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Dzīvo sistēmu fizika (10 punkti)
Dots: normāls atmosfēras spiediens 𝑃0 = 1.013 × 105 Pa = 760 mmHg

A daļa. Asins plūsmas fizika (4,5 punkti)
Šajā daļā tu analizēsi divus vienkāršotus asinsrites piemērus asinsvados.

Asinsvadu forma ir aptuveni cilindriska. Ir zināms, ka ne-turbulentai laikā nemainīgai nesaspiežama šķid-
ruma plūsmai spiediena starpība abos cilindra galos ir aprēķināma kā

Δ𝑃 = 8ℓ𝜂
𝜋𝑟4 𝑄 , (1)

kur ℓ ir cilindra garums, 𝑟 ir cilindra rādiuss, 𝜂 ir šķidruma viskozitāte un 𝑄 ir tilpuma plūsmas ātrums, kas
ir definēts kā šķidruma tilpums, kas izplūst caur cilindra šķērsgriezumu laika vienībā. Šī izteiksme bieži
sakrīt ar patieso spiedienu starpību asinsvadā, pat neņemot vērā plūsmas pulsācijas, asinsvada saspie-
žamību un ģeometriskā izmēra neviendabīgumu, kā arī neņemot vērā, ka asinis nav vienkāršs šķidrums,
bet asinsķermenīšu un asins plazmasmaisījums. Vienādojums (1) ir tādas pašas uzbūves kā Oma likums,
ja tilpuma plūsmas ātrumu interpretē kā strāvas stiprumu, spiedienu starpību kā spriegumu, bet lielumu
𝑅 = 8ℓ𝜂

𝜋𝑟4 interpretē kā pretestību.

Apskati asinsvadu simetriski sazarotu tīklu kā parādīts 1. attēlā. Tam ir jānogādā asinis audu vissīkāka-
jiem asinsvadiem (kapilāri, angl. capillary). Šajā tīklā katrā sazarošanās punktā asinsvads sadalās divos
vienādos asinsvados. Taču palielinoties sazarošanās līmenim, asinsvadi kļūst šaurāki un īsāki. Pieņem, ka
divos blakusesošos sazarošanās līmeņos, 𝑖 un 𝑖 + 1, rādiusus saista izteiksme 𝑟𝑖+1 = 𝑟𝑖/21/3, bet garumus
saista izteiksme ℓ𝑖+1 = ℓ𝑖/21/3.

Attēls 1. Asinsvadu sazarošanās tīkls un sazarošanās līmeņi (level).
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A.1 Iegūsti izteiksmi tilpuma plūsmas ātrumam 𝑄𝑖, atsevišķā asinsvadā līmenī 𝑖, kā
funkciju no kopējā sazarošanās līmeņu skaita 𝑁 , viskozitātes 𝜂, pirmā asinsva-
da rādiusa 𝑟0 un garuma ℓ0, un no starpības Δ𝑃 = 𝑃0 − 𝑃cap starp spiedienu
asinsvadu 0-tajā līmenī, 𝑃0, un spiedienu 𝑃cap audu vissīkākajiem asinsvadiem.
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A.2 Aprēķini tilpuma plūsmas ātrumu 𝑄0 asinsvadam 0-tajā līmenī, ja tā rādiuss
ir 6.0 × 10−5 m, tā garums ir 2.0 × 10−3 m. Pieņem ka asinsvadu tīkla ie-
ejā spiediens ir 55 mmHg, izejā pie vissīkākajiem asinsvadiem spiediens ir
30 mmHg, un tās saista 𝑁 = 6 asinsvadu līmeņi. Izmanto asins viskozitāti
𝜂 = 3.5 × 10−3 kg m−1 s−1. Izsaki rezultātu mililitros/stundā (ml/h).
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Asinsvads kā LCR ķēde

Cieta cilindriska asinsvada tuvinājums ir neprecīzs vairāku iemeslu dēļ. Tā uzlabošanai ir svarīgi apska-
tīt laikā mainīgu plūsmu un ņemt vērā, ka asinsvada diametrs mainās, mainoties spiedienam asinsva-
dā sirdsdarbības cikla laikā. Vēl jo vairāk, ir novērots, ka lielajos asinsvados asins spiediens ievērojami
mainās cikla laikā, bet mazajos asinsvados spiediena oscilāciju amplitūda ir ievērojami mazāka un asins
plūsma ir gandrīz neatkarīga no laika.

Kad spiediens pieaug elastīgā asinsvadā, tad tā diametrs pieaugs, atļaujot lielākam asiņu daudzumam
atrasties asinsvadā un ļaujot izmantot šīs asinis, kad spiediens kritīsies. Šāda elastīguma ietekme var tikt
aprakstīta, mūsu sākotnējam elektriskās ķēdes modelim pievienojot kondensatoru.

Papildus, apskatot laikā mainīgu asins plūsmu, jāņem vērā šķidruma inerce, kas ir proporcionāla šķidru-
ma blīvumam 𝜌 = 1.05 × 103 kg m−3. Šī inerce mūsu modelī var tik aprakstīta kā induktivitāte. Attēlā 2
parādīta viena asinsvadamodeļa ekvivalentā elektriskā shēma. Ekvivalentā kapacitāte un induktivitāte ir

𝐶 = 3ℓ𝜋𝑟3

2𝐸ℎ un 𝐿 = 9ℓ𝜌
4𝜋𝑟2 , (2)

attiecīgi, kur ℎ ir asinsvada sieniņu biezums un 𝐸 ir asinsvada Junga modulis, kas raksturo kā mainās
asinsvada izmērs, kad tam tiek pielikts spēks. Junga modulim ir spiediena mērvienības un asinsvadiem
aptuveni izpildās 𝐸 = 0.06 MPa.

Attēls 2. Viena asinsvada ekvivalentā elektriskā shēma.
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A.3 Stacionāram gadījumam iegūsti spiediena oscilāciju amplitūdu asinsvada izejā
𝑃out kā funkciju no spiediena kosinusoidālu oscilāciju amplitūdas asinsvada ie-
ejā𝑃in, ekvivalentās pretestības𝑅, induktivitātes𝐿 un kapacitātes𝐶 un plūsmas
oscilāciju leņķiskās frekvences 𝜔. Iegūsti nosacījumu lielumiem 𝜂, 𝜌, 𝐸, ℎ, 𝑟 un
ℓ, pie kura zemu frekvenču tuvinājumā spiediena oscilāciju amplitūda izejā ir
mazāka par 𝑃in.
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A.4 Apskatot asinsvadu sazarošanās tīklu, kas apskatīts uzdevumā A.2, aprēķini
asinsvadu sieniņu maksimālo biezumu ℎ, kas ļauj īstenoties uzdevumā A.3 ie-
gūtam nosacījumam. Pieņem, ka ℎ vērtība ir viena un tā pati visos sazarošanās
līmeņos.
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B daļa. Audzēja augšana (5,5 punkti)
Audzēja augšana ir ļoti sarežģīts process, kurā bioloģiski procesi, tādi kā šūnu augšanā un dabiskā izla-
se, notiek vienlaicīgi ar fizikāliem procesiem. Šajā uzdevumā apskatīsim vienkāršotu audzēja augšanas
modeli, kas ņem vērā spiediena palielināšanos cieta audzēja augšanas rezultātā.

Apskatīsim normālu šūnu veidotus audus, kurus apņem neizstiepjamamembrāna, kas liek audiem vien-
mēr saglabāt to pašu formu un izmēru, kas ir sfēra ar rādiusu 𝑅 (attēls 3).

Attēls 3. Vienkāršots audzējs.

Sākotnēji audu visos punktos spiediens ir vienāds ar atmosfēras spiedienu.

Sākotnēji audu blīvums ir 𝜌0. Laika momentā 𝑡 = 0 audzējs sākt augt šīs sfēras centrā. Audzējam augot,
spiediens audos pieaug. Pieņem, ka normālie audi (N) un audzējs (T, tumor) ir saspiežami un to blīvums
𝜌N un 𝜌T pieaug lineāri, pieaugot spiedienam kā:

𝜌N = 𝜌0 (1 + 𝑝
𝐾N

) , 𝜌T = 𝜌0 (1 + 𝑝
𝐾T

) , (3)

kur 𝑝 ir spiediena izmaiņa no sākotnējā atmosfēras spiediena un 𝐾N , 𝐾T ir saspiežamības moduļi, kurus
sauc arī par tilpuma moduļiem, attiecīgi normāliem un audzēja audiem. Parasti, audzēji ir stingrāki un
ar lielāku tilpuma moduli.
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B.1 Normālo šūnu masa nemainās, kamēr audzējs aug. Iegūsti attiecību starp au-
dzēja tilpumu un kopējo audu tilpumu, 𝑣 = 𝑉T/𝑉 , kā funkciju no attiecības starp
audzēja masu (𝑀T) un normālo audu masu (𝑀N), 𝜇 = 𝑀T/𝑀N , un tilpuma mo-
duļu attiecību 𝜅 = 𝐾N/𝐾T.
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Karsēšana dažreiz tiek izmantota kopā ar ķīmisko un staru terapiju vēža ārstēšanā. Karsējot vēža šūnas
tiek selektīvi uzsildītas no normālas cilvēka ķermeņa temperatūras 37 oC līdz temperatūrai virs 43 oC, kas
nogalina audzēju. Zinātnieki pašreiz attīsta oglekļa nanocaurulītes, kas pārklātas ar atbilstošu proteīnu,
lai tās piesaistītos audzēja šūnām. Kad šūnas ir apstarotas ar infrasarkano starojumu, nanocaurulītes to
absorbē ievērojami vairāk kā apkārtējie audi un tās uzkarsē apkārt esošās audzēja šūnas.

Pieņem, ka audzējam, normālām šūnām un apkārtējiem audiem ir konstanta siltumvadītspēja 𝑘. Tas
nozīmē, ka pie dotā uzdevuma ģeometrijas enerģija, kas plūst caur sfēriskas virsmas laukumu laika vien-
ībā, ja sfēras rādiuss ir 𝑟, ir vienāda ar 𝑘 pareizinātu ar temperatūras atvasinājumu pēc 𝑟. Nanocaurulītes
vienmērīgi aizpilda audzēja tilpumu un tās spēj piegādā termisko enerģiju ar jaudu 𝒫 uz tilpuma vienību.
Pieņem, ka tālu no audzēja temperatūra ir vienāda ar normālu cilvēka temperatūru.

B.2 Iegūsti temperatūru audzēja centrā stacionārā stāvoklī kā funkciju no 𝒫, 𝑘, cil-
vēka ķermeņa temperatūras un audzēja rādiusa, 𝑅T.
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B.3 Iegūsti minimālo jaudu tilpuma vienībā, 𝒫min, kas nepieciešam, lai sasildītu visu
audzēju, kura rādiuss ir 5 cm, līdz temperatūrai lielākai par 43.0 oC. Izmanto
siltumvadītspēju 𝑘 = 0.60 W K−1m−1.
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Apskati audzēju, kas tiek apasiņots ar sazarotu asinsvadu tīklu, līdzīgi tam kādu apskatījām uzdevumā
A.1. Audzējam augot, tā spiediens 𝑝 kļūst lielāks par spiedienu 𝑃cap sīkākajiem asinsvadiem, un šo asin-
svadu rādiuss pamazināsies par kādu mazu lielumu 𝛿𝑟. Ja šis spiediens sasniedz kritisko lielumu 𝑝c (kurš
atbilst rādiusa pamazinājumam par 𝛿𝑟c), tad sīkākie asinsvadi kolapsē (tiek pilnībā saspiesti), pārstājot
audzēja apasiņošanu. Spiediena un rādiusa izmaiņa var tikt saistīta ar sekojošu sakarību:

𝑝
𝑃cap

− 1 = ( 𝑝c
𝑃cap

− 1) (2 − 𝛿𝑟
𝛿𝑟c

) 𝛿𝑟
𝛿𝑟c

. (4)

Pieņem, ka audzēja augšana izmaina rādiusu tikai mazākajos asinsvados ar asinsvadu sazarojuma līmeni
𝑁 − 1.

B.4 Lineārajā režīmā (t.i. apskatot ļotimazus 𝑝−𝑃cap) izsaki relatīvo tilpumaplūsmas
ātruma 𝛿𝑄𝑁−1

𝑄𝑁−1
pamazināšanos šajos sīkākajos asinsvados kā funkciju no: audzēja

tilpuma attiecības 𝑣 = 𝑉T/𝑉 , 𝐾𝑁 , 𝑁 , 𝑝c, 𝛿𝑟c, 𝑟𝑁−1 un 𝑃cap.

2.3pt


