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Modelowanie matematyczne, stosowane stale w naukach fizycznych,

Jest obecnie coraz częściej używane do opisu i analizy układów i 

procesów biologicznych. Warto zatem zastanowić się, Jakie cele i 

zadania stawiamy podejściu modelowemu w biologii i medycynie oraz

Jakich trudności możemy się przy tym spodziewać.

Modelowanie matematyczne układu czy procesu, stanowiącego 

przedmiot badania, składa się z reguły z kilku etapów: konstrukcji 

modelu, Jego analizy oraz interpretacji wniosków, wynikających z 

tej analizy. Konstrukcja modelu polega na zapisaniu - w odpowiednio 

sformalizowanej postaci - przyjętych założeń i pewnej wiedzy a prio-

ri o badanym obiekci". Przyjęte założenia są z reguły wynikiem świa-
%

domie poczynionych uproszczeń i przybliżeń, których celem Jest u-

*Tekst artykułu stanowi częściowe odtworzenie referatu wygło-

szonego na Jedenastej Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Mate-

matyki, Rajgród, 20-29 IX 1982.
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możliwienie realnej, efektywnej pracy z modelem. Analiza modelu, 

w szczególności wybór podejścia ilościowego bądź jakościowego, sta-

nowi często istotny problem, któremu w dalszej części artykułu poś-

więcimy nieco więcej uwagi. W wyniku analizy modelu uzyskujemy 

wnioski, które można następnie konfrontować z dostępnymi faktami 

i obserwacjami (zwłaszcza tymi, które nie zostały wykorzystane 

przy formułowaniu modelu!). W przypadku zgodności - można akcepto-

wać model jako prawidłowy, przynajmniej na danym etapie wiedzy i 

w założonym z góry „zakresie zainteresowań". W przeciwnym razie - 

model należy odrzucić lub zmodyfikować. Najczęściej uzyskujemy też 

wnioski, przewidywania lub sugestie, które stanowią bodziec do dal-

szych badań eksperymentalnych i do dalszej pracy nad modelowaniem 

badanego procesu czy układu.

Tego rodzaju „recepta" brzmi prosto i jest z reguły stosowana 

w pracy z modelami w naukach fizycznych. Automatyczne stosowanie 

takiej „recepty” przy modelowaniu matematycznym obiektów i proce-

sów biologicznych napotyka jednak często na szereg poważnych trud-

ności. Należy sobie mianowicie zdawać sprawę z istotnej różnicy 

między podejściami modelowymi w dwóch wymienionych dziedzinach: 

naukach fizycznych i biologicznych. W tych pierwszych zakładamy 

zazwyczaj, że przedmiot badania jest „układem zamkniętym i izolo-

wanym" , co wprawdzie w rzeczywistości nigdy nie jest idealnie speł-

nione, lecz często jest spełnione w zadowalającym przybliżeniu. 

Konstruując na przykład prosty model wahadła, automatycznie niemal 

zaniedbujemy efekty tarcia i oporu ośrodka, rozciągliwość nici czy 

rozmiary ciężarka; w odpowiednim eksperymencie staramy się w miarę 

możliwości zredukować te efekty i przyjmujemy, że istotne cechy 

ruchu ciężarka wahadła są takie same jak w wyidealizowanym przy-
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padku wahadła matematycznego. Przystępując do modelowania układów 

biologicznych, w szczególności żywych obiektów, musimy być świado-

mi tego, źe nieodłączną cechą żywego obiektu jest stała wymiana ma-

terii i energii z otoczeniem; bez tych procesów obiekt po prostu 

nie byłby ż y w y .  Założenie o „izolacji" modelowanego układu, czy-

li konstrukcja zamkniętego modelu, wymagałaby zatem znacznego roz-

szerzenia tego, co w danym zagadnieniu określamy jako u k ł a d .  

Rzetelne i pełne uwzględnienie tej sytuacji prowadziłoby do znacz-

nego rozbudowania modelu matematycznego, często w takim stopniu, 

że efektywna praca z modelem stałaby się niemożliwa. Drugą istotną 

cechą obiektów i procesów biologicznych jest ich ogromna złożoność. 

We wszystkich niemal procesach, zachodzących w żywych organizmach, 

bierze udział ogromna liczba oddziaływań i procesów „elementarnych". 

Sterowanie tymi procesami jest realizowane w przyrodzie ze zdumie-

wającą precyzją, co nasuwa przypuszczenie, że w układach tych wys- 

tępuje odpowiednia i dostatecznie niezawodna organizacja i system 

sterowania, oparty na wewnętrznej hierarchii procesów.

Analiza własności złożonych obiektów fizycznych często polega 

na wydzieleniu „elementarnych" składników i procesów oraz próbie 

ich opisu, opartego na znajomości ich własności i oddziaływań mię-

dzy nimi. Analogiczne, „redukcjonistyczne" postępowanie przy bada-

niu i opisie złożonych obiektów biologicznych ma bardzo ograniczo-

ne zastosowanie, co wynika z wyżej wspomnianej złożoności obiektów, 

i obfitości zachodzących w nich procesów.

Modelowanie matematyczne obiektu czy procesu biologicznego wy-

maga zatem ostrożnej a zarazem efektywnej hierarchizacji procesów, 

które włączamy do konstrukcji modelu. Hierarchizacja ta dotyczy za-

równo względnej roli poszczególnych procesów, jak i ich charakterys-
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tyk czasowych - w zależności od tego, jakim etapem ewolucji czaso-

wej układu zajmujemy się w danym zagadnieniu. Przy nierozważnym, 

nieprzemyślanym postępowaniu przy konstrukcji modelu i jego anali-

zie można popaść albo w ślepy zaułek zbyt daleko posuniętego reduk-

cjonizmu, albo narazić się na przysłowiowe „wylanie dziecka z ką-

pielą", tj. pominięcie istotnie ważnych dla danego zagadnienia zja-

wisk. Te same niebezpieczeństwa grożą, oczywiście, przy modelowaniu 

w naukach fizycznych, ale w przypadku modelowania procesów biolo-

gicznych znacznie trudniej jest ustrzec się przed tymi niebezpie-

czeństwami.

Powyżej podano pewnego rodzaju schemat pracy z modelem oraz 

wspomniano, że wyniki jego analizy mogą stać się punktem wyjścia dla 

dalszych badań eksperymentalnych bądź dla modyfikowania modelu. Kon-

kretny wynik analizy, jego znaczenie poznawcze bądź praktyczne zale-

żą nie tylko od analizowanego problemu, ale i od typu modelu oraz 

podejścia zastosowanego do jego analizy.

Jedną z możliwych klasyfikacji modeli matematycznych w naukach 

biologicznych stanowi ich umowny podział na (A) modele „statyczne" 

i (B) modele „dynamiczne". Charakteryzują się one różną postacią 

związków matematycznych stanowiących model, różnym podejściem do 

ich analizy oraz - na ogół - odmienne są cele stawiane modelom typu 

(A) i (B) • W niniejszym artykule główną uwagę poświęcimy modelom 

dynamicznym.

(A). Model, który umownie nazwiemy „statycznym", ma postać

związku (lub związków) między wielkościami stanowiącymi 

przedmiot pomiarów:
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(1) f  ( x v  x 2 , . . . ,  xn ) = O.

W najprostszym przypadku mamy do czynienia ze związkiem postaci

(2) y = f (x) ,

gdzie x i y są wielkościami mierzonymi bezpośrednio lub wyznacza-

nymi pośrednio na drodze odpowiednich procedur eksperymentalnych.

W funkcjach czy f występują z reguły wielkości niezależne (bądź 

słabo zależne) od zmiennych, zwane parametrami modelu. Postać mate-

matyczna związku (1) czy (2) może wynikać z naszego wyobrażenia a 

priori o własnościach badanego obiektu bądź z analizy danych doś-

wiadczalnych xi i dopasowania do ich zbioru analitycznej postaci 

związku - modelu matematycznego. Oczywiście w tym drugim przypadku 

pożądana jest „teoretyczna", choćby a posteriori, interpretacja 

postaci funkcji wiążącej zmienne modelu. Bez takiej interpretacji 

uzyskana postać modelu stanowi co najwyżej użyteczne narzędzie słu-

żące do obliczania jednej z wielkości x^, gdy znamy wartości pozos-

tałych zmiennych,

Jako przykład modefu „statycznego" można wymienić funkcję, opi-

sującą tzw. krzywe przeżycia, badane i wykorzystywane w radiobiolo-

gii. Krzywa przeżycia (przykład takiej krzywej przedstawiono na 

rys. 1) podaje zależność procentu (S) komórek, które „przeżyły" i 

nie utraciły zdolności do proliferacji po napromieniowaniu ich daw-

ką D określonego promieniowania jonizującego. Związek matematyczny, 

który w sposób zadowalający opisuje kształt krzywej przeżycia ma 

postać:
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(3) ln S = - —  + (ln n)[l - e“D/D0ln n] . 

D0

Rys. 1.

Model (3) wynika z tzw. teorii tarczy, w którym zakłada się, że 

letalne uszkodzenie komórki jest wynikiem odpowiedniej liczby „tra-

fień" i lokalnych uszkodzeń przez promieniowanie jonizujące. Nie 

wchodząc w dyskusję słuszności modelu tarczy, można się ograniczyć 

do stwierdzenia, że model (3) spełnia swoje podstawowe zadanie, 

jeżeli pozwala na ̂ podstawie pewnej liczby pomiarów wielkości S i D 

wyznaczyć parametry n i Dq , a następnie - w innych przypadkach - 

mierząc wartość dawki D (i wykorzystując znajomość parametrów n i 

Dq ) obliczać procent komórek, które „przeżyły", S, ze wzoru (3). 

Znaczenie modelu wzrasta, jeżeli eksperymentalne pomiary umożliwia-

ją wyznaczenie parametrów modelu dla różnego rodzaju promieniowa-

nia, różnej jego energii i różnych typów komórek. Otwiera się wów-

czas droga do głębszej interpretacji modelu i jego parametrów, a 

model staje się nie tylko użyteczny praktycznie, lecz i poznawczo. 

Dla celów praktycznych szczególnie ważne jest możliwie dokładne 

wyznaczenie numerycznych wartości parametrów modelu, dla celów poz-

nawczych istotne jest ponadto uchwycenie jakościowych cech modelu,
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zależności Jego parametrów od użytego promieniowania czy od warun-

ków, w Jakich przebywają badane komórki.

Celem powyższych uwag nie była szczegółowa analiza modelu (3), 

lecz raczej podanie prostego przykładu, ilustrującego stosowanie 

modeli „statycznych", którymi w dalszym ciągu tego artykułu nie 

będziemy się zajmować.

(B). Modele matematyczne, które w ramach zaproponowanej umow-

nej klasyfikacji nazwaliśmy „dynamicznymi", mają postać 

układów równań różniczkowych zwyczajnych z pochodnymi względem 

czasu bądź równań różniczkowych cząstkowych (z pochodnymi wzglę-

dem czasu i względem współrzędnych przestrzennych). Zmiennymi mode-

lu mogą być różne wielkości, których wybór zależy od zagadnienia; 

często zmiennymi dynamicznymi są liczebności populacji, stężenia 

substancji, charakterystyki fizyko-chemiczne rozważanych obiektów 

itp. Przedmiotem modelowania jest badanie ewolucji w czasie bada-

nego układu biologicznego.

Postać modelu dynamicznego dla układu, opisywanego przez zmien-

ne x^, jednorodnego w przestrzeni, można zapisać w postaci:

dx,-'
(4) = Fj (x>., x?, ••*, 3Cn)» i = 1» 2, •••, n.

dt n

Jeżeli w funkcjach F^ nie występuje explicite czas t, to model ok-

reślamy jako autonomiczny.

Omówienie ogólnych reguł postępowania przy konstruowaniu i ana-

lizie takich modeli dynamicznych poprzedzimy opisem klasycznego 

przykładu modelu „drapieżnik-ofiara" (najprostszy wariant modeli 

typu Lotki-Yolterry).
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Rozważamy populację drapieżników o liczebności x i populację 

ofiar o liczebności y. Obie zmienne dynamiczne są funkcjami czasu. 

Zakładamy, że na rozważanym terenie (układ izolowany!) pożywienie 

ofiar Jest niewyczerpywalne tak, że gdyby niu zgubne dla ofiar 

spotkania z drapieżnikami populacja ofiar rozwijałaby się nieogra- 

niczenie ze współczynnikiem wzro.tu ^ , tj. zgodnie z równaniem 

= czyli przyrost populacji na Jednostkę czasu byłby propor-
dt
cjonalny do jej liczebności. Uwzględnienie spotkań z drapieżnikami 

wymaga wprowadzenia członu ujemnego, proporcjonalnego do iloczynu 

x*y, a więc proporcjonalnego do prawdopodobieństwa realizacji spot-

kania na danym, ustalonym terytorium, czyli

(5a) = $ y  - cTxy .
dt

Podobnie konstruujemy równanie różniczkowe dla liczebności drapież- 

ników, zakładając, że ich Jedynym pożywieniem, a więc i warunkiem 

rozmnażania i przyrostu populacji są ofiary, a w ich nieobecności 

populaoja drapieżników skazana Jest na wymarcie (człon ujemny ze 

współczynnikiem śmiertelności oc):

(5b) -Ś2L » -ocx + (3xy. 
dt

Model matematyczny dla współistniejących na danym terenie popula-

cji ofiar i drapieżników Jest zatem układem dwóch równań różnicz-

kowych (5afb). Rozwiązaniem tego układu są - niedostępne w nieuwik- 

łanej postaci - funkcje x(t, Xq , yQ) i y(t, xQ , yQ) , gdzie xQ i y0
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są wartościami początkowymi zmiennych x i y. Otrzymanie kształtu 

zależności x(t) i y(t) dla zadanych wartości początkowych jest o- 

czywiście możliwe, np. na drodze rachunków numerycznych, ale wyni-

kiem takiej procedury jest obraz zachowania się w czasie (ewolucja 

układu w czasie) dla konkretnych wartości parametrów układu i dla 

konkretnego stanu (stanów) początkowego. Bez przeprowadzenia wstęp-

nej, jakościowej analizy układu równań nie możemy mieć pewności, 

że przy innych stanach początkowych lub/i innych wartościach para-

metrów niż użyte w rachunkach numerycznych nie może być realizowa-

na jakościowo różna ewolucja układu w czasie. Oczywiście tego ro-

dzaju wątpliwości nie trapią nas wówczas, gdy interesuje nas kon-

kretny układ o dobrze znanych parametrach i określonym stanie po-

czątkowym. Podejście „ilościowe" jest wówczas w pełni uzasadnione. 

Należy jednak pamiętać, że w przypadku procesów czy obiektów biolo-

gicznych wartości numeryczne parametrów na ogół nie są znane dok-

ładnie, często - nie znamy ich wcale. Ponadto przedmiotem zainte-

resowania jest często właśnie problem możliwości jakościowych zmian 

przebiegu ewolucji czasowej układu przy zmianach wartości paramet-

rów bądź w zależności od stanu początkowego. Stwierdzenie tych efek-

tów drogą symulacji numerycznych jest wprawdzie w zasadzie możliwe, 

ale niemal nigdy nie daje pełnej gwarancji uchwycenia odmiennej dy-

namiki układu, np. wówczas, gdy pojawia się ona w szczególnie wąs-

kim przedziale wartości parametrów lub w małym zakresie wartości 

początkowych. Celem analizy j a k o ś c i o w e j  układu dynamicz-

nego jest stwierdzenie charakteru ewolucji układu w czasie i zbada-

nie, czy charakter ten zależy od wartości parametrów i od stanu po-

czątkowego. Stosowane są w tym celu metody jakościowej teorii rów-

nań różniczkowych. W przypadku omawianego wyżej przykładu modelu
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„drapieżnik-ofiara", prosta analiza prowadzi do wniosku, że obie 

zmienne dynamiczne ulegają periodycznym oscylacjom w czasie, przy 

czym fazy ich oscylacji są względem siebie przesunięte, a ich am-

plitudy zależą od stanu początkowego układu.

Dogodną prezentację ewolucji charakteru układu w czasie stanowi 

tzw. obraz fazowy układu, gdzie chwilowy stan układu reprezentowany 

jest przez punkt o współrzędnych x^, x^, ..., xn w n-wymiarowej 

przestrzeni fazowej, a ewolucję układu w czasie obrazują trajekto-

rie układu - krzywe, po których punkt-obraz porusza się w czasie. 

Oczywiście obraz fazowy w wielowymiarowej przestrzeni (n>3) na o- 

gół nie nadaje się do wizualnej percepcji, jednakże zdumiewająco 

często modele dynamiczne występujące w naukach biologicznych udaje 

się zredukować do układów o niezbyt wielu, często trzech lub dwóch 

równań. W takich przypadkach jakościowa analiza układu jest względ-

nie prosta, a szkic obrazu fazowego dobrze ilustruje zachowanie się 

układu, jego ewolucję w czasie.

<5

Rys. 2.

W przypadku modelu (5) analiza układu jest prosta i prowadzi do 

obrazu fazowego naszkicowanego na rysunku 2. Na rysunku naszkicowa-

no tylko kilka trajektorii; w rzeczywistości jest ich nieskończenie 

wiele, gęsto wypełniających przestrzeń fazową. Analiza układu pro-

wadzi też do wniosku, że trajektorie fazowe są niestabilne, co oz-
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nacza, że układ wyprowadzony (np. na skutek chwilowej fluktuacji 

z obieganej trajektorii, kontynuuje swoją ewolucję w czasie po no-

wej, również zamkniętej trajektorii, przy czym amplitudy oscylacji 

wartości zmiennych są inne niż poprzednio. Ta niestabilność trajek-

torii wraz z nieuchronnymi w rzeczywistych układach fluktuacjami, 

wywołanymi np. przez niekontrolowane, przypadkowe zmiany warunków 

zewnętrznych, sprawia, że rozważany przez nas układ może wręcz 

przestać istnieć: zdarza się to, gdy aktualny jego stan odpowiada 

^punktowi znajdującemu się zbyt blisko jednej z osi przestrzeni fa-

zowej, czyli gdy liczebność jednej z populacji jest zbyt mała, aby 

populacja mogła istnieć (rozmnażać się). Uwzględnienie efektów 

fluktuacji można wprowadzić do analitycznej postaci modelu, co oczy-

wiście komplikuje jego analizę, bądź można badać wpływ fluktuacji 

na ewolucję czasową układu na drodze symulacji numerycznych.

Niewielka nawet modyfikacja modelu, np. rozważanego tu naj-

prostszego układu typu Lotki-Volterry, może jakościowo zmienić cha-

rakter ewolucji układu w czasie. Przykładem takiej modyfikacji jest 

wprowadzenie do modelu dwóch dodatkowych założeń: (i) że w popula-

cji ofiar występuje tzw. efekt ciasnoty (wynikający na przykład z 

ograniczonych zasobów pożywienia), co sprowadza się do dodania u-
p

jemnego członu proporcjonalnego do y w równaniu (5a), (ii) że „wy-

dajność” spotkań drapieżników z ofiarami charakteryzuje się wysyca-

niem przy wzroście liczebności ofiar, co odpowiada zastąpieniu pa- 

rametrów i cT w modelu (5) przez i odpowiednio. Zmodyfi-

kowany model ma postać:
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Analiza tego układu, której szczegółów nie podamy ze względu na 

szczupłość miejsca, prowadzi do wniosku, źe ewolucja czasowa uk-

ładu zależy od wartości parametrów; Jeżeli parametry te spełniają 

pewne warunki (nierówności), to stan stacjonarny układu, odpowia-

dający zerowaniu się prawych stron równań różniczkowych, Jest sta-

nem niestabilnym typu ogniska, przy czym układ ma cykl graniczny 

stabilny - strukturalnie stabilną trajektorię zamkniętą. Oznacza 

to, że wszystkie trajektorie, niezależnie od stanu początkowego 

układu, dążą z biegiem czasu do cyklu granicznego. Z chwilą Jego 

osiągnięcia lub przynajmniej dostatecznego zbliżenia się do niego 

zmienne dynamiczne układu podlegają periodycznym zmianom w czasie 

ze stałym okresem i amplitudą. Możliwość występowania fluktuacji 

nie grozi w tym przypadku długotrwałym opuszczeniem cyklu ani uni-

cestwieniem układu. Szkic obrazu fazowego dla wyżej opisanego ukła-

du przedstawiono na rysunku 3. W przypadku gdy parametry układu nie

Rys. 3.

spełniają wyżej wspomnianych warunków, stan stacjonarny odpowiada-

jący współistnieniu dwóch populacji (xs .̂ ć  0 t y ^  ć 0) może mieć 

charakter siodła, węzła bądź ogniska stabilnego - w zależności od
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wartości parametrów. Mamy więc w rozważanym modelu do czynienia z 

efektem bifurkacji, tj. jakościowej zmiany charakteru ewolucji uk-

ładu w zależności od wartości parametrów. Odpowiednie wartości pa-

rametrów nazywamy ich wartościami bifurkacyjnymi.

Symulacja ewolucji czasowej układu może być przeprowadzona nume-

rycznie z ewentualnym graficznym przedstawieniem trajektorii na mo-

nitorze komputera, np. przez zastosowanie prostego algorytmu itera- 

cyjnego:

(7) xî +1) = xî'> +AVFi(x1̂ f x2̂ } , x$>) ,

gdzie indeks j wskazuje, że chodzi o j-tą wartość zmiennej, osiąga-

ną po j krokach od stanu początkowego, a At jest krokiem czasowym 

pojedynczej iteracji. Realizacja takiej stymulacji jest prostym za-

daniem, nawet przy skromnym wyposażeniu komputerowym. Zauważmy jed-

nak, że takie podejście do analizy ewolucji czasowej układu wymaga 

wprowadzenia do procedury iteracyjnej konkretnych wartości parame-

trów oraz podjęcia decyzji z jakiego stanu początkowego rozpoczyna-

my symulację. Nawet wielokrotne przeprowadzenie rachunków symula-

cyjnych dla różnych wartości parametrów i różnych stanów początko-

wych grozi niebezpieczeństwem nie stwierdzenia efektu bifurkacji 

bądź nie wykrycia istnienia obszarów przestrzeni fazowej, odpowia-

dających różnym atraktorom (stanom stabilnym, cyklom granicznym). 

Poprzedzenie rachunków symulacyjnych analizą jakościową układu sta-

nowi cenną wskazówkę dla realizacji rozwiązań numerycznych.

Podsumowując (z pewnym rozszerzeniem) powyższe rozważania, można 

sformułować następujący schemat modelowania dynamiki konkretnego 

układu biologicznego.
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1. Sformułowanie założeń, stanowiących punktowyjścia dla konstruk-

cji modelu; wybór zmiennych dynamicznych.

2. Konstrukcja modelu, tj. zapis układu równań różniczkowych, opi-

sujących badany układ.

3. Przeprowadzenie procedur, prowadzących do maksymalnego uprosz-

czenia postaci modelu. Proste zabiegi algebraiczne pozwalają 

niekiedy na wyrugowanie części zmiennych, co redukuje liczbę 

równań układu. Przeskalowanie liniowe zmiennych umożliwia reduk-

cję liczby niezależnych parametrów modelu. Najważniejsza i naj-

bardziej odpowiedzialna część wstępnej analizy modelu polega na 

ustaleniu hierarchii czasowej dynamiki poszczególnych zmiennych, 

a następnie wykorzystaniu twierdzenia Tichonova, które (przy 

spełnianiu przez układ Jego założeń) upoważnia do przyjęcia, że 

zmienne „szybkie" osiągnęły właściwe sobie stany stacjonarne;

w rezultacie liczba zmiennych i równań modelu zostaje zredukowa-

na, często w bardzo istotny sposób. Znajomość „hierarchii czaso-

wej" zmiennych wynika z pewnej wiedzy o modelowanych procesach, 

np. ze znajomości rzędów wielkości parametrów takich Jak prędko^ 

ci reakcji w procesach biochemicznych, czy stężenia pewnych sub-

stancji.

4. Analiza układu dynamicznego w Jego ostatecznej postaci, metoda-

mi jakościowej teorii równań różniczkowych. Szczególnie ważne 

Jest tu stwierdzenie możliwości występowania bifurkacji oraz 

stwierdzenie, czy istnieją stabilne cykle graniczne. W przypad-

ku ich występowania, układ modelowany charakteryzuje się efek-

tami periodycznymi, często obserwowanymi i niezmiernie ważnymi 

dla procesów zachodzących w żywych organizmach.

5. Po przeprowadzeniu możliwie pełnej analizy układu i v.yrikają-
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cych z niej wniosków konfrontujemy Je z dostępnymi danymi i ob-

serwacjami eksperymentalnymi. Wynikiem takiego postępowania może 

być wniosek o konieczności modyfikacji, rozbudowy modelu bądź o 

celowości i użyteczności przeprowadzenia rachunków numerycznych, 

w celu uzyskania bardziej szczegółowego obrazu dynamiki układu, 

tempa Jego ewolucji, położenia i kształtu cyklu granicznego itp.

Na zakończenie tej części artykułu warto się zastanowić, czy i 

w Jakim stopniu usprawiedliwione Jest modelowanie procesów za pomo-

cą równań różniczkowych zwyczajnych (modele p u n k t o w e ) ,  w 

których zakładamy, że zmienne dynamiczne są funkcjami tylko czasu, 

nie zależą zatem od współrzędnych geometrycznych. Zauważmy bowiem, 

że rozważając procesy, którym towarzyszą oddziaływania między o- 

biektami (nieliniowe człony typu w równaniach modelu) musimy

dopuścić możliwość ich „spotykania się", a zatem i ruchów w przes-

trzeni. Badając na przykład układy chemiczne czy biochemiczne, zda-

jemy sobie przecież sprawę, że warunkiem realizacji reakcji chemi-

cznej Jest ruch cząsteczek; uzasadnieniem pracy z modelem punktowym 

może być przekonanie o szybkim ustalaniu się równowagi rozkładu 

przestrzennego obiektów i o Jednorodności tego rozkładu. W sytua-

cji, gdy zmienne dynamiczne zależą zarówno od czasu, Jak i od poło-

żenia w przestrzeni, rozważamy model n i e p u n k t o w y  pos-

taci:

dx. 3 2x ^

(8) ~ T ~  = Fi(x1» x2» xn) + D.

gdzie ^ Jest współrzędną geometryczną w przypadku gdy mamy do czy-

nienia z Jednowymiarowym obszarem typu wąskiej rury, a D Jest
i
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współczynnikiem dyfuzji dla zmiennej x^. Jeżeli - zgodnie z wyżej 

przedstawionym rozumowaniem - przyjmiemy, że rozkład przestrzenny 

szybko ustala się, to oznacza to, iż współczynniki dyfuzji mają du-

że wartości. Wprowadzając^zamianę „skali" zmiennej geometrycznej

W  J = < V ^  = <D >'T ’

przekształcamy układ (8) do postaci

dx. 9 2 x .

0 ® )  “ Z  =  (  X 1 » • • • »  x n )  +  ~  2  ł

0t n ' <D> 3ŷ

gdzie <D> jest średnią wartością współczynnika dyfuzji. Jeżeli 

współczynniki dyfuzji dla poszczególnych zmiennych nie różnią się 

zbytnio od siebie i mają duże wartości, to drugi człon w równaniach

(10) możemy zaniedbać, uzyskując w ten sposób układ równań różnicz-

kowych zwyczajnych, a więc model punktowy. Zmniejszenie skali przes-

trzennej, wynikające z (9), oznacza, że ograniczamy nasze zaintere-

sowanie do małych podobszarów przestrzeni geometrycznej (sygnalizu-

je to wprowadzony wyżej termin: model p u n k t o w y ) .

W przypadku gdy nie możemy przeprowadzić wyżej opisanej proce-

dury, tj. gdy zajmujemy się układem przestrzennie niejednorodnym, 

analiza modelu niepunktowego staje się konieczna. Jest ona znacznie 

bardziej złożona, a jej wyniki dostarczają informacji o warunkach 

rozchodzenia się w przestrzeni pojedynczych zaburzeń (impulsów), 

powstawaniu i rozchodzeniu się powtarzających się periodycznie im-

pulsów (fal) i o możliwości powstawania periodycznych w czasie i 

przestrzeni niejednorodności typu s t r u k t u r  d y s s y P
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t y w n y c h. Struktury takie obserwowano od dawna eksperymental-

nie (efekt Benara, reakcje Źabotyńskiego-Biełousova).

Stosowanie modeli niepunktowych, w szczególności konstrukcja 

modeli prowadzących do powstawania struktur dyssypatywnych, stano- 

wi obecnie przedmiot prac w szeregu zagadnień z dziedziny bioche-

mii, biologii ( np. morfogeneza), a nawet medycyny (epidemiologia).

mm #

W dalszej części artykułu zajmiemy się dwoma przykładami mode-

lowania układów biologicznych.

Model przepływowej hodowli mikroorganizmów

Na rysunku 4 przedstawiono schemat realizacji hodowli przepływowej. 

W naczyniu znajduje się roztwór zawierający substrat o stężeniu S, 

mikroorganizmy o stężeniu biomasy X oraz produkty ich funkcji ży-

ciowych o stężeniach P^. Do naczynia dopływa roztwór zawierający 

substrat o stężeniu SQ; z tą samą prędkością D odpływa z naczynia 

zawarty w nim roztwór wraz z znajdującymi się w nim cząsteczkami 

substratu, biomasą i jej produktami. Mieszadełko symbolizuje zało-

Rys. 4.

żenie, że roztwór w naczyniu jest jednorodny, tj. że proces miesza-

nia jest szybki w porównaniu z charakterystycznym czasem ewolucji 

układu. Upoważnia to do pracy z modelem punktowym.

Model układu stanowią równania:
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dX

dt
= /l*X - D “X,

(11) —  = -ccu.X + D-Sn - D-S,
dt u

dPj

dt

Pierwsze człony odpowiadają wzrostowi biomasy kosztem przyswajane-

go substratu oraz towarzyszącemu tym procesom wydalaniu produktów; 

człony ze współczynnikiem D odpowiadają dopływowi i odpływowi sub-

stratu oraz odpływowi biomasy i produktów. Współczynnik wzrostu 

może zależeć nie tylko od rodzaju komórek stanowiących biomasę i 

warunków w jakich realizowana jest hodowla (temperatura, skład roz-

tworu itp.) , lecz również od stężeń X, S, P^, jx = /Jl(X, S, P )̂ . Pos-

tać tej funkcji jest na ogół znana, przynajmniej w przybliżeniu. 

Ograniczymy nasze rozważania do jednego tylko przypadku, mianowicie:

(12) S, P ) - m ,  2-----
K + S + ŷ S

co odpowiada tzw. inhibicji nadmiarem substratu; zależność tego 

kształtu obserwowano np. w hodowli komórek E. Coli. Podstawienie

(12) do równań układu i wprowadzenie nowych zmiennych X 

S = Ky, t = — —  -t' (przeskalowanie zmiennych dynamicznych i czasu
"̂O

prowadzi do zapisu modelu w postaci*:

*Dzięki przyjęciu, że j j l  nie zależy od można w dalszych roz-

ważaniach ograniczyć się do dwóch pierwszych równań w modelu (11)*
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(13) x S  g- - D*x, + D* (y 0 -  y ) .
1 + y +'*cy‘ 1 + y +^ey‘

gdzie jest miarą inhibicji, a D* = — D bezwymiarową prędkoś-

cią przepływu.

Zauważmy, że liniowe przeskalowanie zmiennych i czasu nie zmie-

nia topologii obrazu fazowego badanego układu. Parametr y t zależy

- w razie potrzeby - dobierane tak, aby w trakcie konkretnego doś-

wiadczenia przyjmowały zadane z góry wartości.

Wyniki analizy, której tu nie odtwarzamy, prowadzą do wniosku, 

że badany układ może mieć jeden lub trzy stany stacjonarne - w za-

leżności od wartości parametrów układu. Jeżeli parametry spełniają 

następujące warunki:

to ewolucja czasowa układu przebiega zgodnie z obrazem fazowym, 

przedstawionym na rysunku 5. Stabilny stan stacjonarny o zerowym 

stężeniu biomasy (®) jest niekorzystny z punktu widzenia celu hodo-

wania mikroorganizmów, sytuację tę nazywamy wymywaniem biomasy.

Stan stacjonarny (@) ma charakter siodła, jest więc stanem niesta-

bilnym, jego separatrysa (zaznaczona linią kropkowaną na rysunku) 

oddziela obszar atrakcji stanu (<3)) od obszaru atrakcji drugiego

stanu stabilnego (0); w stanie (0)) stężenia biomasy i substratu ma-

ją stałe, różne od zera wartości. Na rysunku zaznaczono ponadto i- 

zokliny główne układu, będące miejscami geometrycznymi punktów, w

(14)
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Rys. 5.

których styczne do trajektorii mają kierunek pionowy (poziomy).

Zauważmy, że warunek (14) oznacza, iż prędkość przepływu nie 

może być zbyt duża. Jeżeli prędkość przepływu Jest większa od pew-

nej wartości krytycznej, to układ ma tylko Jeden stabilny stan sta-

cjonarny x = 0, y = y^, czyli biomasa Jest wymywana. Bardziej szcze-

gółowa analiza pozwala na znalezienie zależności wartości zmiennych 

w stabilnym stanie stacjonarnym od prędkości przepływu (rys. 6).

Rys. 6.

Wykres przedstawia swego rodzaju efekt histerezy, wraz ze skokowym 

przejściem między stanami ((3)) i (0), przy czym przejście to nastę-
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puje przy innej wartości D* w zależności od tego, czy hodowla jest 

realizowana z towarzyszeniem powolnego wzrostu, czy zmniejszania 

prędkości przepływu (chodzi tu o zmiany D*, gdy układ osiągnął już 

stan stabilny i mamy do czynienia ze stacjonarnym przebiegiem ho-

dowli) •

Przy prowadzeniu hodowli w warunkach przepływowych istotne zna-
rj%

czenie ma dobranie wartości D tak, aby „wydajność" hodowli była 

jak największa. Określając wydajność hodowli jako w = X *D =
K W g +

= 5ć-^ox *D i pamiętając, że wartość x zależy od prędkości prze-

pływu, możemy znaleźć zależność wydajności od prędkości przepływu. 

Analiza tego zagadnienia prowadzi do wniosku, że dla określonej war-

tości stężenia dopływającego substratu, Sq , istnieje wartość pręd-

kości przepływu, dla której wydajność hodowli osiąga maksimum. Wy-

nik ten stanowi cenną wskazówkę praktyczną nawet wówczas, gdy dok-

ładne wartości wszystkich parametrów układu nie są znane.

Wyniki analizy, opisane powyżej, dotyczą hodowli, która już o- 

siągnęła stan stacjonarny lub jest blisko tego stanu. Odrębne za-

gadnienie stanowi optymalizacja „rozruchu" hodowli, tak by możliwie 

szybko dojść do maksymalnie wydajnego funkcjonowania hodowli w wa-

runkach praktycznych. Rozwiązanie tego problemu i odpowiednie su-

gestie dla praktycznej realizacji można otrzymać na drodze dalszej 

analizy modelu hodowli.

Rozważania, których ilustrację stanowi wyżej dyskutowany model, 

dotyczą hodowli komórek, traktowanej niejako „makroskopowo", bez 

wnikania w mechanizmy, które prowadzą do wzrostu komórki i - wresz-

cie - do kulminacyjnego momentu jej życia, czyli jej podziału na 

dwie komórki potomne. Za przebieg tych zjawisk odpowiedzialna jest
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wprost niewyobrażalnie duża liczba procesów na poziomie subkomórko- 

wym. Całość tych zjawisk nosi nazwę cyklu komórkowego, w którym tra-

dycyjnie odróżnia się kilka faz (rys. 7). Poszczególne fazy cyklu 

różnią się od siebie zarówno własnościami komórek i ich składników,

Rys. 7.

Jak i intensywnością różnorodnych procesów w nich zachodzących. 

Między innymi komórki w różnych fazach swego cyklu różnią się pro-

mieni owraźliwością. Poznanie faz cyklu i procesów odpowiedzialnych 

za sterowanie Jego przebiegiem ma oczywiste znaczenie dla badań pod-

stawowych w biologii, a ponadto - znaczenie praktyczne, związane z 

badaniami choroby nowotworowej (np. problem niekontrolowanego roz-

rostu tkanki nowotworowej, której komórki charakteryzują się wzmo-

żoną proliferacją). Nie mogąc & ramach tego artykułu wnikać w szcze-

gółowe omówienie tego kierunku prac w dziedzinie modelowania mate-

matycznego, ograniczę się tylko do zasygnalizowania Jednego z możli-

wych podejść modelowych do tych zagadnień. Podobnie Jak w większoś-

ci modeli obiektów biologicznych konieczne Jest znalezienie „złote-

go środka" między zbytnią rozbudową modelu, którego efektywna ana-

liza stałaby się niemożliwa, a zbytnim Jego uproszczeniem, prowadzą-

cym do przyjęcia nierealistycznych założeń i zubożenia wartości 

wniosków. Wśród prób modelowania cyklu komórkowego pewien sukces 

stanowi zaproponowanie modelu (D.S. Chernavskii et al., Celi Bio- 

physics 4̂ (1982), 143-161 , w którym przyjęto, że za sterowanie
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przebiegiem cyklu komórkowego odpowiedzialne są procesy zachodzące 

w błonie komórkowej. Wskazują na to liczne fakty i obserwacje doś-

wiadczalne. Model dynamiczny, złożony z czterech równań różniczko-

wych, opisuje dynamikę zmian stężeń takich obiektów biochemicznych, 

jak łatwo utlenialna frakcja lipidów, wolne rodniki i rodniki-in-

hibitory reakcji utleniania; czwartą zmienną układu jest charakte-

rystyka własności błony komórkowej (miara jej „płynności"). Anali-

za modelu, uwzględniająca eksperymentalne oszacowania wartości pa-

rametrów modelu, prowadzi do wniosku o istnieniu cyklu granicznego, 

w którym udało się wyróżnić fazy, odpowiadające znanym fazom cyklu 

komórkowego wraz z niektórymi znanymi z doświadczenia ich charakte-

rystykami biochemicznymi. Analiza wykazuje ponadto możliwość wystę-

powania tzw. faz spoczynkowych, które odpowiadają „zatrzymaniu się" 

komórki w jej obiegu po cyklu komórkowym; istnienie faz spoczynko-

wych (G10 i G£q na rys. 7) znane jest od dawna biologom-eksperymen-

tatorom. Modyfikacja modelu, polegająca na przyjęciu innego charak-

teru zmian „płynności" błony w trakcie cyklu komórkowego, prowadzi 

do odmiennej dynamiki rozważanego układu, w szczególności do reali-

zacji cyklu granicznego bądź stanu stabilnego (fazy spoczynkowej 

komórki), przy czym przejście od jednego do drugiego jest słabo kon-

trolowane przez parametry modelu. Taka sytuacja oznacza utratę spraw1- 

ności mechanizmów sterujących przebiegiem cyklu komórkowego. Autorzy 

interpretują te własności modelu jako odbicie podstawowej własności 

komórek nowotworowych; istotnie, komórki nowotworowe charakteryzują 

się często nieregularnością cyklu komórkowego i nieoczekiwanymi 

przejściami od stanów silnie wzmożonej proliferacji do stanu spo-

czynkowego, „przyczajenia się", po którym może znów nieoczekiwanie 

nastąpić faza nieograniczonej proliferacji. Mimo zachęcających wy-

ników naszkicowany tu krótko model nie stanowi ostatecznego rozwią-
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zania problemu teorii cyklu komórkowego. Założenia modelu i Jego 

wyniki stanowią Jednak istotną wskazówkę dla dalszych prac teore-

tycznych i ich powiązania z badaniami eksperymentalnymi w tej dzie-

dzinie.

Niniejszy artykuł nie Jest - oczywiście - przeglądem metod sto-

sowanych w modelowaniu matematycznym procesów ani przeglądem kie-

runków prac stosujących modelowanie matematyczne w naukach biolo-

gicznych. Celem artykułu była próba przedstawienia możliwości i o- 

graniczeń, związanych z podejściem „modelowym” do opisu obiektów 

i procesów biologicznych oraz ich zilustrowanie na kilku przykła-

dach.

Rozważania, zawarte w powyższym artykule pozwolę sobie zakoń-

czyć schematem, przedstawionym na rysunku 8. Na schemacie tym blo-

ki po lewej stronie obrazują etapy, składające się na całość pracy

Rys. 8.
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z modelem matematycznym w dziedzinie biologii* a po prawej stronie 

wskazani są uczestnicy pracy nad danym zagadnieniem. Linie łączące 

elementy rysunku, oznaczają stopień zaangażowania uczestników w 

poszczególne etapy pracy. Warunkiem sukcesu i kontroli nad zadowa-

lającą spójnością modelu matematycznego z obiektem modelowanym jest 

- jak sądzę - sumienna realizacja wszystkich linii współdziałania 

zilustrowanych na schemacie.




