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ΠΕΡΙΛΗΦΗ  

Ο θιαζκαηηθόο ινγηζκόο είλαη ν θιάδνο ηεο καζεκαηηθήο αλάιπζεο πνπ κειεηά παξαγώγνπο θαη 

νινθιεξώκαηα θιαζκαηηθήο ηάμεο, θαη επνκέλσο επηηξέπεη ηελ δηαηύπσζε θιαζκαηηθώλ 

δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ (FDEs). Aλ θαη ν θιαζκαηηθόο ινγηζκόο εηζήρζε γηα πξώηε θνξά από 

ηνλ Leibniz πεξηζζόηεξα από 300 ρξόληα πξηλ, ελ ηνύηνηο ε εθαξκνγή ηνπ ζε πξνβιήκαηα ηεο 

καζεκαηηθήο θπζηθήο μεθίλεζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Σπγθεθξηκέλα, ε θιαζκαηηθή αλάιπζε 

μεθίλεζε βξίζθνληαο εθαξκνγή ζε πνιινύο ηνκείο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη ηεο επηζηήκεο 

ηεο κεραληθήο, θαη κόιηο ην 2009 εηζήρζε γηα πξώηε θνξά ζηνλ ηνκέα ηεο θαξκαθνθηλεηηθήο. 

Η θαξκαθνθηλεηηθή είλαη ε επηζηήκε ε νπνία κειεηά ηελ θηλεηηθή ηεο απνξξόθεζεο, ηεο 

θαηαλνκήο θαη ηεο απνκάθξπλζεο ησλ θαξκάθσλ, δειαδή πεξηγξάθεη ηε ρξνληθή εμέιημε ηνπ 

θαξκάθνπ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό θαη ρξεζηκνπνηεί θπξίσο δηακεξηζκαηηθά κνληέια. 

 Έρεη απνδεηρζεί όηη ζπγθεθξηκέλα είδε θαξκάθσλ, κεηά ηε ρνξήγεζή ηνπο ζην αλζξώπηλν 

ζώκα, αθνινπζνύλ θηλεηηθή ε νπνία πεξηγξάθεηαη θαιύηεξα κε ηε ρξήζε θιαζκαηηθώλ 

δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ. Ο θιαζκαηηθόο ινγηζκόο θαη νη εθαξκνγέο ηνπ είλαη έλαο 

αλαπηπζζόκελνο ηνκέαο ελεξγνύο έξεπλαο. Σε ό,ηη αθνξά ηε θαξκαθνθηλεηηθή, πξόθεηηαη γηα 

έλα πνιιά ππνζρόκελν εξγαιείν θαη ε αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία απμάλεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζόηεξν. 

Σηελ παξνύζα εξγαζία κειεηάηαη ε εθαξκνγή ηνπ θιαζκαηηθνύ ινγηζκνύ ζηε 

θαξκαθνθηλεηηθή.  Σπγθεθξηκέλα, δίλνπκε αλαιπηηθή ιύζε ζε  γξακκηθά ζπζηήκαηα 

θιαζκαηηθώλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ, ηα νπνία αληηπξνζσπεύνπλ  θαξκαθνθηλεηηθά κνληέια 

πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ έσο ηώξα βηβιηνγξαθία. Όια ηα θαξκαθνθηλεηηθά κνληέια πνπ 

έρνπλ κειεηεζεί δίλνπλ κόλν αξηζκεηηθέο ιύζεηο. Aπηό πνπ επηρεηξείηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ 

παξνύζα εξγαζία, είλαη λα δνζνύλ νη αλαιπηηθέο ιύζεηο ησλ κνληέισλ απηώλ, έζησ θαη αλ ε 

κνξθή ηνπο είλαη πνιύπινθε. 

Αλαιπηηθόηεξα, ην πξώην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο πεξηέρεη κηα αλαζθόπεζε ησλ βαζηθόηεξσλ 

ζηνηρείσλ ηεο ζεσξίαο ηεο θιαζκαηηθήο αλάιπζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, όπσο: 

ζπλαξηήζεηο Mittag-Leffler, βαζηθέο ηδηόηεηεο απηώλ θαη ππνινγηζκόο κεηαζρεκαηηζκνύ 

Laplace ζπγθεθξηκέλσλ κνξθώλ απηώλ ησλ ζπλαξηήζεσλ, θαζώο επίζεο θαη νξηζκόο ηνπ 

θιαζκαηηθνύ νινθιεξώκαηνο θαη ηεο θιαζκαηηθήο παξαγώγνπ ζπλαξηήζεσλ. Σην δεύηεξν 

θεθάιαην αλαιύεηαη ε ζύλδεζε ηεο δηακεξηζκαηηθήο αλάιπζεο κε ηελ θαξκαθνθηλεηηθή.  Σην 

ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε ζύλδεζε ηνπ θιαζκαηηθνύ ινγηζκνύ κε ηε θαξκαθνθηλεηηθή, 

θαζώο θαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ππεξηεξεί  ε πξνζέγγηζε απηή έλαληη ησλ πξνζεγγίζεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ έσο θαη ην 2009.  Tν ηέηαξην θεθάιαην αθνξά εθαξκνγέο ηνπ 

θιαζκαηηθνύ ινγηζκνύ, ελώ δίλνληαη νη αλαιπηηθέο ιύζεηο ησλ γξακκηθώλ ζπζηεκάησλ 

θιαζκαηηθώλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ. Αθόκε, ζην Παξάξηεκα Α αλαθέξνληαη 

θάπνηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζην ηζνδύγην κάδαο, ζην Παξάξηεκα Β δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα 

θαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ εθαξκνγώλ πνπ κειεηήζεθαλ ζην ηέηαξην θεθάιαην, θαη, 



 

ηέινο, ζην Παξάξηεκα Γ δίλνληαη νη εληνιέο ηνπ Mathematica πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

απεηθόληζε ησλ αλαιπηηθώλ ιύζεσλ. 
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ABSTRACT 
 
Fractional calculus is the sector of mathematical analysis that deals with derivatives and fractional order 

integrals, resulting the derivation of Fractional Differential Equations (FDEs). Fractional calculus was first 

introduced by Leibniz more than 300 years ago. Nevertheless, its application on mathematical physics 

problems has just started the last few decades. In particular, fractional analysis started being applied on 

sciences of physics and mechanics . Furthermore, fractional analysis was introduced in the field of 

pharmacokinetics only a few years ago (2009). 

Pharmacokinetics is the science that deals with the kinetics of the absorption, the distribution and the 

excretion of drugs. In other words, it describes the time course of the drug inside the human body. 

Pharmacokinetics mostly uses compartmental models . 

It has been demonstrated that several types of drugs,  follow a kinetic operation after  entering  in the 

human body, which  is better  described by Fractional Differential Equations. Fractional calculus and its 

applications is a developing sector of active research. Pharmacokinetics, in particular, is a promising tool 

and the corresponding literature is increasingly growing. 

The present thesis deals with the application of fractional calculus in pharmacokinetics. In particular, we 

provide an analytical solution in fractional differential equations linear systems, which represent 

pharmacokinetic models that have emerged of the existing  literature. All the pharmacokinetic models 

that have been studied provide only arithmetical solutions. The new aspect of the present thesis is an 

attempt to provide the analytical solutions of these models, even if their form is complicated. 

In more detail, the first chapter of the study contains a review of the most fundamental fractional-

analysis-theory elements that we will use, such as: Mittag-Leffler functions, their basic properties, 

calculation of Laplace transformation for specific forms of these functions, definition of the fractional 

integral and the fractional derivative of functions.  In the second chapter  the binding of compartmental 

analysis with pharmacokinetics is analyzed. In  the third chapter  the binding of fractional calculus with 

pharmacokinetics is described, as well as the reasons why this approach is superior to the previous 

approaches that were used until 2009. The fourth chapter contains applications of fractional calculus. 

The analytical solutions for the fractional differential equations linear systems that arise are also given. 

Furthermore, Appendix A includes some elements related to the mass balance, while Appendix B 

contains the results and graphs of the applications that were studied in the fourth chapter. Finally, 

Appendix C provides the Mathematica code that were used for the illustration of the analytical 

solutions.  
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ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ 

Η παξνύζα Γηαηξηβή Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο εθπνλήζεθε ζην Τκήκα 

Μαζεκαηηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. 

Η εθπόλεζή ηεο δελ ζα ήηαλ εθηθηή ρσξίο ηελ παξνπζία ηεο επηβιέπνπζαο, θ. Χξπζήο 

Κνθνινγηαλλάθε, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, ηνπ ηκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ, ηελ νπνία  

επραξηζηώ ζεξκά γηα ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία, ηελ θαζνδήγεζή ηεο, κε ηηο θαίξηεο 

επηζεκάλζεηο, θαζώο θαη ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημε  όιν απηό ην δηάζηεκα. Τελ 

επραξηζηώ αθόκε, γηα ην θηιηθό πεξηβάιινλ πνπ πάληα θαθέξλεη λα δεκηνπξγεί θαζώο  θαη γηα 

ηελ πξνζπκία ηεο λα βνεζήζεη θαη λα ζπδεηήζεη θάζε πξνβιεκαηηζκό πνπ πξνέθππηε θαηά ηελ 

δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο κνπ.  

Δπραξηζηώ επίζεο ηνλ θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ, θ. Βαζίιε Παπαγεσξγίνπ όρη 

κόλν γηα ηηο γλώζεηο πνπ κνπ κεηέθεξε σο δηδάζθσλ, αιιά θαη γηαηί ήηαλ πάληα πξόζπκνο λα κε 

βνεζήζεη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ. 

Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ θ. Αξηζηείδε 

Γνθνπκεηδίδε, Λέθηνξα ηνπ Τκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Η ζπκβνιή 

ηνπ γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ θαηαιπηηθή. Πέξαλ ηνπ γεγνλόηνο όηη, ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο βαζίζηεθε ζε δηθέο ηνπ εξγαζίεο (ν ίδηνο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

ήηαλ νη πξώηνη πνπ εθήξκνζαλ ηνλ θιαζκαηηθό ινγηζκό ζηε Φαξκαθνθηλεηηθή), ν ίδηνο ήηαλ 

πάληα πξόζπκνο λα κε βνεζήζεη, λα ζπδεηήζεη θαζώο θαη λα απνζαθελήζεη έλλνηεο άγλσζηεο 

πξνο εκέλα, αλ θαη νη γλσξηκία καο κεηξά κόλν ιίγνπο κήλεο.  

Τέινο, επραξηζηώ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ αγάπε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ πξνζθέξνπλ 

γηα λα γίλνπλ ηα όλεηξά κνπ πξαγκαηηθόηεηα. 
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγικές ΄Εννοιες

1.1 Βασικές Συναρτήσεις

Συνάρτηση Γάµµα

Στον κλασικό λογισµό το n! παίζει σηµαντικό ϱόλο, διότι αποτελεί ένα από τα ϐασικά
εργαλεία συνδυαστικής. Η συνάρτηση Γάµµα είναι επέκταση του παραγοντικού και
δίνεται µέσω του ολοκληρώµατος

Γ(z) =

∫ ∞
0

e−ttz−1dt (R(z) > 0) (1.1)

Η συνάρτηση Γάµµα ικανοποιεί τη ϐασική αναδροµική σχέση

Γ(z + 1) = zΓ(z), z ∈ C, R(z) > 0 (1.2)

Για z = n, η σχέση (1.2) δίνει ως γνωστόν Γ(n + 1) = n!, n ∈ N, γι΄ αυτό και η
συνάρτηση Γάµµα ϑεωρείται επέκταση του παραγοντικού.

Συνάρτηση Βήτα

Η συνάρτηση Βήτα ορίζεται από το ολοκλήρωµα

3



4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

B(p, q) =

∫ 1

0

(1− t)q−1tp−1dt, (R(p) > 0,R(q) > 0) (1.3)

και συνδέεται µε τη Γάµµα, µέσω της σχέσης

B(p, q) =
Γ(p)Γ(q)

Γ(p+ q)
(1.4)

Είναι προφανές ότι B(p, q) = B(q, p). Χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση Βήτα, έχουµε
κάποια χρήσιµα αποτελέσµατα σχετικά µε τη συνάρτηση Γάµµα :

Γ(z)Γ(1− z) =
π

sin(πz)
(1.5)

Γ(z)Γ(z +
1

2
) =
√
π22z−1Γ(2z) (1.6)

Γ(n+
1

2
) =

√
π(2n)!

22nn!
(1.7)

Συνάρτηση Mittag-Leffler

Η συνάρτηση Mittag-Leffler ορίζεται από τη σειρά

Eα(z) =
∞∑
n=0

zn

Γ(αn+ 1)
(z, α ∈ C; R(α) > 0) (1.8)

Η µεγάλη χρησιµότητά της αποδείχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας της άµε-
σης ανάµειξης της σε προβλήµατα της ϕυσικής, της ϐιολογίας, της µηχανικής και
γενικότερα των εφαρµοσµένων επιστηµών.

Η συνάρτηση (1.8) αποτελεί επέκταση της γεωµετρικής σειράς και της εκθετικής
συνάρτησης, διότι, για α = 0, α = 1 και α = 2, έχουµε αντίστοιχα:

E0(z) =
1

1− z
, |z| < 1



1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 5

E1(z) = ez, z ∈ C

E2(z) = cosh(
√
z).

Μια πρώτη γενίκευση της Eα(z) αποτελεί η συνάρτηση:

Eα,β(z) =
∞∑
n=0

zn

Γ(αn+ β)
(z, α, β ∈ C; R(α) > 0, R(β) > 0). (1.9)

Παρατηρούµε ότι, στην ειδική περίπτωση, που β = 1 προκύπτει

Eα,1(z) = Eα(z)

ενώ για α = 1, β = 2 και α = β = 2 έχουµε αντίστοιχα:

E1,2(z) =
ez − 1

z
και

E2,2(z) =
sinh
√
z√

z
.

Μια ακόµη γενίκευση της Eα(z) αποτελεί η συνάρτηση:

Eγ
α,β(z) =

∞∑
n=0

(γ)n
Γ(αn+ β)

zn

n!
(z, α, β, γ ∈ C; R(α) > 0, R(β) > 0, R(γ) > 0)

(1.10)

όπου (γ)n είναι το σύµβολο του Pochhammer και ισούται µε

(γ)n = γ(γ + 1) . . . (γ + n− 1) = Γ(γ+n)
Γ(γ)

, n ∈ N και (γ)0 = 1.

Στην ειδική περίπτωση όπου γ = 1, η παραπάνω συνάρτηση συµπίπτει µε την (1.9)
δηλαδή,

E1
α,β(z) = Eα,β(z)

ενώ για α = 1 προκύπτει

Eγ
1,β(z) =

1

Γ(β)
Φ(γ; β; z)
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όπου Φ(γ; β; z) είναι η συρρέουσα υπεργεωµετρική συνάρτηση του Kummer, η οποία
ορίζεται ως εξής :

Φ(γ; β; z) =
∞∑
k=0

(γ)n
(β)n

zn

n!
.

1.2 Κλασµατικό ολοκλήρωµα

΄Εστω [a, b] ⊂ R (−∞ < a < b <∞) και AC[a, b] ο χώρος των συναρτήσεων f που
είναι απολύτως συνεχείς στο [a, b], δηλαδή

f(x) ∈ AC[a, b]⇔ f(x) = c+

∫ x

a

ϕ(t)dt,

όπου ϕ(t) ∈ L(a, b) (ολοκληρώσιµη συνάρτηση στο [a, b]).

Τα κλασµατικά ολοκληρώµατα Riemann-Liouville Ipα+f και Ipb−f τάξεως p ∈ C (R(p) >
0) µιας συνάρτησης f(x) ∈ AC[a, b] ορίζονται ως

(Ipa+f)(x) =
1

Γ(p)

∫ x

a

f(t)

(x− t)1−pdt (x > a; R(p) > 0) (1.11)

και

(Ipb−f)(x) =
1

Γ(p)

∫ b

x

f(t)

(t− x)1−pdt (x < b; R(p) > 0) (1.12)

αντίστοιχα, όπου Γ(p) είναι η συνάρτηση Γάµµα. Τα ολοκληρώµατα αυτά καλούνται
αριστερό και δεξιό κλασµατικό ολοκλήρωµα της f(x).

Στην ειδική περίπτωση που p = n ∈ N οι ορισµοί (1.11) και (1.12) παριστάνουν
τις n διαδοχικές ολοκληρώσεις της συνεχούς συνάρτησης f(x) για x > a ή x < b
αντίστοιχα.

Πράγµατι, αν p = n ∈ N τότε από την (1.11) παίρνουµε

(Ipa+f)(x) =
1

(n− 1)!

∫ x

a

(x− t)n−1f(t)dt =

∫ x

a

dt1

∫ t1

a

dt2 . . .

∫ tn−1

a

f(tn)dtn
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Σηµείωση 1.2.1. Τα κλασµατικά ολοκληρώµατα Riemann-Liouville (1.11) και (1.12)
µπορούν να επεκταθούν αντίστοιχα στον ηµιάξονα R+ ως εξής :

(Ip0+f)(x) =
1

Γ(p)

∫ x

0

f(t)

(x− t)1−pdt (x > 0; R(p) > 0) (1.13)

και

(Ip−f)(x) =
1

Γ(p)

∫ ∞
x

f(t)

(t− x)1−pdt (x > 0; R(p) > 0) (1.14)

1.3 Κλασµατική Παράγωγος

1.3.1 Κλασµατική Παράγωγος Riemann-Liouville

΄Εστω Ω = [a, b] ⊂ R (−∞ < a < b <∞) και ACn[a, b] ο χώρος των συναρτήσε-
ων f(x) που έχουν συνεχείς παραγώγους έως n − 1 τάξεως, τουλάχιστον στο Ω, µε
f (n−1)(x) ∈ AC(Ω).
Οι κλασµατικές παράγωγοι Riemann-LiouvilleDp

a+f καιDp
b−f τάξεως p ∈ C (R(p) >

0) ορίζονται ως

(Dp
a+f)(x) =

(
d

dx

)n
(In−pa+ f)(x)

=
1

Γ(n− p)

(
d

dx

)n ∫ x

a

f(t)

(x− t)p−n+1
dt (n = [R(p)] + 1; x > a)

(1.15)

και

(Dp
b−f)(x) =

(
− d

dx

)n
(In−pb− f)(x)

=
1

Γ(n− p)

(
− d

dx

)n ∫ b

x

f(t)

(t− x)p−n+1
dt (n = [R(p)] + 1; x < b)

(1.16)

αντίστοιχα, όπου [R(p)] το ακέραιο µέρος του R(p). Στην ειδική περίπτωση που
p = n ∈ N προκύπτει

(Dn
a+f)(x) = f (n)(x) και (Dn

b−f)(x) = (−1)nf (n)(x)

όπου f (n)(x) είναι η συνήθης παράγωγος της f(x) τάξεως n.
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Σηµείωση 1.3.1. Οι κλασµατικές παράγωγοι Riemann-Liouville (1.15) και (1.16)
µπορούν να επεκταθούν αντίστοιχα στον ηµιάξονα R+ ως εξής :

(Dp
0+f)(x) =

(
d

dx

)n
(In−p0+ f)(x)

=
1

Γ(n− p)

(
d

dx

)n ∫ x

0

f(t)

(x− t)p−n+1
dt (1.17)

και

(Dp
−f)(x) =

(
− d

dx

)n
(In−p− f)(x)

=
1

Γ(n− p)

(
− d

dx

)n ∫ ∞
x

f(t)

(t− x)p−n+1
dt (1.18)

µε (n = [R(p)] + 1;R(p) > 0;x > 0)

1.3.2 Κλασµατική Παράγωγος Caputo

Αν και η κλασµατική παραγώγιση τύπου Riemann-Liouville έπαιξε σηµαντικό ϱό-
λο στην ανάπτυξη της ϑεωρίας του κλασµατικού λογισµού, παρόλα αυτά δεν ήταν
αρκετή ώστε να επιλύσει προβλήµατα της σύγχρονης τεχνολογίας, που προέκυψαν.
Εµφανίστηκαν πολλές εργασίες και ειδικότερα στην ϑεωρία των ϐισκοελαστικών υλι-
κών, στις οποίες χρησιµοποιήθηκε ο κλασµατικός λογισµός, προκειµένου να δοθει
µια καλύτερη περιγραφή των ιδιοτήτων των υλικών. ∆υστυχώς όµως, η προσέγγιση
Riemann-Liouville οδήγησε σε αρχικές συνθήκες, οι οποίες περιείχαν την ίδια την
παράγωγο Riemann-Liouville. Αν και τέτοιου είδους προβλήµατα είχαν µαθηµατική
επίλυση, εν τούτοις όµως, η λύση τους δεν είχε καµία ϕυσική σηµασία για τέτοιου
είδους αρχικές συνθήκες. Η λύση στο πρόβληµα δόθηκε από τον M. Caputo.

΄Εστω [α, ϐ] ένα πεπερασµένο διάστηµα του πραγµατικού άξοναR και έστω (Dp
a+f)(x)

και (Dp
b−f)(x) οι κλασµατικές παράγωγοι Riemann-Liouville τάξεως p ∈ C (R(p) >

0) που ορίζονται από τις (1.15), (1.16), αντίστοιχα. Οι κλασµατικές παράγωγοι
(CDp

a+f)(x) και (CDp
b−f)(x) τάξεως p ∈ C(R(p) > 0) ορίζονται στο διάστηµα [α, ϐ]

µέσω των κλασµατικών παραγώγων Riemann-Liouville ως εξής :

(CDp
a+f)(x) =

(
Dp
a+

[
f(t)−

n−1∑
k=0

f (k)(a)

k!
(t− a)k

])
(x) (1.19)

και
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(CDp
b−f)(x) =

(
Dp
b−

[
f(t)−

n−1∑
k=0

f (k)(b)

k!
(b− t)k

])
(x) (1.20)

αντίστοιχα, όπου

n = [R(p)] + 1 για p /∈ N0; n = p για p ∈ N0

Οι παράγωγοι αυτές ονοµάζονται αριστερή και δεξιά κλασµατική παράγωγος Ca-
puto τάξεως p.

Οι κλασµατικές παράγωγοι Caputo (CDp
a+f)(x) και (CDp

b−f)(x) ορίζονται για όλες
τις συναρτήσεις f(x) για τις οποίες υπάρχουν οι κλασµατικές παράγωγοι Riemann-
Liouville στο δεξί µέλος των (1.19) και (1.20). ∆ηλαδή υπάρχουν για όλες τις συναρ-
τήσεις f(x), οι οποίες ανήκουν στο χώρο ACn[a, b] των απολύτων συνεχών συναρτή-
σεων.

Συγκεκριµένα, αν p /∈ N0 και f(x) ∈ ACn[a, b], οι παράγωγοι : (CDp
a+f)(x) και

(CDp
b−f)(x) εκφράζονται από τις σχέσεις :

(CDp
a+f)(x) =

1

Γ(n− p)

∫ x

a

f (n)(t)

(x− t)p−n+1
dt =: (In−pa+ Dny)(x) (1.21)

και

(CDp
b−f)(x)(x) =

(−1)n

Γ(n− p)

∫ b

x

f (n)(t)

(t− x)p−n+1
dt =: (−1)n(In−pb− Dny)(x), (1.22)

αντίστοιχα, όπου D = d/dx και n = [R(p)] + 1

αν p = n ∈ N0, τότε

(CDp
a+f)(x) = fn(x) και (CDp

b−f)(x) = (−1)nfn(x) (n ∈ N). (1.23)

Σηµείωση 1.3.2. Η κλασµατική παράγωγος Caputo τάξεως p ∈ C µε R(p) > 0
µπορεί να επεκταθεί αντίστοιχα στον ηµιάξονα R+ ως εξής :

(CDp
0+f)(x) =

1

Γ(n− p)

∫ x

0

f (n)(t)

(x− t)p−n+1
dt (x ∈ R+) (1.24)

και

(CDp
−f)(x)(x) =

(−1)n

Γ(n− p)

∫ ∞
x

f (n)(t)

(t− x)p−n+1
dt (x ∈ R+) (1.25)
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Το ϐασικό πλεονέκτηµα των παραγώγων Caputo έναντι των παραγώγων Riemann-
Liouville είναι, ότι οι αρχικές συνθήκες, των κλασµατικών διαφορικών εξισώσε-
ων(Fractional differential equations (FDEs)) που περιέχουν παραγώγους Caputo,
παίρνουν την ίδια µορφή µε αυτές των διαφορικών εξισώσεων ακέραιας τάξης.

Σηµείωση 1.3.3. Στη ϐιβλιογραφία, τα κλασµατικά ολοκληρώµατα (1.11) και (1.12)
συναντώνται και µε τον συµβολισµό (D−pa+f)(x), (D−pb− )(x). Εποµένως, και οι κλασµα-
τικές παράγωγοι Riemann-Liouville (1.15), (1.16) και Caputo (1.21), (1.22), συµβο-
λίζονται ως (Dn−p

a+ f)(x), (Dn−p
b− f)(x) και (CDn−p

a+ f)(x), (CDn−p
b− f)(x), αντίστοιχα. Το

συµβολισµό αυτό ϑα χρησιµοποιήσουµε στις εφαρµογές του κεφαλαίου 4.

1.4 ∆ιαφορικές εξισώσεις κλασµατικής τάξης

Ο κλασµατικός λογισµός, είναι ο κλάδος της µαθηµατικής ανάλυσης που αφορά
παραγώγους µη ακέραιας τάξης και εποµένως επιτρέπει την διατύπωση των κλασµα-
τικών διαφορικών εξισώσεων (FDEs). Κλασµατική διαφορική εξίσωση ονοµάζεται
µια εξίσωση, που περιέχει κλασµατικές παραγώγους δηλαδή, παραγώγους µη α-
κέραιας τάξης. Οι κλασµατικές διαφορικές εξισώσεις χρήζουν ιδιαίτερης σηµασίας,
λόγω της µεγάλης εφαρµογής τους σε διάφορους τοµείς των εφαρµοσµένων επι-
στηµών και της µηχανικής. ΄Εχει αποδειχθεί ότι, η συµπεριφορά πολλών ϕυσικών
συστηµάτων µπορεί να περιγραφεί σωστά κάνοντας χρήση του κλασµατικού λογι-
σµού. Αν και ο κλασµατικός λογισµός εισήχθη, για πρώτη ϕορά, από τον Leibniz
περισσότερα από 300 χρόνια πριν, εν τούτοις η εφαρµογή του σε προβλήµατα της
µαθηµατικής ϕυσικής ξεκίνησε τις τελευταίες δεκαετίες.

΄Οπως ϑα διαπιστώσουµε και σε επόµενα κεφάλαια, το κύριο χαρακτηριστικό των
κλασµατικών παραγώγων είναι το ¨φαινόµενο µνήµης¨. Ουσιαστικά, οι παράγωγοι
ακέραιας τάξης λαµβάνουν υπόψιν µόνο τις τοπικές ιδιότητες µιας συνάρτησης (σε
χρόνο t), ενώ οι κλασµατικές παράγωγοι λαµβάνουν υπόψιν όλες τις τιµές της συ-
νάρτησης σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα [0, t] στο οποίο πραγµατοποιείται
η διεργασία που αναλύεται. Με άλλα λόγια οι παράγωγοι µη ακέραιας τάξης λαµ-
ϐάνουν υπόψιν την ιστορία µιας συγκεκριµένης διεργασίας, πράγµα το οποίο έχει
ως αποτέλεσµα την καλύτερη µοντελοποίηση των συστηµάτων που µελετώνται.

Οι µέθοδοι επίλυσης των FDEs είναι ανάλογοι µε τις µεθόδους επίλυσης των ODEs.
Μεταξύ αυτών είναι η χρήση ολοκληρωτικών µετασχηµατισµών. Στην παρούσα ερ-
γασία ϑα χρησιµοποιήσουµε τον ολοκληρωτικό µετασχηµατισµό Laplace. Βέβαια,
πρέπει να αναφέρουµε ότι πολλοί ερευνητές χρησιµοποιούν διάφορες αριθµητικές
µεθόδους, που έχουν αναπτυχθεί για την επίλυση τέτοιου είδους διαφορικών εξισώ-
σεων.

Η ύπαρξη και η µοναδικότητα των λύσεων ενός προβλήµατος αρχικών τιµών για
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διαφορικές εξισώσεις κλασµατικής τάξης, έχει µελετηθεί εκτενώς στη ϐιβλιογραφία.
Συγκεκριµένα, υπάρχουν πολλές παραλλαγές ϑεωρηµάτων ύπαρξης και µοναδικό-
τητας για διάφορους χώρους συναρτήσεων και διάφορους τύπους κλασµατικών ολο-
κληρωµάτων και κλασµατικών παραγώγων, και γενικότερα το πρόβληµα αυτό είναι
ακόµη ανοιχτό για µη-γραµµικές εξισώσεις καθώς και για κάποια είδη κλασµατικών
παραγώγων. Στην παρούσα εργασία δεν ϑα επεκταθούµε περαιτέρω σε ότι αφορά
την διατύπωση και την απόδειξη τέτοιων ϑεωρηµάτων, για περισσότερες πληροφορί-
ες, ακόµη και για τις µη-γραµµικές περιπτώσεις, µπορεί κάποιος να ανατρέξει στη
ϐιβλιογραφία.

1.5 Μετασχηµατισµός Laplace

Στην παράγραφο αυτή ϑα δώσουµε τον ορισµό και κάποιες ιδιότητες του µετασχη-
µατισµού Laplace και στη συνέχεια ϑα ορίσουµε τον µετασχηµατισµό Laplace των
κλασµατικών παραγώγων και ολοκληρώµατων που έχουµε ήδη αναφέρει, των συ-
ναρτήσεων Mittag-Leffler καθώς και συναρτήσεων που σχετίζονται µε αυτές.

Ο µετασχηµατισµός Laplace αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για την επίλυση γραµµικών
συνήθη διαφορικών εξισώσεων (ODEs) µε σταθερούς συντελεστές, αφού µετατρέπει
γραµµικές διαφορικές εξισώσεις σε γραµµικές αλγεβρικές οι οποίες µπορούν να
λυθούν εύκολα. Το τελικό στάδιο είναι η εύρεση του αντίστροφου µετασχηµατισµού
Laplace του αποτελέσµατος. ΄Οπως ϑα δούµε και σε επόµενο κεφάλαιο η περίπτωση
των γραµµικών FDEs είναι εντελώς ανάλογη.

Ορισµός 1.5.1. ΄Εστω f(t) µια συνάρτηση τέτοια ώστε το γενικευµένο ολοκλήρωµα∫∞
0
e−stf(t)dt να συγκλίνει. Τότε ο µετασχηµατισµός Laplace της συνάρτησης f(t) ως

προς τη µεταβλητή t ορίζεται ως εξής :

F (s) = L {f(t); s} =

∫ ∞
0

e−stf(t)dt (s ∈ C) (1.26)

ενώ ο αντίστροφος µετασχηµατισµός Laplace L−1 είναι τέτοιος ώστε : L−1L = LL−1 =
I, οπότε

f(t) = L−1 {F (s); t} (1.27)

∆ύο από τις ιδιότητες του µετασχηµατισµού Laplace, που ϑα χρησιµοποιήσουµε στην
απόδειξη των παρακάτω προτάσεων είναι :

(i) Ο µετασχηµατισµός Laplace της συνέλιξης f ∗ g δύο πραγµατικών συναρτήσεων
f(t) και g(t), t > 0:
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L {f ∗ g} (t) = L

{∫ t

0

f(u)g(t− u)du

}
= F (s)G(s) (1.28)

Υπενθυµίζουµε ότι η συνέλιξη δύο πραγµατικών συναρτήσεων f(t) και g(t), t > 0,
ορίζεται µέσω του ολοκληρώµατος :

f(t) ∗ g(t) =

∫ t

0

f(t− τ)g(τ)dτ = g(t) ∗ f(t)

(ii) Ο µετασχηµατισµός Laplace της n-οστής παραγώγου µιας πραγµατικής συνάρ-
τησης f(t):

L
{
f (n); s

}
= snF (s)−

n−1∑
k=0

sn−k−1f (k)(0) = snF (s)−
n−1∑
k=0

skf (n−k−1)(0) (1.29)

Πρόταση 1.5.2. Οµετασχηµατισµός Laplace του κλασµατικού ολοκληρώµατος Riemann-
Liouville µια συνάρτησης f(t) δίνεται ως εξής :

L
{
Ip0+f(t); s

}
= s−pF (s). (1.30)

Απόδειξη. Η σχέση αυτή µπορεί να αποδειχθεί εύκολα λαµβάνοντας υπόψιν τον
µετασχηµατισµό Laplace της συνέλιξης. Συγκεκριµένα,

L
{
Ip0+f(t); s

}
=

1

Γ(p)
L
{
tp−1 ∗ f(t)

}
=

1

Γ(p)
L
{
tp−1

}
L {f(t)}

=
1

Γ(p)

Γ(p)

sp
F (s) = s−pF (s)

Πρόταση 1.5.3. Ο µετασχηµατισµός Laplace της κλασµατικής παραγώγου Riemann-
Liouville µια συνάρτησης f(t) είναι :

L {Dp
0f(t); s} = spF (s)−

n−1∑
k=0

sk
[
Dp−k−1

0 f(t)
]
t=0

(n− 1 6 p < n). (1.31)
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Απόδειξη. Και στην περίπτωση αυτή η απόδειξη είναι απλή έχοντας πάλι κατά νου
τον µετασχηµατισµό Laplace της συνέλιξης.

L {Dp
0f(t); s} = L

{(
d

dx

)n
In−p0+ f ; s

}
= snL

{
In−p0+ f ; s

}
−

n−1∑
k=0

sk
dn−k−1

dxn−k−1
In−p0+ f(0)

= spF (s)−
n−1∑
k=0

skDp−k−1
0 f(0)

= spF (s)−
n−1∑
k=0

sk
[
Dp−k−1

0 f(t)
]
t=0

όπου F (s) είναι ο µετασχηµατισµός Laplace της f(t) και R(s) > 0,R(p) > 0.

Ο µετασχηµατισµός Laplace της κλασµατικής παραγώγου Riemann-Liouville είναι
γνωστός, ωστόσο η πρακτική του εφαρµογή είναι περιορισµένη λόγω της έλλειψης
της ϕυσικής ερµηνείας των αρχικών τιµών των κλασµατικών παραγώγων για t = 0.

Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, ο µετασχηµατισµός Laplace της κλασµατικής παρα-
γώγου Caputo περιέχει τις τιµές της συνάρτησης και τις παραγώγους της για t = 0,
για τις οποίες υπάρχει ϕυσική ερµηνεία, όπως έχουµε ήδη αναφέρει και στην προη-
γούµενη ενότητα. Για το λόγο αυτό, όπως ϑα δούµε και παρακάτω, χρησιµοποιείται
για την επίλυση προβληµάτων που οδηγούν σε γραµµικές κλασµατικές διαφορικές
εξισώσεις µε σταθερούς συντελεστές και µε τις κλασικές αρχικές συνθήκες.

Πρόταση 1.5.4. Ο µετασχηµατισµός Laplace της κλασµατικής παραγώγου Caputo
δίνεται από τη σχέση :

L
{
CDp

af(t)
}

= spF (s)−
n−1∑
k=0

sp−k−1f (k)(0) (n− 1 < p 6 n) (1.32)

Απόδειξη. Από τις σχέσεις (1.24), (1.30) και ϕυσικά από το µετασχηµατισµό Laplace
της συνέλιξης, προκύπτει ότι

L
{
CDp

af(t)
}

= s−(n−p)L
{
f (n)(t)

}
΄Οµως χρησιµοποιώντας τη σχέση (1.29) που δίνει το µετασχηµατισµό της n-οστής
παραγώγου µιας πραγµατικής συνάρτησης f(t), έχουµε
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L
{
CDp

af(t)
}

= s−(n−p)

[
snF (s)−

n−1∑
k=0

sn−k−1f (k)(0)

]

= spF (s)−
n−1∑
k=0

sp−k−1f (k)(0).

Πρόταση 1.5.5. Οµετασχηµατισµός Laplace ορισµένων ϐασικών συναρτήσεων Mittag-
Leffler είναι

(i)L {Eα(t)} = 1
s 2Ψ1

[
(1, 1), (1, 1); (1, α); 1

s

]
(ii)L {Eα,β(t)} = 1

s 2Ψ1

[
(1, 1), (1, 1); (β, α); 1

s

]
(iii)L

{
Eγ
α,β(t)

}
= 1

sΓ(γ) 2Ψ1

[
(1, 1), (γ, 1); (β, α); 1

s

]
Απόδειξη.

(i)L {Eα(t)} =

∫ ∞
0

e−stEα(t)dt =

∫ ∞
0

e−st
∞∑
n=0

tn

Γ(1 + αn)
dt

=
∞∑
n=0

1

Γ(1 + αn)

∫ ∞
0

e−sttndt =
∞∑
n=0

1

Γ(1 + αn)

n!

sn+1

=
1

s

∞∑
n=0

Γ(n+ 1)

Γ(1 + αn)

(
1

s

)n
=

1

s

∞∑
n=0

Γ(n+ 1)Γ(n+ 1)

Γ(1 + αn)

(
1

s

)n
1

n!

=
1

s
2Ψ1

[
(1, 1), (1, 1); (1, α);

1

s

]
. (1.33)

(ii)L {Eα,β(t)} =

∫ ∞
0

e−stEα,β(t)dt =

∫ ∞
0

e−st
∞∑
n=0

tn

Γ(β + αn)
dt

=
∞∑
n=0

1

Γ(β + αn)

∫ ∞
0

e−sttndt =
∞∑
n=0

1

Γ(β + αn)

n!

sn+1

=
1

s

∞∑
n=0

Γ(n+ 1)Γ(n+ 1)

Γ(β + αn)

(
1

s

)n
1

n!

=
1

s
2Ψ1

[
(1, 1), (1, 1); (β, α);

1

s

]
. (1.34)
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(iii)L
{
Eγ
α,β(t)

}
=

∫ ∞
0

e−stEγ
α,β(t)dt =

∫ ∞
0

e−st
∞∑
n=0

(γ)n
Γ(β + αn)

tn

n!
dt

=
∞∑
n=0

Γ(γ + n)

Γ(β + αn)

1

Γ(γ)

∫ ∞
0

e−st
tn

n!
dt

=
∞∑
n=0

Γ(γ + n)

Γ(β + αn)

1

Γ(γ)n!

n!

sn+1

=
1

sΓ(γ)

∞∑
n=0

Γ(γ + n)Γ(n+ 1)

Γ(β + αn)n!

(
1

s

)n
=

1

sΓ(γ)
2Ψ1

[
(1, 1), (γ, 1); (β, α);

1

s

]
. (1.35)

Σηµείωση 1.5.6. Η συνάρτηση 2Ψ1 αποτελεί µια ειδική περίπτωση της συνάρτησης

pΨq η οποία ορίζεται ως εξής :

pΨq =
[
(ai, Ai)1,p; (bj, Bj)1,q; z

]
=
∞∑
k=0

∏p
i=1 Γ(ai + Ain)∏q
j=1 Γ(bj +Bjn)

zn

n!
, ai, bj ∈ C, Ai, Bj ∈ R.

(1.36)
Η συνάρτηση αυτή ονοµάζεται Phi-γενικευµένη ή Wright συνάρτηση.
Εάν

∑q
j=1 Bj −

∑p
i=1Ai > −1 τότε η σειρά (1.36) συγκλίνει απολύτως για z ∈ C, ενώ

αν
∑q

j=1Bj −
∑p

i=1Ai = −1 τότε η σειρά (1.36) συγκλίνει απολύτως για |z| < δ και
για |z| = δ και R(µ) > 1/2, όπου δ =

∏p
i=1 |Ai|−Ai

∏q
j=1 |Bj|Bj και µ =

∑q
j=1 bj −∑p

i=1 ai + p−q
2
.
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Πρόταση 1.5.7. Ο µετασχηµατισµός συναρτήσεων που περιέχουν τις Mittag-Leffler
είναι

(i)L
{
tkE1(at)

}
= L

{
tkeat

}
= k!

(s−a)k+1 , (R(s) > |a|)

(ii)L
{
tβ−1Eγ

α,β(λtα)
}

= sαγ−β

(sα−λ)γ
, |λs−α| < 1

(iii)L
{
tβ−1E

(k)
α,β(λtα)

}
= k!sα−β

(sα−λ)k+1 , (R(s) > |λ|1/α)

Απόδειξη.

(i)L
{
tkE1(at)

}
= L

{
tkeat

}
=

∫ ∞
0

e−sttkeatdt

=

∫ ∞
0

e−(s−a)ttkdt

=
Γ(k + 1)

(s− a)k+1

=
k!

(s− a)k+1
, (R(s) > |a|) (1.37)

(ii)L
{
tβ−1Eγ

α,β(λtα)
}

=

∫ ∞
0

e−sttβ−1Eγ
α,β(λtα)dt

=

∫ ∞
0

e−sttβ−1

∞∑
n=0

(γ)n
Γ(β + αn)

(λtα)n

n!
dt

=
∞∑
n=0

(γ)n
Γ(β + αn)

λn

n!

∫ ∞
0

e−sttβ−1+αndt

=
∞∑
n=0

(γ)n
Γ(β + αn)

λn

n!

Γ(β + αn)

sβ+αn

=
∞∑
n=0

(γ)n
sβ+αn

λn

n!
=

1

sβ

∞∑
n=0

(γ)n
sαn

λn

n!

=
1

sβ

∞∑
n=0

(γ)n(λs−α)n

n!
=

1

sβ

(
1

1− λs−α

)γ
=

sαγ−β

(sα − λ)γ
, |λs−α| < 1 (1.38)
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(iii)L
{
tβ−1E

(k)
α,β(λtα)

}
=

∫ ∞
0

e−sttβ−1E
(k)
α,β(λtα)dt

=

∫ ∞
0

e−sttβ−1

∞∑
n=0

(n+ k)!λntα(n+k)

n!Γ(αn+ αk + β)
dt

=
∞∑
n=0

(n+ k)!λn

n!Γ(αn+ αk + β)

∫ ∞
0

e−sttαk+β−1+αndt

=
∞∑
n=0

(n+ k)!λn

n!Γ(αn+ αk + β)

Γ(αn+ αk + β)

sαn+αk+β

=
∞∑
n=0

(n+ k)!

n!

λn

sαn+αk+β

= s−αk−β
∞∑
n=0

(n+ k)!

n!

(
λ

sα

)n
= s−αk−βk!

∞∑
n=0

(k + 1)n
n!

(
λ

sα

)n
= s−αk−β

k!(
1− λ

sα

)k+1

=
k!sα−β

(sα − λ)k+1
, (R(s) > |λ|1/α). (1.39)

Σηµείωση 1.5.8. Για την απόδειξη της σχέσης (1.39) χρησιµοποιήσαµε τον τύπο, για
την k-οστή παράγωγο,

E
(k)
α,β(λtα) =

∞∑
n=0

(n+ k)!λntα(n+k)

n!Γ(αn+ αk + β)
. (1.40)

Η απόδειξη του τύπου (1.40) προκύπτει µε τη µέθοδο της επαγωγής. Συγκεκριµένα,

Για k = 1, έχουµε

d

dλ
[Eα,β(λtα)] =

∞∑
n=0

(n+ 1)!λntα(n+1)

n!Γ(α(n+ 1) + β)
=
∞∑
n=0

(n+ 1)λntα(n+1)

Γ(α(n+ 1) + β)

Πράγµατι, ισχύει, αφού

d

dλ
[Eα,β(λtα)] =

d

dλ

[
∞∑
n=0

λntαn

Γ(αn+ β)

]
=
∞∑
n=1

nλn−1tαn

Γ(αn+ β)
=
∞∑
n=0

(n+ 1)λntα(n+1)

Γ(α(n+ 1) + β)
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΄Εστω ότι ισχύει για k, δηλαδή

dk

dλk
[Eα,β(λtα)] =

∞∑
n=0

(n+ k)!λntα(n+k)

n!Γ(αn+ αk + β)

Θα δείξουµε ότι ισχύει για k + 1, δηλαδή

dk+1

dλk+1
[Eα,β(λtα)] =

∞∑
n=0

(n+ (k + 1))!λntα(n+(k+1))

n!Γ(αn+ α(k + 1) + β)

Πράγµατι,

dk+1

dλk+1
[Eα,β(λtα)] =

d

dλ

[
∞∑
n=0

(n+ k)!λntα(n+k)

n!Γ(αn+ αk + β)

]
=
∞∑
n=1

(n+ k)!nλn−1tα(n+k)

n!Γ(αn+ αk + β)

=
∞∑
n=0

(n+ (k + 1))!(n+ 1)

(n+ 1)!

λntα(n+(k+1))

Γ(αn+ α(k + 1) + β)

=
∞∑
n=0

(n+ (k + 1))!(n+ 1)

n!(n+ 1)

λntα(n+(k+1))

Γ(αn+ α(k + 1) + β)

=
∞∑
n=0

(n+ (k + 1))!

n!

λntα(n+(k+1))

Γ(αn+ α(k + 1) + β)

Σηµείωση 1.5.9. Επειδή (n+k)!
k!

= (k + 1)n ⇒ (n + k)! = k!(k + 1)n. ΄Αρα, ο τύπος
(1.40) παίρνει τη µορφή:

E
(k)
α,β(λtα) = k!

∞∑
n=0

(k + 1)n
n!

λntα(n+k)

Γ(αn+ αk + β)

= k!tαk
∞∑
n=0

(k + 1)n
n!

λntαn

Γ(αn+ αk + β)

= k!tαkEk+1
α,αk+β(λtα)

΄Αρα από την Πρόταση 1.5.7(iii) προκύπτει ότι :

L
{
tαk+β−1k!Ek+1

α,αk+β(λtα)
}

=
sα−β

(sα − λ)k+1



Κεφάλαιο 2

Φαρµακοκινητική

2.1 ∆ιαµερισµατική ανάλυση και Φαρµακοκινητική

2.1.1 Φαρµακοκινητική

Η ϕαρµακοκινητική (Pharmacokinetic (PK)), είναι η επιστήµη η οποία µελετά την
κινητική της απορρόφησης, της κατανοµής και της αποµάκρυνσης (απέκκρισης και
µεταβολισµού) ϕαρµάκων. Αποτελεί ϑεµελιώδους σηµασίας για την ανάπτυξη δο-
σολογικών σχηµάτων, την πρόβλεψη της συµπεριφοράς νέων ϕαρµάκων καθώς και
για την εκτίµηση των ϑεραπευτικών επιδράσεων. Η µελέτη της ϕαρµακοκινητικής
συµπεριλαµβάνει πειραµατικές και ϑεωρητικές προσεγγίσεις. Οι πειραµατικές προ-
σεγγίσεις αφορούν στην ανάπτυξη τεχνικών δειγµατοληψίας, αναλυτικών µεθόδων
και διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων. Οι ϑεωρητικές προσεγγί-
σεις αφορούν στην ανάπτυξη ϕαρµακοκινητικών µοντέλων µε τα οποία προβλέπεται
η διάθεση του ϕαρµάκου.

Τα ϕάρµακα µέσα στον οργανισµό ϐρίσκονται σε δυναµική ϕάση, εφόσον κινούνται
ανάµεσα στους ιστούς και σε ϐιολογικά υγρά, συνδέονται µε πρωτεϊνες και κυτ-
ταρικά στοιχεία ή µεταβολίζονται. Η ϕύση της κατανοµής και της διαθεσιµότητας
του ϕαρµάκου είναι σύνθετη, διότι πολλά ϕαινόµενα συµβαίνουν ταυτόχρονα. Για
να εκτιµηθεί η δοσολογία και να υπολογισθεί το χρονοδιάγραµµα αποτελεσµατικό-
τητας για µία συγκεκριµένη δόση, απαιτείται η χρήση µαθηµατικών µοντέλων και
στατιστικής.

Το Μοντέλο είναι µία υπόθεση, που χρησιµοποιεί µαθηµατικούς όρους για να περι-
γράψει συνοπτικά ποσοτικές σχέσεις. Η χρησιµότητα και η δυνατότητα, που παρέχει
ένα µοντέλο στην πρόβλεψη της ϕαρµακοκινητικής, εξαρτάται από τη σωστή επιλογή
και ανάπτυξη µαθηµατικών εξισώσεων, οι οποίες παραµετροποιούν τους κυριότερους

19
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παράγοντες της κινητικής διαδικασίας. Οι παράγοντες αυτοί (µεταβλητές) υπολογί-
Ϲονται προσαρµόζοντας το µοντέλο στα πειραµατικά δεδοµένα.

Η Φαρµακοκινητική παράµετρος είναι µία σταθερά, για συγκεκριµένο ϕάρµακο,
η οποία έχει υπολογιστεί µε πειραµατικά δεδοµένα (π.χ. µια σταθερά k εξαρτάται
από τη µέθοδο λήψης, το χρόνο λήψης, την αναλυτική µέθοδο και το µοντέλο που
έχει επιλεχθεί).

Τα µαθηµατικά µοντέλα προσοµοιώνουν το ϱυθµό διαδικασίας απορρόφησης, κα-
τανοµής και αποµάκρυνσης και περιγράφουν συγκεντρώσεις ϕαρµάκου στον οργα-
νισµό σε σχέση µε το χρόνο.
Στα ϕαρµακοκινητικά µοντέλα συνηθίζονται απλουστευµένες υποθέσεις, για να
περιγράψουν πολύπλοκες διεργασίες. Τα ϕαρµακοκινητικά µοντέλα είναι κατά ϐά-
ση διαµερισµατικά και χωρίζονται σε εµπειρικά και ϕυσιολογικά. Η διαφορά των
δύο είναι ότι τα δεδοµένα που έχουµε στα ϕυσιολογικά µας επιτρέπουν να δίνουµε
ϕυσιολογική ερµηνεία στις τιµές των παραµέτρων, δηλαδή έχουµε δεδοµένα από
επιµέρους ιστούς, ενώ στα εµπειρικά έχουµε δεδοµένα µόνο από το αίµα.

Το ∆ιαµερισµατικό µοντέλο, είναι ένα χρήσιµο και απλό µοντέλο. Αν υποθέσουµε
ότι ένα ϕάρµακο, που χορηγείται στιγµιαία ενδοφλέβια, διαλύεται στα υγρά του
σώµατος, αυτό µπορεί να περιγραφεί σαν µια δεξαµενή η οποία περιέχει υγρό σε
ισορροπία µε το ϕάρµακο (µονοδιαµερισµατικό). Η συγκέντρωση του ϕαρµάκου
εξαρτάται από τον όγκο του υγρού και από τον ϱυθµό αποµάκρυνσης σε µονάδα
χρόνου.

Στην πράξη, οι ϕαρµακοκινητικές παράµετροι καθορίζονται από τα πειραµατικά δε-
δοµένα. Ο αριθµός των παραµέτρων που απαιτούνται για να περιγραφεί ένα µοντέλο
εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της διαδικασίας και από την οδό χορήγησης.
Επειδή τα ϕαρµακοκινητικά µοντέλα ϐασίζονται σε απλουστευµένες υποθέσεις, δεν
µπορεί κανείς να ϐασιστεί εξοκλήρου σε αυτά, προκειµένου να προβλέψει τη δράση
ϕαρµάκων.

2.1.2 ∆ιαµερισµατικά µοντέλα

Η ϕαρµακοκινητική µοντελοποίηση πραγµατοποιείται µε τη ϐοήθεια της διαµερι-
σµατικής ανάλυσης. ΄Ενα ϕαρµακοκινητικό µοντέλο (PK) είναι µια µαθηµατική
αναπαράσταση της διόδου του ϕαρµάκου µέσω του σώµατος και περιέχει µεταβλη-
τές (π.χ δόση, χρόνος των δόσεων, χρόνος στον οποίο λαµβάνονται δείγµατα αίµατος)
και σταθερές (π.χ κάθαρση και όγκος κατανοµής) οι οποίες προσδιορίζουν την κατα-
νοµή του ϕαρµάκου. Η διαµερισµατική ανάλυση προϋποθέτει ότι υπάρχουν κάποιες
ϐασικές ϕυσιολογικές διεργασίες, οι οποίες υποστηρίζουν την ϕαρµακοκινητική του
ϕαρµάκου. Συγκεκριµένα, το σώµα διαιρείται σε µια σειρά συνδεδεµένων οµογενή
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διαµερισµάτων τα οποία αντιπροσωπεύον την κατανοµή του ϕαρµάκου.
Το διαµέρισµα δεν είναι µία πραγµατική ανατοµική περιοχή. Είναι µια παράστα-
ση ιστού ή οµάδας ιστών µε παρόµοια αιµατική ϱοή και κατακράτηση (σύνδεση)
ϕαρµάκου. Εντός του διαµερίσµατος ϑεωρείται ότι : α) το ϕάρµακο κατανέµεται
οµοιόµορφα, ϐ) υπάρχει ικανοποιητική ανάδευση (η συγκέντρωση του δείγµατος
αντιπροσωπεύει τη µέση συγκέντρωση) και γ) τα µόρια του ϕαρµάκου έχουν την ίδια
πιθανότητα αποµάκρυνσης. Χρησιµοποιούνται σταθερές, οι οποίες περιγράφουν τη
συνολική δαδικασία του ϱυθµού εισόδου και εξόδου του ϕαρµάκου στο και από το
διαµέρισµα.

Με άλλα λόγια, τα διαµερισµατικά µοντέλα αποτελούν κλασικά ϕαρµακοκινητικά
µοντέλα, που προσοµοιάζουν τις κινητικές διαδικασίες κατανοµής και απορρόφη-
σης των ϕαρµάκων. Αποτελούν απλοποιηµένες µαθηµατικές εκφράσεις, δεδοµένου
ότι δεν µπορούν να λάβουν υπόψιν όλες τις ϕυσιολογικές διεργασίες. Στα διαµερι-
σµατικά µοντέλα, ϑεωρείται ότι η συγκέντρωση του ϕαρµάκου στους ιστούς γίνεται
οµοιόµορφα σε ένα ϑεωρητικό (υποθετικό) διαµέρισµα, το οποίο περιλαµβάνει όλους
τους ιστούς, και όπου το ϕάρµακο ϐρίσκεται σε ισορροπία µε το κεντρικό διαµέρισµα
(πλάσµα).
Υπάρχουν διάφοροι τύποι διαµερισµατικών µοντέλων, το µονοδιαµερισµατικό , το
διδιαµερισµατικό και το πολυδιαµερισµατικό.

Σχήµα 2.1: Σχηµατική απεικόνιση µονοδιαµερισµατικού, διδιαµερισµατικού και
τριδιαµερισµατικού ϕαρµακοκινητικού µοντέλου.

Το µονοδιαµερισµατικό ανοιχτό µοντέλο αποτελεί τον απλούστερο τρόπο περι-
γραφής της διαδικασίας κατανοµής και αποµάκρυνσης του ϕαρµάκου, προϋποθέτει
δε ότι :

• το ϕάρµακο µπορεί να εισέλθει και να εξέλθει από το σώµα

• το σώµα ενεργεί σαν ένας ενιαίος και οµοιόµορφος χώρος (ένα διαµέρισµα)
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• η κατανοµή του ϕαρµάκου στο παραπάνω διαµέρισµα είναι ενιαία και οµοιό-
µορφη

• µετά την είσοδου του ϕαρµάκου στο σώµα ο ϱυθµός αποµάκρυνσης του από
αυτό είναι ανάλογος µε την ποσότητά του (διαφορική εξίσωση πρώτης τάξεως).
΄Ετσι, η συγκέντρωση του ελεύθερου ϕαρµάκου στο σώµα είναι ανάλογη µε τη
δόση που χορηγήθηκε.

Το απλούστερο ϕαρµακοκινητικό µονοδιαµερισµατικό µοντέλο είναι εκείνο όπου
ϑεωρούµε ότι όλο το ϕάρµακο χορηγείται στιγµιαία στο διαµέρισµα (στιγµιαία ενδο-
ϕλέβια χορήγηση- iv bolus injection), κατανέµεται άµεσα και οµοιόµορφα σε αυτό
και συνοδεύεται από αποµάκρυνση από αυτό.
∆ηλαδή στην περίπτωση αυτή η δραστική ουσία χορηγείται στιγµιαία ενδοφλέβια και
όλο το ϕαινόµενο περιγράφεται µε µια πρωτοταξική διαδικασία 1.

Στη πραγµατικότητα, η διαθεσιµότητα του ϕαρµάκου µετά από iv χορήγηση είναι
πιο περίπλοκη από ό,τι περγράφεται µε ένα µονοδιαµερισµατικό µοντέλο. ΄Οµως, εξ
αιτίας της γρήγορης αποκατάστασης της δυναµικής ισορροπίας µεταξύ των ιστών και
του αίµατος, η αποµάκρυνση του ϕαρµάκου συντελείται σαν αυτό να ήταν διαλυµένο
σε µία δεξαµενή µε οµοιογενές υγρό (διαµέρισµα), από το οποίο αποµακρύνεται.

Σχήµα 2.2: Η απεικόνιση του σώµατος πριν και µετά από iv bolus injection, ϑε-
ωρώντας το σώµα σαν ένα ενιαίο διαµέρισµα. Η απεικόνιση αυτή αναπαριστά το
οµοιόµορφα αναµιγµένο ϕάρµακο αµέσως µετά τη χορήγηση.

Βέβαια, στη ϕαρµακοκινητική, συνήθως, απαιτούνται πολυπλοκότερα µαθηµατικά
µοντέλα, προκειµένου να περιγραφούν επαρκώς οι παρατηρούµενες συγκεντρώσεις
της δραστικής ουσίας στο πλάσµα, όπως για παράδειγµα, όταν το σώµα δεν µπορεί
να ϑεωρηθεί ως µια οµογενής δεξαµενή και η κατανοµή του ϕαρµάκου δεν είναι
στιγµιαία. ΄Ενα πολυπλοκότερο µοντέλο, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί είναι
το διδιαµερισµατικό µοντέλο. Σύµφωνα µε το διδιαµερισµατικό µοντέλο, µετά
από ενδοφλέβια χορήγηση της ουσίας, αυτή κατανέµεται σε δύο διαµερίσµατα, το

1Η ποσότητα του ϕαρµάκου µειώνεται µε ϱυθµό που είναι ανάλογος µε την ποσότητα του ϕαρµά-
κου που παραµένει.
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κεντρικό διαµέρισµα (πλάσµα) και το περιφερικό διαµέρισµα (ιστικό). Το κεντρικό
διαµέρισµα περιλαµβάνει το αίµα, το εξωκυττάριο υγρό και τους ιστούς µε υψηλή
αιµατική ϱοή. Το περιφερικό διαµέρισµα περιλαµβάνει ιστούς στους οποίους το
ϕάρµακο ϐρίσκεται σε ισορροπία σε πιο αργούς χρόνους.

Σχήµα 2.3: Η απεικόνιση µιας στιγµιαίας ενδοφλέβιας έγχυσης σε ένα διδιαµερι-
σµατικό µοντέλο. Εδώ ϑεωρούµε το σώµα σαν ένα κεντρικό διαµέρισµα µε ταχεία
ανάµειξη και ένα περιφερικό µε πιο αργή κατανοµή.

Μετά από στιγµιαία ενδοφλέβια χορήγηση, το ϕάρµακο εξισορροπεί άµεσα στο κεν-
τρικό διαµέρισµα (ϕάση κατανοµής α), ενώ ένα µέρος του µετακινείται από το κεν-
τρικό διαµέρισµα στο περιφερικό, όπου η συγκέντρωσή του αυξάνεται µε το χρόνο.
΄Οταν η συγκέντρωση στο διαµέρισµα 2 ϕτάσει το µέγιστο (µπορεί να είναι µικρότε-
ϱη, ίση ή µεγαλύτερη από τη συγκέντρωση στο πλάσµα), τότε επέρχεται ισορροπία
µεταξύ του ϕαρµάκου στον ιστό και στο πλάσµα (ϱυθµός εισόδου στον ιστό=ρυθµό
εξόδου από τον ιστό). Από αυτή τη χρονική στιγµή, τα επίπεδα του ϕαρµάκου και
στα δύο διαµερίσµατα ϕθίνουν παράλληλα και µε πιο αργούς ϱυθµούς απ΄ ότι στη
ϕάση κατανοµής (ϕάση αποµάκρυνσης ή ϕάση ϐήτα b). Η µετακίνηση του ϕαρµά-
κου µεταξύ των δύο διαµερισµάτων, ϑεωρείται ότι γίνεται σύµφωνα µε µία διεργασία
πρώτης τάξης.

Οι εξισώσεις που περιγράφουν το ϱυθµό µεταβολής της συγκέντρωσης του ϕαρµάκου
(που είναι άλλωστε και το Ϲητούµενο) και για τις δύο περιπτώσεις των διαµερισµατι-
κών µοντέλων που αναφέραµε, ϑα παρουσιασθούν αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο.

΄Οσο όµως, ο αριθµός των διαµερισµάτων αυξάνεται, το µοντέλο µπορεί να γίνει πο-
λύ περίπλοκο. Στην περίπτωση αυτή, ϑεωρούµε, ότι τα διαµερίσµατα ϐασίζονται
στην ανατοµική δοµή του σώµατος και ενδεχοµένως να καταλήξουµε στο να έχουµε
περισσότερα από 20 διαµερίσµατα. Αν και µία τέτοια προσέγγιση πλησίαζει πε-
ϱισσότερο σε ένα ϕυσιολογικό ϕαρµακοκινητικό µοντέλο, εντούτοις χρησιµοποιείται
σπάνια, ενώ προτιµάται, κατά κύριο λόγο, η περίπτωση µονοδιαµερισµατικού και
διδιαµερισµατικού µοντέλου.
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Αξίζει να σηµειώσουµε ότι, η ϕαρµακοκικητική ανάλυση γίνεται, τόσο µε διαµερι-
σµατικά, όσο και µε µη-διαµερισµατικά µοντέλα, για τα οποία όµως δεν ϑα γίνει
καµία αναφορά στην παρούσα εργασία.

Βέβαια, ϑα πρέπει να επισηµάνουµε ότι, εκτός από τη στιγµιαία ενδοφλέβια έγχυση
µπορούµε να έχουµε χορήγηση ϕαρµάκου µέσω συνεχούς ενδοφλέβιας έγχυσης κα-
ϑώς και διά του στόµατος χορήγηση. Και στις περιπτώσεις αυτές, η διαµερισµατική
ανάλυση είναι ανάλογη.



Κεφάλαιο 3

Κλασµατικός Λογισµός και
Φαρµακοκινητική

Η διάχυση είναι ένας από τους κύριους µηχανισµούς διαφόρων διεργασιών που
πραγµατοποιούνται στους Ϲωντανούς οργανισµούς, και ως εκ τούτου παίζει σηµαν-
τικό ϱόλο στη χρονική πορεία του ϕαρµάκου στο σώµα. Η διάχυση τυπικά περι-
γράφεται από το νόµο του Fick και ϐασίζεται στο γεγονός ότι ένα µόριο ακολουθεί
µια τυχαία διαδροµή. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή της κλασικής διάχυσης, δύο
ιδιότητες είναι µείζονος σηµασίας. Η πρώτη είναι ότι η µέση τετραγωνική µετατόπιση
του τυχαίου µορίου είναι ανάλογη του χρόνου, t:

< z2(t) >∝ t (3.1)

όπου z είναι µια χωρική συντεταγµένη. Και η δεύτερη ιδιότητα είναι ότι η καθαρή
ϱοή είναι ανάλογη της κλίσεως της συνάρτησης συγκέντρωσης, C(z, t):

J(z, t) = −D∂C(z, t)

∂z
(3.2)

όπου D είναι η σταθερά διάχυσης.

Οι κλασικές ϕαρµακοκινητικές και ϕαρµακοδυναµικές 1 διεργασίες ϐασίζονται κυ-
ϱίως στην εξίσωση (3.2), ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες, αυστηρές πειραµατικές
ενδείξεις έχουν δείξει ότι αυτό δεν ισχύει πάντα και έχουν παρατηρηθεί διεργασίες
διάχυσης, οι οποίες αποκλίνουν από το νόµο αυτό. Αυτές µπορεί να είναι είτε γρηγο-
ϱότερες (υπερδιάχυση) είτε πιο αργές (υποδιάχυση) από την κλασική περίπτωση και

1Φαρµακοδυναµική: εξετάζει το µηχανισµό δράσης των ϕαρµάκων και τα αποτελέσµατα χορήγη-
σής τους.

25
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τώρα, η µέση τετραγωνική µετατόπιση είναι δύναµη του χρόνου, µε εκθέτη µεγαλύ-
τερο ή µικρότερο του 1, αντίστοιχα. Αυτού του είδους η διάχυση προκαλεί κινητική
η οποία ονοµάζεται ανώµαλη.

Θα µπορούσαµε λοιπόν να πούµε ότι, η κατανοµή των ϕαρµάκων στο σώµα µπορεί
να χωριστεί σε δύο ευρείς κατηγορίες. Η διεργασία κατανοµής των ϕαρµάκων στην
πρώτη κατηγορία λαµβάνει χώρα υπό οµογενείς συνθήκες, ενώ για τη δεύτερη κα-
τηγορία ϕαρµάκων ένα σηµαντικό µέρος της διαδικασίας κατανοµής λειτουργεί υπό
ετερογενείς συνθήκες. Η πρώτη κατηγορία, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, µπορεί να
περιγραφεί µε την κλασική κινητική ενώ η δεύτερη περιγράφεται µέσω ενός νέου
είδους κινητικής που ονοµάζεται ϕράκταλ κινητική.

Το χαρακτηριστικό γνώρισµα της ανώµαλης διάχυσης είναι ότι η µέση τετραγωνική
µετατόπιση ενός σωµατιδίου ή µορίου έχει τη µορφή

< z2(t) >∝ t2/dw (3.3)

όπου dw είναι η ϕράκταλ διάσταση της τυχαίας διαδροµής και η τιµή της είναι
συνήθως dw > 2. Ο εκθέτης dw προκύπτει από τα εµπόδια της δοµής, δηλαδή, η
διάχυση παρεµποδίζεται από την γεωµετρική ετερογένεια. Η διάδοση της διάχυσης
του ϕαρµάκου µπροστά από τον ετερογενή χώρο των ιστών µπορεί να ϑεωρηθεί ως
διάχυση σε διαταραγµένο µέσο. Στην κλασική κινητική η σταθερά ϱυθµού είναι
ανεξάρτητη του χρόνου. Στην ανώµαλη κινητική , όπου οι διεργασίες λαµβάνουν
χώρα σε χώρο χαµηλότερης διάστασης, η σταθερά ϱυθµού εξαρτάται από το χρόνο.
Στην περίπτωση αυτή, η σταθερά ϱυθµού k, που εξαρτάται από το χρόνο, εκφράζεται
ως εξής :

k(t) = kt−h(t > t0) (3.4)

όπου k(t) είναι η στιγµιαία σταθερά ϱυθµού, εφόσον εξαρτάται από το χρόνο t και h
είναι ο εκθέτης της ϕράκταλ κινητικής (0 6 h < 1). Ο χρόνος µετάβασης t0 εξαρτάται
από τις πειραµατικές συνθήκες.

Αυτού του είδους η κινητική σύµφωνα µε την οποία ο ϱυθµός της διαδικασίας διέ-
πεται από χρονικά εξαρτώµενη σταθερά έχει ϐρει πολλές εφαρµογές σε διάφορους
τοµείς. Οι ϕράκταλ έννοιες, σε συνδυασµό µε τις αρχές της διάχυσης, έχουν χρησι-
µοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός πλήρους ϕυσιολογικού κυκλοφορικού µοντέλου,
ενώ η ϕράκταλ κινητική έχει εφαρµοστεί στην µελέτη των διαδικασιών αποµάκρυν-
σης. Συχνά ο όρος ϕράκταλ χρησιµοποιείται για την αυτο-οµοιότητα των συστηµά-
των. Στην κινητική χρησιµοποιείται για να περιγράψει την ετερογένεια του χώρου.
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Κλασµατική κινητική

΄Ενας άλλος τρόπος ώστε να περιγραφεί µαθηµατικά η ανώµαλη διάχυση είναι µε
τη χρήση του κλασµατικού λογισµού. Ο κλασµατικός λογισµός µελετά παραγώγους
και ολοκληρώµατα κλασµατικής τάξης, δηλαδή 1/2 ή 3/4. Οι διαφορικές κλασµα-
τικές εξισώσεις, που περιέχουν κλασµατικές παραγώγους, µπορούν να περιγράψουν
ανώµαλη κινητική χωρίς την εισαγωγή χρονικά εξαρτώµενων συντελεστών σε αντί-
ϑεση µε τη ϕράκταλ κινητική. Η παρουσία της συνέλιξης µιας συνάρτησης µε ένα
power law του χρόνου εισάγουν ϕαινόµενα µνήµης απαραίτητα για την περιγραφή
της ανώµαλης διάχυσης. Η λύση των FDEs εµπεριέχει τη συνάρτηση Mittag-Leffler
(ML).

Μια συνάρτηση Mittag-Leffler συµπεριφέρεται ως επεκταµένη εκθετική για µικρούς
χρόνους και ως power law για µεγάλους χρόνους, και ως εκ τούτου, µπορεί να περι-
γράψει σύνολα δεδοµένων, που εµφανίζουν power law στην τελική τους ϕάση, χωρίς
όµως να παρουσιάζει πρόβληµα καθώς ο χρόνος πλησιάζει το µηδέν, σε αντίθεση µε
τα power law.

Σχήµα 3.1: Τρία είδη κινητικής : εκθετική µείωση (κανονική γραµµή), power law
(τελεία-παύλα), Mittag -Leffler κινητική (διακεκοµµένη γραµµή).

Είναι σύνηθες ϕαινόµενο να κατασκευάζουµε κλασµατικά µοντέλα, ¨κλασµατικο-
ποιώντας¨ συνήθη καλώς-ορισµένα µοντέλα. ΄Οµως, αν και µπορεί να είναι απλό,
να κλασµατικοποιούµε απλά συστήµατα, που περιγράφονται από µία µόνο συνήθη
διαφορική εξίσωση ODE αλλάζοντας απλά την τάξη της πραγώγου, εντούτοις, όταν
δουλεύουµε µε περισσότερο περίπλοκα µοντέλα, που περιγράφονται από ένα σύ-
στηµα ODEs, όπως πολυδιαµερισµατικά µοντέλα στη ϕαρµακοκινητική, ϑα πρέπει
να είµαστε προσεκτικοί ώστε οι τελικές κλασµατικές εξισώσεις, που προκύπτουν να
διατηρούν κάποιες συγκεκριµένες ιδιότητες, όπως για παράδειγµα το ισοζύγιο µάζας
το οποίο ϑα πρέπει να διατηρείται. Ωστόσο, µπορούµε να κατασκευάσουµε κλασµα-
τικά µοντέλα αυθαίρετης δοµής, στα οποία ϑα συνυπάρχουν κλασµατικές εξισώσεις
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διαφορετικών τάξεων. Η λύση των κλασµατικών µοντέλων γίνεται χρησιµοποιώντας
αριθµητικές µεθόδους οι οποίες, τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί ολοένα και
περισσότερο τόσο για γραµµικά όσο και για µη γραµµικά συστήµατα. Επίσης, καθώς
ο κλασµατικός λογισµός και οι εφαρµογές του είναι ένας αναπτυσσόµενος τοµέας
ενεργούς έρευνας, έτσι και η αντίστοιχη ϐιβλιογραφία αναµένεται να αυξηθεί. Σε ότι
αφορά τη ϕαρµακοκινητική, ο κλασµατικός λογισµός είναι ένα πολλά υποσχόµενο
εργαλείο και οι αντίστοιχες εφαρµογές αυξάνονται γρήγορα.

Η ϕράκταλ και η κλασµατική κινητική χρησιµοποιούνται, για να µοντελοποιήσουν
σύνολα δεδοµένων τα οποία αποκλίνουν από την κλασική εκθετική κινητική. Η
εµφάνιση των power law µαρτυρά την ύπαρξη ανώµαλης κινητικής. Η κλασµατική
κινητική προσφέρει τη δυνατότητα περιγραφής της ανώµαλης κινητικής, µε µια
έγκυρη επιστηµονική ϐάση, εφόσον έχει ήδη εφαρµοστεί σε προβλήµατα διάχυσης
σε άλλους τοµείς, και περιγράφει καλά τα δεδοµένα.

Στο επόµενο κεφάλαιο, ϑα δώσουµε αναλυτική λύση στα προβλήµατα, που έχουν λυ-
ϑεί χρησιµοποιώντας αριθµητικές µεθόδους, έστω και αν η µορφή αυτής της λύσης,
σε κάποιες εφαρµογές, είναι πολύπλοκη.



Κεφάλαιο 4

Εφαρµογές

΄Οπως έχουµε ήδη αναφέρει, υπάρχουν διάφορα ϕάρµακα των οποίων η κινητική
αποκλίνει από τη γραµµική διαµερισµατική ανάλυση και περιγράφονται καλύτε-
ϱα µε τη χρήση των power law. Αυτό αποδίδεται ϕυσικά, στην αργή διάδοση του
ϕαρµάκου στους ϐαθύτερους ιστούς. ΄Ενα γνωστό ϕάρµακο το οποίο ακολουθεί po-
wer law κινητική είναι η αµιωδαρόνη. Πρόκειται για αντιαρρυθµικό ϕάρµακο που
χρησιµοποιείται για τη ϑεραπεία των διαταραχών του καρδιακού ϱυθµού και µπο-
ϱεί να χορηγηθεί είτε από του στόµατος είτε ενδοφλεβίως. Η αµιωδαρόνη αποκλίνει
από την κλασική κινητική, γεγονός που αποδεικνύεται από τους πολλούς χρόνους
ηµίσειας Ϲωής 1 που έχουν παρατηρηθεί κατά τη µελέτη της [19]. Η κλασµατική κι-
νητική παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο περιγραφής της ανώµαλης κινητικής τέτοιων
ϕαρµάκων.

4.1 Μονοδιαµερισµατικό µοντέλο

Η πρώτη εφαρµογή του κλασµατικού λογισµού στη ϕαρµακοκινητική έγινε από τους
∆οκουµετζίδη και Μαχαίρα [3] και πραγµατοποιήθηκε αρχικά σε ένα µονοδιαµερι-
σµατικό µοντέλο.

4.1.1 Εφαρµογή 1

Ως πρώτο παράδειγµα, ϑεώρησαν την περίπτωση όπου η δραστική ουσία χορηγεί-
ται στιγµιαία ενδοφλέβια και όλο το ϕαινόµενο περιγράφεται από µια πρωτοταξική

1Χρόνος ηµίσειας Ϲωής είναι ο χρόνος που απατείται ώστε η συγκέντρωση του ϕαρµάκου ή της
τοξικής ουσίας στο αίµα ή το πλάσµα να µειωθεί κατά το ήµισυ.

29
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διαδικασία .

Η διαφορική εξίσωση, που περιγράφει τη σχέση µεταξύ της συγκέντρωσης στο αίµα
(πλάσµα) C και του ϱυθµού µείωσης της dC/dt είναι

dC

dt
= −kelC

η λύση της οποίας είναι :

C(t) = C0e
−kelt

όπου C0 η αρχική συγκέντρωση που παρατηρείται στο πλάσµα για t = 0 και kel είναι
σταθερά αποµάκρυνσης, αντιπροσωπεύει το ποσοστό του ϕαρµάκου που αποβάλλε-
ται από το σώµα στη µονάδα του χρόνου.

Η κλασµατική µορφή της παραπάνω εξίσωσης είναι

dαC

dtα
= −k1fC (4.1)

όπου k1f είναι σταθερά µε µονάδες (χρόνος)−α. Για να ϐρούµε τη λύση της παραπάνω
εξίσωσης εργαζόµαστε ως εξής : Θεωρούµε ότι ο µετασχηµατισµός Laplace της C(t)
είναι Ĉ(s) οπότε, εφαρµόζουµε τον µετασχηµατισµό και στα δύο µέλη της εξίσωσης
και λαµβάνοντας υπόψιν ότι C(0) = C0 έχουµε

L

{
dαC(t)

dtα

}
= −k1f Ĉ(s)⇒ sαĈ(s)− sα−1C0 = −k1f Ĉ(s)

⇒ (sα + k1f Ĉ(s)) = sα−1C0

⇒ Ĉ(s) =
sα−1

sα + k1f

C0 (4.2)

Εφαρµόζοντας τώρα τον αντίστροφο µετασχηµατισµό Laplace και σύµφωνα µε τη
σχέση (1.38) προκύπτει :

L−1

{
sα−1

sα + k1f

}
= C0Eα(−k1f · ta) (4.3)
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Εποµένως,

C(t) = C0Ea(−k1f · ta), a ≤ 1 (4.4)

όπου Ea(x) είναι η συνάρτηση Mittag-Leffler, C0 η συγκέντρωση του ϕαρµάκου στο
πλάσµα την χρονική στιγµή t = 0 και δίνεται από την αναλογία (δόση)/(ϕαινόµενος
όγκος κατανοµής 2). Η εξίσωση αυτή για µικρό χρόνο συµπεριφέρεται ως εκτετα-
µένη εκθετική, δηλ. ∼ e−k1f ·t

a, ενώ για µεγάλες τιµές του χρόνου ως power law.
Εποµένως, µπορεί να περιγράψει σύνολα δεδοµένων τα οποία εµφανίζουν power la-
w κινητική εξαιτίας της αργής διάχυσης του ϕαρµάκου στους ϐαθύτερους ιστούς. Η
εξίσωση (4.1) αποτελεί την πιο απλή περίπτωση κλασµατικής κινητικής.

4.1.2 Εφαρµογή 2

Ως ένα δεύτερο παράδειγµα, ϑεωρούµε ένα απλό µονοδιαµερισµατικό µοντέλο µε
µια κλασµατική αποµάκρυνση και ένα σταθερό ϱυθµό εισόδου. Το σύστηµα µπορεί
να περιγραφεί από την ακόλουθη εξίσωση

dA1(t)

dt
= k01 − k10 · CD1−α

0+ A1(t) (4.5)

µε A1(0) = 0 και όπου k01 είναι σταθερά µηδενικής τάξης ϱυθµού εισόδου, µε µο-
νάδες (µάζα/χρόνο), k10 σταθερά αναλογίας µε µονάδες χρόνο−α και α κλασµατική
τάξη µικρότερη του 1. Ο µετασχηµατισµός Laplace της παραπάνω εξίσωσης είναι :

sÂ1(s)− A1(0) =
k01

s
− k10(s1−αÂ1(s)− s−αA1(0)) (4.6)

Εφόσον, A1(0) = 0 προκύπτει

Â1(s) =
k01s

α−2

sα + k10

(4.7)

Εφαρµόζοντας, τώρα, τον αντίστροφο µετασχηµατισµό Laplace και σύµφωνα µε τη
σχέση (1.38) έχουµε:

2Η ποσότητα του ϕαρµάκου στο σώµα δεν µπορεί να µετρηθεί άµεσα στον άνθρωπο. Συνήθως
µελετούµε τη συγκέντωση του ϕαρµάκου στο πλάσµα ή το αίµα. Ο ϕαινόµενος όγκος κατανοµής
είναι µια σταθερά αναλογίας η οποία συσχετίζει τη συγκέντρωση του ϕαρµάκου στο πλάσµα µε την
ποσότητα του στο σώµα. Με άλλα λόγια, αποτελεί τον όγκο των υγρών µέσα στον οποίο ϕαινοµενικά
έχει κατανεµηθεί το ϕάρµακο.
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L−1

{
sα−2

sα + k10

}
= t · Eα,2(−k10t

α) (4.8)

όπου Eα,β(t) είναι η συνάρτηση Mittag-Leffler δύο παραµέτρων.

Εποµένως,
A1(t) = k01 · t · Eα,2(−k10t

α) (4.9)

4.2 ∆ιδιαµερισµατικό µοντέλο

Η πρώτη προσπάθεια να περιγραφούν πολυδιαµερισµατικά κλασµατικά ϕαρµακοκι-
νητικά µοντέλα (fPK) έγινε από τους Popovic κ.α [15], οι οποίοι ϑεώρησαν ένα διδια-
µερισµατικό µοντέλο και ουσιαστικά γενίκευσαν τις κλασικές παραγώγους πρώτης
τάξης που συναντά κανείς στο αριστερό µέλος µιας συνήθους διαφορικής εξίσωσης
(ODEs) αντικαθιστώντας αυτές µε κλασµατικές παραγώγους. Το ερώτηµα όµως, που
τίθεται στο σηµείο αυτό είναι εάν η αλλαγή αυτή στην τάξη των παραγώγων εξασφα-
λίζει σωστά και συνεπή fPK µοντέλα.

Το πρώτο εµπόδιο που συναντά κάποιος ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία
είναι ότι οι µονάδες των σταθερών ϱυθµού, αλλάζουν από ¨ανά µονάδα χρόνου¨ σε
¨ανά µονάδα χρόνου σε δύναµη του άλφα¨, όπου άλφα είναι η τάξη της παραγώγου,
οπότε προκύπτει πρόβληµα όταν οι ίδιες σταθερές ϱυθµού εµφανίζονται σε περισ-
σότερες από µία FDE, κάθε µία από τις οποίες έχει διαφορετική τάξη, διότι η ίδια
παράµετρος έχει διαφορετικές µονάδες σε διαφορετικά µέρη του συστήµατος. Οι
Popovic κ.α στην εργασία τους προκειµένου να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα αυτό,
κανονικοποίησαν τις παραµέτρους διαιρώντας µε µια χρονική σταθερά ϑεωρώντας
έτσι ότι έλυσαν το Ϲήτηµα της ασυνέπειας, στην πραγµατικότητα όµως η αλλαγή αυ-
τή από µόνη της δεν λύνει το πρόβληµα. Το πρόβληµα δεν είναι οι µονάδες αλλά το
γεγονός ότι ο ϐαθµός τάξης 1 είναι διαφορετικός από τον ϐαθµό τάξης 1/2. Οπότε
στην περίπτωση αυτή , το να κανονικοποιούµε διαιρώντας µε µια χρονική σταθερά
µπορεί να διορθώσει τις µονάδες, αλλά δεν ϑα διευθετήσει το γεγονός ότι οι δύο
διαφορετικοί ϐαθµοί έχουν διαφορετική ϕυσική σηµασία. Η λύση στο πρόβληµα
αυτό ϑα δοθεί µέσα από την εργασία των ∆οκουµετζίδη κ.α [5] οι οποίοι προτείνουν
µια νέα µέθοδο µε την οποία µπορούν να κλασµατικοποιηθούν πολυδιαµερισµατι-
κά µοντέλα χωρίς να δηµιουργούνται ασυνεπή συστήµατα τα οποία παραβιάζουν το
ισοζύγιο µάζας. ∆ηλαδή, η προσέγγισή τους επιτρέπει την δηµιουργία συστηµάτων
FDEs, οι εξισώσεις των οποίων έχουν διαφορετική κλασµατική τάξη.

Αυτό το οποίο ϑα επιχειρήσουµε να κάνουµε είναι, να παρουσιάσουµε αναλυτικά τον
τρόπο κλασµατικοποίησης των ODEs, που δόθηκε µέσα από την εργασία των ∆οκου-
µετζίδη κ.α [5], µέσω του οποίου επιταγχάνονται συνεπή συστήµατα και επιτρέπονται
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διεργασίες διαφορετικών κλασµατικών τάξεων στο ίδιο σύστηµα.

Στη συνέχεια, ως παραδείγµατα αυτής της προσέγγισης, ϑα ϑεωρήσουµε δύο εφαρ-
µογές ενός διδιαµερισµατικού PK µοντέλου, που στην πρώτη περίπτωση ϑα πρόκειται
για IV bolus δόση ενώ η δεύτερη ϑα είναι πολλαπλή δόση ϕαρµάκου δια του στόµα-
τος χορήγησης, στα οποία η µεταφορά από το περιφερικό στο κεντρικό διαµέρισµα
είναι κλασµατικής τάξεως α < 1, που αντιπροσωπεύει την ανώµαλη κινητική, ενώ οι
άλλες διεργασίες είναι τάξεως 1. ΄Οπως ϑα διαπιστώσουµε παρακάτω, η παρουσία
κλασµατικής τάξεως έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µη εκθετικής τελικής ϕάσης,
ενώ σύστηµατα πολλαπλών δόσεων και συνεχούς έγχυσης ϕαρµάκων δεν ϕτάνουν
ποτέ σε µια σταθερή κατάσταση και η συσσώρευση του ϕαρµάκου συνεχίζεται επά-
όριστον.

Σχήµα 4.1: Σχηµατική απεικόνιση ενός διδιαµερισµατικού µοντέλου. Οι σταθερές
kij ελέγχουν τη µεταφορά µάζας µεταξύ των δύο διαµερισµάτων καθώς και την α-
ποµάκρυνση σε καθένα από αυτά. Τα ϐέλη αστραπή υποδηλώνουν ότι χορηγείται
µια αρχική ποσότητα στο συγκεκριµένο διαµέρισµα, όπως στην περίπτωση της iv
χορήγησης του ϕαρµάκου.

΄Ενα σύνηθες γραµµικό διδιαµερισµατικό µοντέλο ορίζεται από το ακόλουθο σύστη-
µα γραµµικών ODEs,

dA1(t)

dt
= −k12 · A1(t) + k21 · A2(t)− k10 · A1(t) + I1(t)

dA2(t)

dt
= k12 · A1(t)− k21 · A2(t)− k20 · A2(t) + I2(t) (4.10)

όπου A1(t) και A2(t) είναι η µάζα ή οι µοριακές ποσότητες του υλικού στα αντίστοι-
χα διαµερίσµατα και οι σταθερές kij ελέγχουν τη µεταφορά µάζας ανάµεσα στα δύο
διαµερίσµατα και την αποµάκρυνση σε καθένα από αυτά. Ο συµβολισµός που χρη-
σιµοποιείται για τους δείκτες των σταθερών αναλογίας σηµαίνει ότι το k12 αντιστοιχεί
στη µεταφορά από το διαµέρισµα 1 στο 2, το k10 αντιστοιχεί στην αποµάκρυνση από
το διαµέρισµα 1 κ.ο.κ. Οι µονάδες όλων των σταθερών ϱυθµού kij είναι (1/χρόνος).
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Το Ii(t) συµβολίζει τον ϱυθµό εισροής σε κάθε διαµέρισµα το οποίο µπορεί να είναι
µηδέν, σταθερό ή χρονικά εξαρτώµενο. Επίσης, ϑα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι
αρχικές συνθήκες, A1(0), A2(0) για τα A1(t) και A2(t), αντίστοιχα.

Για να κλασµατικοποιήσουµε το παραπάνω σύστηµα ολοκληρώνουµε πρώτα το σύ-
στηµα των ODEs εξασφαλίζοντας έτσι ένα σύστηµα ολοκληρωτικών εξισώσεων και
έπειτα κλασµατικοποιούµε τα ολοκληρώµατα. Ολοκληρώνοντας την κάθε εξίσωση
του συστήµατος (4.10), έχουµε το ακόλουθο σύστηµα ολοκληρωτικών εξισώσεων

A1(t)−A1(0) = −k12

∫ t

0

A1(τ) dτ + k21

∫ t

0

A2(τ) dτ − k10

∫ t

0

A1(τ) dτ +

∫ t

0

I1(τ) dτ

A2(t)− A2(0) = k12

∫ t

0

A1(τ) dτ − k21

∫ t

0

A2(τ) dτ − k20

∫ t

0

A2(τ) dτ +

∫ t

0

I2(τ) dτ

(4.11)

΄Εχοντας γράψει το σύστηµα σε αυτή τη µορφή, ϑα πρέπει να λάβουµε υπόψιν ότι
κάθε ένα από τα ολοκληρώµατα µεταφοράς µάζας συµπεριλαµβάνει και ένα συγκε-
κριµένο πυρήνα: G12(t, τ), G21(t, τ), G10(t, τ), G20(t, τ).

΄Ετσι,

A1(t)− A1(0) = −k12

∫ t

0

G12(t; τ)A1(τ) dτ + k21

∫ t

0

G21(t; τ)A2(τ) dτ

−k10

∫ t

0

G10(t; τ)A1(τ) dτ +

∫ t

0

I1(τ) dτ

A2(t)− A2(0) = k12

∫ t

0

G12(t; τ)A1(τ) dτ − k21

∫ t

0

G21(t; τ)A2(τ) dτ

− k10

∫ t

0

G10(t; τ)A2(τ) dτ +

∫ t

0

I2(τ) dτ (4.12)

Στην κλασική περίπτωση που Gij(t, τ) = 1 τότε προκύπτει η εξίσωση (4.11). Αλ-
λάζοντας τον πυρήνα µε µια κατάλληλη συνάρτηση µορφής power law, µπορούµε
να µετατρέψουµε τα συγκεκριµένα ολοκληρώµατα σε κλασµατικά ολοκληρώµατα
Riemann-Liouville (RL). Η κατάλληλη µορφή για τον πυρήνα είναι η ακόλουθη:

Gij(t; τ) =
(t− τ)αij−1

Γ(αij)
(4.13)

όπου 0 < αij < 1 µια σταθερά που συµβολίζει την τάξη της συγκεκριµένης διερ-
γασίας. Για αij = 1 έχουµε την κλασική περίπτωση, αφού Gij(t, τ) = 1. Βέβαια,
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µπορούµε να ϑεωρήσουµε διαφορετικές τιµές για τις τάξεις των διαφορετικών διεργα-
σιών, όµως η τάξη των αντίστοιχων όρων µιας συγκεκριµένης διεργασίας διατηρείται
ίδια, όταν αυτή εµφανίζεται σε διαφορετικές εξισώσεις, για παράδειγµα, για τη µε-
ταφορά από το διαµέρισµα 1 στο διαµέρισµα 2 µπορεί να έχουµε τάξη α12 ενώ για
τη µεταφορά από το διαµέρισµα 2 στο 1 να έχουµε τάξη α21, αλλά η τάξη των αντί-
στοιχων όρων της µεταφοράς, από το διαµέρισµα 1 στο 2, α12, είναι ίδια και στις δύο
εξισώσεις. ΄Ετσι, λαµβάνοντας υπόψιν τον ορισµό του κλασµατικού ολοκληρώµατος
RL,

D
−αij
0+ Ai(t) =

∫ t

0

(t− τ)αij−1

Γ(αij)
Ai(τ) dτ (4.14)

προκύπτει η κλασµατική µορφή της εξίσωσης (4.11) η οποία ϑα είναι

A1(t)− A1(0) = −k12 ·D−α12
0+ A1(t) + k21 ·D−α21

0+ A2(t)

−k10 ·D−α10
0+ A1(t) +

∫ t

0

I1(τ) dτ

A2(t)− A2(0) = k12 ·D−α12
0+ A1(t)− k21 ·D−α21

0+ A2(t)

− k20 ·D−α20
0+ A1(t) +

∫ t

0

I2(τ) dτ (4.15)

Μέχρι στιγµής στη µελέτη µας έχουµε δώσει περισσότερη έµφαση στο κλασµατικό
ολοκλήρωµα. ΄Οµως επειδή, γενικότερα, τα διαµερισµατικά µοντέλα εµπεριέχουν
διαφορικές εξισώσεις και όχι ολοκληρωτικές ϑα πρέπει να µετατρέψουµε το σύστη-
µα (4.15) σε ένα σύστηµα διαφορικών εξισώσεων κλασµατικής τάξεως. Εφαρµόζοντας
τη συνήθη παράγωγο και στα δύο µέλη της (4.15) προκύπτουν κλασµατικές διαφο-
ϱικές εξισώσεις, όµως οι παράγωγοί τους ϑα είναι της µορφής RL. Προκειµένου να
αποφύγουµε το πρόβληµα αυτό, εισάγουµε νέες µεταβλητές A∗1 και A∗2, τέτοιες ώστε

A∗1(t) = A1(t)− A1(0) και A∗2(t) = A2(t)− A2(0) (4.16)

΄Ετσι, αντικαθιστώντας την εξίσωση (4.16) στην εξίσωση (4.15) έχουµε:

A∗1(t) = −k12 ·
[
D−α12

0+ A∗1(t) +D−α12
0+ A1(0)

]
+ k21 ·

[
D−α21

0+ A∗2(t) +D−α21
0+ A2(t)

]
− k10 ·

[
D−α10

0+ A∗1(t) +D−α10
0+ A1(0)

]
+

∫ t

0

I1(τ) dτ

A∗2(t) = k12 ·
[
D−α12

0+ A∗1(t) +D−α12
0+ A1(0)

]
− k21 ·

[
D−α21

0+ A∗2(t) +D−α21
0+ A2(t)

]
− k20 ·

[
D−α10

0+ A∗1(t) +D−α10
0+ A1(0)

]
+

∫ t

0

I2(τ) dτ (4.17)
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Επιπλέον, γνωρίζοντας ότι :

D−α0+A1(0) =

∫ t

0

(t− τ)α−1

Γ(α)
A1(0)dτ =

A1(0)tα

Γ(1 + α)
(4.18)

η εξίσωση (4.17) µπορεί να γραφτεί ως εξής :

A∗1(t) = −k12 ·
[
D−α12

0+ A∗1(t) +
A1(0)tα12

Γ(1 + α12)

]
+ k21 ·

[
D−α21

0+ A∗2(t) +
A2(0)tα21

Γ(1 + α21)

]
− k10 ·

[
D−α10

0+ A∗1(t) +
A1(0)tα10

Γ(1 + α10)

]
+

∫ t

0

I1(τ) dτ

A∗2(t) = k12 ·
[
D−α12

0+ A∗1(t) +
A1(0)tα12

Γ(1 + α12)

]
− k21 ·

[
D−α21

0+ A∗2(t) +
A2(0)tα21

Γ(1 + α21)

]
− k20 ·

[
D−α10

0+ A∗2(t) +
A2(0)tα10

Γ(1 + α10)

]
+

∫ t

0

I2(τ) dτ (4.19)

Παραγωγίζοντας, τώρα και τα δύο µέλη της εξίσωσης (4.19) έχουµε:

dA∗1(t)

dt
= −k12 ·

[
D1−α12

0+ A∗1(t) +
α12A1(0)tα12−1

Γ(1 + α12)

]
+ k21 ·

[
D1−α21

0+ A∗2(t) +
α21A2(0)tα21−1

Γ(1 + α21)

]
− k10 ·

[
D1−α10

0+ A∗1(t) +
α10A1(0)tα10−1

Γ(1 + α10)

]
+ I1(t)

dA∗2(t)

dt
= k12 ·

[
D1−α12

0+ A∗1(t) +
α12A1(0)tα12−1

Γ(1 + α12)

]
− k21 ·

[
D1−α21

0+ A∗2(t) +
α21A2(0)tα21−1

Γ(1 + α21)

]
− k20 ·

[
D1−α10

0+ A∗2(t) +
α20A2(0)tα10

Γ(1 + α10)

]
+ I2(t) (4.20)

΄Οµως, Γ(1 + α) = αΓ(α) και δεδοµένου ότι οι κλασµατικές παράγωγοι RL και
Caputo συνδέονται µέσω των εκφράσεων,

CD
1−αij
0+ Ai(t) = D

1−αij
0+ Ai(t)−

Ai(0)tαij−1

Γ(αij)
(4.21)

CD
1−αij
0+ A∗i (t) = D

1−αij
0+ A∗i (t)−

A∗i (0)tαij−1

Γ(αij)
= D

1−αij
0+ A∗i (t) (4.22)

και επειδή από τις (4.16) A∗1(0) = 0, προκύπτει το ακόλουθο σύστηµα κλασµατικών
διαφορικών εξισώσεων
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dA∗1(t)

dt
= −k12 ·

[
CD1−α12

0+ A∗1(t) +
A1(0)tα12−1

Γ(α12)

]
+ k21 ·

[
CD1−α21

0+ A∗2(t) +
A2(0)tα21−1

Γ(α21)

]
− k10 ·

[
CD1−α10

0+ A∗1(t) +
A1(0)tα10−1

Γ(α10)

]
+ I1(t)

dA∗2(t)

dt
= k12 ·

[
CD1−α12

0+ A∗1(t) +
A1(0)tα12−1

Γ(α12)

]
− k21 ·

[
CD1−α21

0+ A∗2(t) +
A2(0)tα21−1

Γ(α21)

]
− k20 ·

[
CD1−α20

0+ A∗1(t) +
A1(0)tα20−1

Γ(α20)

]
+ I2(t) (4.23)

ή
dA∗1(t)

dt
+ k12 ·C D1−α12

0+ A∗1(t)− k21 ·C D1−α21
0+ A∗2(t) + k10 ·C D1−α10

0+ A∗1(t)

= −k12

[
A1(0)tα12−1

Γ(α12)

]
+ k21

[
A2(0)tα21−1

Γ(α21)

]
− k10

[
A1(0)tα10−1

Γ(α10)

]
+ I1(t)

dA∗2(t)

dt
− k12 ·C D1−α12

0+ A∗1(t) + k21 ·C D1−α21
0+ A∗2(t) + k20 ·C D1−α20

0+ A∗2(t)

= k12

[
A1(0)tα12−1

Γ(α12)

]
− k21

[
A2(0)tα21−1

Γ(α21)

]
− k20

[
A2(0)tα10−1

Γ(α20)

]
+ I2(t) (4.24)

Το σύστηµα (4.24) είναι ένα γραµµικό σύστηµα κλασµατικών διαφορικών εξισώσεων,
µη οµογενές, οι παράγωγοι του οποίου είναι οι κλασµατικές παράγωγοι Caputo, µε
αρχικές συνθήκες A∗1(0) = 0 και A∗2(0) = 0.

Αν οι αρχικές συνθήκες A1(0), A2(0) ήταν και οι δύο µηδέν, τότε ϑα είχαµε το ακό-
λουθο σύστηµα διαφορικών εξισώσεων

dA∗1(t)

dt
+ k12 ·C D1−α12

0+ A∗1(t)− k21 ·C D1−α21
0+ A∗2(t) + k10 ·C D1−α10

0+ A∗1(t) = I1(t)

dA∗2(t)

dt
−k12 ·CD1−α12

0+ A∗1(t) +k21 ·CD1−α21
0+ A∗2(t) +k20 ·CD1−α20

0+ A∗2(t) = I2(t) (4.25)

Αυτό που έχουµε καταφέρει, έως αυτό το σηµείο, είναι να δηµιουργήσουµε ένα
γενικό κλασµατικό µοντέλο δύο διαµερισµάτων (4.25), σύµφωνα µε το οποίο οι πα-
ϱάγωγοι που χρησιµοποιούµε είναι Caputo. Γενικότερα, η χρήση των κλασµατικών
παραγώγων Caputo είναι περισσότερο ϐολική από αυτή των RL. Μια FDE µε πα-
ϱαγώγους Caputo περιέχει τις κλασικές αρχικές συνθήκες, που περιέχουν την ίδια
την µεταβλητή, σε αντίθεση µε τις παραγώγους RL που οι αρχικές τους συνθήκες
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περιέχουν την παράγωγο της µεταβλητής, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου παρακτι-
κό. Σηµειώνουµε ότι οι µονάδες των kij είναι (χρόνος−αij). Ωστόσο, είναι εύκολο να
γενικεύσουµε την παραπάνω προσέγγιση και σε ένα σύστηµα µε αυθαίρετο αριθµό
n διαµερισµάτων

dAi(t)

dt
= −ki0 ·C D1−αi0

0+ Ai(t)−
n∑
j 6=i

kij · CD
1−αij
0+ Ai(t) +

n∑
j 6=i

kji ·C D
1−αji
0+ Aj(t) + Ii(t);

για i = 1, . . . , n (4.26)

Στην περίπτωση αυτή, το σύστηµα των εξισώσεων (4.26) είναι πολύ γενικό για τις
περισσότερες περιπτώσεις, καθώς δείχνει ότι κάθε διαµέρισµα συνδέεται µε καθένα
από τα υπόλοιπα. Συνήθως, ο τρόπος σύνδεσης των διαµερισµάτων είναι πιο αραιός
και τα περισσότερα από αυτά συνδέονται µόνο µε το γειτονικό τους, ενώ µόνο το
κεντρικό διαµέρισµα επιδέχεται περισσότερες από µια συνδέσεις. Επίσης, είναι
απίθανο σε ένα πολυδιαµερισµατικό σύστηµα όλες οι διεργασίες µεταφοράς να είναι
κλασµατικές και έτσι κάθε διεργασία να έχει τη δική της κλασµατική τάξη. Αντ΄
αυτού, είναι πιο πιθανό οι περισσότερες διεργασίες µεταφοράς να είναι τάξεως 1 και
µόνο µία ή ελάχιστες από αυτές να είναι κλασµατικές.

Το πλεονέκτηµα της παραπάνω προσέγγισης είναι, ότι κάθε µεταφορά διεργασίας
κλασµατικοποιείται ξεχωριστά, από το να κλασµατικοποιείται κάθε διαµέρισµα ή κά-
ϑε εξίσωση. ΄Ετσι, µπορούν να συνυπάρχουν διεργασίες διαφορετικών κλασµατικών
τάξεων, εφόσον η τάξη τους διατηρείται σταθερή, όταν αντίστοιχοι όροι εµφανίζονται
σε διαφορετικές εξισώσεις. Επίσης, ϑα πρέπει να τονίσουµε ότι η εξίσωση (4.26) δεν
παρουσιάζει προβλήµατα, όπως παραβίαση του ισοζύγιου µάζας ή ασυνέπειες µε τις
µονάδες των σταθερών αναλογίας.

4.2.1 Εφαρµογή 1

΄Εχοντας αναλύσει τη γενική προσέγγιση κλασµατικοποίησης διαµερισµατικών µο-
ντέλων, που επιτρέπει την ανάµειξη διαφορετικών κλασµατικών τάξεων, ϑα την ε-
ϕαρµόσουµε τώρα σε ένα διδιαµερισµατικό κλασµατικό ϕαρµακοκινητικό µοντέλο
στιγµιαίας ενδοφλέβιας χορήγησης. ΄Οπως έχει ήδη αναφερθεί, το κεντρικό διαµέρι-
σµα περιλαµβάνει το αίµα και τους ιστούς µε υψηλή αιµατική ϱοή, ενώ το περιφερικό
τους ϐαθύτερους ιστούς, στο οποίο πραγµατοποιείται ¨παγίδευση¨ του ϕαρµάκου και
η επιστροφή του πίσω στο κεντρικό διέπεται από ανώµαλη διάχυση. Στο συγκεκριµέ-
νο µοντέλο ϑεωρούµε τρεις διεργασίες µεταφοράς (ϱοές): την αποµάκρυνση από το
κεντρικό διαµέρισµα και τη ϱοή µάζας από το κεντρικό στο περιφερικό διαµέρισµα,
οι οποίες ακολουθούν κλασική κινητική, δηλαδή είναι τάξεως 1 καθώς επίσης και τη
ϱοή από το περιφερικό στο κεντρικό διαµέρισµα η τάξη της οποίας είναι κλασµατική.
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Σχήµα 4.2: Κλασµατικό διδιαµερισµατικό PK µοντέλο. Αποµάκρυνση από το κεν-
τρικό διαµέρισµα και µαζική ϱοή από το κεντρικό στο περιφερικό διαµέρισµα, για
τα οποία υποθέτουµε ότι ακολουθούν και τα δύο κλασική κινητική(τάξεως 1), ενώ
για τη ϱοή από το περιφερικό στο κεντρικό υποθέτουµε ότι ακολουθεί κλασµατι-
κή κινητική(διακεκοµµένο ϐέλος). Η δόση χορηγείται στο κεντρικό διαµέρισµα IV
bolus.

Το σύστηµα έχει την ακόλουθη µορφή:

dA1(t)

dt
= −(k12 + k10)A1(t) + k21 ·C D1−α

0+ A2(t)

dA2(t)

dt
= k12A1(t)− k21 ·C D1−α

0+ A2(t) (4.27)

όπου α < 1 και οι αρχικές συνθήκες είναι A1(0) = δόση, A2(0) = 0.

Εφαρµόζοντας στο παραπάνω σύστηµα τον µετασχηµατισµό Laplace προκύπτει :

sÂ1(s)− A1(0) = −(k12 + k10)Â1(s) + k21(s1−αÂ2(s)− s−αA2(0))

sÂ2(s)− A2(0) = k12Â1(s)− k21(s1−αÂ2(s)− s−αA2(0)) (4.28)

Λύνοντας ως προς Â1(s) και Â2(s) και λαµβάνοντας υπόψιν τις αρχικές συνθήκες
έχουµε

Â1(s) =
A1(0) · (sα + k21)

(s+ k12 + k10)(sα + k21)− k12 · k21

(4.29)

Â2(s) =
A1(0) · sα−1k12

(s+ k12 + k10)(sα + k21)− k12 · k21

. (4.30)
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Το Ϲητούµενο είναι να ϐρεθεί η αναλυτική λύση του παραπάνω συστήµατος. Από τη
µορφή των εξισώσεων, παρατηρούµε ότι η λύση σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απλή
και ότι η απευθείας εφαρµογή του αντίστροφου µετασχηµατισµού Laplace των Â1(s),
Â2(s) δεν οδηγεί σε κανένα αποτέλεσµα. Σκοπός, λοιπόν, είναι να καταλήξουµε σε
εκφράσεις, για τα Â1(s), Â2(s) έτσι ώστε ο αντίστροφος µετασχηµατισµός αυτών να
είναι ήδη γνωστός ή να µπορεί να υπολογιστεί. Αυτό επιτυγχάνεται µε µια σειρά
πράξεων, που παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω.

Εργαζόµαστε αρχικά µε το Â1(s)

Â1(s) =
A1(0) · (sα + k21)

(s+ k12 + k10)(sα + k21)− k12 · k21

=
A1(0)sα

(s+ k12 + k10)(sα + k21)− k12 · k21

+
A1(0)k21

(s+ k12 + k10)(sα + k21)− k12 · k21

= A1(0)Â11(s) + A1(0)Â12(s) (4.31)

όπου,

Â11(s) =
sα

(s+ k12 + k10)(sα + k21)− k12 · k21

και

Â12(s) =
k21

(s+ k12 + k10)(sα + k21)− k12 · k21

Αποµονώνουµε τον παρανοµαστή και των δύο κλασµάτων και εκτελούµε πράξεις

(s+ k12 + k10)(sα + k21)− k12k21

= sα+1 + sk21 + sα(k10 + k12) + k10k21

= sα(s+ k10 + k12 + s1−αk21 + s−αk10k21)

= sα(s+ k10 + k12)

[
1 +

s1−αk21

s+ k10 + k12

+
s−αk10k21

s+ k10 + k12

]

Αν

| s1−αk21

s+ k10 + k12

+
s−αk10k21

s+ k10 + k12

| < 1⇒ | s−αk21

s+ k10 + k12

(s+ k10)| < 1

Τότε,
1

1 + s1−αk21
s+k10+k12

+ s−αk10k21
s+k10+k12

=
∞∑
n=0

(−1)n
(

s−αk21

s+ k10 + k12

(s+ k10)

)n
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Εποµένως,

Â11(s) =
∞∑
n=0

(−1)nkn21s
−αn (s+ k10)n

(s+ k10 + k12)n+1
(4.32)

και

Â12(s) =
∞∑
n=0

(−1)nkn21s
−αn−α (s+ k10)n

(s+ k10 + k12)n+1
(4.33)

Λόγω των σχέσεων ([1],Σελ.823):

(x1 + . . .+ xm)n =
∑

n1+...+nm=n

(n;n1, . . . , nm)xn1
1 x

n2
2 . . . xnmm

όπου
(n;n1, . . . , nm) =

n!

n1!n2! . . . nm!

οι (4.32) και (4.33), για m = 2, παίρνουν τη µορφή:

Â11(s) =
∞∑
n=0

(−1)nkn21s
−αn

∑n
λ=0

n!
(n−λ)!λ!

sn−λkλ10

(s+ k10 + k12)n+1

=
∞∑
n=0

(−1)nkn21

n∑
λ=0

kλ10

n!

(n− λ)!λ!

sn−λ−αn

(s+ k10 + k12)n+1
(4.34)

Â12(s) =
∞∑
n=0

(−1)nkn21s
−αn−α

∑n
λ=0

n!
(n−λ)!λ!

sn−λkλ10

(s+ k10 + k12)n+1

=
∞∑
n=0

(−1)nkn21

n∑
λ=0

kλ10

n!

(n− λ)!λ!

sn−λ−αn−α

(s+ k10 + k12)n+1
(4.35)

Χρησιµοποιώντας τη σχέση (1.39), έχουµε:

n!sn−λ−αn

(s+ k10 + k12)n+1
= L

{
tαn+λ−n · E(n)

1,1−n+αn+λ(−(k10 + k12)t)
}

(s)

= L
{
tαn+λ−nn!tn · En+1

1,n+1−n+αn+λ(−(k10 + k12)t)
}

(s)

= L
{
tαn+λn! · En+1

1,1+αn+λ(−(k10 + k12)t)
}

(s)

= n!L
{
tαn+λ · En+1

1,1+αn+λ(−(k10 + k12)t)
}

(s)

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι (4.34) και (4.35) παίρνουν τη µορφή:
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Â11(s) =
∞∑
n=0

(−1)nkn21

n∑
λ=0

kλ10n!

(n− λ)!λ!
L
{
tλ+αn · En+1

1,λ+αn+1(−(k10 + k12)t)
}

(4.36)

Â12(s) =
∞∑
n=0

(−1)nkn21

n∑
λ=0

kλ10n!

(n− λ)!λ!
L
{
tλ+αn+α · En+1

1,λ+αn+α+1(−(k10 + k12)t)
}

(4.37)

και µε την προϋπόθεση ότι οι σειρές συγκλίνουν, ο αντίστροφος µετασχηµατισµός
Laplace των Â11(s) και Â12(s) ϑα είναι

A11(t) =
∞∑
n=0

(−1)nkn21

n∑
λ=0

kλ10n!

(n− λ)!λ!
tλ+αn · En+1

1,λ+αn+1(−(k10 + k12)t) (4.38)

και

A12(t) =
∞∑
n=0

(−1)nkn+1
21

n∑
λ=0

kλ10n!

(n− λ)!λ!
tλ+αn+α · En+1

1,λ+αn+α+1(−(k10 + k12)t) (4.39)

αντίστοιχα.

Οπότε, από την (4.31) προκύπτει :

A1(t) = A1(0)
∞∑
n=0

(−1)nkn21

n∑
λ=0

kλ10n!

(n− λ)!λ!
tλ+αn · En+1

1,λ+αn+1(−(k10 + k12)t)

+ A1(0)
∞∑
n=0

(−1)nkn+1
21

n∑
λ=0

kλ10n!

(n− λ)!λ!
tλ+αn+α · En+1

1,λ+αn+α+1(−(k10 + k12)t).

(4.40)

΄Οσον αφορά το

Â2(s) =
A1(0) · sα−1k12

(s+ k12 + k10)(sα + k21)− k12 · k21

παρατηρούµε ότι ο παρονοµαστής του Â2(s) είναι ίδιος µε αυτόν του Â1(s), οπότε
ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία , έχουµε

Â2(s) =
A1(0)k12s

α−1

sα(s+ k10 + k12)

∞∑
n=0

(−1)n
(

s−αk21

s+ k10 + k12

(s+ k10)

)n
⇒
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Â2(s) = A1(0)k12

∞∑
n=0

(−1)nkn21s
−αn−1

∑n
λ=0

n!
(n−λ)!λ!

sn−λkλ10

(s+ k10 + k12)n+1
⇒

Â2(s) = A1(0)k12

∞∑
n=0

(−1)nkn21

n∑
λ=0

kλ10

n!

(n− λ)!λ!

sn−λ−αn−1

(s+ k10 + k12)n+1

Λαµβάνοντας υπόψιν τη σχέση (1.38) έχουµε ότι :

Â2(s) = A1(0)k12

∞∑
n=0

(−1)nkn21

n∑
λ=0

kλ10n!

(n− λ)!λ!
L
{
tλ+αn+1 · En+1

1,λ+αn+2 (−(k10 + k12)t)
}

Οπότε, ο αντίστροφος µετασχηµατισµός Laplace του Â2(s) ϑα είναι :

A2(t) = A1(0)k12

∞∑
n=0

(−1)nkn21

n∑
λ=0

kλ10n!

(n− λ)!λ!
tλ+αn+1 · En+1

1,λ+αn+2 (−(k10 + k12)t)

(4.41)

Τελικά, η αναλυτική λύση του συστήµατος (4.27) δίνεται από τις σχέσεις (4.40) και
(4.41) .

4.2.2 Εφαρµογή 2

Ως δεύτερο παράδειγµα, ϑεωρούµε ένα διδιαµερισµατικό µοντέλο, όπου γίνεται χο-
ϱήγηση πολλαπλής δόσης ϕαρµάκων διά του στόµατος. Στην παραγµατικότητα,
είναι το ίδιο σύστηµα µε πριν, µε τη µόνη διαφορά ότι ϑα πρέπει να λάβουµε υπό-
ψιν έναν επιπλέον εκθετικό όρο, που σχετίζεται µε την απορρόφηση από το στόµα.
Ουσιαστικά είναι ένα τριδιαµερισµατικό σύστηµα στο οποίο η µεταφορά από το δια-
µέρισµα του εντέρου (πρώτο) στο κεντρικό (δεύτερο) διαµέρισµα είναι µονής κατεύ-
ϑυνσης και ως τρίτο διαµέρισµα ϑεωρούµε το περιφερικό διαµέρισµα. Η µορφή της
συνάρτησης εισόδου για την i-οστή δόση είναι

I(t) = k12 · A1(0) · e−k12t (4.42)

όπου k12 είναι σταθερά ϱυθµού απορρόφησης πρώτης τάξεως και A1(0) · e−k12t είναι
η λύση της ακόλουθης εξίσωσης
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dA1(t)

dt
= −k12 · A1(t) (4.43)

µε A1(0) = F · δόσηi, όπου F το ϐιοδιαθέσιµο µέρος της δόσης 3.

Σχήµα 4.3: Κλασµατικό διδιαµερισµατικό PK µοντέλο. Αποµάκρυνση από το κεν-
τρικό διαµέρισµα και µαζική ϱοή από το κεντρικό στο περιφερικό διαµέρισµα, για
τα οποία υποθέτουµε ότι ακολουθούν και τα δύο κλασική κινητική (τάξεως 1), ενώ
για τη ϱοή από το περιφερικό στο κεντρικό υποθέτουµε ότι ακολουθεί κλασµατική
κινητική(διακεκοµµένο ϐέλος). Η δόση χορηγείται διά του στόµατος.

΄Ετσι, το κλασµατικό σύστηµα, που περιγράφει την ανωτέρω διαδικασία, µε την α-
πορρόφηση από το στόµα µπορεί να γραφεί ως εξής :

dA1(t)

dt
= −k12 · A1(t)

dA2(t)

dt
= −(k23 + k20)A2(t) + k32 ·C D1−α

0+ A3(t) + A1(0) · k12 · e−k12t

dA3(t)

dt
= k23A2(t)− k32 ·C D1−α

0+ A3(t) (4.44)

Οι αρχικές συνθήκες για αυτό το σύστηµα είναιA1(0) = F · δόσηi και A2(0) =
A3(0) = 0. Η λύση της πρώτης εξίσωσης του συστήµατος, όπως αναφέραµε προη-
γούµενα είναι :

A1(t) = A1(0)e−k12t (4.45)
3Βιοδιαθεσιµότητα: Η καταµέτρηση της σχετικής ποσότητας ενός χορηγούµενου ϕαρµάκου που

ϕθάνει στη γενική κυκλοφορία του αίµατος σε συνάρτηση µε το ϱυθµό που συµβαίνει. Κατά την
ενδοφλέβια χορήγηση του ϕαρµάκου έχουµε πλήρη ϐιοδιαθεσιµότητα του ϕαρµάκου, δηλ. F = 1.
Οποιαδήποτε άλλη οδός χορήγησης ακολουθηθεί, η ϐιοδιαθεσιµότητα είναι F < 1.



4.2. ∆Ι∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 45

Για την επίλυση των άλλων εξισώσεων εφαρµόζουµε τον µετασχηµατισµό Laplace,
και ξεκινώντας πρώτα µε την τρίτη εξίσωση, που αφορά στο A3(t), προκύπτει :

dA3(t)

dt
= k23A2(t)− k32 ·C D1−α

0+ A3(t)⇒

sÂ3(s)− A3(0) = k23Â2(s)− k32(s1−αÂ3(s)− s−αA3(0))⇒
sÂ3(s) = k23Â2(s)− k32s

1−αÂ3(s)⇒

Â3(s) =
k23

s+ k32s1−α Â2(s). (4.46)

Αντίστοιχα, ο µετασχηµατισµός Laplace που αφορά στη δεύτερη εξίσωση A2(t) είναι :

dA2(t)

dt
= −(k23 + k20)A2(t) + k32 ·C D1−α

0+ A3(t) + A1(0) · k12 · e−k12t ⇒

sÂ2(s)−A2(0) = −(k23+k20)Â2(s)+k32(s1−αÂ3(s)−s−αA3(0))+A1(0)k12
1

s+ k12

⇒

sÂ2(s) = −(k23 + k20)Â2(s) + k32s
1−αÂ3(s) + A1(0)k12

1

s+ k12

⇒

sÂ2(s) = −(k23 + k20)Â2(s) + k32s
1−α k23

s+ k32s1−α Â2(s) + A1(0)k12
1

s+ k12

⇒(
s+ k23 + k20 −

k32k23s
1−α

s+ k32s1−α

)
Â2(s) =

A1(0)k12

s+ k12

Εποµένως, ο µετασχηµατισµός Laplace της εξίσωσης του κεντρικού διαµερίσµατος
δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση:

Â2(s) =
A1(0) · k12

(s+ k12)
· (sα + k32)

(s+ k23 + k20)(sα + k32)− k23 · k32

(4.47)

Για την αναλυτική εύρεση του αντίστροφου µετασχηµατισµού Laplace εργαζόµαστε
όπως και στην εφαρµογή 1. Συγκεκριµένα, ο παρονοµαστής γράφεται :

(s+ k12)(s+ k23 + k20)(sα + k32)− k23 · k32

= (s+ k12)
[
sα+1 + sk32 + sα(k23 + k20) + k20k32

]
= sα+2 + sα+1(k23 + k20 + k12) + s(k20k32 + k32k12)

+ sα(k12k23 + k12k20) + s2k32 + k12k20k32

= sα+1(s+ k23 + k20 + k12)

[
1 +

s−α(k20k32 + k32k12)

s+ k23 + k20 + k12

+
s−1(k12k23 + k12k20)

s+ k23 + k20 + k12

+
s1−αk32

s+ k23 + k20 + k12

+
s−1−αk12k20k32

s+ k23 + k20 + k12

]
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Αν

| s
−α(k20k32 + k32k12)

s+ k23 + k20 + k12

+
s−1(k12k23 + k12k20)

s+ k23 + k20 + k12

+
s1−αk32

s+ k23 + k20 + k12

+
s−1−αk12k20k32

s+ k23 + k20 + k12

|< 1

Τότε,

1

1 + s−α(k20k32+k32k12)
s+k23+k20+k12

+ s−1(k12k23+k12k20)
s+k23+k20+k12

+ s1−αk32
s+k23+k20+k12

+ s−1−αk12k20k32
s+k23+k20+k12

=
∞∑
n=0

(−1)n
(
s−α(k20k32 + k32k12)

s+ k23 + k20 + k12

+
s−1(k12k23 + k12k20)

s+ k23 + k20 + k12

+
s1−αk32

s+ k23 + k20 + k12

+
s−1−αk12k20k32

s+ k23 + k20 + k12

)n

Εποµένως,

Â2(s) =
A1(0)k12(sα + k32)

sα+1(s+ k32 + k20 + k12)

·
∞∑
n=0

(−1)n
(
s−α(k20k32 + k32k12)

s+ k23 + k20 + k12

+
s−1(k12k23 + k12k20)

s+ k23 + k20 + k12

+
s1−αk32

s+ k23 + k20 + k12

+
s−1−αk12k20k32

s+ k23 + k20 + k12

)n
⇒

Â2(s) = A1(0)k12

∞∑
n=0

(−1)n
s−1

(s+ k23 + k20 + k12)n+1

·
[
s−α(k20k32 + k32k12) + s−1(k12k23 + k12k20) + s1−αk32 + s−1−αk12k20k32

]n
+ A1(0)k12k32

∞∑
n=0

(−1)n
s−α−1

(s+ k23 + k20 + k12)n+1

·
[
s−α(k20k32 + k32k12) + s−1(k12k23 + k12k20) + s1−αk32 + s−1−αk12k20k32

]n ⇒
Â2(s) = A1(0)k12

∞∑
n=0

(−1)n
∑

k1+k2+k3+k4=n

n!

k1!k2!k3!k4!

s−1

(s+ k23 + k20 + k12)n+1

·
[
s−α(k20k32 + k32k12)

]k1 [s−1(k12k23 + k12k20)
]k2 [s1−αk32

]k3 [s−1−αk12k20k32

]k4
+ A1(0)k12k32

∞∑
n=0

(−1)n
∑

k1+k2+k3+k4=n

n!

k1!k2!k3!k4!

s−α−1

(s+ k23 + k20 + k12)n+1

·
[
s−α(k20k32 + k32k12)

]k1 [s−1(k12k23 + k12k20)
]k2 [s1−αk32

]k3 [s−1−αk12k20k32

]k4 ⇒
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Â2(s) = A1(0)k12

∞∑
n=0

(−1)n
∑

k1+k2+k3+k4=n

n!

k1!k2!k3!k4!

s−1−αk1−k2+k3(1−α)−k4(1+α)

(s+ k23 + k20 + k12)n+1

· (k20k32 + k32k12)k1 (k12k23 + k12k20)k2 kk332 (k12k20k32)k4

+ A1(0)k12k32

∞∑
n=0

(−1)n
∑

k1+k2+k3+k4=n

n!

k1!k2!k3!k4!

s−α−1−αk1−k2+k3(1−α)−k4(1+α)

(s+ k23 + k20 + k12)n+1

· (k20k32 + k32k12)k1 (k12k23 + k12k20)k2 kk332 (k12k20k32)k4 ⇒

Σύµφωνα µε τη σχέση (1.38), η παραπάνω εξίσωση γίνεται :

Â2(s) = A1(0)k12

∞∑
n=0

(−1)n
∑

k1+k2+k3+k4=n

n!

k1!k2!k3!k4!
(k20k32 + k32k12)k1 (k12k23 + k12k20)k2 kk332

· (k12k20k32)k4 · L
{
tn+1+αk1+k2−k3(1−α)+k4(1+α)

·En+1
1,2+n+αk1+k2−k3(1−α)+k4(1+α) (−(k23 + k20 + k12)t)

}
+ A1(0)k12k32

∞∑
n=0

(−1)n
∑

k1+k2+k3+k4=n

n!

k1!k2!k3!k4!
(k20k32 + k32k12)k1 (k12k23 + k12k20)k2 kk332

· (k12k20k32)k4 · L
{
tn+1+α+αk1+k2−k3(1−α)+k4(1+α)

·En+1
1,2+n+α+αk1+k2−k3(1−α)+k4(1+α) (−(k23 + k20 + k12)t)

}

Εφαρµόζοντας τον αντίστροφο µετασχηµατισµό Laplace, προκύπτει :

A2(t) = A1(0)k12

∞∑
n=0

(−1)n
∑

k1+k2+k3+k4=n

n!

k1!k2!k3!k4!
(k20k32 + k32k12)k1 (k12k23 + k12k20)k2 kk332

· (k12k20k32)k4 · tn+1+αk1+k2−k3(1−α)+k4(1+α)

·En+1
1,2+n+αk1+k2−k3(1−α)+k4(1+α) (−(k23 + k20 + k12)t)

+ A1(0)k12k32

∞∑
n=0

(−1)n
∑

k1+k2+k3+k4=n

n!

k1!k2!k3!k4!
(k20k32 + k32k12)k1 (k12k23 + k12k20)k2 kk332

· (k12k20k32)k4 · tn+1+α+αk1+k2−k3(1−α)+k4(1+α)

·En+1
1,2+n+α+αk1+k2−k3(1−α)+k4(1+α) (−(k23 + k20 + k12)t) (4.48)

Επανερχόµαστε πάλι στον µετασχηµατισµό Laplace, που αφορά στην τρίτη εξίσωση
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του συστήµατος,

(s+ k32s
1−α)(s+ k23 + k20)(sα + k32)− k23 · k32

= (s+ k32s
1−α)

[
sα+1 + sk32 + sα(k23 + k20) + k20k32

]
= sα+2 + sα+1(k23 + k20) + s(k23k32 + 2k20k32)

+ s1−αk2
32k20 + s2−αk2

32 + s2k32

= sα+1(s+ k23 + k20)

[
1 +

s−α(k23k32 + 2k20k32)

s+ k23 + k20

+
s−2αk2

32k20

s+ k23 + k20

+
s1−2αk2

32

s+ k23 + k20

+
s1−αk32

s+ k23 + k20

]

Αν

| s
−α(k23k32 + 2k20k32)

s+ k23 + k20

+
s−2αk2

32k20

s+ k23 + k20

+
s1−2αk2

32

s+ k23 + k20

+
s1−αk32

s+ k23 + k20

|< 1

Τότε,

1

1 + s−α(k23k32+2k20k32)
s+k23+k20

+
s−2αk232k20
s+k23+k20

+
s1−2αk232
s+k23+k20

+ s1−αk32
s+k23+k20

=
∞∑
n=0

(−1)n
(
s−α(k23k32 + 2k20k32)

s+ k23 + k20

+
s−2αk2

32k20

s+ k23 + k20

+
s1−2αk2

32

s+ k23 + k20

+
s1−αk32

s+ k23 + k20

)n

Εποµένως,

Â3(s) =
k23

sα+1(s+ k23 + k20)

·
∞∑
n=0

(−1)n
(
s−α(k23k32 + 2k20k32)

s+ k23 + k20

+
s−2αk2

32k20

s+ k23 + k20

+
s1−2αk2

32

s+ k23 + k20

+
s1−αk32

s+ k23 + k20

)n
⇒

Â3(s) = k23

∞∑
n=0

(−1)n
s−α−1

(s+ k23 + k20)n+1

·
[
s−α(k23k32 + 2k20k32) + s−2αk2

32k20 + s1−2αk2
32 + s1−αk32

]n ⇒
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Â3(s) = k23

∞∑
n=0

(−1)n
∑

k1+k2+k3+k4=n

n!

k1!k2!k3!k4!

s−α−1

(s+ k23 + k20)n+1

·
[
s−α(k23k32 + 2k20k32)

]k1 [s−2αk2
32k20

]k2 [s1−2αk2
32

]k3 [s1−αk32

]k4 ⇒
Â3(s) = k23

∞∑
n=0

(−1)n
∑

k1+k2+k3+k4=n

n!

k1!k2!k3!k4!

s−α−1−αk1−2αk2+k3(1−2α)+k4(1−α)

(s+ k23 + k20)n+1

·(k23k32 + 2k20k32)k1(k2
32k20)k2(k32)2k3+k4

Σύµφωνα µε τη σχέση (1.38), η παραπάνω εξίσωση γίνεται :

Â3(s) = k23

∞∑
n=0

(−1)n
∑

k1+k2+k3+k4=n

n!

k1!k2!k3!k4!
(k23k32 + 2k20k32)k1(k2

32k20)k2

·(k32)2k3+k4 · L
{
tn+1+αk1+2αk2−k3(1−2α)−k4(1−α)

·En+1
1,2+n+αk1+2αk2−k3(1−2α)−k4(1−α)(−(k23 + k20)t)

}
Εφαρµόζοντας τον αντίστροφο µετασχηµατισµό Laplace, προκύπτει :

A3(t) = k23

∞∑
n=0

(−1)n
∑

k1+k2+k3+k4=n

n!

k1!k2!k3!k4!
(k23k32 + 2k20k32)k1(k2

32k20)k2

·(k32)2k3+k4 · tn+1+αk1+2αk2−k3(1−2α)−k4(1−α)

·En+1
1,2+n+αk1+2αk2−k3(1−2α)−k4(1−α)(−(k23 + k20)t) (4.49)

Τελικά, η αναλυτική λύση του συστήµατος (4.44) δίνεται από τις εξισώσεις (4.45),
(4.48) και (4.49).

4.2.3 Εφαρµογή 3

Πολλές εργασίες, έως τώρα, έχουν δείξει, ότι συγκεκριµένα ϕάρµακα ακολουθούν
ανώµαλη κινητική η οποία δύσκολα µπορεί να περιγραφεί σύµφωνα µε τα κλα-
σικά µοντέλα. Αντ΄ αυτού, ϕαρµακοκινητικά µοντέλα, που περιέχουν διαφορικές
εξισώσεις κλασµατικής τάξεως, είναι περισσότερο κατάλληλα στο να περιγράψουν τη
χρονική εξέλιξη του ϕαρµάκου στο σώµα. ΄Οπως έχουµε αναφέρει και προηγούµε-
να, τα κλασµατικά µοντέλα σε αντίθεση µε τα κλασικά αντιπροσωπεύουν ϕαινόµενα
µνήµης και εµφανίζουν power law στην τελική τους ϕάση. Αυτά οδηγούν σε µια πιο
σύνθετη κινητική, η οποία αντιπροσωπεύει καλύτερα και την πολυπλοκότητα του αν-
ϑρώπινου σώµατος. Με αυτό τον τρόπο, µπορούν επίσης να αναδειχθούν Ϲητήµατα
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τα οποία είχαν αγνοηθεί από τα κλασικά µοντέλα. ΄Ενα από αυτά, είναι η συσσώρευ-
ση του ϕαρµάκου, η οποία συνεχίζεται επ΄ αόριστον, όταν ο ϱυθµός έγχυσης είναι
σταθερός και η ϱοή αποµάκρυνσης κλασµατική. Η απεριόριστη συσσώρευση του
ϕαρµάκου µπορεί να έχει σοβαρές κλινικές επιπτώσεις και ως εκ τούτου απαιτείται
µια λύση ώστε να επιτευχθεί µια σταθερή κατάσταση.

Για να τονίσουµε τα ϐασικά κλινικά ϑέµατα, που σχετίζονται µε την κλασµατική κινη-
τική, επανερχόµαστε στο παράδειγµα, που µελετήσαµε και προηγούµενα, δηλαδή,
ενός απλού µονοδιαµερισµατικού µοντέλου µε συνεχή IV έγχυση και κλασµατική
αποµάκρυνση. Υπενθυµίζουµε ότι η εξίσωση του συγκεκριµένου συστήµατος είναι

dA1(t)

dt
= k01 − k10 ·C D1−α

0+ A1(t) (4.50)

και η λύση του δίνεται ως εξής

A1(t) = k01 · t · Eα,2(−k10t
α). (4.51)

Επίσης, ϑα πρέπει να έχουµε κατά νου, ότι η σταθερά k01 είναι σταθερή συνάρτηση
εισόδου µε µονάδες (µάζα/χρόνος).

Στο σηµείο αυτό ϑα παρουσίαζε εξαιρετικό ενδιαφέρον να µελετήσουµε την συµπερι-
ϕορά της παραπάνω λύσης καθώς το t→∞. Για να υπολογίσουµε αυτό το όριο, ϑα
χρησιµοποιήσουµε την ασυµπτωτική συµπεριφορά της συνάρτησης Mittag-Leffler
[14]:

Eα,β(z) = −
p∑

k=1

z−k

Γ(β − αk)
+O

(
|z|−1−p) , |z| → ∞, (4.52)

όπου p > 1 τυχόν ακέραιος. Εφαρµόζοντας αυτό το αποτέλεσµα στην εξίσωση (4.51)
και κρατώντας µόνο τους πρώτους όρους του αθροίσµατος, καθώς οι υπόλοιποι εξα-
ϕανίζονται όταν t→∞, µπορούµε να εκφράσουµε το όριο ως εξής :

lim
t→∞

A1(t) = lim
t→∞

k01 · t · Eα,2(−k10t
α)

= lim
t→∞

k01

k10

t1−α

Γ(2− α)
=

{
∞ αν α < 1
k01
k10

αν α = 1
(4.53)

Αυτό το αποτέλεσµα δείχνει ξεκάθαρα τα κλινικά ϑέµατα, που προκύπτουν από
την κλασµατική κινητική του ϕαρµάκου. ΄Οταν το α < 1, το ϕάρµακο αρχίζει να
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συσσωρεύεται επ΄ αόριστον στο διαµέρισµα και σταδιακά ϑα ϕτάσει σε τοξικά επίπεδα,
εάν η ϑεραπεία δεν σταµατήσει σχετικά σύντοµα. Εποµένως, είναι σηµαντικό να
ϐρούµε τρόπους προκειµένου να αποφύγουµε την απεριόριστη συγκέντρωση. Αυτό
µπορεί να επιτευχθεί ϑεωρώντας µια µη-σταθερή συνάρτηση εισόδου.

Εφόσον τα power law παίζουν ϐασικό ϱόλο στην κλασµατική κινητική, ϑα ϑεωρήσου-
µε µια χρονικά εξαρτώµενη συνάρτηση εισόδου, f(t) = k01t

−ξ µε ξ > 0. Θα πρέπει
να τονίσουµε ότι τώρα, οι µονάδες του k01 είναι (µάζα/χρόνος)−ξ. Το πρόβληµα
περιγράφεται µε την διαφορική εξίσωση:

dA1(t)

dt
= k01t

−ξ − k10 ·C D1−α
0+ A1(t) (4.54)

εφαρµόζοντας, τον µετασχηµατισµό Laplace και στα δύο µέλη της εξίσωσης (4.54),
έχουµε:

sÂ1(s)− A1(0) = k01Γ(1− ξ)sξ−1 − k10(s1−αÂ1(s)− s−αA1(0)), (4.55)

αφού L {tα} (s) = Γ(α+1)
sα+1

Εφόσον, A1(0) = 0, προκύπτει

Â1(s) = k01Γ(1− ξ) sξ−1

s+ k10s1−α = k01Γ(1− ξ) s
ξ+α−2

sα + k10

(4.56)

Εφαρµόζοντας τον αντίστροφο µετασχηµατισµό Laplace και σύµφωνα µε τη σχέση
(1.38) έχουµε:

L−1

{
sξ+α−2

sα + k10

}
= t1−ξ · Eα,2−ξ(−k10t

α) (4.57)

Εποµένως,

A1(t) = k01Γ(1− ξ)t1−ξ · Eα,2−ξ(−k10t
α), (4.58)

όπου η παράµετρος ξ, πρέπει να προσαρµοστεί, έτσι ώστε να εµποδίσουµε το ϕάρ-
µακο να συσσωρεύεται απεριόριστα στο διαµέρισµα.

Χρησιµοποιώντας ξανά την εξίσωση (4.52) ϑα υπολογίσουµε την ασυµπτωτική συµ-
περιφορά της εξίσωσης (4.58)



52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

lim
t→∞

A1(t) = lim
t→∞

k01Γ(1− ξ)t1−ξ (k01t
α)−1

Γ(2− ξ − α)

=
k01

k10

Γ(1− ξ)
Γ(2− ξ − α)

lim
t→∞

t1−α−ξ (4.59)

Παρατηρούµε ότι, το όριο αποκλίνει εάν ξ < 1 − α ενώ µηδενίζεται εάν ξ > 1 − α.
Ο µόνος τρόπος να ϕτάσει σε µια µη µηδενική τιµή είναι να πάρουµε ξ = 1− α. Σ΄
αυτή την περίπτωση, η συνάρτηση εισόδου είναι

f(t) = k01t
−(1−α) (4.60)

και η λύση που προκύπτει είναι :

A1(t) = k01Γ(α)tαEα,α+1(−k10t
α) (4.61)

Τότε, η ποσότητα του ϕαρµάκου στο διαµέρισµα συγκλίνει προς µια τιµή ίση µε
k01
k10

Γ(α). Η τιµή αυτής της σταθερής κατάστασης µετατρέπεται πάλι στο κλασικό
αποτέλεσµα k01

k10
όταν α = 1.

4.3 Σηµειώσεις

Σηµείωση 4.3.1. Με την ίδια λογική µπορούν να κατασκευαστούν ϕαρµακοκινη-
τικά µοντέλα οποιασδήποτε δοµής τα οποία ϑα περιλαµβάνουν µία ή περισσότερες
κλασµατικές διεργασίες µεταφοράς.

΄Οπως έχουµε αναφέρει, αν και είναι εύκολο να κλασµατικοποιούµε µια ODE αλλά-
Ϲοντας απλά την τάξη της παραγώγου στο αριστερό µέλος της εξίσωσης [3], παρόλα
αυτά, αν επιχειρήσουµε να κάνουµε το ίδιο σε ένα σύστηµα δύο ή περισσοτέρων
ODE, τότε το πιο πιθανό είναι να δηµιουργηθούν συστήµατα τα οποία εµφανίζουν
ασυνέπειες όσον αφορά στις µονάδες και συγκεκριµένα στην περίπτωση της διαµερι-
σµατικής µοντελοποίησης να παραβιάζεται και το ισοζύγιο µάζας [4]. Αυτό συµβαίνει
διότι σε τέτοιου είδους συστήµατα ϑεωρούνται όροι ϱοής µάζας, οι οποίοι είναι κοινοί
µεταξύ των εξισώσεων και αντιπροσωπεύουν εισερχόµενες και εξερχόµενες ϱοές. Οι
όροι αυτοί, που εµφανίζονται σε πολλές εξισώσεις δεν µπορούν να αντιστοιχούν σε
διαφορετικές σταθερές ϱυθµού, για κάθε µία από αυτές.

Το πρόβλήµα ϕαίνεται σε πρώτη ϕάση να είναι στις ασυνέπειες των µονάδων, αλλά
δεν περιορίζεται σε αυτές. Το να κλασµατικοποιούµε αλλάζοντας απλά την τάξη των
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παραγώγων δουλέυει µόνο στην περίπτωση, που η τάξη όλων των FDEs είναι ίδια
[4]. ΄Ενα σύστηµα τέτοιου είδους αποτελεί µια ειδική περίπτωση, δεν παρουσιάζει
τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω και στην [17] αναφέρεται ως commen-
surate. ΄Οµως, όταν δεν µας απασχολεί το ισοζύγιο µάζας µπορούµε να γράψουµε
non-commensurate συστήµατα τα οποία είναι καλά ορισµένα. Συγκεκριµένα, υ-
πάρχει µια εφαρµογή των FDEs σε Φαρµακοκινητικό/Φαρµακοδυναµικό (PK/PD)
µοντέλο [18] όπου τα PK και PD έχουν διαφορετικές τάξεις το οποίο δεν προκαλεί
κανένα πρόβληµα, εφόσον το PK αποτελεί το κίνητρο για την PD ανταπόκριση και
δεν λαµβάνει χώρα καµµία µεταφορά µάζας.

Η συγκεκριµένη προσέγγιση, που ακολούθησαν οι ∆οκουµετζίδης κ.α µελετά διερ-
γασίες διαφορετικών κλασµατικών τάξεων και όχι διαµερίσµατα διαφορετικών κλα-
σµατικών τάξεων. Αυτό επιτρέπει σε µια συγκεκριµένη ϱοή να είναι διαφορετικής
τάξεως από µια άλλη ή από κάποιους όρους αποµάκρυνσης και όλες µαζί να είναι
σταθερές, επειδή οι αντίστοιχες εσωτερικές και εξωτερικές ϱοές ταιριάζουν.

Στην παρούσα εργασία εξετάσαµε παραδείγµατα µονοδιαµερισµατικών, διδιαµερι-
σµατικών και τριδιαµερισµατικών µοντέλων, αυτό όµως δεν αποκλείει την περίπτω-
ση µοντέλων µε περισσότερα διαµερίσµατα. Βέβαια, µπορούν να κατασκευαστούν
και ϕυσιολογικά µοντέλα µε την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για
συγκεκριµένους ιστούς.

Σηµείωση 4.3.2. Εκτός από συστήµατα συνεχούς έγχυσης ϕαρµάκου, υπάρχουν
πολλές ϕαρµακευτικές αγωγές σύµφωνα µε τις οποίες η δόση ϑα πρέπει να χορηγεί-
ται σε ξεχωριστά χρονικά διαστήµατα. Ως γνωστόν, ένα παράδειγµα τέτοιας αγωγής
είναι και η IV bolus. Η είσοδος σ΄ αυτή την περίπτωση µπορεί να ϑεωρηθεί σαν µια
σειρά από παλµούς που διαχωρίζονται χρονικά. ∆ηλαδή, µπορεί να αναπαρασταθεί
από ένα σύνολο δόσεων {di}i=0,1,... και από ένα σύνολο χρονικών δόσεων {Ti}i=0,1,....
Τότε, από µαθηµατικής άποψης, η συνάρτηση εισόδου είναι ένα άθροισµα συναρή-
σεων δέλτα του Dirac επικεντρωµένη σε κάθε χρονική στιγµή:

f(t) =
M∑
i=0

diδ(t− Ti) (4.62)

Το Ϲήτηµα είναι να ϐρούµε το σύνολο των χρονικών δόσεων {Ti}i=0,1,... που για δο-
σµένο σύνολο δόσεων σταθεροποιεί την ποσότητα του ϕαρµάκου στο διαµέρισµα.
στην περίπτωση αυτή είναι αρκετά δύσκολο να ϐρούµε µια αναλυτική λύση, ωστόσο
µπορούµε να ϐρούµε µια καλή προσέγγιση για τις χρονικές δόσεις. (Για την ανάλυση
αυτής της περίπτωσης, δες [8]).
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Παράρτηµα Α΄

Ισοζύγιο µάζας

Στη διαµερισµατικη κινητική, ορίζονται ϱοές, οι οποίες περιγράφουν το ϱυθµό µετα-
ϕοράς µάζας, από το ένα διαµέρισµα στο άλλο. ΄Οταν κατασκευάζεται ένα µοντέλο,
ουσιαστικά µια εξερχόµενη ϱοή µάζας είναι εξ ορισµού εισερχόµενη για το επόµε-
νο διαµέρισµα. ΄Οµως, µια εξερχόµενη ϱοή µάζας, η οποία ορίζεται ως ο ϱυθµός
κλασµατικής τάξης, δεν µπορεί να εµφανίζεται σαν εισερχόµενη ϱοή σε άλλο δια-
µέρισµα ως ϱυθµός διαφορετικής κλασµατικής τάξης. Κάτι ανάλογο έγινε από τους
Popovic κ.α [15], και είχε ως συνέπεια τη δηµιουργία ασυνεπή κλασµατικών συ-
στηµάτων, µε εξαίρεση την ειδική περίπτωση, όπου όλες οι FDEs έχουν την ίδια
τάξη. Θα αποδείξουµε τώρα, σύµφωνα µε την εργασία των ∆οκουµετζίδη κ.α [4], µε
ένα απλό διδιαµερισµατικό σύστηµα, ότι η προσέγγιση αυτή παραβιάζει το ισοζύγιο
µάζας, όταν οι τάξεις των αντίστοιχων FDEs για καθένα από τα δυο διαµερίσµατα
είναι διαφορετικές, δηλαδή a1 και a2 αντίστοιχα. ΄Εστω q1 και q2 οι ποσότητες στο
κάθε διαµέρισµα και υποθέτουµε ότι J12, J21, J10, J20 αναπαριστούν τις ϱοές, περι-
γράφοντας τη µεταφορά µάζας ανάµεσα στα δύο διαµερίσµατα και την αποµάκρυνση
από καθένα από τα διαµερίσµατα αντίστοιχα. Σηµειώνουµε ότι ο συµβολισµός που
χρησιµοποιείται για τους δείκτες των σταθερών σηµαίνει ότι το J12 αντιστοιχεί στη
µεταφορά από το διαµέρισµα 1 στο 2 κ.ο.κ. Τότε, το σύστηµα, χρησιµοποιώντας
συνήθεις παραγώγους, γράφεται ως εξής :

dq1

dt
= −J12 + J21 − J10

dq2

dt
= J12 − J21 − J20 (Α΄.1)

Αλλάζοντας τις συνήθεις διαφορικές εξισώσεις στο αριστερό µέλος των εξισώσεων
(Α΄.1) µε κλασµατικές παραγώγους τάξεως a1 και a2 αντίστοιχα, ακολουθώντας την
προσέγγιση των Popovic κ.α [15], έχουµε το ακόλουθο σύστηµα:

55
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τa1−1
1

CDa1
0+q1 = −J12 + J21 − J10

τa2−1
2

CDa2
0+q2 = J12 − J21 − J20 (Α΄.2)

όπου τ1 και τ2 είναι χρονικές σταθερές που χρησιµοποιούνται για να ισορροπήσουν
τις µονάδες, έτσι ώστε οι ϱοές να έχουν µονάδες ¨µάζα ανά χρόνος¨ και ο τελεστής
CDa

t f(t) συµβολίζει την παράγωγο Caputo τάξεως a µιας συνάρτησης f(t). Η ακρι-
ϐής συναρτησιακή µορφή των ϱοών Jij ουσιαστικά υποτίθεται ότι είναι γραµµική
Jij = kijqi, αλλά µπορεί να είναι και µη γραµµική ή ακόµη και σταθερά. Για ευ-
κολία υποθέτουµε ότι το σύστηµα είναι κλειστό, δηλαδή τα J10 και J20 είναι ίσα µε
µηδέν, και υποθέτουµε ακόµη ότι J21 = 0, έτσι ώστε η µεταφορά να είναι µονής
κατεύθυνσης και το J12 να είναι σταθερό. Τότε το σύστηµα γράφεται ως εξής :

τa1−1
1

CDa1
0+q1 = −J12

τa2−1
2

CDa2
0+q2 = J12 (Α΄.3)

Επίσης, έστω, q1(0) = 1 και q2(0) = 0. Για όσο χρονικό διάστηµα δεν είναι άδειο το
διαµέρισµα 1, δηλαδή, q1(t) ≥ 0, η λύση του συστήµατος (Α΄.3) είναι

q1(t) = 1− J12

τa1−1
1 Γ(1 + a1)

ta1

q2(t) =
J12

τa2−1
2 Γ(1 + a2)

ta2 (Α΄.4)

Προφανώς, η λύση αυτού του συστήµατος ικανοποιεί κάθε χρονική στιγµή τη συν-
ϑήκη

q1(t) + q2(t) = 1 (Α΄.5)

το οποίο απλά σηµαίνει ότι εφόσον δεν χάνεται τίποτα η συνολική ποσότητα και στα
δύο διαµερίσµατα ϑα πρέπει να είναι ίση µε τη διαθέσιµη αρχική ποσότητα. ΄Οµως,
η συνθήκη (Α΄.5) ισχύει, µόνο όταν a1 = a2 και τ1 = τ2. Στη γενική περίπτωση,
το ισοζύγιο µάζας παραβιάζεται. Σηµειώνουµε ότι, κανονικοποιώντας τις χρονικές
σταθερές, τ1 και τ2 διορθώνονται οι µονάδες έτσι ώστε το J12 να έχει σταθερές µονάδες
και στις δύο εξισώσεις, αλλά δεν λύνεται το πρόβληµα του ισοζύγιου µάζας. Το ϐασικό
συµπέρασµα εδώ είναι ότι, η µέθοδος κλασµατικοποίησης των µοντέλων αλλάζοντας
απλά την τάξη των παραγώγων, δηµιουργεί µη συνεπή συστήµατα.

Ως δεύτερο παράδειγµα ϑα χρησιµοποιήσουµε το διδιαµερισµατικό σύστηµα που
ϐρίσκεται στην εργασία των Popovic κ.α [15], σελ. 6:
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CDa1
0+q1 = −k12q1 (Α΄.6)

CDa2
0+q2 = k12q1 − k20q2 (Α΄.7)

όπου q1(0) = d1 και q2(0) = d2. Είναι ϕανερό ότι, το συγκεκριµένο µοντέλο πα-
ϱουσιάζει ασυνέπεια σε ότι αφορά στις µονάδες, αφού το k12 στην πρώτη εξίσωση
έχει µονάδες ¨ανά µονάδα χρόνου στη δύναµη του a1¨, ενώ στη δεύτερη εξίσωση έχει
µονάδες ¨ανά µονάδα χρόνου στη δύναµη του a2¨. Στην εργασία [15] υποστηρίζεται
ότι οι σταθερές ϱυθµού είναι στην πραγµατικότητα ¨αδιάστατες¨ , αφού οι χρονικοί
παράγοντες τ1, τ2 έχουν ενσωµατωθεί σε αυτές έτσι ώστε k12 = K12/τ

a1−1
1 , όπου K12

είναι η αρχική σταθερά ϱυθµού. Ωστόσο, το γεγονός αυτό υποδηλώνει πολλούς ο-
ϱισµούς για το k12, αφού στην εξίσωση (Α΄.7), το k12 ορίζεται ως k12 = K12/τ

a2−1
2 .

Επίσης, οι σταθερές ϱυθµού δεν είναι ¨αδιάστατες¨, αντ΄ αυτού έχουν µονάδες ¨ανά
µονάδα χρόνου στη δύναµη του ai¨. ΄Ετσι, για να ξεπεράσουµε αυτά τα προβλή-
µατα επιστρέφουµε πάλι στις σταθερές τ1 και τ2 και χρησιµοποιούµε το ακόλουθο
σύστηµα:

τα1−1
1

CDα1
0+q1 = −k12q1

τα2−1
2

CDα2
0+q2 = k12q1 − k20q2 (Α΄.8)

Ο µετασχηµατισµός Laplace του παραπάνω συστήµατος είναι :

q̂1(s) =
sα1−1d1

sα1 + k12τ
1−α1
1

q̂2(s) =
k12τ

1−α2sα1−1d1

(sα1 + k12τ
1−α1
1 )(sα2 + k20τ

1−α2
2 )

+
sα2−1d2

sα2 + k20τ
1−α2
2

(Α΄.9)

Θεωρώντας ότι k20 = 0 αποκτούµε ένα κλειστό σύστηµα το οποίο µας επιτρέπει να
ελέγχουµε τη διατήρηση µάζας. Τότε η εξίσωση (Α΄.9) γίνεται :

q̂2(s) =
k12τ

1−α2sα1−1d1

(sα1 + k12τ
1−α1
1 )sα2

+ s−1d2 (Α΄.10)

Προσθέτοντας τις εξισώσεις (Α΄.9) και (Α΄.10) έχουµε

q̂1(s) + q̂2(s) =
sα1−1d1

sα1 + k12τ
1−α1
1

+
k12τ

1−α2sα1−1d1

(sα1 + k12τ
1−α1
1 )sα2

+ s−1d2
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=
sα1−1(sα2 + k12τ

1−α2
2 )d1

(sα1 + k12τ
1−α1
1 )sα2

+ s−1d2 (Α΄.11)

Στην ειδική περίπτωση που α1 = α2 και τ1 = τ2, η εξίσωση (Α΄.11) γίνεται :

q̂1(s) + q̂2(s) = s−1(d1 + d2) (Α΄.12)

Αυτό είναι το αναµενόµενο αποτέλεσµα, διότι το σύστηµα είναι κλειστό και εποµένως
το άθροισµα των δύο ποσοτήτων q1 + q2 κάθε χρονική στιγµή, ϑα πρέπει να είναι
ίσο µε την συνολική ποσότητα d1 + d2, ο µετασχηµατισµός Laplace της οποίας είναι
(d1 + d2)/s. ΄Οµως στη γενική περίπτωση που α1 6= α2 και τ1 6= τ2, η εξίσωση (Α΄.11)
δεν καταλήγει στη µορφή (Α΄.12), το οποίο σηµαίνει ότι το σύστηµα δεν είναι σωστά
διατυπωµένο και υπάρχει µια παραβίαση στο ισοζύγιο µάζας.

Συµπερασµατικά, το να κλασµατικοποιούµε µοντέλα αλλάζοντας απλά την τάξη των
παραγώγων σε ένα σύστηµα συνήθων διαφορικών εξισώσεων , οδηγεί σε µη συνεπή
συστήµατα εκτός και αν όλες οι κλασµατικές εξισώσεις έχουν την ίδια κλασµατική
τάξη. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν είναι δυνατό να αναµείξουµε κλασµατικές τάξεις σε
συστήµατα FDEs. Μπορούµε να κατασκευάσουµε περισσότερο περίπλοκα διαµε-
ϱισµατικά µοντέλα χωρίς να παραβιάζεται το ισοζύγιο µάζας ή να εµφανίζονται µη
συνεπής µονάδες.



Παράρτηµα Β΄

Γραφικές
Παραστάσεις-Αποτελέσµατα

Β΄.1 4.1.1 Εφαρµογή 1

Σχήµα Β΄.1: Σχηµατική απεικόνιση της συνάρτησης (4.4) για C0 = 1, k1f = 0.5 και
το α παίρνει τιµές από 0.3 έως 1. Στην περίπτωση που α = 1 έχουµε την εκθετική
συνάρτηση e−0.5t (τελευταία καµπύλη).

Αυτό που έκαναν οι ∆οκουµετζίδης και Μαχαίρας, χρησιµοποιώντας την εξίσωση
(4.4), ήταν να αναλύσουν τα δεδοµένα της αµιωδαρόνης, τα οποία πήραν από τη
ϐιβλιογραφία [19] προκειµένου να αποδείξουν ότι όντως αυτή η προσέγγιση µπορεί
να περιγράψει σύνολα δεδοµένων τα οποία ακολουθούν power law κινητική. Στο
Σχήµα Β΄.2 απεικονίζεται η γραφική παράσταση των δεδοµένων µε την καλύτερη
προσαρµογή της εξίσωσης (4.4) σε semi-log και log-log κλίµακα. Βλέποντας το Σχή-
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µα Β΄.2, παρατηρούµε ότι η προσαρµογή είναι επαρκής, το οποίο άλλωστε είναι
αναµενόµενο καθώς τα δεδοµένα της αµιωδαρόνης ακολουθούν ανώµαλη κινητική.
Αυτό είναι περισσότερο ξεκάθαρο στο Σχήµα Β, όπου η τελική ϕάση περιγράφεται
από µια ευθεία γραµµή. ΄Οµως, σε αντίθεση µε τα απλά power law τα οποία πηγαί-
νουν στο άπειρο καθώς ο χρόνος πλησιάζει στο µηδέν, η συνάρτηση Mittag Leffler
περιγράφει, εκτός των άλλων, και το αρχικό κοµµάτι της καµπύλης. Ακόµη, µπο-
ϱούµε να δούµε ότι η τιµή της παραµέτρου α, η οποία προσαρµόζει καλύτερα τα
δεδοµένα, είναι διάφορη από το 1.

Σχήµα Β΄.2: Semi-log (Α) και Log-log (Β) απεικόνιση των δεδοµένων της αµιωδαρόνης
[19] µε την προσαρµοσµένη καµπύλη της συνάρτησης (4.4).
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Β΄.2 4.1.2 Εφαρµογή 2

Σχήµα Β΄.3: a Απεικόνιση της συνάρτησης (4.9) για α = 1 και α = 0.5 . b Τα
ίδια προφίλ για 100 ϕορές µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Οι τιµές των παραµέτρων
είναι : k01 = k10 = 1.

Στο Σχήµα Β΄.3 a απεικονίζεται η γραφική παράσταση της λύσης (4.9). Παρατη-
ϱούµε ότι στην κλασική περίπτωση (α = 1), προσεγγίζεται µια σταθερή κατάσταση,
όπως άλλωστε είναι αναµενόµενο, ενώ στην κλασµατική περίπτωση δε συµβαίνει το
ίδιο. Στο Σχήµα Β΄.3 b απεικονίζονται τα ίδια προφίλ αλλά σε 100 ϕορές µεγαλύτερη
κλίµακα, αποδεικνύοντας την επίδραση της συνεχούς συσσώρευσης.

Οι γραφικές παραστάσεις που προκύπτουν συµπίπτουν απόλυτα µε αυτές που υ-
πάρχουν στη ϐιβλιογραφία, [5].
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Β΄.3 4.2.1 Εφαρµογή 1

Σχήµα Β΄.4: Απεικόνιση της αναλυτικής λύσης του συστήµατος (4.27) για τις 4
πρώτες τιµές των αθροισµάτων των λύσεων που δίνονται από τις σχέσεις (4.40) και
(4.41). Οι τιµές των παραµέτρων είναι : α = 0.5, k10 = 1, k12 = 0.8, k21 = 0.7.

Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που παίρνουµε από τη ϐιβλιογραφία, [5] είναι τα εξής :

Στα Σχήµατα Β΄.5 a, b απεικονίζονται οι προσοµοιώσεις του µοντέλου που περιγρά-
ϕεται από τις εξισώσεις (4.27). Συγκεκριµένα, το Σχήµα Β΄.5 a αφορά στην εξίσωση
που περιγράφει την ποσότητα του A1 διαµερίσµατος, ενώ το Σχήµα Β΄.5 b αφορά
στην εξίσωση που περιγράφει την ποσότητα του A2 διαµερίσµατος. Και για τις δύο
περιπτώσεις απεικονίζεται γραφικά η ειδική περίπτωση α = 1, ϕαίνεται η γραφι-
κή παράσταση τόσο της αναλυτικής λύσης αυτής, όσο και της αριθµητικής η οποία
προέκυψε χρησιµοποιώντας NILT (Numerical Inverse Laplace Transorm) αλγόριθµο
και στη συνέχεια παρατίθεται και η απεικόνιση για την κλασµατική περίπτωση που
α = 0.5, η οποία προέκυψε χρησιµοποιώντας πάλι NILT αλγόριθµο.
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Σχήµα Β΄.5: a Χρονικό προφίλ για το A1 του συστήµατος (4.27). Η κλασική περί-
πτωση για α = 1 µε NILT µέθοδο (κανονική γραµµή), αναλυτική λύση για α = 1
(κύκλοι). Η κλασµατική πρίπτωση για α = 0.5 χρησιµοποιώντας NILT µέθοδο (δια-
κεκοµµένη γραµµή). Οι τιµές των παραµέτρων είναι : k10 = 1, k12 = 0.8, k21 = 0.7.
b Χρονικό προφίλ για το A2 του συστήµατος (4.27). c Log-log απεικόνιση του A1,
για α = 0.5, για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
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Β΄.4 4.2.2 Εφαρµογή 2

Σχήµα Β΄.6: Απεικόνιση της αναλυτικής λύσης του συστήµατος (4.44), που δίνε-
ται από τις σχέσεις (4.45), (4.48) και (4.49), αντίστοιχα, για n = 0. Οι τιµές των
παραµέτρων είναι : α = 0.5, k20 = 0.2, k23 = 0.6, k32 = 1, k12 = 2.

Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που παίρνουµε από τη ϐιβλιογραφία, [5], είναι τα εξής :

Στα Σχήµατα Β΄.7 a,b,c απεικονίζονται οι προσοµοιώσεις του µοντέλου που πε-
ϱιγράφεται από τις εξισώσεις (4.44). Πρόκειται για ένα διδιαµερισµατικό µοντέλο
πολλαπλής χορήγησης ϕαρµάκων διά του στόµατος.
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Σχήµα Β΄.7: Προσοµοιώσεις του συστήµατος (4.44) για την κλασική περίπτωση (α =
1) και την κλασµατική περίπτωση (α = 0.5). Οι τιµές των παραµέτρων είναι : k20 =
0.2h−1, k23 = 0.6h−1, k32 = 1h−1 ή h−0.5, k12 = 2h−1. a Το χρονικό προφίλ και για
τις δύο περιπτώσεις για 72h. b Μεγέθυνση στις κορυφές της κλασικής περίπτωσης για
χρονική διάρκεια 2 µηνών. c Μεγέθυνση της κλασµατικής περίπτωσης για χρονική
διάρκεια 2 µηνών.
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Β΄.5 4.2.3 Εφαρµογή 3

Παρατηρούµε ότι στην περίπτωση που η συνάρτηση εισόδου είναι f(t) = k01, η λύση
(4.51) δε συγκλίνει σε ένα σταθερό σηµείο και αυτό έχει ως αποτέλεσµα την επ΄ αόρι-
στον συγκέντρωση του ϕαρµάκου. Στην περίπτωση , όµως, που η συνάρτηση εισόδου
είναι f(t) = k01t

−(1−α), η λύση (4.61) συγκλίνει προς µια τιµή ίση µε k01
k10

Γ(α), πράγ-
µα που σηµαίνει ότι το ϕάρµακο ϕτάνει σε µια σταθερή κατάσταση και αποτρέπεται
έτσι η επ΄ αόριστον συγκέντρωσή του.

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη γραφική παράσταση είναι ακριβώς ίδια
µε εκείνα που παίρνουµε από τη ϐιβλιογραφία,[8].

Σχήµα Β΄.8: Απεικόνιση των λύσεων (4.51) (f(t) = k01) και (4.61) (f(t) =
k01t

−(1−α)). Οι τιµές των παραµέτρων είναι α = 0.8 και k01 = k10 = 1.



Παράρτηµα Γ΄

Προγραµµατισµός στο Mathematica

Τα Σχήµατα όλων των αναλυτικών λύσεων κατασκευάστηκαν µε τη ϐοήθεια του Ma-
thematica. Στο Παράρτηµα αυτό, ϑα παρουσιάσουµε τις εντολές που χρησιµοποιή-
ϑηκαν για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

• 4.1.1 Εφαρµογή 1

• 4.1.2 Εφαρµογή 2
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• 4.2.1 Εφαρµογή 1
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• 4.2.2 Εφαρµογή 2

• 4.2.3 Εφαρµογή 3
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