenia i nerek. W wyniku badań można

stwierdzić, że dostatecznie dokładnie opisują zachowanie się

tego układu dwa równania różniczkowe liniowe o stałych

.. współczynnikach. Jedno z nich jest równaniem drugiego rzędu o

różnych pierwiastkach rzeczywistych. Odpowiada ono dwukomorowe

mu modelowi układu krwionośnego. Równanie opisujące"nerki jest

równaniem drugiego rzędu dla nerek zdrowych irównanie~ drugie

go lub pierwszego rzędu dla nerek chorych. Dla nerek zdrowych
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proponuje się równanie drugiego rzędu o podwójnym pierwiastku

rzeczywistym. Estymacj ę przeprowadzono w dwóch etapach: naj

pierw estymowano parametry modeli różnicowych, a następnie ob

liczone pierwiastki odpowiednich równań charakterystycznych po

służyły jako punkty początkowe dla metody regresji nieliniowej.

Występujące w obu etapach minima lokalne wymagały wielokrotnych

obliczeń, co głównie dotyczyło jednak pierwszego etapu. W zde

cydowanej większości przypadków zbieżność algorytmu regres] l

nieliniowej z punktów początkowych uzyskanych w pierwszym eta

pie była dobra i szybka. Poprawa resztowej sumy kwadratów w

drugim etapie wynosiła od 2% do 50%, lecz na ogół nie przekra

czała kilkunastu procent.

/
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5. IDENTYFIKACJA MODELI SZEŚCIO- I SIEDMIOKOMOROWYCH Z ZASTO

SOWANIEM DEKOMPOZYCJI

(S. lb)

(S. la)

(5.1c)

(S. Id)

C(t)

a = a + aL R

} BR(t)

)
a

c

c
(
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I A(t)~~-+-_~ ______

a~ ~
fB~~ ~lRI
bl~ b 1R

b~~
2~ Tb2R

b L b.R

Rys.5.l. Model sześciokomorowy

~~t) = -(a + ac)A(t) + CC(t)

Nerki i układ krwionośny tworzą wspólny układ

współpracujący ze sobą. Pomysł prezentowany w tym rozdziale po

lega na użyciu wartości parametrów układu krwionośnego z p. 3.1

oraz wartości parametrów nerki z rozdz.4 do konstrukcji punktu

startowego dla procedury optymalizacyjnej modelu nerki.

Przyjmiemy dwukomorowy model układu krwionośnego, z którego

wykorzystamy dwa parametry występujące w wykładnikach potęg,

oraz model nerki z podwójnym pierwia.stkiem rzeczywistym, naz

wany poprzednio modelem 5b~ z którego użyjemy do obliczeń para

metru odpowiadającego podwójnemu pierwiastkowi. Jest to więc

model sześciokomorowy.

Model przedstawiony na rys.5.1 opisany jest równaniami



(5.2)

(5.le)

= a M
L

= M, C(O) = °
= O, B2L(0) = 0, BL(O) = 0,

czym

równanie obowiązuje dla prawej nerki. Rozwiązanie

równań (5.1) ma dla b1L= b 2L=bL i b 1R= b 2R= bR, po OpU

czeniu wskaźników L i R, postać

(S.3)

(S.4a)

(S.4b)

(S.4c)

(S.6a)

(S.6b)

(S.6c)
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aPl(kl-2b)

(k
1

- b)2

aP2(k2-2b)

c =

ie

czym Pl i P2 są współczynnikami liniowymi w z a Leż noś c i.

opisującej komorę A(t)

~ -k t -k t
A(t) = P1e l + P2e 2 (S.S)

/

a kI' k 2 są wykładnikami występującymi w tej zależności. Para-

przepływu modelu można obliczyć według zależności
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(S • 10)

(5.11)

(S.7a)

(S.7b)

(S.7c)

(5.8)

Q = a M =R R

Rozwiązanie układu równań różniczkowych opisujących przedsta

wiony na rys. 5.1 model sześciokomorowy, dla którego estymowano

parametry f
1

, f
2

, f
3

, k
1

, k 2 , b z warunkami początkowymi

B(O)=O, gdzie

p = b

f 1 = Dl

f
2

= D
2

f 3 = aM + b(D1 + D2) - (D1k 1 + D2k 2)
ma postać

Można je więc obliczyć po estymacji parametrów równania (S.9).

Korzystając.z wartości kI' k 2 i b dokonano w modelu (5.9) obli

czeń wartości pa~ametró~ f 1 , f 2 i f 3 metodą regresji liniowej.

Obliczone parametry przedstawiono w dalszej części tabl. S. 1~.

B(t) = f 1 [ e x p ( - k 1t ) - exp(-pt)] + f 2 [ e xp ( - k 2t ) -exp(-pt)]

+f3 t exp(-pt) (5.9)

Parametry .k
1

i k 2 są parametrami modelu układu

krwionośnego, a parametr b jest podwójnym pierwiastkiem rzeczy

wistym w modelu Sb w rozdz.4. Za wartości początkowe parametów

k
1

, k 2 i p przyjęto wartości obliczone w rozdz.3 i 4. Są one

zebrane w tabl. 5. 1. W tablicy brak wartości parametru p dla

nerki 4L, gdyż z powodu trudności obliczeniowych nie wyznaczono

dla niej parametrów modelu z podwójnym pierwiastkiem~ Zwróćmy

uwagę, że wielkości QL i QR używane do obliczenia aL i aR i

wyrażane zależnościami (4.57) z rozdz.4, są ze względu na (5.2)

równe



Tabl.5.1.Wartości początkowe parametrów k 1 , k 2, p, f 1 , f 2i f 3 dla modelu sześciokomorowego

Nerka k 1 k 2 P f 1 f 2 f 3. -1 . -1 . -1[mln ] [mln ] [mln J.

1L 2.120 0.104 0.54 4.79 9.50 2.55
2L 2.782 0.064 0.66 20.12 14.30 5.02
3L 1.209 0.066 0.47 8.52 8.60 2.41
4L 2.096 0.079 brak brak brak brak
5L 1.222 0.066 0.43 17.57 11.91 3.52
6L 1.769 0.053 0.43 12.44 20.81 1.70
7L 0.248 0.015 0.41 4342.86 258.90 -279.10
8L 0.335 0.014 0.22 68.90 12.63 6.56
1P 2.120 0.104 0.63 2.94 9.50 1.91

Traktując wartości z tabl. 5.1 jako punkty początkowe dla

procedury optymalizacji Marquardta dla modelu (5.1) otrzymano

wyniki przedstawione w tabl. S.2. wartości parametrów dla nerki

4L otrzymano przyjmując wartości początkowe takie jak dla in

nych nerek i wybierając najlepszy model. Oprócz wartości para

metrów k 1, k 2 i p, w tablicy podano dla porównania wartości re

sztowych odchyleń standardowych dla otrzymanych modeli i dla

modeli 5b. Dla modelu 2L algorytm zatrzymał się na ograniczeniu

na liczbę iteracji. stąd brak ocen odchyleń standardowych para

metrów. Jak widać otrzymano na ogół znacznie lepsze zgodności

modeli z danymi niż w modelach Sb.

Dla nerek 2L i 6L parametr k 2 jes~ bliski zeru, ujemny. Dla

nerki 4L wartość parametru k
2

jest nawet dodatnia. Dla tych

trzech przypadków wykonano dodatkowe obliczenia, zakładając ze

rową wartość współczynnika k
2

• w tym. przypadku zależność (5. 9)

przyjmuje postać

B(t) = f 1[exp(-k1t ) - exp(-pt)] + f2[1-exp(-p~)]

+ f 3 t exp(-pt)
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Tabl.5.2. wartości parametrów sześciokomorowych modeli
górnego układu moczowego

Nerka k 1 k 2
reszt. reszt.p odch. odch.

(odch.st.) (odch.st.) (odch.st. ) stand. stand.
dla 5b

1L 1.03 0.054 0.85 0.30 0.41
(±1.66) (±0.0096) (±0.61)

2L 0.30 0.019 0.30 0.93 0.97
brak brak brak

3L 1.11 0.054 0.81 0.29 0.47
(±0.99) (±0.006) (±0.33)

4L 0.61 -0.036 0.43 0.63 brak(±0.79) (±0.046) (±0.26)
5L 0.76 0.047 0.55 0.26 0.27

(±1.40) (±0.011) (±0.09)
6L 0.51 0.002 0.30 0.38 0.42

(±0.32) (±0.066) (±0.30)
7L 0.18 0.028 +0.:28 26.88 27.09

(2:1' . 5 2 ) (±0.246) (-0.86)
8L 0.26 0.013 0.23 0.32 0.32

(2:6 . 38 ) (±0.015) (±0.77)
1P 0.98 0.054 0.66 0.26 0.29

(±1.25) (±0.014) (±0.31)

Dla takiego modelu otrzymano wyniki uj ęte w tabl. 5 .. 3.

Tabl.5.3. wartości parametrów modeli
/ górnego układu moczowego ob

liczanych zgodnie z zależno

ścią (5.12) dla nerek 2L, 4L
i 6L

reszt.
Nerka k 1 p odch.

(odch. s t, ) (odch.st.) stand.

2L 0.49' 0.40 0.83
(±1.22) (±0.41)

4L 0.59 0.48 0.65
(±0.62) (±0.21)

6L 0.41 O. 31 .~. 0.38
(2:0 . 73 ) (±0.21)
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pomiary

------ model 6-komorowy

model 7-komorowy

Rys.5.2. Wyjście modeli szeSClO
i 'siedmiokomorowego na tle pomia
rów dla nerki 1L.

~ys.5.4. Wyjście modeli sześcio

i siedmiokomorowego na tle po
miarów dla nerki 3L.

Ry s , 5. 3. Wyj ście modeli sześcio

l siedmiokomorowego na tle pomia
rów dla nerki 2L
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pomiary

-~---~ model 6-komorowy

model 7-komorowy

pomiary

- - - - -- model 6-komoro~y

model 7-komorowy

imp.

imp.



Rys.S.S. Wyjście modeli sześcio

i siedmiokomorowego na tle po
miarów dla nerki 4L

.Rys.S.6. Wyjście modeli sześcio

i siedmiokomorowego na tle po
miarów dla nerki SL

pomiary

model 6-komorowy

•
t

I Rys.S.7. Wyjście modeli sześcio

model 7-komorowy i sied~iokomorowego na tle po
miarów dla nerki 6L
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pomiary

model 6-komorowy

model 7-komorowy

model 7-komorowy

pomiary

------ model 6-komorowy

p.
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pomiary

model 6-komorowy
, ~.

t

pomiary

model 6-komorowy

model 7-komorowy

t

pomiary

model 6-komorowy.

model 7-komorowy

t

Rys.S.8. Wyjście modelu szeSClO
komorowego na tle pomiarów dla
nerki 7L

Rys.5.9. Wyjście modeli szeSClO
i siedmiokomorowego na tle po
miarów dla nerki 8L

.Rys.5.10. Wyjście modeli szeSClO
i siedmiokomorowego na tle po
miarów dla nerki lP
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Rys.5.11. Model siedmiokomorowy

Obecnie rozważymy model siedmiokomorowy składający się z

trójkomorowego modelu układu krwionośnego i dwukomorowych

modeli nerek, patrz rys. 5.11.

z porównania wyników w tabl. 5.2 i S.3 wynika, że dla mode

lu 2L otrzymano wynik znacznie lepszy, a dla pozostałych

wartości standardowych odchyleń resztowych nie różnią się w is

totnym stopniu. Natomiast wartości parametrów kI i P są w tabl.

S.3. zbliżone do wartości z tabl. S.2.

Ogólnie można przyjąć, że równanie (5.9) opisuje działanie

górnego układu moczowego w sposób poprawny, a wyniki i dopaso

wanie wyjścia modelu do pomiarów są lepsze niż w metodzie pro

ponowanej w rozdz.3. Na rys. 5.2 - 5.10 przedstawiono pomiary i

modele sześciokomorowe otrzymane metodą dekompozycji dla osób

1-8.

(5.13a)

(5.13b)

(5.13c)

(5.13d)

d

~ ~ A(t)[J

c
D (t)

(
C(t)

)
a

cd aL aR
aL +

~ a
= aR

{~
B1R

BL(t) b1L

CfJ
b1R} BR(t)

~b2L b 2R
b

L
bR
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~~t) = -(a + ad + a c) A(t) + dD(t) + cC(t)

d~~t) = adA(t) - dD(t)

Dla modelu tego obowiązują następujące równania:



BL(t) = B1L(t) + B2L(t)

przy warunkach początkowych

A(O) = M, D(O) = O, C(O) = O

(5.13e)

(5.13f)

(5.14)

Analogiczne równania obowiązują dla prawej nerki. Rozwiązanie

układu równań (5.13) ma dla b 1L= b 2L= bL i b 1R= b 2R= bR po opu

szczeniu wskaźników L i R postać

B(t)

gdzie Pl' P2 , P3 są współczynnikami liniowymi zależności opisu

jącej komorę A(t) jako A(t) = Ple-klt + P2e-
k2 t,

a kl' k 2, k 3
są wykładnikami występującymi w tej zależności. Parametry prze

pływu modelu można obliczyć według wzoru

(5.16)

(5.17)

(5.18)

(5.19)

Dalsze parametry przepływu można obliczyć według zależności

c = -a pom + / deI ta

qdzi,e

pom = k l + k 2 + k 3 - (c1k1 + c 2k2 + c 3k3)/M

125

(5.20)

(5.21a)



(5.22)

(5.24)

(5.23)

(5.26)

(5.25)

("S . 21b)

a*c

c =
l

c =
3

2 2
delta = a * pom - 4 * a * k 1 * k 2 * k 3
przy czym

P1(k1- b)2

a(k
1

- 2b)

P
2

(k
2

- b)2

a(k
2

- 2b)

P3(k3- b)2

a(k3 - 2b)

M = Cl +C2 + C3

k l * k 2 * k 3
·d =
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przy warunku początkowym

(5.27)

(5.28)- a - a d+

c - d

+a =c

B(t) = f
1

[ e x p ( - k 1t) -;- exp(-pt)] + f
2[exp(-k2t)

- exp'(-pt)]

+ f 3 [ exp (-k3t) /- exp (-pt)] + f 4t exp (-pt) ( 5 . 29)

Model, którego parametry identyfikowano w pracy, ma postać

B(O) = O:

Analogicznie jak w punkcie poprzednim, parametry kl' k 2 i k 3 są

paramętrami modelu układu 'krwionośnego, a parametr p jest

podwójnym pierwiastkiem rzeczywistym w modelu nerki. Zauważmy,

że analogicznie jak dla modelu sześciokomorowegowielkości QL i

QR używane do obliczenia aL i aR i opisane zaLeżnośc i.ą (4.57) w

rozdz.4 na podstawie równania (5.14) mo~na zapisać



Q = a M =R R

dBL(O)

dt (5.30)

(5 . 31)

Pochodne można obliczyć po estymacji parametrów równania

(5.29). Jako wartości początkowe k 1, k 2, k 3 i p przyjęto do mi

nimalizacji wartości przedstawione w tabl. 5.4.

Tabl.5.4.Wartości początkowe parametrów
k1,k2,k3 i p dla modelu sied
mlokomorowego

kI k 2 k 3 P
Nerka

. -1 . -1 . -1 . -1[mln ] [mln ] [mln ] [mln ]

lL 3.74 0.076 0.37 0.54
2L 3.26 0.081 0.10 0.66
3L 1.67 0.036 0.23 0.47
4L 2.29 0.179 0.96 brak
5L 1.27 0.012 0.09 0.43
6L 2.74 0.051 0.84 0.43
7L 3.68 0.005 0.11 0.41
8L 1.06 0.010 0.19 0.22
1P 3.73 O. 07'6 0.37 0.63

wartości

stosując

tabl.5.5.

początkowe parametrów f 1 ,

metodę regresji 'liniowej.
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i f 4 uzyskano

zamieszczono w



Tabl.5.5.Wartości początkowe dla liniowych pa
r~met~ów !~, f 2 , f 3 i f 4 w modelu
sledmlokomorowym

Nerka f 1 f 2 f 3 f 4
1L 3.77 9.11 -96.78 7.58
2L 1.16 -0.53 25.52 0.16
3L 6.44 6.92 -15.04 4.03
4L 7.67 0.34 29.30 -0.11
5L 0.88 4.90 1.91 3.11
6L 0.10 19.36 28.64 2.68
7L -111.11 100.16 1064.00 -119.2
8L -1.02 11.58 99.27 3.52
1P 2.89 7.64 3.55 2.48

startuj ąc z wartości z tabl. 5 . 4 . i 5 . 5 . otrzymano metodą

Marquardta wartości parametrów modeli .przedstawione w tabl.

5.6. ostatnia kolumna tej tablicy zawiera wartości resztowych

odchyleń standardowych.

Tabl.5.6. wartości parametrów siedmiokomorowych modeli
układu moczowego

Nerka kI k 2 k 3
reszt.p odch.

(odch. (odch. (odch. (odch. stand.

st. ) st. ) st. ) st. )
1L 0.95 0.140 0.31 0.61 0.27

(±5.41) (±0.820) (±4.63) (±3.55)
2L 0.43 0.010 0.17 0.29 0.79

(±66.54) (±22.950) (±119.9) (±62.79)
3L 0.99 0.111 0.29 0.62 0.25

(±2.95) (±0.320) (±2.42) (±1.94)
4L 0.51 0.085 0.18 0.36 0.61

(±19.10 (±13.430) (±38.9) (±18.32)
5L 0.57 0.107 0.23 0.42 0.25

(±33.32) (±3.602) (±21.7) (±19.63)
6L 0.50 0.036 0.40 0.40 0.08

(±2.14) (±0.034) (±2303.0) (±2.62)
7L . procedura-optymalizacji rozbi~żna

8L 1.37 0.010 0.19 0.22 0.326
(±6.05) (±0.050) (±51.4) (±6.84)

1P 0.87 0.560 0.61 0.69 0.26
(±105.8) (±0.096) (±3319.0) (±291.97)
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Na rys. S.2 - 5'.10 przedstawiono wyj ścia modeli siedmioko

morowych, odpowiadaj ące wynikom tabl. S. 6, na tle pomiarów i

wyjść modeli sześciokomorowych.

Do porównania otrzymanych modeli posłużyły wartości testów

statystycznych zamieszczone w tabl. S .7. Przy liczbie stopni

swobody licznika 1, liczbie stopni mianownika 6S-93, dla pozio

mu istotności O. OS, wartości krytyczne testu F wynoszą 4. 0

3 . 94 . Oznacza to, że dla przedstawionych w tabl. S. 7 wartości

statystyki F należy odrzucić hipotezę o nieistotności modelu

siedmiokomorowego dla nerek 1L, 2L, 3L, 4L (chociaż wartość

testu F jest tu bliska wartości krytycznej) i 6L, oraz modelu

sześciokomorowego dla nerki 5L i 4L. Wyniki testu AlC wskazują

jako najlepsze modele siedmiokomorowe dla nerek 1L, 2L, 3L, SL,

zaś sześciokomorowe dla nerek 6L, 8L i lP. Testy FPE wskazują

jako najlepsze modele siedmiokomorowe dla nerek 1L, 2L, 3L, 4L

i SL, zaś sześciokomorowe dla nerek 6L, 8L i lP.

Na podstawie ocen parametrów wyznaczonych w rozdz. 4 i w tym

rozdziale obliczono średnie wartości parametrów przepływu i ich

odchylenia standardowe dla modeli układu krwionośnego i dla mo

deli nerek. Tabl.S.8 zawiera średnie parametry przepływu- a, c,

a c' d, ad i b oraz odchylenia standardowe tych parametró~ (li

czone po zbiorze modeli) dla wszystkich rozważanych w pracy ma-

'deli, poczynając od najprastszych, a kończąc na siedmiokomora

wych.

wartości parametrów zamieszczonych w tabl.S.8 wskazują, że

jednokomorowe modele układu krwionośnego prowadzą do wyznacze

nia zaniżonych ocen parametrów. Wobec tego należy przyjmować

przynajmniej dwukomorowe modele układu krwionośnego. Wyj ątek

stanowią tu może modele dla nerek chorych, jednak wartości

średnie były tu liczone z bardzo małych prób, często dwuele

mentowych. Model trójkomorowy ma spore wartości odchyleń stan

dardowych (duży rozrzut parametrów w modelach). Częściowo doty

czy to też modelu siedmiokomorowego, dla którego dodatkowo ot

rzymano dużą wartość średnią oceny parametru a. Odchylenia

standardowe dla modelu siedmiokomorowego są większe niż dla ma-
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Tabl. 5.7. wartości testów statystycznych dla modeli
otrzymanych metodą pośrednią oraz z wyko
rzystaniem dekompozycji

Nerka Test Model Model Model Model
5-kom. (5.12) 6-kom. 7-kom.

s 0.41 0.30 0.27

1L F 58.0 57.27 112.071
AlC 150.14 43.00 132.001
FPE 0.193 0.106 10. 08 9 i
s 0.97 0.83 0.93 0.79

2L F 1.29 ·7.27 119.431
AlC 226.18 200.00 219.00 1198.001
FPE 1.001 0.79 1.01 10.751
s 0.47 0.29 0.25

3L F 121.0 115.49 116.471
AlC 169.70 40.00 121.001
FPE 0·.252 0.096 10.0751
s - 0.65 0.63 0.61
F - 8.26 14.6414L AlC - 162.00 149.001 158.00
FPE - 0.470 0.466 10.44 71
s 0.27 0.26 0.25

5L F 8.03 15.571 3.18
AlC 127.09 23.00 121.001
FPE 0.068 0.077 10.0751
s 0.42 0.38 0.38 0.41

6L F 0.25 O 166. 811
AlC 161.73 18 0. 0 01 84.00 97.00
FPE 0.201 10.1601 0.164 0.180
s 27.09 26.88 nlezbleż.

7L F 0.75 1.32 nlezbleż.

AlC 562.30~ 856.00 nlezbleż.

FPE 814.80 825.49 nlezbleż.

s / O. 32 0.32 0.32

8L F 2.16 O O
AlC 179.86 168.001 72.00
FPE 0.113 11.1131 1.122
s 0.29 0.26 0.26

1P F 15.13 116.111 1.69
AlC 125.20 122.001 26.00
FPE 0.097 10.0811 0.082

delu sześciokomorowego. Ogólnie poprawa dopasowania parametrów

dla modelu siedmiokomorowego w porównaniu z sześciokomorowym

jest dyskusyjna, a jeżeli jest, .t;o niewielka. Dla modeli ne-
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rek, z wyjątkiem modelu trójkomorowego, otrzymano bardzo

zbliżone wartości średnie ocen parametrów b.

Tabl.5.8. Parametry przepływu a, c, a c' d, ad i b dla modeli
rozważanych w pracy

Model a c a d ad bc

modele układu krwionośnego

0.09 - - -- -l-komorowy (ta. 04)

0.16 0.52 0.S2 -- -2-komorowy (t O. 10) (tO.26) (tO.56)

0.18 0.67 O.SO 0.79 0.66 -3-komorowy (tO.14) (tO.61) (tO.79) (tO.72) (tO.64)

modele nerek - nerki zdrowe
0.11 0.76- - - - (tO.37)3-komorowy (±0.04)

0.05 0.45- - - -S-komorowy (±0.05) (±0.12)

0.20 0.13 1.02 0.49- -6-komorowy (±0.18) (±O.OS) (±0.57) (±0.24)

0.38 0.46 0.25 0.08 0.17 0.48
7-komorowy (±0.28) (±0.21) (±0.15) (±0.03) (±0.08) (±0.18)

modele nerek - nerki chore
0.24 0.42- - - - (±0.24)3-komorowy (±0.26)

0.11 1.31 0.81 0.39- -4-komorowy (tO.09) (tO.61) (±0.40) (±a.a4)

S-komorowy
O. 05 ~ 0.45- - - -(tO. 05) (±0.O5)

I

Dodatkowo w tabl. 5.9 przedstawiono wartości średnie para-

·metrów występujących w wykładnikach funkcji (5.9), opisującej

wyj ście z. nerki dla modelu sześciokomorowego.

wartości te pozwalają na orientację, w jakim obszarze

parametrów należy poszukiwać wartości występujących w

wykładnikach równania (5.9) dla zdrowej nerki. Tutaj będą użyte

w dalszych obliczeniach.
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Tabl.5.9. wartości średnie paramet
rów (i ich odchyleń standardowych)
występujących w wykładnikach sześcio

komorowych modeli nerki (5.11)

k 1 k 2 P

(odch.st.) (odch. s t . ) (odch. st. )

0.64 0.034 0.49
(±0.35) (±0.020) (±0.22)

Uzyskane wyniki dla osób 1-8 posłużyły do estymacj i .parame

trów modeli sześciokomorowychdla danych z Centralnego Szpitala

Klinicznego w Warszawie (osoby 9-13). Sposób postępowania był

następujący: przyjmując na początek wartości parametrów k 1, k 2
i p otrzymane dla osób 1-8 wyznaczono za pomocą regreSJl linio

wej wartości współczynników f 1 , f 2 i f 3 . otrzymane w ten sposób

parametry przyjęto za punkt początkowy dla procedury szukającej

optymalnych wartości parametrów modeli. Miały one wartości k 1,
k 2, p, f 1 , f 2 , f 3 odpowiednio równe: -0.2762, -0.0134, -0.2036,

201.8683, 8.1933, 14.2330. Jako procedurę optymalizacyjną za

stosowano procedurę Marquardta. ,.procedura ta jest wrażliwa na

dobór punktu startowego; niewłaściwy dobór powoduj e zbieżność

algorytmu do minimum lokalnego. Końcowe wyniki obliczeń zamie

szczono w tabl.5.10.::- Jak można zauważyć na rys. 5.12 - 5.21,

wyznaczone modele dobrze pokrywają się z pomiarami. Św~adczy to

o poprawnym doborze struktury modeli i właściwym wyborze punktu

początkowego dla procedury optymalizacyjnej. Zauważmy, że użyte

tu pomiary były wykonywane zupełnie niezależnie i z innym kro

kiem próbkowania niż pomiary dla osób 1-8. Pośrednio potwierdza

to też poprawność uzyskanych wcześniej modeli.

W niniejszym rozdziale zaproponowano ulepszony sposób wyz

naczania modeli górnego układu moczowego z zastosowantem dekom

POZYCJ1. W p.3.1. wyznaczono modele układu krwionośnego, które

pełnią tutaj rolę pomocniczą. Przedstawiona metoda z zastosowa

niem dekompozycji doprowadziła do modeli wykazujących wyraźną
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Rys.S.14. Wyjście modelu sześcio

komorowego na tle pomiarów dla
danych z Centralnego Szpitala
Klinicznego dla nerki lOL.

Rys.S.13. Wyjście modelu szeSClO
komorowego na tle pomiarów dla
danych z Centralnego Szpitala
Klinicznego dla nerki 9P

Rys.S.12. Wyjście modelu szeSClO
komorowego na tle pomiarów dla
danych z Centralnego Szpitala
Klinicznego dla nerki 9L.

t

t

pomiary

pomiary

pomiary

model

------ model

- - - --- model

mp.

imp.
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~s.5.15. Wyjście modelu szeSClO
komorowego na tle pomiarów dla
danych z Centralnego Szpitala
Klinicznego dla nerki lOP.

Rys.5.l6. Wyjście modelu szeSClO
komorowego na tle pomiarów dla
danych z Centralnego Szpitala
Klinicznego dla nerki IIL.

-Rys.5.17. Wyjście modelu sześcio

komorowego na tle pomiarów dla
danych z Centralnego Szpitala
Klinicznego dla nerki lIP
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imp.

pomiary

model

pomiary

- - - -- model

Rys.5.l8. Wyjście modelu szeSClO
komorowego dla danych z Central
nego Szpitala Klinicznego dla
nerki 12L.

t

~ys.5.l9. Wyjście modelu szeSClO
komorowego dla danych z Central
nego Szpitala Klinicznego dla
nerki l2P

t

imp.

pomiary

model

i;

. Rys.5.20. Wyjście modelu sześcio

komorowego dla danych z Central
nego Szpitala Klinicznego dla
nerki l3L

t
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imp.

pomiary

model

.Rys.5.21. Wyjście modelu szeSClO
komorowego na tle pomiarów dla
danych z Centralnego Szpitala
Klinicznego dla nerki 13P

t
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poprawę dopasowania wyjść do pomiarów w stosunku do modeli o

trzymanych w rozdz.4. Okazuje się, że przyjęcie w punkcie

początkowym procedury optymalizacji dokładniejszych ocen para

metrów układu krwionośnego pozwala na uzyskanie dokładniejszych

modeli. Podobnie jak w p.3.1 można stwierdzić różnice w jakości

modeli przy przyjęciu dwukomorowego i trójkomorowego modelu

Tabl.5.10. Wyniki identyfikacji modelu sześciokomorowego dla
pomiarów z Centralnego Szpitala Klinicznego

Nerka k 1 k 2 f 1 f 2 f 3
Reszt.p od. st.

9 L 1.17 0.035 0.94 553.04 6.01 63.52 0.28

9 P 1.03 0.031 0.87 622.46 5.28 53.10 0.31

10 L 0.66 0.066 0.55 844.05 3.93 44.63 0.44

10 P 0.75 0.088 0.62 699.52 6.76 43.65 0.36

11 L 0.64 0.021 0.48 412.25 4.85 31.02 0.61

11 P 0.57 0.003 0.48 847.81 2.36 39.54 0.42

12 L 0.91 0.055 0.76 608.88 7.99 46.36 0.51

12 P 1.05 0.050 0.87 654.22 7.73 59.75 0.20
-,

13 L 0.61 0.051 0.51 540.84 6.02 27.95 0.36 .
~

13 P 0.59 0.102 0.340 -12.54 33.44 -2.48 O. 31 i

układu krwionośnego. W 2/3 przypadków modele z trójkomor9wym

modelem układu krwionośnego (modele siedmiokomorowe) są lepsze.

Jednak modele dla osób 6 i 8 są gorsze, a poza tym dla pomiarów

zakłóconych w przypadku osoby 7, procedura optymalizacj i dla

modelu siedmiokomorowego okazała się niezbieżna. Poza tym

różnice w wynikach dla modeli sześcio- i siedmiokomorowych są

nieznaczne, zarówno jeśli chodzi o wartości standardowych sum

resztowych, jak i o wartości testów statystycznych. Oprócz te

gomo~ele siedmiokomorowe mają nieakceptowalnie duże odchylenia

~standardowe'ocenparametrów. W praktyce konieczność podjęcia za
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każdym razem decyzji, czy należy wybrać model sześciokomorowy

czy siedmiokomorowy jest niedogodna. Ze wszystkich tych

względów dla zdrowego układu moczowego proponuj e się przyj ąć

modele sześciokomorowe, czyli modele z dwukomorowym modelem

układu krwionośnego. Wyniki uzyskane dla pomiarów z Centralnego

Szpitala Klinicznego także potwierdzają poprawność wyboru tego

modelu .

I
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6. IDENTYFIKACJA PĘCHERZA MOCZOWEGO

C(t)

138

A(t)

B1R(t) BlL(t)

BR(t)
b 1L b l R BL(t)

B2R(t) B2L(t)

b 2L b 2R

C pet) ~
Rys. 6.1. Model układu moczowego

6.1. Model ukladu moczowego

Wyniki identyfikacji nerek z rozdz.4 i 5 oraz dane pomiaro

we uzyskane z Zakładu Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala

Klinicznego w Warszawie umo~liwiły identyfikację ostatniego od

cinka dolnego układu moczowego - pęcherza moczowego. Dane za

wierają pomiary promieniowania obu nerek oraz pomiary promie

niowania pęcherza, nie zawierają natomiast pomiarów promienio

wania z krwi.

Dane, na podstawie których wykonano model, opisano w

rozdz.l w p.l.4. Są to dane dla osób 9, 10, 11, 12 i 13. W

rozdz.l znajdują się równie~ wykresy tych danych.

Układ moczowy składa się z układu krwionośnego, układu ne

rek i pęcherza moczowego. Do pęcherza moczowego wpływa mocz z

miedniczki nerkowej ka~dej nerki,. co stanowi pewną frakcję

całego mierzonego promieniowania z nerki. Proces ten zachodzi

a~ do napełnienia pęcherza moczowego.

Model pełnego układu moczowego przedstawiono na rys. 6.1.

Model ten skła~a się z modelu układu krwionośnego, modelu nerek

i modelu .pęcherza moczowego.



stosując zapis operatorowy Laplace'a z (6.1) i (6.3) dostajemy

(6.3)

'(6.4)

(rozdz.3)
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BIL (s) (s+b1L) = aL-A(s)
dwukomorowego modelu układu krwionośnego

B (O·) = O1L

6.2. Model pęcherza moczowego

Komora A reprezentuje krew w układzie naczyniowym, komora C re

prezentuje przestrzeń pozanaczyniową. Komory BIL i B2L stanowią

częsc miąższową i miedniczkową lewej nerki; analogicznie komory

B1R i B
2R.

Komora P reprezentuje pęcherz. Rozważany model jest

modelem sześciokomorowym (z ?wukomorowyrn modelem układu krwio

nośnego) z dodatkowo dołączoną komorą pęcherza moczowego. Z

rozdz.4 wynika, że jakkolwiek model siedmiokomorowy (z

trójkomorowym modelem układu krwionośnego) jest nieco

dokładniejszy od modelu sześciokomorowego, to różnice te są

nieznaczne, gdyż dotyczą drugiego miejsca po przecinku w

wartościach resztowego odchylenia standardowego. Poza tym, w

trakcie identyfikacji modeli siedmiokomorowych występowały

kłopoty ze zbieżnością, co uniemożliwiło uzyskanie wartości pa

rametrów dla osoby 7. Wobec tego przy tworzeniu pełnego modelu

układu moczowego wybrano model z dwukomorowym układem

krwionośnym. W rezultacie pełny model układu moczowego łącznie

z komorą pęcherza moczowego jest, jak ilustruje rys.6.1, sied

miokomorowy.

Dla



zależność opisująca zmianę zawartości substancji w komorze A ma

postać

-k t -k t
A(t)

1
+ P 2

2= P1e

Wobec tego

A(s)
Pl

+
P2

= s+kl s+k
2

Z (6.4) otrzymujemy

(6 • 5)

(6 • 6)

(6 • 7)

(6.8)

(6.9)

(6.10)

(6.11)

=
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Z identyfikacji z rozdz.4 wynika, ze b
1L=b2L,

~lL aLPl b 1La LP 2
B2L ( s ) = 2 + 2

(p+k1) (s+b1L) (s+k2 ) (s+b1L)

w dziedzinie czasowej zależność (6.7.) przybiera postać

-k1 t -blLt -k2t -b1Lt
e - e e - e

bIL-kI + a LP2 b I L-k2

Przekształcając (6.2) otrzymujemy

blLaLPl

w dziedzinie czasowej zależność (6.10) przyjmuje postać

więc



(6.12)

Ilość substancj i promieniotwórczej w pęcherzu jest całką z

dopływów z miedniczek lewej i prawej nerki

P(t) = ![b2L' B2L (x ) + b2R' B2R (x ) ] dx (6.13)

Wyprowadzimy teraz zależność (6.13) w postaci rozwiniętej.

Obliczmy całkę nieoznaczoną z wyrażenia B2L(t)

J B2L (t ) d t =
-k t

1e
-k t

2e

(6.14)
aLP2(b1L-k2) ) 1 -b1Lt

2' .(t+-)e
(k

2-b1L) b 1L

b1LaLP1 -b1Lt aLP1 (b1L-k1)
(t+ b

1
)

-b1.Lt

+ + e
2

e
2 b 1LblL (k1-b1L) (kl-bi L) iL

blL~LP2' -b
1L

t aLP2(b1L-k2)
(t+ b

1
)

-b1Lt

+ ee ' + =2 2 bILb1L(k~-b1L) (k2- b 1L) lL

=
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Przekształcając dalej otrzymujemy

-k t
1e

-k t
2e

a LP2
2 )e-b 1Lt

(k2-b1 L )

+[ aLP1(blL-~1) +
(kl-b l L)

(6.15)

Dla B
2R

możemy zapisać analogicznie

f B2R(t)dt =
-k t

2e

+(----2 +
(kl-bl R)

-blRt
e (6.16)

Ponieważ b 2 L= bIL i b 2R= b 1R

P(t) = b 1L JB2L(x)dx + b 1R JB2R(x)dx (6.17)

I

o

W takim razie

o

pet) =
-k t

1e
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+ blLaL(
Pl P2 -blLt

2 + 2 ) e
(k1-b1L) (k2-b1L)

+ b 1aL'
[ Pl (b l L-kl) P2(b1L-k2) ] (t+ b l )

-bILt
2 + 2

e
(kI-bIL) (k2-bI L) IL

-k t
1e

-k t
2e

(6.18)

.(6 • 19)

-b1Rt
e(t+ b l )

1R

P2(bl R-k;) ]

(k
2-b1R)

- PO

Zależność dla PO ma postać

PO

--.
Z zależności (6.18) wynika, że do identyfikacji pęcherza

po~rzebna jest znajomość wartości aL' aR,k l' k2, bIL' b 1R, Pl

i p2 . wartoś ci aL i aR' jak widać na rys. 6.1, wpływają na
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szybkość przepływu krwi z komory A do obu nerek. Wartości kI'

k 2 i Pl' P2 są parametrami odpowiedzialnymi za działanie komory

A, co wynika z zależności (6.5). Współczynniki kI i k 2 wchodzą

do wykładników funkcj i wykładniczych o podstawie naturalnej,

natomiast Pl i P 2 są współczynnikami liniowymi zależności

(6.5). Parametry bIL i b 1R są związane z działaniem nerki (rys.

6.1) i decydują o szybkości przepływu substancji z części

miąższowej nerki do miedniczek nerkowych.

Ponieważ dane nie zawierają pomiarów układu krwionośnego,

zastosowano metodę analogiczną do proponowanej w rozdz. 5 .

Wartości kI ik2 oraz bIL i b l R otrzymuje się z identyfikacji

górnego układu moczowego na podstawie renogramu, korzystając z
zależności

Przejdziemy teraz do wyznaczenia wartości parametrów aL'

aR' Pl i P2 • wielkość a=aL+aR jest związana, co wykazano w

rozdz.4 z parametrami k l,k2,Pl,P2 następującą zależnością

Oznaczmy

Wobec tego

k 1k2(P1+P2)
(6.21)a =

P 1k 2+P2k1

BIL = a LP1 ; B2L = aip 2 (6.22)

BIR = aRP1
. B2R = aRP 2 (6.23),

Pl
k 1k2 (1+-· B2L

P2 k 1k 2(1+ BIL)
a = =

P k" B2L k
k 2
+~ k .2+ B1L 1

Pl 1

lub a =
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stąd

B1L= BIR

(6.25)

(6.26)

(6.27)

B1L
B1R

a BIL
aL = B1R + B1L

aL

aR

= a-aL ' więc

Z (6.23) wynika, że

Ponieważ

Zwróćmy jednak uwagę, że analogicznie do (6.25) możemy zapisać:

aL B2L (6.28)-- = B2RaR
stąd otrzymamy analogiczną do (6.27) zależność

a B2L (6.29)a =L B2R+B2L

Ponieważ zależność (6.24) może mieć dwojaką postać, więc z

(6.27) i (6.29) otrzymamy cztery wartości aL- wartości używane

w pracy do obliczeń stanowią średnią arytmetyczną tych

wartości.

Aby obliczyć wartości parametrów Pl i,P2 zauważmy, że wiel

kości aLPl i a LP2 dla nerki lewej i odpowiednio aRPl i a RP2 dla

nerki prawej wchodzą linibwo do równania opisującego renogram.

Równanie opisujące renogram, jak wykazano w r-oz dz . 4, ma postać

(6.30)

stosując przekształcenieLaplace'a otrzymujemy

2
s BL(S) - sBL(O) - BL(O) + (bl L+b 2L) (SB(S)-BL(O)) + blLb2LBL(s)=
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stąd

2
s BL(S) - aLM + s(blL+b2L)BL(S) + blLb2LBL(S) =

= aL(SA(S)-M) + aL(blL+b2L)A(S)

Wobec tego

(6.31)

(6.32)

Podstawiając A z zale~ności (6.6} i uwzględniając, ~e b 1L=b2L
otrzymujemy

BL(S) (s+b1L) 2= aL(--~

stąd

P2 )+k (S+2b1L)s 2
(6.34)

(6.35)

Po przekształceniu do dziedziny czasowej otrzymujemy

BL(t) = a pL 1

-k t
1-k e +

1
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(6.36)

stąd po kolejnych przekształceniach otrzymujemy

(6.37)

Wyrażenie (6.37) i analogiczne wyrażenie dla prawej nerki poda

ją w sposób szczegółowy zależność wyjścia modeli nerki od para

metrów modeli układu krwionośnego i nerek. Pozwala ono na wyz

naczenie członów a LP1 i a LP2 metodą regresji liniowej na pod

stawie pomiarów renogramu. Tabl. 6.2 zawiera wyniki tych obli

czeń.

Tabl. 6.2. Wartości a LP1 ' a LP2 , a RP1
i aRP2 dla zależności (6.37)

Dane a LP1 a LP2 a RP1 aRP2
9 7.22 1.43 5.83 1.14

10 3.46 0.64 3.31 1.07
11 3.29 0.71 2.69 0.38
12 6.09 1.42 5.75 1.66
13 3.04 0.75 0.95 1.55

Znaj ąc wartości z tabl. 6. 1 i z tabl. 6. 2 można uzyskać

wszystkie potrzebne w zależności (6.18) wartości parametrów. Są

one przedstawione w tabl.6.3. Wartości aL' aR' ki' k 2 , Pl i P2
są w niej uśrednione.

Rys. 6.12 - 6.16 przedstawiają przebiegi pomiarów i modeli

pęcherza moczowego.
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Tabl.6.3. wartości parametrów układu moczowego potrzebne do
obliczenia zależności (6.18) opisującej napełnianie

pęcherza moczowego

OSOBA aL aR kI k 2 Pl P2 b l L b 1R
9 0.0501 0.0456 0.5499 0.0165 136.09 26.85 0.4674 0.4324

10 0.0531 0.0676 0.3528 0.0386 57.06 13.99 0.2758 0.3122
11 0.0362 0.0063 0.3033 0.0061 258.84 40.35 0.2393 0.2382
12 0.0528 0.0504 0.4898 0.0263 114.81 29.94 0.3805 0.4337
13 0.0365 0.0613 0.2992 O 0385 41.69 22.92 0.2567 0.1699

Jak widać, wyniki uzyskane z modelu analitycznego (6 • 18)

wykazują zadowalającą zgodność z pomiarami napełniania

pęcherza, pomimo że parametry aL' aR' Pl' P2' k 1 i k 2 używane w

obliczeniach są wartościami średnimi z parametrów otrzymanych

oddzielnie dla lewej i dla prawej nerki. Można by było tego u

niknąć stosując wielowymiarowe metody identyfikacji.

Zależność (6.18) opisuje zachowanie się zdrowego pęcherza

przy założeniu prawidłowo funkcjonującej reszty układu moczowe

go. Analogicznie można wyprowadzić zależności dla przypadków,

gdy jedna lub obie nerki funkcjonują nieprawidłowo.

Zauważmy, że" zadowalająca zgodność obliczonych wyjść modelu

pęcherza z pomiarami" wskazuje na poprawność poprzednio wyzna

czonych modeli górnego układu moczowego.
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7. ZAKOŃCZENIE

W pracy rozwiązano zadanie wyznaczania modelu układu moczo

wego człowieka. Wyznaczono modele układu krwionośnego, łączne

modele układu krwionośnego i nerek oraz model pęcherza moczowe

go. Modele nerek wyznaczono nowo opracowaną metodą identyfika

cJ l pośredniej, która umożliwiła przebadanie wielu modeli o

różnym stopniu złożoności. Rozwiązania uzyskane tą metodą po

traktowano jako punkty startowe dla regresji nieliniowej, co

pozwoliło uzyskać modele dokładniejsze. Korzystając z tych wy

ników zaproponowano sposób identyfikacji górnego układu moczo

wego oparty na dekompozycj i układu moczowego na dwie części:

część związaną z układem krwionośnym i część związaną z nerka

mi. W ten sposób uzyskano dokładne modele sześcio- i siedmioko

morowe układu krwionośnego i nerek. Po zastosowaniu testów sta

tystycznych i uwzględnieniu niedogodności wyznaczania modeli

siedmiokomorowych, zaproponowano wybór modelu sześciokomorowe

go. Wydaje się, że model ten ma wśród modeli komorowych najlep

szą strukturę, jaką można uzyskać pr~y tej dokładności pomiarów

i użytej metodzie identyfikacj i. W rozdz. 6 pracy wyznaczono

również jednokomorowy model pęcherza moczowego. ącznie więc

. zaproponowano siedmiokomorowy model całego układu moczowego.

Z przeglądu prac~dotyczącego omawianej tematyki wynika, że

przedstawiony model jest najbardziej złożonym modelem, jaki u

dało się dotychczas uzyskać. Daje on pewien obraz funkcjonowa

nia układu moczowego i pozwala na określenie niektórych ocen

ilościowych. Przykładowo, na podstawie prezentowanych modeli

.można wyznaczyć stosunek rozpływu krwi do obu nerek. Jest on

przy zdrowych nerkach wyznaczony przez stosunek aL do aR. Próbę

. praktycznego zast.caowan i a takiej metody podjęto w Centralnym

Szpitalu Klinicznym w Warszawie i wyniki oceniono jako intere

sujące. Wydaje się również, że omawiane modele nerek mogą być

~ użiteczne w farmakologii w badaniach nad dawkowaniem leków.

Modele przedstawione w pracy uzyskano stosuj ąc algorytmy

identyfikacji dla modeli o jednym wyjściu. Ze względu na postać
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zadania, z pomiarami w dwóch miejscach układu, bardziej odpo

wiednie mogłoby być zastosowanie algorytmów dla modeli o wielu

wyjściach. Zagadnienie to było teoretycznie rozpatrywane przez

Nahorskiego, Bogdan i studzińskiego (1985). Brak jest jednak

dotąd oprogramowania umożliwiającego przeprowadzenie obliczeń

komputerowych. Dzięki zastosowanemu tu podejściu z modelami o

jednym ,wyjściu i rozpatrywaniu cz ę ś c i.owyoh podmodeli możliwa

była bardziej szczegółowa analiza, czego wynikiem było na przy

kład wykrycie struktury nerki jako układu dwukomorowego o jed

nakowych stałych czasowych. Przy podejściu całościowym

właściwość ta naj prawdopodobniej nie zostałaby wykryta ze

względu na dużą liczbę parametrów. Ceną płaconą za użycie mode

li o jednym wyjściu była konieczność podwójnej, niezależnej es

tymacji niektórych parametrów, co prowadziło do kłopotów przy

konieczności wyboru wartości; przyjmowano wówczas średnią aryt

metyczną.

Poza tym podstawowym narzędziem stosowanym w pracy, dzięki

któremu udało się utworzyć modele znacznie bardziej złożone,

niż prezentowane w literaturze, stanowiła metoda identyfikacji

pośredniej.Były to pierwsze praktyczne próby stosowania tej

metody - pierwsze obliczenia dotyczące modeli nerek traktowano

wręcz jako jej testowanie. W dalszych obliczeniach metoda

pośrednia sprawdziła się na tyle, że, stanowiła już narzędzie

dość wygodne, lecz ciągle rozwijane i sprawdzane. W badaniach

przedstawionych w pracy skoncentrowano się na opisaniu modeli

układu moczowego otrzymanych przy użyciu opracowanego dotych

czas oprogramowania. Następnym etapem prac w tym kierunku może

być opracowanie oprogramowania dla modeli o wielu wyj ściach.

Doświadczenia uzyskane w niniejszej pracy będą wtedy mogły być

użyte do określenia struktury i szacunkowych wartości

parametrów takich modeli.
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