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Modelowanie hemodializy
na podstawie danych pomiarowych
 procedura optymalizacyjna
dla modelu dwuprzedzia³owego**
1. Wprowadzenie
Stosowane w praktyce leczenia hemodializ¹ modelowanie, zwane modelowaniem kinetycznym mocznika, wci¹¿ bazuje na modelu opisuj¹cym pacjenta jako pojedynczy, jednorodny zbiornik wodny  zwanym modelem jednoprzedzia³owym [1, 10, 11]. W drodze
pewnego kompromisu zaleca siê stosowanie urednionych statystycznie wzorów, umo¿liwiaj¹cych skorygowanie wyników z modelowania jednoprzedzia³owego do modelu dwuprzedzia³owego [11]. Wynika to z faktu, i¿ kluczowy parametr w tym modelu, klirens komórkowy Kc, nie jest dostêpny pomiarowo, a nie jest znana odpowiednio prosta procedura
jego wyznaczania metod¹ poredni¹. W [3, 4] opisano i wykorzystano wstêpn¹ propozycjê,
bazuj¹c¹ na pomiarach obejmuj¹cych nie tylko czas zabiegu, ale równie¿ oko³o dwugodzinny czas po zabiegu, zwany w modelowaniu hemodializy czasem odbicia. Ten dodatkowy
czas, podczas którego pacjent musi nadal poddawaæ siê re¿imowi pomiarowemu, stanowi
dla niego powa¿n¹ uci¹¿liwoæ i dlatego postanowiono opracowaæ metodê bazuj¹c¹ jedynie
na pomiarach prowadzonych w czasie zabiegu. W artykule opisano najistotniejsze cechy
zaproponowanej procedury, która da³a satysfakcjonuj¹ce rezultaty, ilustruj¹c opis wybranymi wynikami oraz zestawieniem wyników obliczeñ przeprowadzonych dla 91 dializ.

2. Model dwuprzedzia³owy
Równania (1), (2) i (3) przedstawiaj¹ rozwa¿any model dwuprzedzia³owy odnosz¹cy
siê do czasu dializy [1, 2, 10, 11]. W równaniach zaznaczono, które wielkoci przyjmowane
s¹ jako sta³e, a które jako zale¿ne od czasu.
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d (Ve (t ) ⋅ Ce (t ) )
dt
d (Vi ⋅ Ci (t ) )
dt

= − Kc ⋅ (Ce (t ) − Ci (t ) ) − ( Kr + K d ) ⋅ Ce (t ) + G

= Kc ⋅ (Ce (t ) − Ci (t ) )

Vtbw (t ) = Ve (t ) + Vi

gdzie:
Vtbw
Ve
Vi
Ce
Ci
Kr
Kd
Kc
G






–
–

–

(1)

(2)
(3)

ca³kowita objêtoæ p³ynu (total body water volume),
objêtoæ przedzia³u zewnêtrznego (external volume),
objêtoæ przedzia³u wewnêtrznego (internal volume),
stê¿enie toksyny w przedziale zewnêtrznym (external concentration),
stê¿enie toksyny w przedziale wewnêtrznym (internal concentration),
klirens resztkowy nerek (renal clearance),
klirens dializatora (dialyzer clearance),
komórkowy klirens miedzyprzedzia³owy (cellular clearance),
generacja toksyny.

Zmiany objêtoci dystrybucji zachodz¹ce w czasie zabiegu opisywane s¹ przez sta³y
w czasie strumieñ ultrafiltracji (UFR) [1, 2, 10]. Schemat blokowy modelu dla czasu dializy
przedstawiony jest na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat blokowy modelu dwuprzedzia³owego dla czasu dializy

Istotnym w wielu przypadkach parametrem, maj¹cym wp³yw na skutecznoæ zabiegu,
jest recyrkulacja, r, opisana w swej podstawowej wersji, wraz z podaniem metody wyznaczania na podstawie pomiaru, w [2, 10]. Recyrkulacja mo¿e jednak byæ rozumiana znacznie
szerzej i mo¿e reprezentowaæ wszelkie efekty wynikaj¹ce z faktu, i¿ w rzeczywistoci nie
jest spe³nione podstawowe za³o¿enie modelu o jednorodnoci i natychmiastowym dostêpie
do ca³ego zbiornika Ve. Zjawisko recyrkulacji mo¿e byæ modelowane w ramach równania
(1) poprzez modyfikacjê parametru Kd [2]. Dalsze szczegó³y opisu modelu mo¿na znaleæ
np. w [2] lub [4], gdzie podano m.in. jednostki stosowane zwyczajowo dla wymienionych
wy¿ej parametrów. Celem rozwa¿anej optymalizacji jest identyfikacja wartoci parametrów: Kc, G oraz r.
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3. Pomiar i wyliczenia wstêpne
Dane pomiarowe, dla których przeprowadzono obliczenia, pochodzi³y z 91 zabiegów
dializ, przeprowadzanych dla siedmiu pacjentów. Pomiary stê¿eñ Ce by³y prowadzone kolejno po czasie: 0, 30, 60, 90, 180 minut od rozpoczêcia zabiegu oraz w chwili zakoñczenia
dializy (t = td). Dok³adny opis procedury oraz charakterystyka pacjentów znajduje siê w [6].
Wartoci parametrów: Kd (bez recyrkulacji), Kr, G oraz r wyliczono wstêpnie na podstawie
odpowiednich wyników pomiarów i przeliczeñ opisanych w [2,10], natomiast wartoci:
Vtbw(0), Vtbw(td) oraz Ve(0) wyliczono na podstawie pomiaru i analizy bioimpedancji [5].

4. Procedura wyliczania Kc
4.1. Dwukrokowa procedura sk³adowa
Podstawowym elementem opracowanej wielostopniowej procedury optymalizacyjnej
jest cz¹stkowa dwukrokowa procedura sk³adowa. Jako metodê optymalizacji wykorzystano
zaimplementowany w pakiecie MATLAB algorytm Neldera–Meada [9], przy czym jako
kryterium optymalizacji zastosowano minimalizacjê wskanika

Jk =

N

∑ (Ce (tn ) − Cˆe (tn ) )

2

(4)

n =k

gdzie N oznacza liczbê punktów pomiarowych na osi czasu (dla dializ krótszych ni¿
180 minut: N = 5, dla d³u¿szych: N = 6), a daszkiem oznaczono wartoci wynikaj¹ce
z modelu  w odró¿nieniu od wartoci pomiarowych. Wyznaczanie wartoci wybranych
parametrów  np. Kc i G  polega na tym, i¿ w pierwszym kroku jako startow¹ przyjmuje siê
wartoæ G pochodz¹c¹ z wczeniejszego wyliczenia, a startowe Kc zerowe. W pierwszym
kroku przyjmuje siê pocz¹tkow¹ wartoæ stê¿enia Ce(0) wziêt¹ z pomiaru i nie podlega ona
optymalizacji, zatem minimalizowany jest wskanik J1 (4). Wartoci Kc oraz G wyliczone
w pierwszym kroku stanowi¹ wartoci startowe dla kroku drugiego, gdy minimalizowany
jest wskanik J0, obejmuj¹cy równie¿ wartoæ Ce(0), traktowan¹ w tym kroku tak¿e jako
parametr optymalizowany. Zatem wartoæ Ce(0) = Ci(0) jest zawsze jednym z wyników
optymalizacji dla ka¿dej cz¹stkowej procedury dwustopniowej. Na pocz¹tku kolejnej
dwustopniowej procedury sk³adowej, jako wartoci startowe przyjmuje siê aktualne wartoci optymalizowanych parametrów. Wartoci parametrów wynikaj¹ce z przeprowadzonej
ju¿ optymalizacji maj¹ wy¿szy priorytet ni¿ wartoci pochodz¹ce z wyliczeñ wstêpnych,
o ile spe³ni¹ warunki odpowiedniego testu.

4.2. Testy wartoci parametrów
Dla dwóch optymalizowanych parametrów przewidziano testy na wypadek, gdyby
wartoæ wynikaj¹ca z optymalizacji nie odpowiada³a typowym kryteriom. W przypadku
parametru G, którego wartoæ jest przed optymalizacj¹ wstêpnie wyliczana na podstawie
innych zale¿noci [2, 10], przyjêto i¿ wartoæ wynikaj¹ca z optymalizacji spe³nia warunki
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testu, gdy b³¹d wzglêdny  w odniesieniu do wartoci wyliczonej wstêpnie  w module nie
przekracza 20%. W przypadku parametru r, warunki testu spe³niaj¹ dowolne wartoci nieujemne. Je¿eli wartoæ danego parametru nie spe³nia warunków testu, wówczas powraca siê
do wartoci wyliczonej wstêpnie.

4.3. Schemat procedury wielostopniowej
Opracowana procedura wielostopniowa (rys. 2) powsta³a w wyniku stwierdzenia, i¿
wyliczane wstêpnie wartoci parametrów G oraz r mog¹ byæ obarczone b³êdami pomiarowymi, trudnymi do unikniêcia w warunkach klinicznych. Ponadto oba te parametry reprezentuj¹ szereg z³o¿onych zjawisk, podczas gdy ich wyliczenie znanymi metodami zak³ada bardzo
uproszczon¹ ich interpretacjê. W niektórych przypadkach przyjêcie wartoci wyliczonych
wstêpnie uniemo¿liwia³o osi¹gniêcie zbie¿noci procedury optymalizacyjnej wyliczaj¹cej
jedynie Kc. Dopuszczenie zmian w wartociach G, a szczególnie r, usuwa³o problem.

Rys. 2. Schemat zastosowanej wielostopniowej procedury optymalizacyjnej. Bloczki prostok¹tne
oznaczaj¹ opisan¹ w tekcie dwukrokow¹ procedurê optymalizacyjn¹ dla wyszczególnionych
parametrów, a liczba w nawiasie oznacza liczbê dializ, dla których w przeprowadzonym
eksperymencie wykonywana by³a dana wersja obliczeñ. Testy G oraz r s¹ opisane w tekcie.
N  nie spe³nia warunku, T  spe³nia warunek
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5. Wyniki
Na rysunku 3 przedstawiono dwa przyk³adowe zestawy przebiegów stê¿eñ wynikaj¹ce
z zastosowania modelu (1), (2), (3), po przyjêciu wyliczonych wartoci parametrów. Wybrano po jednym przypadku, gdy dane pomiarowe by³y zgodne z przyjêtym modelem i gdy
zgodnoæ ta by³a zauwa¿alnie gorsza.
a)

b)

Rys. 3. Przyk³adowe wyniki modelowania (a, b): po³o¿enie punktów pomiarowych
i wyznaczonych z modelu przebiegów Ce(t) oraz Ci(t)

Oceniaj¹c ca³ociowo skutecznoæ zaproponowanej metody, wyliczono wzglêdne ró¿nice wartoci stê¿eñ Ce

Cˆ (t ) − Ce (t n )
⋅ 100
e(Cˆe (tn ), Ce (tn )) = e n
Ce (tn )

(5)

Wartoæ rednia dla wszystkich wartoci wyliczonych wed³ug (5) wynios³a 0,51%,
przy odchyleniu standardowym 2,80%, co w tym przypadku stanowi wynik bardzo dobry.
Na rysunku 4 przedstawiono rozk³ad wartoci e wed³ug (5) oraz rozk³ad wyliczonych wartoci parametru Kc, potwierdzaj¹cy efektywnoæ opracowanej procedury optymalizacyjnej.
a)

b)

Rys. 4. Histogramy ilustruj¹ce rozk³ady: a) wzglêdnych b³êdów stê¿eñ Ce wed³ug (5);
b) wartoci wyliczonych parametrów Kc
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6. Podsumowanie
Opisana w artykule procedura zosta³a z powodzeniem zastosowana do wyznaczenia
niedostêpnego pomiarowo parametru Kc, traktowanego jako pojedyncza wielkoæ liczbowa
reprezentuj¹ca wiele z³o¿onych zjawisk i procesów. Wykazano w ten sposób mo¿liwoæ
praktycznego stosowania modelu dwuprzedzia³owego. Model ten zosta³ wykorzystany do
szeregu dalszych prac bazuj¹cych na zebranych danych pomiarowych [6, 7, 8]. Na podstawie przeprowadzonych analiz porównawczych nale¿y jednak stwierdziæ, i¿ prawdopodobnie przyjmowanie sta³ych w czasie wartoci niemal wszystkich parametrów wykorzystywanych w modelu powoduje, ¿e wprawdzie udaje siê zachowaæ dobr¹ zgodnoæ wyliczonych
wartoci Ce z wartociami pomiarowymi, jednak nadawanie fizycznej interpretacji wyliczonym wartociom Kc mo¿e byæ wnioskowaniem zbyt daleko id¹cym. Nasuwaj¹ce siê rozwi¹zanie dopuszczaj¹ce zmiennoæ w czasie wybranych wartoci, powodowa³oby jednak
koniecznoæ znacznego zwiêkszenia liczby prowadzonych ka¿dorazowo pomiarów. By³oby to sprzeczne z podstawowym wymogiem stawianym modelowaniu w praktyce, by by³a
to procedura jak najmniej obci¹¿aj¹ca, zarówno dla personelu, jak i samych pacjentów.
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