Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Departamenti i Fizikës

Programi FIZIKË

DOKTORATURË
Teknika fizike
në diagnostikën kardiovaskulare
Për kërkimin e gradës shkencore: “DOKTOR”
Paraqitur nga:

Udhëheqës Shkencor

Doc. MSc. Isidor Kokalari

Prof. Dr. Theodhor Karaja
Prof. Dr. Maria Giovanna Guerrisi

Tiranë, 2016

Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Departamenti i Fizikës

Programi i Doktoraturës: FIZIKË

DISERTACION
Paraqitur nga:
ISIDOR KOKALARI
Udhëhequr nga:
Prof. Dr. THEODHOR KARAJA
Prof. Dr. Maria Giovanna Guerrisi

TEKNIKA FIZIKE
NË DIAGNOSTIKËN KARDIOVASKULARE
Për marrjen e gradës:
“DOKTOR I SHKENCAVE”
Mbrohet më datë ......./......../2016, para komisionit me:
1. ............................................................

Kryetar

2. ............................................................

Anëtar (Oponent)

3. ............................................................

Anëtar (Oponent)

4. ............................................................

Anëtar

5. ............................................................

Anëtar

Tiranë, 2016

Teknika fizike në diagnostikën kardiovaskulare – Isidor Kokalari

Përmbajtja
Mirënjohje ............................................................................................... iv
Përmbajtja .................................................................................................v
Lista e figurave ...................................................................................... viii
Lista e tabelave ........................................................................................ xi
PËRMBLEDHJE ...................................................................................................................... xii
ABSTRACT ............................................................................................................................. xv
HYRJE .................................................................................................................................. xvii
MOTIVIMI I KËRKIMIT ........................................................................................................ xvii
OBJEKTIVAT E STUDIMIT .................................................................................................. xviii
ORGANIZIMI I TEZËS ........................................................................................................... xix

KAPITULLI I............................................................................................1
FIZIOLOGJIA E SISTEMIT KARDIOQARKULLUES .................................................................... 1
1.1. HYRJE .......................................................................................................................... 1
1.2. SISTEMI VASKULAR ..................................................................................................... 1
1.3. ZEMRA ........................................................................................................................ 5
1.3.1. Fiziologjia e muskulit kardiak............................................................................... 5
1.3.2. Cikli kardiak.......................................................................................................... 6
1.3.3. Puna kardiake ...................................................................................................... 7
1.4. AUTORREGULLIMI dhe BARORECEPTORËT ................................................................ 9
1.4.1. Autorregullimi i fluksit të gjakut .......................................................................... 9
1.4.2. Autorregullimi i shtypjes së gjakut .................................................................... 10

KAPITULLI II ........................................................................................11
NEVOJA PËR NDËRTIMIN DHE PËRDORIMIN E MODELEVE TË SISTEMIT
KARDIOQARKULLUES .......................................................................................................... 11
2.1. HYRJE ........................................................................................................................ 11

v

2.2. PËRDORIMI I MODELEVE .......................................................................................... 11
2.2.1. Nevoja për ndërtimin e modeleve..................................................................... 12
2.2.2. Procesi i modelimit matematik ......................................................................... 13
2.3. MODELIMI I SISTEMIT KARDIOQARKULLUES ............................................................ 14
2.3.1. Sistemi kardioqarkullues ................................................................................... 15
2.3.2. Motivimi për modelimin e sistemit kardioqarkullues ....................................... 16
2.3.3. Përafrimet dhe analogjitë në modelet kardiovaskulare.................................... 17

KAPITULLI III .....................................................................................21
PARIMET BAZË TË NDËRTIMIT TË MODELEVE KARDIOVASKULARE.................................. 21
3.1. HYRJE ........................................................................................................................ 21
3.2. PARIMET FIZIKE TË MODELIMIT TË SKQ ................................................................... 23
3.2.1. Segmenti arterial ............................................................................................... 23
3.2.2. Segmenti venoz ................................................................................................. 25
3.2.3. Rrjeti arterial dhe venoz .................................................................................... 26
3.2.4. Zemra................................................................................................................. 29

KAPITULLI IV.....................................................................................35
HULUMTIM MBI MODELET E NYJEZUAR TË SISTEMIT ARTERIAL KARDIOQARKULLUES .. 35
4.1. HYRJE ........................................................................................................................ 35
4.2. MODELET 0D (MODELET E NYJËZUAR) ..................................................................... 37
4.2.1. Modelet me një‐ndarje: .................................................................................... 39
4.2.2. Modelet me shumë‐ndarje................................................................................ 42
4.3. DISKUTIME ................................................................................................................ 42

KAPITULLI V .......................................................................................44
MODELET WINDKESSEL PËR STUDIMIN E SISTEMIT KARDIOQARKULLUES ..................... 44
5.1. HYRJE ........................................................................................................................ 44
5.2. METODOLOGJIA e ndërtimit të modeleve WK ......................................................... 46
5.2.1. Modeli i fluksit të gjakut në aortë ..................................................................... 47

vi

Teknika fizike në diagnostikën kardiovaskulare – Isidor Kokalari
5.2.2. Modeli arterial Windkessel 2‐elementësh (2‐WK) ............................................ 49
5.2.3. Modeli arterial Windkessel 3‐elementësh (3‐WK) ............................................ 56
5.2.4. Modeli arterial Windkessel 4‐elementësh (4‐WK) ............................................ 58
5.3. MODELI I ZHVILLUAR PËR SHTYPJEN AORTIKE ......................................................... 61
5.4. KRAHASIMI I MODELEVE WINDKESSEL ARTERIALE .................................................. 64
5.5. DISKUTIME ................................................................................................................ 67

KAPITULLI VI.....................................................................................69
PËRDORIMET E MODELEVE NË MËSIMDHËNIEN E FIZIOLOGJISË SË SISTEMIT
KARDIOVASKULAR .............................................................................................................. 69
6.1. HYRJE ........................................................................................................................ 69
6.2. PËRPARËSITË E PËRDORIMIT TË MODELEVE NË MËSIMDHËNIE .............................. 71
6.3. CILËSITË E NJË MODELI TË SUKSESSHËM PËR MËSIMDHËNIE.................................. 72
6.4. SIMULIME DHE BAZA TË DHËNASH TË SISTEMIT KARDIOQARKULLUES .................. 73
6.5. SHEMBULL I PËRDORIMIT TË NJË MODELI NË MËSIMDHËNIE ................................. 79

KAPITULLI VII .....................................................................................82
PËRFUNDIME....................................................................................................................... 82

LITERATURA E PËRDORUR ............................................................83

vii

Lista e figurave
Figura 1 (a) paraqitje skematike e sistemit vascular, (b) paraqitje skematike e zemrës dhe
dhomëzave të saj (c) degëzimi i enëve të gjakut ...................................................................... 2
Figura 2 (a) shtypja e gjakut, (b) shpejtësia e rrjedhjes, (c) diametri i enëve dhe (d) sipërfaqja
totale tërthore e enëve të gjakut sipas llojeve të tyre .............................................................. 3
Figura 3 Ndryshimet e shtypjes së gjakut në enët e qarkullimit sistemik dhe atij pulmonar ... 3
Figura 4 Vëllimi i gjakut të depozituar nëpër elementë të ndryshëm të sistemit ..................... 4
Figura 5 Potencialet brendaqelizore që sigurojnë kontaktimet e ventrikulit ........................... 5
Figura 6 Ndryshimet e shtypjes atriale dhe ventrikulare, si dhe vëllimit ventrikular ............... 6
Figura 7 (a) Ecuria kohore e shtypjes në arterie sipas veprimit pulsues të zemrës, (b) shtypja
e gjakut në arterie duke nisur prej aortës drejt arterieve periferike ........................................ 7
Figura 8 (a) relacioni midis shtypjes dhe vëllimit për sistemin arterial dhe atë venoz (b)
relacioni midis shtypjes dhe vëllimit të ventrikulit të majtë; puna kardiake ............................ 8
Figura 9 Fazat e ciklit kardiak .................................................................................................... 9
Figura 10 Procesi i modelimit .................................................................................................. 12
Figura 11 Paraqitje skematike e procesit të modelimit .......................................................... 13
Figura 12. Shkalla e efektivitetit të secilës cilësi të modelit .................................................... 13
Figura 13 (a) Sistemi njerëzor i qarkullimit pulmonar dhe sistemik të gjakut ........................ 14
Figura 14 Qarku elektrik i thjeshtëzuar ekuivalent me sistemin njerëzor të qarkullimit të
gjakut ....................................................................................................................................... 19
Figura 15 Paraqitje skematike e sistemit kardioqarkullues (SKQ) ........................................... 22
Figura 16 (a) Një segment i idealizuar arterieje i përafruar me një dhomëz izobarike dhe
elastike të lidhur midis hyrjes dhe daljes së një tubi të ngurtë (b) Modelimi i një segmenti të
idealizuar arterial si një qark RLC ............................................................................................ 24
Figura 17 Profili parabolik i rrjedhjes në enë të gjakut të supozuar si lëng njutonian i
pangjeshshëm ......................................................................................................................... 24
Figura 18 Relacioni P‐V për venat sistemike ........................................................................... 26
Figura 19 Paraqitje skematike e ndarjes segmentale dhe modelimi i tyre ............................. 27

viii

Teknika fizike në diagnostikën kardiovaskulare – Isidor Kokalari
Figura 20 Konfigurimet tipike për segmentet e enëve të gjakut që përdoren si blloqe në
modelet me shumë‐ndarje ...................................................................................................... 29
Figura 21 (a) Dhomëzat dhe valvolat e zemrës (b) varësia PV për ciklin kardiak .................... 30
Figura 22 (a) Varësia kohore e kapacitetit të ventrikulit (b) Funksioni i aktivizimit M(t)
(ventricular elastance) ............................................................................................................. 31
Figura 23 Ecuria kohore e funksionit të aktivizimit të ventrikulit. a) krahasimi për një njeri
normal (HR=72) me një pacient (HR=60) b) krahasimi për një njeri normal (HR=72) me një
pacient (HR=80) ....................................................................................................................... 33
Figura 24 Analogu elektrik për të modeluar një ventrikul të zemrës...................................... 33
Figura 25 paraqitje skematike e modeleve me parametra të nyjezuar dhe me parametra të
shpërndarë .............................................................................................................................. 36
Figura 26 Paraqitje skematike e qarqeve elektrike të modeleve Windkessel 2‐ dhe 3‐
elementëshe ............................................................................................................................ 40
Figura 27 Paraqitje skematike e qarqeve elektrike të modeleve Windkessel 4‐elementëshe 40
Figura 28 Krahasimi i vlerave të matura dhe atyre të parashikuara nga modelet për
impedancën aortike (adaptuar prej (Westerhoff, 2010, f.176)) ............................................. 41
Figura 29 Paraqitje skematike e qarkut që ilustron “efektin mëngë” ..................................... 41
Figura 30 Shembull i modelit me shumë ndarje (ao: aorta; at: arteriet; al: arteriolat; kp:
kapilarët; vn: venat) ................................................................................................................ 42
Figura 31 Modeli me 128 ndarje modeluar nga (Avolio, 1980) për të përshkruar sistemin
arterial ..................................................................................................................................... 43
Figura 32 Paraqitje skematike e parimit të modelit WK ......................................................... 45
Figura 33 Analogjia midis qarkut elektrik dhe sistemit hidraulik ............................................ 47
Figura 34 Ecuria kohore e fluksit të gjakut në aortë sipas modelit të ndërtuar ...................... 49
Figura 35 WK 2‐elementësh (2‐WK): elementi kapacitiv C përfaqëson aftësinë depozituese të
enëve të mëdha elastike; elementi rezistiv R përfaqëson rezistencën totale periferike ........ 49
Figura 36 Ecuria kohore e shtypjes aortike në diastole për një situatë normale (vijë e
pandërprerë) dhe e matur (vija e ndërprerë) e modeluar sipas Windkessel 2‐elementësh .. 54
Figura 37 Shtypja aortike sipas 2‐WK me parametrat e rekomanduar prej nesh ................... 55
Figura 38 WK 3‐elementësh (3‐WK). Elementi rezistiv ZC përfaqëson rezistencën ndaj
rrjedhjes së gjakut në dalje të zemrës dhe në hyrje të aortës për shkak të valvolës aortike . 57
Figura 39 Krahasimi i shtypjes aortike të simuluar nga WK2 dhe WK3 me të dhëna për R dhe
C të marra nga tabela 13. ........................................................................................................ 58

ix

Figura 40 WK 4‐elementësh: (a) L në seri me ZC (4‐WK‐s); (b) L në paralel me ZC (4‐WK‐p).
Elementi induktiv L përfaqëson inercinë e rrjedhjes............................................................... 59
Figura 41 Krahasimi i shtypjes aortike prej modeleve të zhvilluar 2‐wk 3‐wk 4‐wk duke
përdorur vlerat e parametrave (R C ZC L) te nxjerrë nga literatura për një individ normal .... 64
Figura 42 Krahasimi i shtypjes aortike prej modeleve të zhvilluar 2‐wk 3‐wk 4‐wk duke
përdorur vlerat e parametrave (R C ZC L) te ndryshuara ......................................................... 64
Figura 43 Versioni i parë i CVSim (adoptuar prej Heldt et.al., 2010) ...................................... 79
Figura 44 Paraqitja vizuale e simulimit CVSim ........................................................................ 80
Figura 45 Shtypja e gjakut në ventrikulin e majtë dhe në arterie për një person normal sipas
CVSim....................................................................................................................................... 80
Figura 46 Shtypja e gjakut në ventrikulin e majtë dhe në arterie për një rast stenoze sipas
CVSim....................................................................................................................................... 81

x

Teknika fizike në diagnostikën kardiovaskulare – Isidor Kokalari

Lista e tabelave
Tabela 1 Të dhëna sasiore për karakteristikat e llojeve të ndryshme të enëve të gjakut......... 4
Tabela 2. Model i thjeshtë i hapave që ndiqen gjatë procesit të modelimit.......................... 14
Tabela 3 Madhësitë që karakterizojnë dinamikën e fluideve dhe analogët e tyre elektrikë .. 19
Tabela 4 Kodi në MatLab R2011a për modelimin e Shtypjes transmurale venoze ................. 26
Tabela 5 Kodi në MatLab R2011a për Funksionin e aktivizimit të ventrikulit ......................... 32
Tabela 6 Analogjia midis sjelljes kardioqarkulluese dhe asaj elektrike ................................... 33
Tabela 7 Krahasimi i teknikave modeluese për studimet e dinamikës kardioqarkulluese ..... 37
Tabela 8 Analogjitë midis parametrave të dinamikës së fluideve, variablave fiziologjikë dhe
analogët e tyre elektrikë ......................................................................................................... 38
Tabela 9 Kodi në MatLab R2011a për Fluksin e gjakut në aortë ............................................. 48
Tabela 10 Kodi në MatLab R2011a për krahasimin e kurbave 2‐WK të shtypjes aortike
normale dhe të matur në diastolë........................................................................................... 53
Tabela 11 Kodi në MatLab R2011a për shtypjen aortike gjatë ciklit të plotë kardiak............. 54
Tabela 12 Kodi në MatLab R2011a për krahasimin e kurbave 2‐WK dhe 3‐WK për shtypjen
aortike në diastolë ................................................................................................................... 57
Tabela 13 Kodi në MatLab R2011a për modelet e shtypjes arteriale 2‐WK, 3‐WK dhe 4‐WK 62
Tabela 14 Vlerat e parametrave normalë njerëzorë për llojet e ndryshme të modeleve
Windkessel të përdorur në (Westerhof et. al. 1971) .............................................................. 66

xi

PËRMBLEDHJE
Modelet matematike po luajnë një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në biologji dhe
mjekësi ashtu si dhe në shumë shkenca të tjera të aplikuara. Studimet me natyrë
numerike dhe llogaritësë të sistemit kardiovaskular janë shndrruar në një nga sfidat
matematike të dekadave në vazhdim. Në këtë studim diskutohet mbi nevojat për
modele matematike; mbi mënyrat se si ndërtohen ato; mbi motivimin për ndërtimin e
modeleve të sistemit të qarkullimit të gjakut dhe rëndësinë e tyre për një të kuptuar
më të thelluar të fiziologjisë, diagnostikim më të mirë; fabrikimin e protezave më
cilësore dhe planifikim mjekësor.
Për një kuptim më të thelluar të fiziologjisë njerëzore mund të përdoren modele të
ndryshme, të thjeshtë apo të ndërlikuar, që bazohen në ligjet themelore të fizikës. Kjo
arrihet duke realizuar simulacione kompjuterike të strukturës anatomike dhe reagimit
fiziologjik të sistemit kardiovaskular njerëzor në gjendje të shëndetshme apo të
sëmurë. Synimi i tyre është të pasqyrojnë saktë sjelljen cilësore dhe sasiore të sistemit
biologjik, duke bërë të mundur përmirësimin e monitorimit të gjendjes së pacientëve,
diagnostikimin e saktë dhe të shpejtë të tyre si dhe parashikimin e ndryshimeve të
gjendjes së tyre në varësi të trajtimit mjekësor.
Krijimi i modeleve për simulimin numerik të sistemit kardiovaskular të pacientëve
realë është në stade fillestare. Një çështje me rëndësi (dhe një sfidë matematike në të
njëjtën kohë) mbetet krijimi i simulacioneve të multi-modeleve, në të cilat bashkohen
modele me shkallë të ndryshme kompleksiteti. Nga ana tjetër këto modele hibride
duhet të ndërtohen mbi baza solide matematike në mënyrë që të riprodhojnë sjelljen
fizike të sistemeve biologjike pa humbje të tipareve thelbësore të tyre.
Modelet kardiovaskulare janë një bazë e nevojshme për zhvillimin e pajisjeve të reja
të përmirësuara të të gjitha llojeve. Në terma afatgjatë, përdorimi i modeleve mund të
reduktojë ndjeshëm eksperimentet mbi kafshët në këtë proces zhvillimi.
Karakterizimi i rrjedhjes së gjakut është i rëndësishëm për kuptimin e funksionimit të
sistemit kardioqarkullues në kushte (jo)normale, në prodhimin e pajisjeve kardiake,
në diagnostikimin dhe trajtimin e patologjive kardiovaskulare. Metodat
eksperimentale, si rezonanca magnetike, mund të përdoren për karakterizimin sasior
të rrjedhjes së gjakut, në mënyrë jo invazive, për diagnostikimin e sëmundjeve.
Metodat llogaritëse mund të përdoren për të simuluar rrjedhjen dhe dinamikën e
enëve të gjakut, për të testuar në kushte të kontrolluara, hipotezat mbi shkaqet e
sëmundjeve, si dhe për të vlerësuar trajtimet klinike apo protezat kardiake.
Shumë kërkues modelojnë sistemin vaskular në segmente që përfaqësojnë aortën,
arteriet, arteriolat, kapilarët dhe venat. Meqë rrjedhja në aortë dhe në arteriet (që janë
elastike) është pulsuese, duhet marrë parasysh kombinimi RLC i të tre elementëve.
Meqë në arteriola dhe kapilarë (me mure relativisht të ngurta) rrjedhja është e
qëndrueshme dhe mbizotëron fërkimi, një element rezistiv është mëse i mjaftueshëm.
Efekti inercial shpërfillet në vena (pasi kanë kapacitet të madh dhe rrjedhja është
relativisht e qëndrueshme) duke bërë të mjaftueshëm kombinimin RC për të
përshkruar karakteristikat e rrjedhjes.
xii
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Modelet paraqesin përparësi të shumta në krahasim me studimet mbi kafshë, si p.sh.
përsëritshmëria e tyre, kostot shumë më të ulëta, kursimi i kohës, reduktimi i numrit të
studimeve eksperimentale, etj.
Sistemi kardiovaskular, përgjegjës për furnizimin e indeve me ushqim dhe oksigjen,
karakterizohet prej bashkëveprimeve komplekse midis mekanizmave të ndryshëm të
kontrollit dhe proceseve fiziologjike. Në këtë kontekst, përdoren qasje të ndryshme
për të përmirësuar diagnostikimin, kuptimin e fiziologjisë së sistemit
kardioqarkullues, protezat kardiake dhe planifikimin mjekësor. Përshkrimi dhe
modelimi matematik i sistemit kardiovaskular njerëzor, luan në ditët e sotme një rol të
rëndësishëm për kuptimin e prejardhjes dhe ecurisë së çrregullimeve kardiovaskulare
me anë të simulimeve kompjuterike të proceseve dinamike në këtë sistem. Mbi këtë
bazë, ky studim synon përveç të tjerash të japë një pasqyrë të disa metodave numerike
dhe modeleve matematike që janë zhvilluar në dekadën e fundit prej shumë kërkuesve
në botë për të simuluar funksionimin e sistemit kardiovaskular. Nëpërmjet hulumtimit
të një literature të gjerë, bëhet një përgjithësim i qasjeve të ndryshme në modelimin e
mekanizmave kardiakë dhe rrjetit arterial, si dhe diskutohet mbi larminë e zbatimeve
të modeleve të ndryshme. Kërkimet që i kushtohen simulimeve komplekse, që japin
hollësi të shumta rreth sistemit kardiovaskular, janë shumë të shtrenjta (në burime
njerëzore) dhe se, jo gjithmonë nevojitet informacion kaq i detajuar, prandaj modelet
më pak të detajuar kanë rezultuar më të dobishëm në dhënien e informacionit me një
kosto të arsyeshme.
Modelimi matematik i sistemeve biomekanike është një sipërmarrje multidisiplinare
sepse variablat e përdorur janë prej fushave të ndryshme (biomekanikë, mjekësorë,
mekanikë, hidraulikë dhe elektrikë). Në këtë studim hulumtohen disa aspekte të një
prej teknikave më të përdorura modeluese të sistemit kardioqarkullues: Windkessel.
Diskutohen bazat matematike, analogjitë midis madhësive fizike dhe parametrave
fiziologjikë, llojet e ndryshme të modeleve windkessel. Gjithashtu ato krahasohen me
njëri-tjetrin duke theksuar përparësitë dhe mangësitë e secilit. Një nga objektivat e
studimit ka qenë dhe zhvillimi i një modeli për procesin e rrjedhjes së gjakut në
sistemin arterial. Një model i tillë është ndërtuar për 3 llojet e modeleve windkessel
duke simuluar me sukses shtypjen aortike (në sistolë dhe diastolë). Modeli i zhvilluar
përdor parametra të grumbulluar nga literatura ekzistuese, por duke ofruar në të
njëjtën kohë mundësinë për t’i ndryshuar ato sipas studimeve të autorëve të tjerë ose
sipas rezultateve të kryera me matje klinike të pacientëve realë.
Ruajtja e parametrave jetësorë në vlera optimale për punën e zemrës dhe presionit
arterial është një proces shumë kompleks. Ky kompleksitet i vendos studentët e
mjekësisë, përballë vështirësive në të kuptuarit e ndërveprimeve kardio-respiratore.
Mësimdhënia efikase e relacioneve midis prurjes, shtypjes dhe rezistencës së gjakut,
kërkon përdorimin e metodave të reja të orientuara drejt praktikës dhe të nxënit aktiv,
të cilat plotësojnë mësimdhënien tradicionale dhe ndihmojnë për një të mësuar të
thelluar të koncepteve të funksionimit të sistemit kardiovaskular. Në këtë studim
përshkruhen disa nga përparësitë e përdorimit të simulimeve interaktive në klasat ku
përgatiten mjekët apo ku specializohen kardio-kirurgët. Theksohet se simulimet
kompjuterike ndihmojnë në zvogëlimin e numrit të eksperimenteve in vivo dhe mbi
kafshët, por se ato nuk mund të zëvendësojnë tërësisht matjet direkte të parametrave
fiziologjikë. Gjithashtu diskutohen disa nga kriteret që duhet të plotësojnë modelet që
përdoren për mësimdhënien e hemodinamikës. Përshkruhen shkurtimisht disa projekte
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madhore ndërkombëtare të cilët kanë prodhuar modele që mund të përdoren në
mësimdhënie. Shembulli i një situate konkrete të përdorimit në mësimdhënien e
fiziologjisë së sistemit kardioqarkullues ilustrohet me një tjetër model të mirënjohur.
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ABSTRACT
Mathematical models are playing an increasingly important role in biology and
medicine as in many other applied sciences. The studies of numerical and calculative
nature of cardivascular system have become onw of the mathematical challenges of
recent decades. In this study it is discussed on the needs for mathematical models;
about how they are setup; about the motivation for developing models of human
blood circulation and their importance for a deeper understanding of human
physiology, for better diagnostication; for designing more qualitative cardiac
prostetics and for medical planning.
In order to get a deeper understanding of human physiology various models may be
used, simple or complicated, that rely upon the fundamental laws of physics. This is
done by carrying out computer simulations of anatomical structure and physiological
reaction of cardiovascular system in healthy or pathological condition. Their aim is to
describe the exact qualitative and quantitative behavior of biological system, by
making possible the improvement of patient’s situation monitoring, better and faster
diagnostication as well as prediction of physiological changings with respect to
medical treatment.
Developing models for numerical simulation of cardiovascular system of real patient
is in initial phases. An important issue (and a mathematical challenge in the same
time) remains the development of simulations of multi-models, which put together
various models of different level of complexity. On the other hand these hybride
models should be developed on solid mathematical basis in order to reproduce the
physical behavior of biological systems without loose of their fundamental features.
Cardiovascular models are a necessary basis for designing new improved devices of
all kinds. In long term, the use of models may reduce significantly the experiments on
animals in this evolution process.
Characterization of blood flow is important for understanding the functioning of
cardiocirculatory system in (ab)normal conditions, for designing cardiac devices,
diagnostication and treatment of cardiovascular pathologies. Experimental methods,
such as magnetic resonance, may be used for the quantitative description of blood
floow non invasively and for diagnostication of diseases. Computational methods may
be used to simulate the flow and dynamics of blood vessels, to test in controlled
conditions the hypothesis on disorders’causes, as well as to evaluate the clinical
treatment or cardiac prostetics.
Many researchers model the vascular system in segments that represent the aorta,
arteries, arterioles, capilares and veins. As the flow in aorta and arteries (which are
elastic) is pulsatile, one should take under consideration the RLC combination of
three elements. As in arterioles and capillary bed (with relatively rigid walls) the flow
is stable and friction prevails, a resistive element is more than enough. The inertial
effect is neglected in veins (because they have great capacity and the flow is relatively
stable) by asking only the RC combination to develop the flow characteristics.
The models show many advantages in comparison with animal studies, such as their
repeatability, very low finantial costs, time saving, reduction of animal
experimentation, etc.
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The cardiovascular system, responsible for providing the tissues with food and
oxygen, is characterized by complex interactions between different control
mechanisms of physiological processes. In this context, various approaches are used
to improve diagnostics, physiology understanding of cardiovascular system, cardiac
devices and medical planning. Describing and mathematically modeling the human
cardiovascular system plays nowadays an important role in understanding the genesis
of cardiocirculatory disorders through computer simulation of dynamical processes in
this system. On this basis, this study aims, beside other things, to give an insight of
some numerical methods and mathematical models that are developed in last decade
by many researchers worldwide to simulate the functioning of cardiovascular system.
By reviewing a vast number of publications on the field, it is done a generalization of
various approaches in modeling the cardiac and arterial tree mechanism, discussing
also on diversity of applications. The research dedicated to complex simulations, that
give a majority of details on cardiovascular system are very expensive (in terms of
human resources) and not always it is needed so detailed information, hence the less
detailed models have resulted more helpful in providing information with a
reasonable cost.
Mathematical modeling of biomechanical systems is a multidisciplinary challenge
because the variables used are of different expertises (biomechanical, medical,
mechanical, hydraulical and electrical). In this study there are reviewd some aspects
of one of most used modeling techniques of cardiocirculatory system: Windkessel.
There are discussed the mathematical fundaments, the analogies between physical
quantities and physiological parameters, different kinds of windkessel models. They
are compared with each other by emphasizing the advantages and disadvantages of
each. One the objectives of the study has been developing a model for the process of
blood flow in arterial system. Such model is setup for all three windkessel types by
successfully simulating the aortic pressure (in systole and diastole). The developed
model uses parameters gained by existing published literature, but offering in the
same time the possibility to change them according to other authors’studies or
according to results of clinical measured data on real patients.
Keeping the vital parameters in optimal values for the heart work and arterial pressure
is a very complex process. This complexity puts the medicine students in front of
difficulties of understanding the cardio-respiratory interaction. Effective teaching of
relations between flow, pressure and resistence of blood, requires the use of new
methods oriented towards practice and active learning, which complement the
traditional teaching and help for a deeper learning of concepts in the basement of
cardiovascular functions. In this study there are described some of the advantages for
using interactive visualizations in auditoriums where doctors and cardio-surgeons are
trained. It is underlined the fact that screen based simulations help in reducing the in
vivo experiments on animals, but they cannot totally replace the direct measurement
of physiological parameters. Also, there are discussed some of the criteria that a
successful model should please to be used effectively in haemodynamics teaching.
There are described briefly some international major projects that have produced
models to be used in teaching. An example for a concrete use of models in physiology
teaching the cardiovascular system is given.
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HYRJE
Gjithkush për të diagnostikuar një sëmundje shkon tek mjeku, i cili përdor mjete e
metoda të ndryshme teknologjike (radiografinë, endoskopinë, ekografinë, tomografinë
e kompjuterizuar, rezonancën magnetike, etj.) për përcaktimin e sëmundjes. Mjekët
vëzhgojnë edhe simptoma të dukshme që trupi mund të manifestojë përveç analizave
të ndryshme mjekësore (p.sh. analizat e gjakut). Diagnostikimi me anë të pulsit, që
njihet ndryshe si sfigmologjia, është një metodë jo invazive e përdorur qysh në kohë
të lashta për të vëzhguar gjendjen fiziologjike të njerëzve. Një matje e tillë është
cilësore (dhe jo sasiore) dhe varet së tepërmi nga përqëndrimi dhe përvoja e
diagnostikuesit. Sigurisht me përparimet në mjekësinë moderne kjo metodë po
përdorej gjithnjë e më pak. Dekadat e fundit, modelet matematike kanë rezultuar si
mjete tejet të dobishme në procesin gjithnjë e më të thellë të njohjes më të saktë të
sjelljes së sistemeve fiziologjike. Zhvillimi i teknologjive informatike (fuqia e tyre e
madhe llogaritëse dhe kostot financiare relativisht të ulëta) dhe imazherike po nxit
vrullshëm punën e shumë grupeve kërkimore në botë, në drejtim të përdorimit të
modeleve matematike dhe vizualizimit kompjuterik të tyre, për studimin e
funksionimit të sistemeve fiziologjike.
Vitet e fundit, studimi i sistemit kardioqarkullues njerëzor po bëhet gjithnjë e më i
rëndësishëm si në aspektin kërkimor shkencor ashtu dhe në atë social. Kjo lidhet më
së shumti me faktin se sëmundjet e sistemit kardiqarkullues rezultojnë të jenë
shkaktari i numrit më të madh të vdekjeve të njerëzve në botë. Nga ana tjetër
shpenzimet për trajtimin mjekësor të këtyre sëmundjeve janë të larta dhe në rritje.

MOTIVIMI I KËRKIMIT
Meqë mjekësia sot nuk ka një shpjegim shkencor se si sëmundjet mund të
diagnostikohen duke praktikuar sfigmologjinë, shumëkush është mosbesues ndaj
kësaj metode. Megjithatë një shpjegim logjik për këtë mund të jetë fakti se të dhëna
mbi organet njerëzore (për zemrën, mëlçinë, veshkat, stomakun, etj.) reflektohen në
pulsin e kyçeve të duarve. Kjo metodologji duhet të shpjegohet në terma të
fiziologjisë njerëzore në mënyrë që të bëhet shkencërisht e vlefshme. Vështirësia për
këtë qëndron në faktin se vetëm një numër shumë i vogël praktikuesish kanë përvojë
mjaftueshëm të gjatë, për të diagnostikuar sëmundjet me një nivel të lartë saktësie.
Zgjidhja e këtij problemi është prodhimi i pajisjeve dixhitale, të cilat mund të
“praktikojnë” sfigmologjinë e të diagnostikojnë sëmundjet.
Pulsi i gjakut është një proces valor i shkaktuar nga pompimi i zemrës, pjesë e
sistemit kardioqarkullues. Modelet matematike mund të përdoren me efikasitet për të
marrë të dhëna rreth parametrave të këtij sistemi si dhe për të testuar hipoteza të
ndryshme për funksionimin e tij. Simulimi në një platformë të përshtatshme i një
modeli matematik të saktë është një mjet efikas për të analizuar valët pulsuese të
rrjedhjes së gjakut për një njohje më të thelluar të sistemit kardioqarkullues.
Grupe të shumta kërkimore punojnë sot në botë për të zbuluar metoda të reja për
trajtimin farmakologjik dhe ndërhyrje të vështira kirurgjikale, si dhe për projektimin
dhe për prodhimin e pajisjeve të reja diagnostikuese (imazherike) apo ndihmëse
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(pacemaker). Sigurisht fillesa e një sipërmarrjeje të tillë është që të kuptohet më mirë
në detajet e tij, funksionimi i sistemit kardioqarkullues dhe i mekanizmave me të cilët
ai ndërvepron me sisteme të tjera fiziologjike njerëzore. Kjo është një detyrë shumë
komplekse që përfshin një numër të madh kërkuesish të aftë në një larmi
specialitetesh në krye të së cilave qëndrojnë mjekët, bioinxhenierët, fizikanët, biokimistët, matematicienët, informaticienët, juristët, etj. Roli i fizikanëve dhe
informaticienëve po rritet me kohën për shkak se shumë nga metodat hulumtuese e
diagnostikuese të përdorura deri pak vite më parë, po zëvendësohen me të reja.
Studimet klinike në pacientë njerëzorë dhe eksperimentimet mbi kafshët po
zëvendësohen me “pacientët virtualë” për arsye të shumta të trajtuara më hollësisht në
vijim të këtij studimi.
Është treguar tashmë nga studime të shumta se sëmundjet e zemrës dhe të enëve të
gjakut kanë ose natyrë gjenetike ose janë ndikuar nga stili i jetesës së individëve.
Faktorë të tillë përfshijnë mungesën e aktivitetit fizik, duhanpirjen, mbipeshën,
çrregullime në metabolizmin e lipideve, kolesterolit dhe sheqerit (diabeti). Një
ansambël i tillë faktorësh, është gati e pamundur të menaxhohen nga këndvështrimi i
diagnostikimit dhe trajtimit farmakologjik ose kirurgjikal me metodat tradicionale. Në
ndihmë të këtyre metodave, si një shtesë e tyre, vijnë simulimet kompjuterike të
modeleve matematike të sistemit kardiovaskular. Modele të tilla janë zhvilluar nga
grupe të shumta kërkimore në botë dhe po shtohen e sofistikohen dita ditës duke
përfituar nga kostot gjithnjë e më të ulëta të kompjuterave gjithnjë e më të fuqishëm,
si dhe nga ekspansioni i internetit si një mundësi e shkëlqyer për të bashkëpunuar dhe
për tu informuar.
Një nga qëllimet kryesore të këtij studimi është të evidentojë dhe argumentojë
pikërisht këto fakte të përmendura më lart. Pavarësisht zhvillimeve të vrullshme
teknologjike, ende ka paqartësi në mënyrën e funksionimit dhe ndërveprimit të
sistemeve fiziologjike njerëzore, dhe prandaj kërkues kudo në botë po përfitojnë nga
fuqia llogaritëse dhe vizualizuese e kompjuterave veçanërisht për trajnimin e
specialistëve të ardhshëm të kardiologjisë. Nga ana tjetër, një studim i tillë motivohet
më fuqishëm në kushtet e vendit tonë, ku treguesit e vdekshmërisë për shkak të
sëmundjeve kardiovaskulare janë më të lartë se në vendet e zhvilluara, ku shërbimi
shëndetësor (pavarësisht zhvillimeve pozitive të viteve të fundit) është ende larg
parametrave të vendeve perëndimore, ku përgatitja e mjekëve dhe e personelit
shëndetësor në universitete vazhdon të bazohet vetëm në mësimdhënien tradicionale.

OBJEKTIVAT E STUDIMIT





Të evidentojë nevojën për zhvillimin e modeleve të sistemit kardioqarkullues si
nje mjet i fuqishem bashkëkohor në diagnostikën kardiovaskulare.
Të japë një pasqyrë të disa metodave dhe modeleve të zhvilluara për të
simuluar funksionimin e mekanizmave kardiakë dhe rrjetit arterial
Të zhvillohet një model për simulimin e dinamikës kardiovaskulare
Të evidentohet përdorimi si mjet mësimor i simulimeve kompjuterike, krahas
materialeve të shkruara dhe eksperimenteve mbi kafshët, duke trajtuar
përparësitë e tyre për një të kuptuar të mirë të funksionimit të sistemit kardiorespirator.
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ORGANIZIMI I TEZËS
Në hyrje të studimit prezantohen motivet që shtyjnë drejt një studimi të tillë,
objektivat e tij, si dhe përmbajtja në vija të përgjithshme e kapitujve të veçantë të
studimit.
Në kapitullin I bëhet shkurtimisht një përshkrim i shkurtër i fiziologjisë së sistemit
kardioqarkullues njerëzor. Jepen hollësitë më bazike për elementët e këtij sistemi të
cilat janë të nevojshme për të ndërtuar modele matematike jo shumë të ndërlikuar, por
gjithsesi të pranueshëm për shkallën e saktësisë së parashikimeve që ata ofrojnë në
lidhje me funksionimin e sistemit kardioqarkullues.
Në kapitullin II paraqiten një sërë argumentash që mbështesin nevojën për ndërtimin
dhe zhvillimin e modeleve matematike të sistemeve komplekse fiziologjike, e
konkretisht të sistemit kardioqarkullues njerëzor. Përshkruhen parimet bazë të
modelimit matematik të fenomeneve (proceseve fiziologjike). Renditen disa nga
përparësitë që zhvillimi dhe përdorimi i modeleve ofron përkundrejt metodave
tradicionale studimore në lidhje me funksionimin e sistemit kardioqarkullues.
Theksohet në mënyrë të veçantë fakti se në procesin e modelimit të sistemeve
fiziologjike përdoren analogji me sisteme të tjera (kryesisht elektrike dhe më pak
hidraulike) duke zbatuar detyrimisht përafrimet përkatëse të cilat nuk duhet të cënojnë
saktësinë e modelit.
Në kapitullin III shtjellohen parimet fizike dhe detajet matematike për modelimin e
përbërësve të veçantë të sistemit kardioqarkullues si segmentet e arterieve apo
venave, pema arteriale apo venoze, dhe zemra. Duke përdorur analogjitë me qarqet
elektrike, që burojnë nga cilësitë e veçanta që paraqesin këta elementë përbërës të
sistemit kardioqarkullues (arteriet, venat, zemra), jepen relacionet matematike që
përdoren për t’i modeluar matematikisht ata veç e veç dhe për t’i ndërthurur në
modele më të plota të sistemit si i tërë.
Në kapitullin IV hulumtohen metodat dhe zbatimet e modeleve me parametra të
nyjezuar – të ashtuquajtur zero-përmasorë – të sistemit arterial qarkullues në veçanti.
Evidentohet kjo pjesë e sistemit kardioqarkullues pikërisht për rolin mbizotërues që
ka (nga këndvështrimi i procesit modelues) në krahasim me përbërësit e tjerë (sistemi
venoz i qarkullimit dhe sistemi pompues i gjakut – zemra). Pasqyrohen këtu modelet
dhe simulimet përkatëse, të zhvilluar në kuadrin e këtij studimi, për shtypjen
transmurale venoze, funksionin e aktivizimit të ventrikujve kardiakë. Përshkruhen dhe
krahasohen përparësitë dhe mangësitë e metodave modeluese (kuti e bardhë – gri – e
zezë).
Kapitulli V shtjellon një prej teknikave më të përdorura modeluese të sistemit
kardioqarkullues: Windkessel. Prezantohet metodologjia e zhvillimit të modeleve të
tilla duke nxjerrë ekuacionet përkatëse matematike për gjithë llojet e modeleve
Windkessel. Përshkruhen modelet dhe simulimet përkatëse të zhvilluara në kuadrin e
këtij studimi në lidhje me fluksin e gjakut në aortë dhe shtypjen diastolike në aortë si
dhe krahasimi i të dhënave të përftuara për shtypjen diastolike në aortë nga modelet
windkessel 2- dhe 3-elementëshe të zhvilluar. Në këtë kapitull pasqyrohet gjithashtu
modeli për shtypjen aortike i zhvilluar në kuadrin e këtij studimi doktorate bazuar në
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modelet windkessel. Diskutohen dhe krahasohen llojet e veçanta të modeleve
Windkessel në themel të të cilave qëndrojnë analogjitë me konfigurime të ndryshme
të elementëve rezistivë, kapacitivë dhe induktivë në qarqe elektrike, duke nxjerrë në
pah modelin më të përshtatshëm për tu përdorur në një nivel të caktuar studimi me një
qëllim specifik të caktuar.
Kapitulli VII përshkruan disa nga përparësitë që përdorimi i simulimeve vizuale
interaktive ofron (si shtesë plotësuese ndaj metodave tradicionale) në auditorët ku
specializohen kardiokirurgët e ardhshëm. Theksohet fakti se përdorimi i tyre si mjete
trajnuese nuk rrezikon jetën e pacientit, redukton eksperimentet mbi kafshët, por nuk
mund të zëvendësojnë e të zhvlerësojnë matjet direkte invazive të parametrave
fiziologjikë njerëzorë. Diskutohen disa nga kriteret bazë që duhet të plotësojnë
simulimet vizuale, të cilat përdoren për qëllime didaktike, përafrimet specifike që e
thjeshtëzojnë modelin pa cënuar cilësinë e mësimdhënies së hemodinamikës. Në këtë
kapitull renditen një numër projektesh ndërkombëtare, si rezultat i të cilëve janë
zhvilluar simulime modelesh të suksesshme në mësimdhënien e fiziologjisë së
sistemit kardiovaskular. Në mbyllje të kapitullit jepet një shembull i përdorimit të
modelit për të ilustruar një çrregullim kardiovaskular siç është stenoza aortike.
Kapitulli VII përmbledh konkluzionet e këtij studimi. Kompleksiteti i funksionimit të
sistemit kardioqarkullues bën që ende të ketë shumë pikëpyetje rreth tij. Simulacionet
vizuale sigurojnë një të kuptuar të thelluar të funksionimit të këtij sistemi në gjendje
të shëndetshme ose jo. Duke pasqyruar saktë nga ana sasiore sjelljen e sistemit
përftohet diagnostikim i saktë i pacientëve, monitorim më cilësor i gjendjes së tyre
(pato)fiziologjike dhe parashikim i ndikimeve të trajtimit farmakologjik. Nga ana
tjetër simulimet përbëjnë një mjet efikas për planifikimin e ndërhyrjeve kirurgjikale,
si dhe dizenjimin e protezave kardiake. Veçanërisht vizualizimet kompjuterike
rezultojnë të suksesshëm në aspektin didaktik të përdorimit të tyre për shkak se
studentët e shkencave mjekësore mund të vëzhgojnë kushtet klinike pa rrezikuar jetën
e pacientëve realë. Edhe pse përfshirja e specialistëve të fushave kompjuterike, fizike
dhe biomjekësore e bën përshkrimin modelistik tërësor të sistemit kardiovaskular një
sipërmarrje të vështirë, modelet mund të zhvillohen me kosto financiare relativisht të
ulëta dhe të reduktojnë ndjeshëm eksperimentet mbi kafshët.
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KAPITULLI I

FIZIOLOGJIA E SISTEMIT KARDIOQARKULLUES

1.1. HYRJE
Në sistemin kardioqarkullues njerëzor, një rrjet i dendur enësh gjaku së bashku me
zemrën (figura 1a), janë elementët përgjegjës për shpërndarjen e oksigjenit nëpërmjet
sistemit respirator, shpërndarjes së ushqimit nëpërmjet sistemit tretës, shpërndarjes së
hormoneve dhe agjentëve të tjerë për funksionimin qelizor, si dhe për rregullimin e
temperaturës trupore (Barret, 2009). Rrjeti i mbyllur i sistemit qarkullues ndahet në
qarkullimin sistemik dhe qarkullimin pulmonar. Roli i qarkullimit sistemik, i cili
përmban rreth 84% të gjithë vëllimit të gjakut (Guyton, 2006), është furnizimi me
gjak i gjithë organeve dhe indeve të trupit nën veprimin pompues të zemrës.
Qarkullimi pulmonar transporton gjakun e de-oksigjenuar nga zemra drejt mushkrisë
ku ndodh shkëmbimi i gazeve dhe e rikthen gjakun e oksigjenuar në zemër. Zemra
nga ana e saj është një muskul i një lloji të veçantë, i quajtur muskuli kardiak. Ajo
është burimi kryesor që siguron rrjedhjen e gjakut në gjithë sistemin qarkullues. Ky
sistem kardioqarkullues kontrollohet nga rregullatorë të shumtë (Guyton, 2006), që
funksionojnë në kompleks, për të ruajtur rrjedhjen e përshtatshme në gjithë organet, e
veçanërisht në tru dhe zemër (Barret, 2009).

1.2. SISTEMI VASKULAR
Gjaku transportohet nga zemra drejt indeve nëpër një rrjet të mbyllur enësh tubolare
me diametër që zvogëlohet progresivisht: arteriet, arteriolat dhe kapilarët (figura 1c).
Ai kthehet po në zemër nëpër enë me diametër progresivisht në rritje: venulat dhe
venat (figura 2c). Duke u degëzuar, cilësitë e enëve të gjakut ndryshojnë në varësi të
funksionit që kanë.




Arteriet kanë mure të forta vaskulare dhe rrjedhja në to është e shpejtë, pasi në to
gjaku transportohet në shtypje të lartë. Arteriet largojnë gjakun nga zemra duke
filluar me arterien qendrore (aorta); arteriet e ndërmjetme (karotide dhe brakiale);
dhe arteriet periferike (radiale dhe femorale). Arteriet më të mëdha janë më
elastike ndërsa ato më të voglat janë më pak kapacitive. Rrjedhja e gjakut bëhet e
qendrueshme pikërisht prej elasticitetit të mureve të enëve. Shtypja mesatare në
arterie është rreth 95-100mmHg.
Arteriolat, degët më të holla të sistemit arterial, veprojnë si kontrollues të sasisë së
gjakut, pasi ato kanë mure të forta muskulare, që mund ta mbyllin plotësisht
arteriolën ose mund ta zgjerojnë shumëfish, duke alternuar sasinë e gjakut në
kapilarë sipas nevojave të indeve, duke luajtur kështu një rol të rëndësishëm në
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përcaktimin e shtypjes mesatare të gjakut. Rezistenca e gjakut në arteriola është
më e lartë se në arterie.

Figura 1 (a) paraqitje skematike e sistemit vascular, (b) paraqitje skematike e zemrës dhe
dhomëzave të saj (c) degëzimi i enëve të gjakut






Në kapilarë, kryhet funksioni përfundimtar i sistemit kardioqarkullues: gjaku me
indet shkëmben lëngjet, ushqimet, hormonet dhe elektrolitët nëpërmjet mureve
shumë të holla me pore kapilare të përshkueshme nga uji dhe molekulat e
substancave të tjera. Kapilarët janë në distancë rreth 0.1mm nga qelizat e indeve.
Venulat grumbullojnë gjakun nga kapilarët dhe gradualisht grupohen në venat
progresivisht më të gjera.
Venat grumbullojnë gjakun e de-oksigjenuar nga pjesë të ndryshme të trupit dhe e
kthejnë atë përsëri në zemër. Venat kanë mure të holla pasi shtypja e gjakut në to
është e vogël. Megjithatë, ato mund të zgjerohen e tkurren mjaftueshëm duke
shërbyer si një rezervuar i kontrollueshëm për sasi të vogla ose të mëdha gjaku në
varësi të nevojave të qarkullimit. Vena më e madhe është vena kava (e cila ndahet
në superiore dhe inferiore). Shtypja mesatare në vena është rreth 10-15mmHg.
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Figura 2 (a) shtypja e gjakut, (b) shpejtësia e rrjedhjes, (c) diametri i enëve dhe (d) sipërfaqja
totale tërthore e enëve të gjakut sipas llojeve të tyre


Shtypja e gjakut, që ushtrohet në muret e enëve (figura 2a) varion prej 12080mmHg në aortë dhe arteriet e mëdha, zvogëlohet deri në 35mmHg në kapilarë dhe
akoma më shumë, deri 17-10mmHg, në fundet e venave. Meqë veprimi pompues i
zemrës është pulsues, minimumi i shtypjes arteriale (rreth 80mmHg) i takon shtypjes
diastolike dhe arrihet para hedhjes ventrikulare, ndërsa maksimumi (rreth 120mmHg)
arrihet gjatë kontraktimit ventrikular për nxjerrjen e gjakut nga zemra dhe i takon
shtypjes sistolike (Johnson, 2011). Diferenca mes shtypjes sistolike dhe asaj diastolike
quhet shtypja e pulsit, dhe llogaritet 120-80=40mmHg (figura 3).

Figura 3 Ndryshimet e shtypjes së gjakut në enët e qarkullimit sistemik dhe atij pulmonar
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Shtypja arteriale mesatare (MAP) shtyn gjakun në gjithë vaskulaturën. Meqë
rezistenca ndaj rrjedhjes së gjakut është e vogël në arteriet e mëdha, shtypja në to
ndryshon shumë pak nga shtypja në aortë. Për këtë arsye arteria brachial-e në
gjymtyrët e sipërme përdoret për matjen e shtypjes së gjakut. Për një person normal
vlerat e shtypjes arteriale mesatare luhaten në 65-110mmHg. Për të ruajtur rrjedhjen
në vaskulaturën e sistemit qarkullues njerëzor nevojitet një shtypje arteriale mesatare
prej të paktën 60mmHg. Duhet pasur parasysh se ka situata kur vlerat e shtypjeve
diastolike dhe sistolike japin të njëjtën vlerë të shtypjes arteriale mesatare (MAP), por
në një rast kur ato janë p.sh. 80/120mmHg kemi të bëjmë me një situatë normale;
ndërsa në një rast tjetër kur ato janë p.sh. 60/160mmHg, kemi të bëjmë me një rast
ekstrem të një situate patologjike ku reduktimi i kapacitetit arterial çon në rritje të
shtypjes sistolike dhe zvogëlim të shtypjes diastolike. Një shembull për këtë është
arterioskleroza, për diagnostikimin e së cilës shtypja e pulsit rezulton të jetë një
tregues më i përshtatshëm. Shtypja arteriale mesatare mund të llogaritet si:

1
2
1
MAP  Pdiastolike  ( Psystolike  Pdiastolike )   Pdiastolike   Psistolike
3
3
3

Figura 4 Vëllimi i gjakut të depozituar nëpër elementë të ndryshëm të sistemit

Shpejtësia e rrjedhjes (figura 2b) është e madhe në aortë (33cm/sec) dhe

zvogëlohet deri 1000 herë në kapilarë (0.3mm/sek) për shkak të diametrit total shumë
të madh të kapilarëve, për tu rritur përsëri nëpër vena (Guyton, 2006). Shpejtësia e
ulët e rrjedhjes nëpër kapilarë bën që gjaku duke rrjedhur të ketë më shumë kohë për
të shkëmbyer lëndët ushqyese dhe oksigjenin që transporton.
Tabela 1 Të dhëna sasiore për karakteristikat e llojeve të ndryshme të enëve të gjakut
Ena e
gjakut

Diametri
(mm)

Aorta
Arteriet
Arteriolat
Kapilarët
Venulat
Venat
Vena kava

25
4
0,03
0,008
0,02
5
30

Sip. totale
Tërthore
(cm2)
5
20
400
4500
4000
40
8

Shtypja
(mmHg)
120-100
100-80
80-60
60-30
30-10
10-2
2-0

4

Shpejtësia e
rjedhjes
(cm/s)
33
30
15
0.03
0.5
2
20

Trashësia
e mureve
(mm)
2
1
0,02
0,001
0,002
0.5
1.5

Vëllimi
i gjakut
(%)
2
9
2
7
25
21
18
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Vëllimi i gjakut (figura 4) në gjithë sistemin është i shpërndarë në raportet: 7%
përmbahet në zemër, 84% në qarkullimin sistemik (64% në vena, 13% në arterie, 7%
në arteriola e kapilarë) dhe 9% në enët pulmonare (Guyton, 2006). Sipërfaqja tërthore
totale (figura 2d) e rrjetit venoz, disa herë më e madhe se ajo e arterieve
korresponduese, shpjegon sasinë e madhe të gjakut që mund të depozitohet në vena.

Tabela 1 përmbledh disa të dhëna sasiore për karakteristikat e llojeve të ndryshme të
enëve të gjakut.

1.3. ZEMRA
1.3.1. Fiziologjia e muskulit kardiak
Zemra funksionon si një sistem dy pompash të veçanta: zemra e majtë dhe zemra e
djathtë, të cilat nga ana e tyre përbëhen secila nga dy dhomëza: atriumi dhe ventrikuli.
Secili atrium është një pompë paraprake e dobët që ndihmon gjakun drejt ventrikulit
(figura 1b). Kontraktimi dhe relaksimi i muskulit të zemrës bën që valvolat të hapen
dhe të mbyllen për shkak të diferencës së shtypjeve. Hapja dhe mbyllja e valvolës
aortike korrespondon me tingullin e parë dhe të dytë të rrahjes që dëgjohet në toraks.
Ventrikujt sigurojnë fuqinë më të madhe pompuese që shtyn gjakun e oksigjenuar
drejt organeve (ventrikuli i majtë) dhe gjakun e de-oksigjenuar drejt mushkrive
(ventrikuli i djathtë). Mekanizma të veçantë shkaktojnë kontraktime të vazhdueshme
të zemrës, duke transmetuar potenciale veprimi nëpër gjithë muskulin kardiak, për të
shkaktuar kështu rrahjet ritmike të zemrës. Llojet atriale dhe ventrikulare të muskujve
kontraktohen njësoj si muskujt skeletorë. Fibrat eksituese dhe përcjellëse ekzekutojnë
automatikisht shkarkesa elektrike ritmike në formën e potencialeve të veprimit duke
siguruar një sistem eksitues dhe përcjellës që kontrollon rrahjet ritmike të zemrës.
Muskuli kardiak pompon gjakun në gjithë sistemin qarkullues nëpërmjet një veprimi
të vazhdueshëm pulsues. Në intervalin prej një minute zemra pompon në trup sasinë e
gjakut të oksigjenuar, që quhet “prurja kardiake”. Prurja kardiake për një person të
rritur në qetësi është afërsisht 5 litra gjak për minutë.

Figura 5 Potencialet brendaqelizore që sigurojnë kontaktimet e ventrikulit

Potencialet e veprimit të rregjistruara në një fibër muskulare ventrikulare, janë
mesatarisht 105 mV. Potenciali brendaqelizor rritet prej –85mV deri në +20mV gjatë
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çdo rrahjeje (figura 5). Prania e një (shkallëze) plateje, që i korrespondon intervalit
prej rreth 0.2 sekonda, bën që kontraktimi ventrikular të zgjasë 15 herë më shumë në
muskulin kardiak sesa në muskulin skeletor.

1.3.2. Cikli kardiak
Cikli kardiak është sekuenca e ngjarjeve që ndodhin për shkak të veprimit pompues
ciklik periodik të zemrës. Dy përshkrimet e këtij cikli, bazuar në funksionimin e
ventrikulit të majtë janë: i) përshkrimi i ecurisë kohore të fluksit, shtypjes dhe
vëllimeve të enëve – diagrami Wiggers (figura 6); dhe ii) përshkrimi bazuar në kurbën
e mbyllur shtypje-vëllim të ventrikulit të majtë (figura 8b).

Figura 6 Ndryshimet e shtypjes atriale dhe ventrikulare, si dhe vëllimit ventrikular

Cikli kardiak, prej fillimit të një rrahjeje deri në fillimin e një rrahjeje tjetër, konsiston
në një interval relaksimi, që quhet “diastolë” gjatë të cilit dhomëzat e zemrës
mbushen me gjak; dhe nga intervali pasues, që quhet “sistolë” gjatë të cilit
kontraktimi i ventrikujve të zemrës pompon gjakun në sistemin qarkullues.
Çdo cikël nis me gjenerimin spontan të një potenciali veprimi, i cili për shkak të një
konfigurimi të veçantë të sistemit përçues atrium-ventrikul përhapet me 0.1 sekonda
vonesë prej atriumeve drejt ventrikujve. Kjo bën që atriumet të kontraktohen para se
të fillojë kontraktimi i fuqishëm ventrikular, duke funksionuar si pompa paraprake që
rritin efektivitetin e pompimit ventrikular me rreth 20%. Megjithatë, zemra mund të
punojë normalisht edhe pa këtë 20% ndihmë pasi ka aftësi të pompojë 300–400% më
shumë gjak nga sa ka nevojë një trup në qetësi. Figura 5 ilustron ciklin kardiak për
anën e majtë të zemrës.
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Frekuenca me të cilën ndodh cikli kardiak përshkruhet nga ritmi kardiak (heart rate) –
numri i rrahjeve të zemrës për minutë. Ritmi kardiak në personat e rritur është rreth
~70 rrahje në minutë, çdo cikël kardiak zgjat rreth ~0.8 sekonda, me ~0.3 sekonda në
sistolë dhe ~0.5 sekonda në diastolë.
Elasticiteti i arterieve luan një rol të rëndësishëm në formimin e pulsit të gjakut.
Hedhja ritmike e gjakut në arterie i zgjeron ato duke bërë që shtypja të rritet dhe gjaku
të lëvizë në formën e një vale pulsuese (figura 7a). Shtypja nëpër arterie, për lloje të
ndryshme arteriesh, varet nga vetitë elastike të tyre siç ilustrohet në figurën 7b.

Figura 7 (a) Ecuria kohore e shtypjes në arterie sipas veprimit pulsues të zemrës, (b) shtypja e
gjakut në arterie duke nisur prej aortës drejt arterieve periferike

Gjatë mbushjes me gjak në diastolë, vëllimi i secilit ventrikul rritet deri në 110–
120mL dhe ky quhet vëllimi fund-diastolik (ESV – end systolic volume). Gjatë
zbrazjes së ventrikujve në sistolë, vëllimi i tyre zvogëlohet me rreth 70mL i cili quhet
dalje vëllimore (SV stroke volume): sasia e gjakut të hedhur nga secili ventrikul i
zemrës për çdo tkurrje gjatë sistolës. Sasia e mbetur e gjakut në secilin ventrikul, rreth
40–50 mL, quhet vëllimi fund-sistolik (EDV – end diastolic volume). Kjo vizualizohet
në figurën 6 me cilësimin “vëllimi ventrikular”. Në rastin e kontraktimeve të
fuqishme, rritet vëllimi fund-diastolik dhe zvogëlohet ai fund-sistolik duke bërë që
dalja vëllimore të rritet deri në dyfishin e normales. Kështu prurja kardiake (CO –
cardiac output) (L/min) mund të llogaritet nga prodhimi i ritmit kardiak (HR – heart
rate) (rrahje/minutë) me daljen vëllimore (SV) (L/rrahje):
CO  HR  SV  HR   EDV  ESV 

1.3.3. Puna kardiake
Puna për çdo tkurrje të zemrës është sasia e energjisë që zemra konverton në punë
gjatë çdo rrahjeje për të pompuar gjakun në arterie. Puna dalëse e zemrës jepet në dy
forma: pjesa më e madhe quhet puna vëllim-shtypje, ose puna e jashtme për të lëvizur
gjakun nga venat me shtypje të ulët drejt arterieve me shtypje të lartë; dhe energjia
7
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kinetike e rrjedhjes së gjakut, që është një pjesë e vogël e energjisë që përdoret për të
përshpejtuar gjakun drejt valvolave aortike dhe pulmonare.
Zakonisht puna e ventrikulit të majtë që formon energjinë kinetike të rrjedhjes nuk
merret parasysh në llogaritjen e punës totale të zemrës, pasi ajo zë vetëm 1% të saj.
Megjithatë, në disa situata të caktuara patologjike, si në rastin e stenozës aortike ku
gjaku lëviz me shpejtësi të lartë nëpër valvolën stenotike, mund të nevojitet më shumë
se 50% e punës totale për të krijuar energjinë kinetike të rrjedhjes.
Dy kurbat vëllim-shtypje, të cilat paraqesin “shtypjen diastolike” dhe “shtypjen
sistolike”, janë elementët më të rëndësishëm të figurës 8b për të ilustruar mekanikën
pompuese të ventrikulit të majtë.

Figura 8 (a) relacioni midis shtypjes dhe vëllimit për sistemin arterial dhe atë venoz (b) relacioni
midis shtypjes dhe vëllimit të ventrikulit të majtë; puna kardiake

Derisa një sasi gjaku, rreth 150mL, rrjedh lehtësisht nga atriumi në ventrikul, shtypja
diastolike nuk rritet shumë. Kur në ventrikul hyn mbi 150mL gjak, shtypja
ventrikulare diastolike rritet ndjeshëm. Gjatë kontraktimit ventrikular, shtypja
sistolike rritet edhe për vlera të vogla të vëllimit ventrikular duke arritur maksimumin
për 150-170mL gjak. Pastaj, ndërsa vëllimi rritet më tej, shtypja sistolike bie. Sipas
figurës 8 shtypja maksimale sistolike për ventrikulin e majtë është 250-300mmHg, në
varësi të fuqisë së zemrës dhe shkallës së stimulimit të saj nga nervat kardiakë në
individë të caktuar. Për ventrikulin e djathtë shtypja maksimale sistolike është 6080mmHg.
Cikli i mbyllur kardiak (figura 9), i cili përshkruhet nga diagrami vëllim-shtypje për
funksionin normal të ventrikulit të majtë, ndahet në katër faza:
I.

II.

Mbushja, fillon në shtypjen diastolike rreth 0mmHg dhe vëllimin fund-sistolik
rreth 45mL (gjaku i mbetur në ventrikul nga rrahja e mëparshme). Kjo sasi rritet
me rreth 70mL, ndërsa gjaku vërshon prej atriumit të majtë, deri në rreth 115mL
(vëllimi fund-diastolik) në shtypjen rreth 5mmHg.
Kontraktimi izo-vëllimor, kur vëllimi i ventrikulit nuk ndryshon pasi gjithë
valvolat janë të mbyllura, por shtypja rritet deri në 100mmHg (baraz me
shtypjen në aortë).
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III.
IV.

Hedhja, gjatë së cilës shtypja sistolike rritet edhe më shumë pasi kontraktimi
vazhdon, ndërsa vëllimi zvogëlohet pasi valvola aortike hapet dhe gjaku
vërshon në aortë.
Relaksimi izo-vëllimor, kur në fund të hedhjes valvola aortike mbyllet, në
ventrikul mbeten rreth 45mL gjak dhe shtypja bie deri afër 0mmHg.

Në rastet kur zemra pompon sasi të mëdha gjaku, sipërfaqja e pjesës së ngjyrosur në
diagram, që përfaqëson punën totale të jashtme, rritet së tepërmi. Kjo pasi diagrami
zgjatet më djathtas (ventrikuli mbushet me më shumë gjak në diastolë), ngrihet më
lart (ventrikuli kontraktohet me shtypje më të madhe), si dhe shtrihet më majtas
(ventrikuli kontraktohet më tepër sepse sistemi nervor e stimulon për një aktivitet të
sforcuar).

Figura 9 Fazat e ciklit kardiak

1.4. AUTORREGULLIMI dhe BARORECEPTORËT
1.4.1. Autorregullimi i fluksit të gjakut
Një mekanizëm kontrolli, bashkangjitur sistemit kardioqarkulles, përcakton cilat pjesë
të veçanta të trupit duhet të furnizohen me përparësi me sasinë e duhur të gjakut, në
përputhje me metabolizmin dhe funksionet e tyre. Këto përparësi caktohen sipas: (i)
rëndësisë jetësore që paraqesin organet (zemra dhe truri); (ii) reagimit në situata
rreziku (muskujt); (iii) mundësisë për të mbijetuar në furnizim të pakët me gjak
(muskujt me aftësi përshtatjeje në sasi të vogla oksigjeni).
Ky mekanizëm lokal autorregullimi kontrollon fluksin e gjakut në inde në përputhje
me nevojën e tyre për oksigjen. Në indet (si zemra dhe truri) ku oksigjenimi është i
një rëndësie të veçantë jetësore, fluksi i gjakut kontrollohet që të jetë pakëz më i lartë
nga sa nevojitet. Në indet me funksionim normal, shtypja arteriale mund të
ndryshohet në një diapazon të gjerë me efekte të lehta në fluksin e gjakut, p.sh. në
muskujt ku shtypja arteriale varion 75-175mmHg fluksi ndryshon me vetëm 10-15%
të atij normal. Në rast të një funksionimi jo normal të indit rritja e shtypjes arteriale
prodhon rritje lineare të prurjes. Prurja në arterie i përgjigjet nevojës për oksigjen,
p.sh. prurja rritet në rastet e uljes së sasisë së oksigjenit për shkak të anemisë, lartësisë
mbidetare, etj. Reduktimi me 25% i sasisë së oksigjenit në gjak prodhon një rritje
300% të prurjes së tij.
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Dy janë llojet e kontrollit: i jashtëm dhe i brendshëm. Kontrolli i jashtëm shkaktohet
nga nervat parasimpatikë dhe simpatikë (p.sh. arteriolat tkurren në kushtet e të ftohtit
duke reduktuar fluksin e gjakut për të evituar humbjen e nxehtësisë). Kontrolli i
brendshëm lidhet me vetitë kimike e fizike të organeve (p.sh. kapilarët zgjerohen
duke rritur fluksin e gjakut kur grumbullohet tepri lëndësh për tu transportuar prej
tyre). Kontrolli i fluksit kryhet duke modifikuar rezistencën arteriale, rrahjet e zemrës,
vëllimin fund-sistolik dhe fund-diastolik.
1.4.2. Autorregullimi i shtypjes së gjakut
Cikli baroreceptor është mekanizmi i brendshëm global i kundërpërgjigjes së sistemit
nervor për të rregulluar rrahjet e zemrës, rezistencën e venave (pra rrjedhimisht
shtypjen në to), në mënyrë që të ruhet shtypja arteriale në një nivel të caktuar, me
synimin e rregullimit të fluksit dalës nga zemra. Sensorët e shtypjes – baroreceptorët
– janë të vendosur në arterien karotide dhe në harkun aortik si një mekanizëm
rregullator afatshkurtër. Kur shtypja mesatare ndryshon, janë nervat parasimpatikë
dhe simpatikë që reagojnë për të rikthyer shtypjen në vlera normale.
Si një shtesë për baroreceptorët janë dhe kimioreceptorët, të vendosur në aortë dhe
arterien karotide, të cilët monitorojnë përmbajtjen e O2 dhe CO2, si dhe pH e gjakut.
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KAPITULLI II

NEVOJA PËR NDËRTIMIN DHE PËRDORIMIN E
MODELEVE TË SISTEMIT KARDIOQARKULLUES

2.1. HYRJE
Qysh kur Isaak Newton publikoi Parimet Matematike të Filozofisë Natyrore
modelimi matematik është kthyer në një aspekt të rëndësishëm të fizikës (Van de
Vosse, 2003). Mënyra e tij shkencore për të përshkruar teori të bazuara në prova
eksperimentale duke përdorur modele matematike, ka gjetur përdorim në shumë
disiplina shkencore. Megjithatë, për shkak të vështirësive në qasjen eksperimentale
ndaj sistemeve biologjike dhe kompleksitetit fizik, modelimi matematik në shkencat
mjekësore nuk ka gjetur të njëjtin interesim (Van de Vosse, 2003). Për pasojë,
trajtimet mjekësore rrallë mbështeten nga modele parashikuese. Teknikat e reja në
imazherinë mjekësore, kuptimi më i mirë i sistemeve të gjalla dhe progresi në
matematikën llogaritëse, kanë hapur perspektiva të reja për një kujdes të përmirësuar
shëndetësor. Nën këtë këndvështrim modelimi matematik bëhet gjithnjë e më i
rëndësishëm në drejtim të parashikimit të përgjigjeve të trupit njerëzor ndaj
ndryshimeve të jashtme apo të brendshme. Përshkrimi i një sistemi fiziologjik në një
formë matematike ndihmon të kuptohet se si komponentët e ndryshëm ndikojnë në
gjendjen e tij duke bashkëvepruar me njëri-tjetrin. Modelet llogaritëse priren të
sintetizojnë informacionin në një kornizë të thjeshtë, duke përmirësuar kështu
organizimin e të dhënave. Me fuqinë llogaritëse të pajisjeve aktuale, modelet
numerike mund të gjenerojnë hipoteza dhe të testojnë në kohë reale përputhshmërinë
e tyre me të dhënat ekperimentale. Për më tepër kompjuterat priren të jenë më
vigjilentë se njerëzit. Kështu, modelet llogaritëse mund të jenë të aftë të mësojnë prej
të dhënave klinike dhe të ndihmojnë ndjeshëm në zhvillimin e hipotezave fiziologjike
që lidhen me gjendjen e pacientëve.

2.2. PËRDORIMI I MODELEVE
Modelet rrjedhin nga përdorimi i matematikës së avancuar dhe rezultatet sasiore
merren nga zbatimi i tyre duke përdorur një qasje numerike ku parametrat vlerësohen
duke u mbështetur në matje eksperimentale (Giordano, 2003). Si rezultat modelet
kërkojnë një sistem kompjuterik për tu ekzekutuar. Zhvillimi i modeleve me shkallë të
ndryshme kompleksiteti reflekton vështirësitë që dalin gjatë analizës shkencore të
objekteve dhe dukurive që hasim në jetën e përditshme. Objekte të tilla shpesh janë
shumë të ndërlikuara dhe të përcaktuara turbull për një vëzhgim të thellë shkencor.
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Procesi kompleks i transformimit të një objekti konkret në një më të përgjithësuar
përbën atë që quhet modelim (Giordano, 2003).

2.2.1. Nevoja për ndërtimin e modeleve
Dekadat e fundit vazhdon vrullshëm të zhvillohet zbatimi i modelimit matematik në
fusha të ndryshme. Një nga arsyet për këtë zhvillim është dhe përmirësimi i aftësisë së
kërkuesve për të mbledhur të dhëna. Sasia e të dhënave të grumbulluara nga
eksperimente të ndryshme rritet eksponencialisht për shkak të përmirësimit të
metodave vëzhguese. Gjithashtu, të dhënat kanë shtrirje kohore dhe hapësinore më të
mirë se pak vite më parë. Kjo sasi e madhe të dhënash, të marra me teknika të
avancuara matëse, na jep një koleksion të madh njohurish.
Analiza statistikore mund të dështojë në depërtimin në mekanizmat përgjegjës për
relacione të caktuara që mund të zbulojë. Megjithatë, kur kjo kombinohet me
modelimin matematik, mund të dalin në dritë njohuri të reja rreth mekanizmave
veprues në një sistem real. Sasia e madhe e të dhënave mund të përdoret për të
sugjeruar eksperimente të reja, përveç informacionit të bollshëm cilësor që ato
sigurojnë. Mendojmë se modele të tilla janë të nevojshme për përmirësimin e të
kuptuarit të fenomeneve. Në shtrirje afatgjatë modelet matematike mund të ndihmojnë
të gjenerojnë teori të reja matematike.

Figura 10 Procesi i modelimit

Një model është transformimi i një sistemi real, në një përshkrim të ndryshëm
konceptual, i cili mundëson një parashikim dhe kuptim më të mirë për sjelljen e
sistemit në të ardhmen. Modelet matematike janë ndërtime matematike të krijuara për
të studiuar një fenomen ose një sistem të caktuar të botës reale. Ato përfshijnë
struktura grafike, simbolike, simuluese dhe eksperimentale.
Figura 10 ilustron faktin se duke u nisur prej një fenomeni të botës reale, mund ta
paraqesim atë matematikisht duke ndërtuar një model të saj. Nga ana tjetër fenomenin
mund ta përsërisim ose me ndonjë lloj simulimi ose eksperimentalisht.
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2.2.2. Procesi i modelimit matematik
Zhvillimi i modeleve të suksesshme është një proces ndërdisiplinor që përfshin:
modelimin matematik, eksperimentimin fiziologjik, analizën numerike, ndërtimin e
projektimin e pajisjeve dhe programeve të posaçme kompjuterike. Një sistem real
është një ansambël objektesh që lidhen me ndonjë ndërvarësi të caktuar, për të cilin
modeluesi interesohet të parashikojë se si punojnë pjesë të veçanta të tij dhe sa i
ndjeshëm është ai ndaj ndryshimeve të caktuara.

Figura 11 Paraqitje skematike e procesit të modelimit

Modelet thjeshtëzojnë realitetin duke bërë përafrime të sjelljes së një sistemi real. Për
të formuluar një model të një sistemi të dhënë të botës reale, duhet të grumbullohen të
dhëna të mjaftueshme. Më tej, analizohet modeli dhe arrihet në konkluzionet
matematike rreth tij. Pastaj interpretohet ai duke bërë parashikime ose duke ofruar
shpjegime. Së fundi, testohen konkluzionet për sistemin real me anë të vëzhgimeve
dhe të dhënave të tjera të reja. Shpesh nevojitet kthimi mbrapsht për të përmirësuar
aftësitë përshkruese ose parashikuese të modelit, apo më keq akoma, formulimi i një
modeli të ri. Figura 11 skematizon procesin e modelimit.
Një paraqitje matematike shumë e komplikuar, mund ta bëjë jo të suksesshëm
procesin e modelimit. Kjo ndodh p.sh. kur problemi mund të ketë shumë faktorë të
përfshirë sa është e pamundur të kapen gjithë informacionet e nevojshme në një
model të vetëm. Figura 12 skematizon shkallën e efektivitetit të secilës nga cilësitë që
duhet të ketë një model i suksesshëm, që janë: besueshmëria (saktësia me të cilën
modeli paraqet realitetin), kostoja totale e procesit të modelimit, dhe fleksibiliteti
(aftësia për të ndryshuar dhe kontrolluar kushtet që ndikojnë modelin).

Figura 12. Shkalla e efektivitetit të secilës cilësi të modelit
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Tabela 2 paraqet përmbledhtazi hapat që ndiqen për ndërtimin e modeleve
matematike. Si çdo model tjetër, edhe procedura e përshkruar në tabelë është e
thjeshtuar, e për pasojë ka kufizimet e veta.
Tabela 2. Model i thjeshtë i hapave që ndiqen gjatë procesit të modelimit

Hapi 1
Hapi 2

Hapi 3
Hapi 4

Hapi 5
Hapi 6

Identifikohet problemi
Bëhen supozimet
a. Identifikohen dhe klasifikohen variablat
b. Përcaktohen lidhjet matematikore midis
variablave
Zgjidhet modeli
Verifikohet modeli
a. A i adresohet problemit në shqyrtim?
b. A ka përputhje logjike?
c. Testohet saktësia e tij me të dhëna reale
Zbatohet modeli
Përpunohet dhe përmirësohet modeli

2.3. MODELIMI I SISTEMIT KARDIOQARKULLUES
Modelimet biomjekësore janë një disiplinë e rëndësishme që ka marrë vrull në sajë të
zhvillimeve të reja të teknologjisë kompjuterike dhe modelimit matematik. Duke
ndërtuar modele të mira reference dhe duke përmirësuar ata ekzistues, është e mundur
të zhvillohen simulacione të avancuara që janë thelbësore në kërkim (por edhe në
mësimdhënie), për të thelluar kuptimin tonë mbi fiziologjinë njerëzore. Ndërtimi i
simulacioneve kompjuterike të sistemeve biologjike kërkon njohuri mbi fizikën e
proceseve fiziologjike, anatominë e elementëve përbërës të tyre dhe kuptimin e
koncepteve matematike përkatëse. Këto hapa fillestarë mund të jenë shumë
dekurajues për shumë kërkues pasi janë të vështirë dhe kërkojnë kohë.

Figura 13 (a) Sistemi njerëzor i qarkullimit pulmonar dhe sistemik të gjakut
(b) Skemë e thjeshtuar e sistemit të qarkullimit të gjakut
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Përkufizimi dhe interpretimi i sistemeve që modelohen kryhet me një synim të
caktuar, i cili përcakton nivelin e vështirësisë së formulimit matematik. Për shembull
në mënyrë që të zhvillohet një model që përshkruan transportin e oksigjenit ose
agjentëve anestetikë në trupin e njeriut, ky i fundit duhet parë nga dy këndvështrime
të ndryshme: (a) si një qenie njerëzore dhe (b) si një objekt i idealizuar. Një përafrim
është që gjaku të shihet si lëng homogjen. Një tjetër është që inde të ndryshme të
trupit të grupohen duke krijuar pak elementë. Degëzimet arteriale dhe venoze mund të
grupohen sipas madhësisë së enës (të mëdha, mesatare, arterie të vogla, arteriola,
kapilarë) ose sipas organeve (zemra, koka, këmbët, mëlçia, lëkura, muskujt, etj). P.sh.
në figurën 13b paraqiten skematikisht pak elementë të sistemit kardioqarkullues, duke
e parë kështu trupin njerëzor jo siç është në realitet, por si një objekt të idealizuar dhe
të thjeshtëzuar. Gjithë modelet matematike përdorin versione të tilla të idealizuara të
sistemeve reale.

2.3.1. Sistemi kardioqarkullues
Sistemi kardiovaskular (figura 13a), është konsideruar si një nga sistemet fiziologjike
më të rëndësishme në trupat e gjallë qysh kur u përshkrua për herë të parë nga
William Harvey në 1628. Ai është përgjegjës për furnizimin e organeve të trupit me
ushqim dhe oksigjen (Guyton, 2006) dhe përbëhet nga:


Enët e gjakut – të cilat janë tre llojesh: arteriet, venat dhe kapilarët. Arteriet
transportojnë gjakun në trysni të lartë prej zemrës drejt indeve dhe degëzohen në
enë më të vogla ndërsa gjaku transportohet nëpër trup. Brenda organeve, ndodh
shkëmbimi i oksigjenit dhe ushqimit përmes mureve të enëve të holla –
kapilarëve. Venat, transportojnë gjakun me trysni të ulët përsëri në zemër me anë
të venës kava.



Zemra – e cila vepron si një çift pompash (e djathta dhe e majta) të sinkronizuara
dhe përbëhet prej katër dhomash: dy atriumet që lidhen secili me ventrikulin
përkatës. Veprimi pompues i zemrës është me natyrë kuazi-periodike dhe
rregullohet prej impulseve elektrike (Haefner, 1996).



Një cikël kardiak konsiston në rregjimet: diastolik gjatë të cilit ventrikujt janë të
relaksuar dhe mbushen me gjak; dhe sistolik – gjatë të cilit ventrikujt
kontraktohen dhe pompojnë gjak në sistem. Ventrikuli i majtë pompon gjak të
oksigjenuar në gjithë trupin (qarkullimi sistemik). Pas shkëmbimit të ushqimit dhe
oksigjenit, gjaku i de-oksigjenuar kthehet në atriumin dhe ventrikulin e djathtë që
pompon gjakun (me një trysni rreth 4kPa (Guyton, 1972)) për tu oksigjenuar në
mushkëri (qarkullimi pulmonar) ku ndodh shkëmbimi i gazeve.

Zemra pompon rreth ~5,6 litra gjak në sistem (rreth 80ml për çdo rrahje me një
frekuencë prej ~70rrahjesh/min) (Guyton, 2006). Ndërsa sistemi kardioqarkullues
rregullon rrjedhjen e gjakut, një model që do të paraqiste me saktësi këtë sistem do të
ndihmonte për një kuptim më të mirë të ndryshimeve hemodinamike që ndodhin në
pacientë.
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2.3.2. Motivimi për modelimin e sistemit kardioqarkullues
Sëmundjet kardiovaskulare përbëjnë një ndër shkaqet kryesore të vdekshmërisë në
vendet e industrializuara, duke pasur ndikim të madh në kostot për kujdesin
shëndetësor (Murray, 1996).
Sistemi kardiovaskular ka qenë në vëmendjen e shumë studimeve modeluese të cilët
kanë krijuar njohuri të mjaftueshme për të përshkruar me saktësi shumicën e
relacioneve midis përbërësve të këtij sistemi. Modele të tilla mund të jenë të
dobishëm në vlerësimin e gjendjes së pacientëve dhe si të tilla mund të shfrytëzohen
në monitorimin e tyre.
Gjatë 1970, eksperimentet in vitro ose mbi kafshë ishin mënyra kryesore për
hulumtime kardiovaskulare (Haefner, 1996). Në dekadën e fundit, përmirësimet
mbresëlënëse të performancës së kompjuterave së bashku me përparimet në
dinamikën llogaritëse të fluideve, kanë rezultuar në zbulime që premtojnë
revolucionarizimin e kërkimeve vaskulare (shiko p.sh. (Quarteroni, 2000; Taylor,
1999)).
Vitet e fundit, aplikimi i modeleve matematike, pasuar nga përdorimi i algoritmave
numerike të sakta dhe efikase, ka përparuar shumë në interpretimin e funksionalitetit
të sistemit kardioqarkullues në situatat fiziologjike dhe patologjike, si dhe në
perspektivën e dhënies së treguesve specifikë të pacientëve për planifikimin
kirurgjikal. Kjo ka parashtruar nevojën për zhvillimin e një fushe të re të matematikës
së zbatuar. Megjithatë, edhe pse shumë arritje thelbësore janë bërë në fushën e
modelimit matematik dhe analizës numerike, ku janë prezantuar një larmi teknikash
dhe konceptesh të reja matematike, shumica e vështirësive vazhdojnë ende dhe
paraqesin sfidat më të mëdha për vitet në vijim.
Përveç përdorimit në kërkimet mjekësore, modelet numerike të sistemit
kardioqarkullues mund të sigurojnë një platformë eksperimentale virtuale që mund të
përdoret si sistem trajnues. Për shembull, një teknikë tashmë e përdorur me sukses për
të kuruar stenozën është angioplastia, e cila konsiston në fryrjen e një baloni të
vendosur në zonën stenotike. Baloni zgjeron stenozën dhe rivendos seksionin e
mëparshëm. Suksesi i procedurës varet, përveç të tjerash dhe nga aftësia e kirurgut për
të vendosur balonin në pozicionin e duhur. Një sistem trajnues që bashkon teknikat e
realitetit virtual me simulimin e rrjedhjes së gjakut në zonën stenotike mund të
shërbejë si trajnim për kirurgët e rinj.
Një perspektivë e ngjashme mund të japë tregues specifikë për realizimin e
ndërhyrjeve kirurgjikale. Për shembull, simulacionet numerike mund të jenë një mjet
për disenjimin e prototipave të rinj të protezave kardiake me ndihmën e teorisë së
optimizimit të formës. Në veçanti kjo është përdorur për minimizimin e shtjellave të
rrjedhjes në bypass-in koronar (Noordergraaf, 1963).
Në përputhje me prevalencën e çrregullimeve kardiovaskulare në vendet e
industralizuara (më shumë se 40% sipas (Van de Vosse, 2003)), keqfunksionimi i
sistemit kardiovaskular, diagnostikimi dhe terapia bëhen çështje prioritare në kujdesin
shëndetësor. Problemet që hasen në trajtimin intensiv të pacientëve kardiakë
motivojnë përdorimin e modeleve kardiake. Shpesh informacioni për pacientë të
caktuar është i paplotë dhe vjen prej burimeve të ndryshme si matjet invazive dhe
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joinvazive të presionit të gjakut, sinjaleve të EKG-së, etj. Mjekët mbështeten kështu
në intuitën dhe eksperiencën për të bërë diagnostikim ‘klinik’. Jo rrallë kjo qasje
rezulton në larmi terapish që aplikohen derisa gjendet një trajtim i përshtatshëm. Këto
hulumtime numerike mund të ndihmojnë kirurgët të kuptojnë mënyrën se si zgjidhjet
e ndryshme kirurgjikale ndikojnë në qarkullimin e gjakut dhe në zgjedhjen e
procedurës më të përshtatshme për një pacient të caktuar. Në mjedise të tilla të
“kirurgjisë virtuale”, rezultatet e planeve alternative të trajtimit për pacientë të caktuar
mund të parashikohen prej simulacioneve, duke prodhuar një praktikë të re klinike së
cilës shpesh i referohemi si “mjekësia parashikuese” (Taylor, 1999).
Pa modelet fiziologjike, zhvillimi i vetëm është ‘provo-gabo’ që nënkupton cilësi më
të ulët jetese apo më keq akoma jetë më të shkurtër për pacientët. Këto modele
shfaqin avantazhe të shumta krahasuar me studimet mbi kafshë si kostot më të ulëta,
përsëritshmëria, kursim kohe dhe numër më të vogël eksperimentesh (Woodruff,
1997). Këto modele lejojnë kërkuesit dhe mjekët të zhvillojnë punën e tyre, të testojnë
ide të reja dhe të formulojnë metoda të reja trajtimi mjekësor, kontrolle on-line apo
dhe trajnime klinike (Coleman, 1985). Ato mund të përdoren në planifikimin e
strategjive për terapitë me barna për trajtimin e sëmundjeve kardiake (Quarteroni,
2000). Plakja e popullsisë dhe për pasojë rritja e shpenzimeve për kujdesin
shëndetësor parashtron nevojën për trajtime më efikase.
Së fundi, zhvillimi i modelimit matematik në fiziologji, ofron depërtim më të thellë në
njohuritë përkatëse në industrinë mjekësore. Kjo është një fushë që është përdorur në
inxhenieri për dekada të tëra. Për shembull, kush do ta imagjinonte një pilot avioni i
cili nuk ka pasur trajnim të zgjeruar në një simulator? Megjithatë, grupi i kirurgëve në
një sallë operimi zakonisht nuk është trajnuar në ndonjë simulator për të planifikuar
ndërhyrjen kirurgjikale, dhe rrallëherë anestezistët janë trajnuar t’i përgjigjen
reagimeve ndaj anestezisë që mund të rezultojnë fatale nëse nuk trajtohen brenda pak
minutash.

2.3.3. Përafrimet dhe analogjitë në modelet kardiovaskulare
Matjet fizike duhet të interpretohen gjithmonë duke u bazuar mbi një numër
supozimesh që kanë lidhje logjike me sistemin e modeluar. Për pasojë, kur niset
ndërtimi i një modeli matematik të një procesi fiziologjik në përputhje me ligjet
themelore, janë bërë ndërkohë përgjithësimet. Në mënyrë që të ndërtohen modele
matematike që janë të pranueshëm nga pikëpamja llogaritëse, duhet të bëhen
idealizime dhe thjeshtëzime edhe më radikale. Shqyrtohet si shembull një pemë
arteriale. Kur një mjek mat presionin e gjakut diku në një arterie të madhe, supozohet
se në atë vend presioni është i përcaktuar saktë, dmth që rrjedhja e gjakut është aq e
njëtrajtshme sa të lejojë matje të saktë të presionit. Por kur duhet të ndërtohet modeli
matematik i pemës arteriale që të mund të parashikohet presioni dhe mënyra e
rrjedhjes, duhen bërë një sërë përafrimesh. Së pari duhet të bëhen supozimet që
lejojnë të zbatohen ekuacionet e Navier-Stoks-it. Së dyti, duhet të thjeshtohet pema
arteriale në mënyrë të tillë që të kemi një numër të menaxhueshëm ekuacionesh. Së
fundi, ekuacionet duhet të thjeshtëzohen që të mund të marrim zgjidhje numerike prej
tyre.
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Kur gjithë këto thjeshtëzime dhe idealizime bëhen gjatë krijimit të një modeli të
manovrueshëm a mund të kemi besim në vlefshmërinë e tij? Si mund të jemi të sigurt
që modeli përputhet me ligjet bazë? Si është e mundur të krahasohet modeli i cili
përshkruan një objekt të përgjithësuar me të dhënat fiziologjike? Këto detaje nuk do të
trajtohen këtu, por theksojmë se modeluesit synojnë t’i ndërtojnë modelet në
përputhje me ligjet fizike edhe pse kjo nuk është gjithmonë e mundur kur krijohen
modele të mëdha të një sistemi real. Në rastet kur nuk është e mundur të ndërtohen
modele fizike lind nevoja të përdoren rrugë të shkurtra duke u bazuar në modele
empirike, statistikore ose madje edhe me profil të thjeshtëzuar.
Në mënyrë që të jenë praktikë dhe efektivë si mjete ndihmëse diagnostikuese, modelet
synojnë të sigurojnë që parametrat e tyre të jenë relativisht të identifikueshëm
lehtësisht për pacientë të caktuar. Gjithashtu, pavarësisht se shpesh herë nuk janë të
domosdoshme rezultate të sakta sasiore, kërkohet parashikimi i saktë i ecurisë së
pacientit me ndryshimin e parametrave ose terapisë.
Ekziston një analogji midis modeleve llogaritëse të funksioneve kardiovaskulare dhe
qarqeve elektrike, një paralele që është hequr qysh në 1800 (Abdolrazaghi, 2010).
Moens dhe Korteweg përdorën teorinë e linjave të transmetimit për të përshkruar nga
ana sasiore qarkullimin e gjakut qysh në 1878. Rreth 20 vjet më vonë, Frank prezantoi
modelin Windkessel, i cili konsistonte në një qark të thjeshtë të rendit të parë për të
modeluar dinamikën arteriale (Noordergraaf, 1963).
Me mbërritjen dhe përdorimin e gjerë të llogaritjeve dixhitale, një numër i madh
kërkimesh u drejtua drejt zhvillimit të modeleve kardiovaskulare llogaritëse që
përshkruajnë në mënyrë adekuate fiziologjinë dhe hemodinamikën përkatëse. Modelet
ndryshojnë në shkallën e kompleksitetit të tyre, prej atyre më të thjeshtëzuarve deri
tek “Modeli Guyton”, që konsiderohet si më i plotë (Guyton, 1972).
Qëllimi i zhvillimit të modeleve është të sigurojnë një kuptim të thelluar në fenomenet
fiziologjike brenda një kornize të mbyllur. Shumë prej kërkimeve modeluese janë
drejtuar në modelimin avancues, i cili konsiston në ndërtimin e modeleve llogaritëse
të afta të prodhojnë të dhëna realiste. Kohët e fundit, megjithatë, interesi është
drejtuar në modelimin e anasjelltë, apo ndryshe vlerësues të parametrave, ku
parametrat e modeleve vlerësohen në bazë të të dhënave të vëzhguara. Teknika të
ndryshme, duke përfshirë dhe atë të minimizimit të gabimit, janë përdorur për të
vlerësuar funksionet kardiake (Guarini, 1998) dhe parametrat arterialë (Guarini, 1998;
Taylor, 1998).
Vlerësimi i parametrave kardiovaskularë mund të përdoret për të vlerësuar gjendjen
hemodinamike të pacientëve. Njohuritë mbi ndryshimin e vlerave të parametrave
specifikë mund të ndihmojnë në monitorimin e gjendjes së pacientëve dhe të
udhëheqin ndërhyrjet klinike.
Modelet llogaritëse të sistemit kardiovaskular është më e përshtatshme të përshkruhen
në formën e qarqeve elektrike analoge të tyre (Abdolrazaghi, 2010). Një qark i tillë
është paraqitur në figurën 14. Enët e gjakut mund të mendohen si kondesatorë me
kapacitet C(ml/mmHg) ku depozitohet gjaku me vëllim V(ml), të lidhur me rezistenca
R(mmHg·s/ml) që përfaqësojnë rezistencën që fluidi i shfaq rrjedhjes së gjakut.
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Tabela 3 Madhësitë që karakterizojnë dinamikën e fluideve dhe analogët e tyre elektrikë

Dinamika e fluideve

Qarqet elektrike

Vëllimi i lëngut V[m3]

Ngarkesa q[C]

3

Prurja e lëngut F[m /s]

Rryma I[A=C/s]
3

Trysnia (Shtypja) P[Pa=J/m ]

Tensioni i burimit U[V=J/C]

Viskoziteti η

Rezistenca elektrike R

Elasticiteti i tubit

Kapaciteti i kondesatorit C

Inertësia e lëngut

Induktiviteti i bobinës L

Ventrikujt mund të modelohen si kondesatorë me kapacitete variable në kohë. Gjatë
diastolës, kapaciteti i ventrikulit është i lartë, gjë që lejon që ventrikuli të mbajë
vëllimin e gjakut, duke imituar kështu aktin e mbushjes. Gjatë sistolës, kapaciteti
ventrikular zvogëlohet, duke u rritur kështu presioni, gjë e cila çon në zbrazjen e
dhomës. Një funksion periodik i kapacitetit që varion midis vlerave të kapacitetit në
diastolë dhe sistolë mund të përdoret për të modeluar veprimin pompues të zemrës.
Duke përdorur analogjinë e qarkut elektrik, vëllimi i gjakut është analog me
ngarkesën, fluksi vëllimor ose prurja F(ml/s) me rrymën, dhe shtypja P(mmHg) me
tensionin e burimit. Këto analogji paraqiten përmbledhtazi në tabelën 3.

Figura 14 Qarku elektrik i thjeshtëzuar ekuivalent me sistemin njerëzor të qarkullimit të gjakut

Do të ishte e pamundur që praktikisht të ndërtohej një model me një nivel të
manovrueshëm kompleksiteti, që të vlente për gjithë nuancat e funksionimit
kardiovaskular. Një supozim shumë i mirë përafrues në lidhje me këtë është se sistemi
kardiovaskular mund të paraqitet me një model të nyjëzuar. Rrjetet e arterieve dhe
arteriolave modelohen kështu duke përdorur elementë të veçantë të qarkut. Një tjetër
supozim përafrues është se shumica e elementëve të qarkut (përveç diodave që
paraqesin valvolat) janë lineare. Për kondesatorët, ky supozim është i arsyeshëm në
rangun e presioneve për të cilat tendosen fibrat elastike të enëve, duke çuar në një
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relacion pothuajse linear presion-vëllim. Përtej këtij rangu, janë fibrat e kolagjenit ato
që fillojnë të tendosen duke shtuar kështu një element jolineariteti. Arteriet sistemike,
megjithatë, shfaqin kapacitet jolinear në të gjitha rangjet e presionit për shkak të
pranisë së tensioneve të shumëfishta. Për më tepër edhe rezistenca e arterieve
pulmonare është jolineare (Abdolrazaghi, 2010). Megjithatë, për hir të thjeshtëzimit,
këta elementë mund të konsiderohen si linearë pa prishur saktësinë dhe aftësinë e
modelit për të përshkruar sistemin kardiovaskular.
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KAPITULLI III

PARIMET BAZË TË NDËRTIMIT TË MODELEVE
KARDIOVASKULARE

3.1. HYRJE
Modelet përdoren gjerësisht për të riprodhuar kushtet fizio-patologjike në
diagnostikimin klinik, planifikimin kirurgjikal, trajnimet mjekësore, zhvillimin e
pajisjeve mjekësore, etj. Modelimet matematike dhe simulimet numerike të sistemit
kardioqarkullues ndihmojnë fuqishëm në të kuptuarit e gjenezës dhe ecurisë së
çrregullimeve kardiovaskulare. Ky kapitull shtjellon disa nga parimet e modelimit të
përbërësve të sistemit kardioqarkullues si zemra, dhe shtrati arterial e venoz.
Pavarësisht përparimeve në drejtim të teknologjive më të avancuara të pajisjeve
kardiake dhe metodave më të mira diagnostikuese e mjekuese, keqfunksionimi i
sistemit kardioqarkullues dhe sëmundjet që lidhen me zemrën janë dhe parashikohet
të mbeten për disa dekada shkaku kryesor i vdekjeve në vendet e industrializuara
(Mathers, 2006). Për sa i takon Shqipërisë, vdekshmëria për shkak të patologjive
kardiovaskulare sipas (WHO, 2007) është 537 (për 100.000 banorë) përkundrejt një
mesatareje të Europës Perëndimore prej 187 dhe një mesatareje botërore prej 372.
Nga ana tjetër, nuk mund të shpërfillet edhe impakti ekonomik i çrregullimeve të
SKQ. Sipas (Rosamond, 2007) kostoja totale (direkte ose indirekte) për patologji të
tilla në SHBA vlerësohet rreth 450 miliardë dollarë për vitin 2008.
Studimet e hershme shkencore mbi sistemet fiziologjike kanë qenë më së shumti të
fokusuar në mënyrën se si forcat mekanike, elektrike e kimike, transmetohen,
shndërrohen dhe përpunohen brenda dhe jashtë organizmave të gjallë. Një numër i
madh specialistësh të inxhinierisë bio-mjekësore zhvillojnë kërkimet e tyre në
studimin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe në zhvillimin e pajisjeve që përmirësojnë
(ose zëvendësojnë) funksionet fiziologjike të çrregulluara prej dëmtimeve në SKQ.
Ky sistem është një qark i brendshëm, i mbyllur, me degëzime të shumta, nëpër të
cilat qarkullon gjaku për të transportuar ushqimin dhe mbeturinat nëpër trup (Taylor,
2004). Ai (figura 15) përbëhet nga:
 Qarkullimi sistemik (enët e gjakut në trup) dhe ai pulmonar (enët e gjakut në
mushkri) që përbëhen nga arteriet (sistemi shpërndarës i gjakut në trysni të lartë –
100mmHg në dalje të aortës – prej zemrës drejt indeve), kapilarët (sistemi filtrues)
dhe venat (sistemi mbledhës i gjakut me trysni të ulët – 2mmHg në dalje të venës
kava – përsëri në zemër).
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 Zemra, me katër dhomat dhe katër valvolat e saj, që është përgjegjëse për
pompimin e gjakut nëpër rrjetin e degëzuar të enëve (figura 17a).
 Rregullatorët nervorë dhe bio-kimikë, të cilët modifikojnë parametrat e enëve të
gjakut dhe të vetë gjakut, në mënyrë që të rregullohet rrjedhja e tij nëpër organe
sipas nevojës.

Figura 15 Paraqitje skematike e sistemit kardioqarkullues (SKQ)

Në funksionimin e sistemit kardioqarkullues, në intervale të ndryshme kohore,
ndikojnë dhe organe apo mekanizma të tjerë, si veshkat, sistemi endokrin,
frymëmarrja, metabolizmi, ushtrimet fizike, etj. Për të kryer detyrën e shpërndarjes së
gjakut nëpër trup, enët nuk janë të ngurta, por tuba elastikë që tkurren dhe zgjerohen
(Taylor, 2004).
Sistemet e botës reale, e sidomos ata fiziologjikë, janë shumë kompleksë, jolinearë,
johomogjenë, shpesh jo të vazhdueshëm, anizotropikë, shumë-përmasorë, etj. Gjatë
1970, eksperimentet in vitro ose mbi kafshë ishin mënyra kryesore për hulumtime
kardiovaskulare (Haefner, 2005). Dekadat e fundit është zhvilluar vrullshëm një qasje
tjetër, e cila ka të bëjë me ndërtimin e modeleve matematike e më pas me simulimin
kompjuterik të tyre. Modelet, si përsëritje e sjelljes sasiore të sistemeve realë, lejojnë
formulimin dhe testimin e hipotezave. Ata përdoren gjerësisht në sajë të lehtësisë me
të cilën mund të analizojnë sistemet reale si dhe të parashikojnë cilësi (shpesh të
panjohura) të tyre. Modelet kompjuterike kanë përparësinë e ndryshimit të thjeshtë të
parametrave të sistemit për të simuluar sjelljen e tij në kushte të ndryshme. Kjo bëhet
pa kosto shtesë, kursen kohë dhe ul numrin e eksperimenteve mbi kafshët (Haefner,
2005). Përveç një të kuptuari më të thelluar të funksionimit të sistemeve fiziologjike
(siç është dhe sistemi kardioqarkullues), ndërtimi i modeleve ndihmon në
diagnostikimin më të saktë dhe në planifikimin e mjekimit më efikas të pacientëve.
Zhvillimi i modeleve të sistemit kardioqarkullues motivohet dhe prej përparësive që
ofron përdorimi i tyre si platforma trajnuese për kardiologët e rinj, apo si platforma
testuese për pajisjet kardiake. Modelet farmako-kinetike përdoren gjerësisht në
krijimin dhe testimin e barnave dhe terapive të reja mjekuese.
Me gjithë përparësitë e sipërpërmendura, simulimet nuk janë të përsosura në
përshkrimin e fiziologjisë së sistemit kardioqarkullues njerëzor (Woodruff, 1997).
Modelimi i plotë i këtij sistemi është një detyrë shumë e ndërlikuar, prandaj dhe
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fillesat e ndërtimit të tyre janë modele të thjeshtëzuar që tregojnë vetëm sjelljen
normale të tij. Edhe pse në vitet e fundit janë zhvilluar mjaft modele komplekse,
shumica e tyre janë të kufizuar vetëm në simulimin e proceseve të caktuara dhe
shpesh shpërfillin mekanizma të tjerë, (si p.sh. sistemi qendror nervor), që ndikojnë
fuqishëm në funksionimin kardiovaskular. Analogët mekanikë dhe veçanërisht ata
elektrikë janë më të zakonshmit ndër modelet e sistemit kardioqarkullues.
Në procesin e modelimit, sistemi në shqyrtim izolohet nga pjesa tjetër e botës duke u
konceptuar kështu i reduktuar deri në një model matematik që përdor disa supozime
përafruese. Për këtë arsye, rezultatet e modeleve kanë kufizimet e tyre dhe janë të
vlefshme vetëm në kushtet e vlefshmërisë së supozimeve.

3.2. PARIMET FIZIKE TË MODELIMIT TË SKQ
Meqë gjaku gjatë rrjedhjes bashkëvepron mekanikisht me paretet e enëve, zgjidhja e
problemeve komplekse që lindin paraqet nevojën për algoritma të përshtatshëm për të
përshkruar saktësisht transferimin e energjisë midis fluidit dhe strukturës ku ai rrjedh.
Kjo kryhet sipas hapave:
1. Analiza e problemit fizik lidhur me hemodinamikën, për të identifikuar variablat e
duhur matematikë.
2. Modelimi matematik nis prej disa parimeve të thjeshta fizike nga të cilët nxirren
ekuacionet diferenciale që lidhin variablat përkatës.
3. Modelimi numerik përmbledh një numër skemash që mund të përdoren për të
zgjidhur ekuacionet.
4. Simulimi kompjuterik është hapi i fundit që paraqet rezultatet e përftuara.
Në analizimin dhe interpretimin e të dhënave fiziologjike, kërkohet të zhvillohen
modele që jo vetëm shpjegojnë të dhënat në terma statistikorë, por gjithashtu të
ndërtohen brenda një kuadri unifikues në përputhje me parimet themelore mekanike
dhe fiziko-kimike. Koncepti i të ashtuquajturve modele me ndarje supozon se sistemi
kardioqarkullues mund të ndahet në një numër përbërësish homogjenë (të quajtur
ndarje) që bashkohen në mënyrë të përshtatshme. Karakteristikat e sistemit
përcaktohen nga lëvizja e gjakut nga një ndarje në tjetrën.
Zhvillimi i modeleve numerike të sistemit kardioqarkullues kërkon grumbullimin e të
dhënave prej pacientëve, të cilat do të shërbejnë si kushte kufitare për ekuacionet
diferenciale përkatëse. Gjithashtu, për të karakterizuar formën e objektit të modeluar,
kërkohen të dhëna gjeometrike që mund të përftohen prej teknikave radiologjike si
tomografia kompjuterike, rezonanca magnetike, etj.

3.2.1. Segmenti arterial
Një segment arterial mund të modelohet si një dhomëz elastike, izobarike e vendosur
midis pjesës hyrëse dhe asaj dalëse të një tubi (figura 16a). Nëse shënohet VC vëllimi
total i segmentit (dhomëzës) dhe PC shtypja në të, atëherë aftësia e dhomëzës për të
depozituar lëng (kapaciteti i saj), që varet nga elasticiteti i saj, përkufizohet si:
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C

dVC
dPC

(1)

Nëse efektet viskoelastike konsiderohen të papërfillshme, kapaciteti nuk është një
funksion i kohës, por një variabël i çastit i cili mund të merret prej relacionit shtypjevëllim (PV) për segmentin e arteries, i përcaktuar eksperimentalisht për gjendjen
stacionare.

Figura 16 (a) Një segment i idealizuar arterieje i përafruar me një dhomëz izobarike dhe elastike
të lidhur midis hyrjes dhe daljes së një tubi të ngurtë (b) Modelimi i një segmenti të idealizuar
arterial si një qark RLC

Nëse supozojmë gjakun si lëng njutonian dhe të pangjeshshëm, të tillë që profili
parabolik i rrjedhjes së tij të mos ndryshojë përgjatë aksit të një tubi të ngurtë (figura
17), atëherë prurja do të jetë linearisht proporcionale me gradientin e shtypjes përgjatë
gjatësisë së tubit.

Figura 17 Profili parabolik i rrjedhjes në enë të gjakut të supozuar si lëng njutonian i
pangjeshshëm

Për rrjedhojë, prurja në hyrje dhe në dalje të dhomëzës së figurës 16a mund të
llogaritet duke përdorur sistemin (2), nëse njihen PC; Phyrje dhe Pdalje (përkatësisht
shtypjet në hyrje dhe në dalje të tubit); Lhyrje dhe Ldalje (inertësitë në hyrje dhe në dalje
për shkak të masës së fluidit); si dhe Rhyrje dhe Rdalje (rezistencat për shkak të
viskozitetit).
dFhyrje

 Rhyrje Fhyrje  Phyrje  PC
 Lhyrje 
dt

 L  dFdalje  R F  P  P
dalje dalje
C
dalje
 dalje dt

(2)

Vëllimi mund të llogaritet tani nga diferenca midis prurjes në hyrje (Fhyrje) dhe asaj në
dalje (Fdalje) të segmentit, si më poshtë:

VC
 Fhyrje  Fdalje
t
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Parametrat PC, VC, Fhyrje, dhe Fdalje, mund të përcaktohen në mënyrë unike nëse njihen
Phyrje, Pdalje dhe kushtet fillestare të segmentit. Vështirësia më e madhe është
përcaktimi i parametrave L dhe R. Për shkak se supozimet e modelimit nuk janë
tërësisht të sakta, është i nevojshëm një përafrim empirik, pavarësisht faktit se këta
parametra mund të gjenden analitikisht.

3.2.2. Segmenti venoz
Kapilarët bashkohen për të formuar venat, të cilat rikthejnë gjakun në zemër. Në
modelimin e sistemit venoz të qarkullimit të gjakut, shpërfillet efekti inercial pasi
venat kanë kapacitet të madh dhe rrjedhja është relativisht e qëndrueshme, duke bërë
të mjaftueshëm kombinimin RC për të përshkruar karakteristikat e rrjedhjes. Në
pjesën më të madhe të qarkullimit venoz, shtypja brenda venave është më e madhe se
shtypja e jashtme. Kështu që relacioni shtypje-vëllim është i ngjashëm me atë në
arterie. Megjithatë, në disa organe (mushkritë); gjatë disa procedurave (matja e
presionit të gjakut); dhe në venën kava mund të ndodhë i ashtuquajturi kolaps i
venave (Fung, 1997). Prandaj, ndërsa për arteriet ekziston vetëm një situatë rrjedhjeje,
për venat duhen marrë parasysh disa të tilla: (a) kur shtypjet transmurale1 në hyrje dhe
në dalje të venës, janë pozitive vena mund të shqyrtohet në mënyrë të ngjashme me
arteriet; (b) kur ato janë negative, vena thuhet se kolapson dhe rrjedhja do të ndalet
ose do të ngadalësohet së tepërmi. Një situatë e tretë (c) paraqitet kur shtypja
transmurale në hyrje është pozitive dhe ajo në dalje është negative, gjaku hyn në venë
por nuk del prej saj. Kështu gjaku duke hyrë, rrit shtypjen brenda venës derisa kjo e
kalon shtypjen e jashtme, duke bërë të mundur shpërthimin e tij jashtë venës. Ndërsa
gjaku del jashtë venës, shtypja e brendshme zvogëlohet përsëri, shtypja transmurale
në dalje bëhet përsëri negative dhe cikli përsëritet.
Ndërsa vëllimi rritet, venat bëhen më të ngurta. Relacioni jolinear PV për venat është
modeluar fillimisht prej (Snyder, 1969) sipas:
V

Pvs   K v  log  max  0,99 
 Vvs


(4)

Ku Pvs dhe Vvs janë përkatësisht shtypja transmurale dhe vëllimi i venave sistemike,
Kv është një koeficient proporcionaliteti (në mmHg), dhe Vmax është vëllimi maksimal
(në ml) i venave sistemike. Sipas (Snyder, 1969) këto vlera janë: K v  40mmHg dhe
Vmax  3500ml . Në modelin e tyre, Snyder & Rideout (Snyder, 1969), përfshinë edhe
efektet e gravitetit dhe shtypjeve të jashtme.
Më poshtë në tabelën 4 jepet kodi përkatës për paraqitjen grafike, ilustruar me figurën
18, të varësisë së shtypjes transmurale venoze nga vëllimi i venave sistemike.

1

Shtypja transmurale përkufizohet si gradienti i shtypjes nëpër paretin e enës së gjakut:

( Pbrenda  Pjashtë )
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Tabela 4 Kodi në MatLab R2011a për modelimin e Shtypjes transmurale venoze
%Kodi në MatLab R2011a për modelimin e Shtypjes transmurale venoze
KV = 40; %(mmHg)
Vmax = 3500;%(ml)
Pv = -KV*log10(Vmax./V-0.99);
plot(V, Pv), xlabel('vëllimi venoz (ml)'), ylabel('Shtypja
transmurale venoze (mmHg)'),
title('Shtypja transmurale venoze')%, axis([0 2 -0.1 1.2])

Figura 18 Relacioni P-V për venat sistemike

3.2.3. Rrjeti arterial dhe venoz
Ndërtimi dhe funksionaliteti i sistemit kardioqarkullues janë të lidhur ngushtë mes
tyre. Kushtet e ndryshueshme të rrjedhjes së gjakut, veçanërisht për shkak të
ndryshimit të pareteve arteriale, luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e
sëmundjeve arteriale. Një kuptim më i thelluar i ndikimit afatgjatë të modifikimit të
pareteve arteriale (sidomos pas ndërhyrjeve kirurgjikale) në rrjedhjen e gjakut, mund
të çojë drejt zbatimeve të dobishme klinike nga këndvështrimi i rindërtimit të
veprimtarisë vaskularizuese. Disa aspekte të këtyre modifikimeve ende nuk janë të
qarta, duke e vështirësuar parashikimin e evolimit të sëmundjeve arterosklerotike dhe
planifikimin e kurimit të tyre. Dinamika llogaritëse e fluideve mundëson kryerjen e
simulimeve me kosto të ulët dhe në kushte tërësisht të kontrolluara. Tre janë
problematikat kryesore: (1) përcaktimi i modeleve të sakta matematike; (2) përpunimi
i të dhënave klinike; dhe (3) zhvillimi i teknikave të përshtatshme numerike.
Gjithë rrjeti i enëve të gjakut mund të segmentohet në ndarje të vogla. Nëse përdoret
dalja e një segmenti si hyrje për një tjetër pas tij, dhe kështu me rradhë, mund të
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ndërtohen ekuacionet diferenciale përkatëse për gjatësi të çfardoshme të tyre. Në
mënyrë të ngjashme me segmentimin e rrjetit të enëve të gjakut, mund të ndërtohet
qarku elektrik (figura 19), që përmban elementët rezistivë, induktivë dhe kapacitivë.
Përdorimi i një numri të madh segmentesh paraqet përparësinë e një modeli të një
saktësie më të madhe.

Figura 19 Paraqitje skematike e ndarjes segmentale dhe modelimi i tyre
[adoptuar prej: (Van De Vosse, 2003)]

 Rezistenca e enëve të gjakut analoge me rezistencën elektrike

Nëse shqyrtojmë një segment ideal të një ene cilindrike, diferenca e shtypjeve në dy
skajet e segmentit dhe fluksi (prurja) varen nga njëra-tjetra sipas një varësie jo lineare.
Pavarësisht kësaj, për një rrjedhje laminare (figura 17), siç e kemi përafruar rrjedhjen
e gjakut në supozimet e ndërtimit të modelit, mund të përdorim një relacion linear:
P ~ F . Nëse shënojmë konstanten e proporcionalitetit me R, do të kemi:

R

P
F

Analogjikisht, një rezistor është një pjesë e qarkut elektrik që i paraqet rezistencë
rrymës elektrike i duke prodhuar diferencë potenciali u në skajet e tij. Në përputhje
me ligjin e Ohm-it, mund të shkruajmë:

R

u
i

Kështu rezistenca e enëve të gjakut (R), që varet nga viskoziteti i gjakut dhe diametri i
enës, simulohet me anë të elementëve rezistivë që, sipas Snyder et. al. (Snyder, 1968),
llogaritet me anë të:

R

8 l 8l
 4
r
S2

(5)

Ku η është viskoziteti i gjakut, l dhe S janë përkatësisht gjatësia dhe seksioni tërthor i
çdo segmenti arterial. Rezistenca e enës është proporcionale me gjatësinë dhe
viskozitetin e gjakut në atë segment dhe invers proporcionale me fuqinë e katërt të
rrezes. Kështu pritet që kontributi më i madh në rezistencën vaskulare të jetë prej
enëve më të holla. Vëmë re gjithashtu se varësia e fuqishme e rezistencës nga rrezja e
enës tregon se rregullimi i fluksit mund të bëhet duke ndryshuar diametrin me anë të
veprimeve të lehta muskulare.
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 Komplianca e enëve të gjakut analoge me kapacitetin e kondesatorëve elektrikë

Tkurrja dhe relaksimi i muskujve të mureve të enëve të gjakut mund të ndryshojë
diametrin e tyre, e për pasojë ndryshon vëllimin dhe shtypjen në enë. Nëse shqyrtojmë
rrjedhjen (të supozuar laminare) në një enë të tillë elastike (kapacitive), atëherë prurja
F  Fhyrje  Fdalje që i korrespondon ndryshimit të vëllimit në enë, është proporcionale
me ndryshimin kohor të shtypjes brenda enës: F ~ dP / dt . Duke supozuar se
relacioni është linear, do të kemi:
F C

dP
dt

Ku C është konstantja e proporcionalitetit që lidhet me kompliancën e enës së gjakut.
Analogjia me kondesatorët elektrikë është evidente. Një kondesator është një element
i qarkut elektrik që mund të depozitojë energji midis një çifti përcjellësish të vendosur
pranë njëri-tjetrit (pllakat e kondesatorit). Kur zbatohet diferencë potenciali, ngarkesa
të njëjta elektrike me shenjë të kundërt vendosen në pllakat e përkundërta. Lind
kështu fusha elektrike e për pasojë dhe diferenca e potencialit midis pllakave. Kjo
diferencë potenciali u është proporcionale me madhësinë e ngarkesës q, pra q ~ u .
Duke përdorur C si koeficient proporcionaliteti dhe duke shfrytëzuar konceptin e
rrymës elektrike  i  dq / dt  , mund të shkruajmë:

q  C u



dq d  C  u 

dt
dt



i C

du
dt

Në të njëjtin punim të përmendur më lart nga Snyder et. al. (Snyder, 1968),
komplianca e enëve të gjakut (C) përshkruhet me anë të kapacitetit të kondesatorëve
elektrikë sipas:
C

3 lr 3
2 Eh

(6)

Ku E është koeficienti i elasticitetit të enës; r dhe h janë respektivisht rrezja dhe
trashësia e paretit të arteries.
Elastanca është një tjetër madhësi që shërben për të karakterizuar aftësitë për të
depozituar gjakun në enët sistemike ose në ventriujt e zemrës. Elastanca llogaritet si
inversi i kapacitetit C. Pra:
1
Elastanca 
C
 Inercia e gjakut analoge me induktivitetin e bobinave

Meqë gjaku është inert, kur zbatohet një diferencë shtypjeje në dy skajet e një
segmenti të gjatë të një ene të mbushur me gjak, masa e gjakut brenda këtij segmenti i
shfaq rezistencë lëvizjes/rrjedhjes për shkak të diferencës së shtypjes. Duke përsëritur
supozimin për një relacion linear, (me koeficient proporcionaliteti L), midis
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diferencës së shtypjes P dhe ndryshimit kohor të prurjes

 dF / dt  ,

mund të

shkruajmë:
P  L

dF
dt

Vërejmë se ky relacion është ekuivalenti hidraulik i ligjit të dytë të Njuton-it, që lidh
forcën me nxitimin e shkaktuar prej saj. Inercia e gjakut mund të modelohet me anë të
një bobine (induktor) meqë rryma në spirat e bobinës nuk mund të ndryshojë në çast.
Ky efekt ilustrohet matematikisht me relacionin midis diferencës së potencialit u në
bobinë, me induktivitetin L dhe rrymën i që kalon nëpër të, e cila modelohet me
ekuacionin diferencial:
u  L

di
dt

Përfundimisht, meqë nxitimi i rrjedhjes është i ndryshueshëm në rrjedhjen e pulsuar,
elementët induktivë (L) simulojnë më së miri inertësinë e gjakut, të llogaritur prej
Snyder et. al. (9), sipas:
L

9l
4S

(7)

Ku ρ është densiteti i gjakut.
Në (Milišić, 2004) përshkruhen hollësisht 4 konfigurimet tipike të përshtatshme për
segmentet e enëve të gjakut, si për arteriet ashtu dhe për venat, emërtimet dhe skemat
e të cilave paraqiten në figurën 20.

Figura 20 Konfigurimet tipike për segmentet e enëve të gjakut që përdoren si blloqe në modelet
me shumë-ndarje

3.2.4. Zemra

Zemra është një pompë muskulare me katër ndarje që formojnë një organ të vetëm
(figura 21a). Megjithatë, në ndërtimin e modeleve të zemrës secila ndarje, në mënyrë
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të pavarur nga të tjerat, modelohet si një dhomëz elastike me inertësi, kapacitet dhe
rezistencë të ngjashme me arteriet ose venat e shtjelluara më lart. Dallimet janë se në
modelet e zemrës (1) përfshihen valvolat që sigurojnë rrjedhjen një-drejtimshe dhe (2)
kapaciteti i ndarjeve trajtohet si një parametër i ndryshueshëm me kohën. Ky model i
propozuar fillimisht prej Suga & Sagawa (Suga, 1974), është përdorur gjerësisht nga
shumë kërkues pasi në të mund të përfshihen lehtësisht rezultate eksperimentale, duke
parashikuar kështu shtypjen ventrikulare në varësi të funksionit kohor të kapacitetit
dhe vëllimit të çastit të ventrikulit.
 Valvolat e zemrës analoge me diodat elektrike

Një valvol e zemrës e detyron gjakun të rrjedhë vetëm në një drejtim, duke hasur
vetëm një rezistencë të vogël RC ndaj rrjedhjes ndërsa diferenca e shtypjeve është më
e madhe se një shtypje kritike P*, e cila shpesh merret zero. Valvolat e zemrës, duke
qenë një-drejtimëshe, shpesh modelohen si dioda ideale (figura 23). Për të simuluar
keqfunksionimin e një zemre të sëmurë, mund të shtohen në model defekte të
diodave. Relacionet që shërbejnë për modelimin e valvolave kardiake dhe analogët
elektrikë të tyre jepen:
nqs P  0
0
F 
 P / RC nqs P  0

analog me

nqs u  0
0
i
u / R nqs u  0

Figura 21 (a) Dhomëzat dhe valvolat e zemrës (b) varësia PV për ciklin kardiak

Çdo dhomëz kardiake përshkruhet nga relacioni shtypje-vëllim (PV) (figura 21b).
Ligji korrespondues për dinamikën e ventrikulit, sipas (Formaggia, 2003), është:
V (t )  V0  C (t )   P(t )  Pjashtme 

(8)

Ku  P (t )  Pjashtme  është shtypja intramurale, V(t) dhe C(t) janë respektivisht
funksionet kohore të vëllimit dhe kapacitetit të ventrikulit, V0 quhet vëllimi i vdekur i
cili së bashku me Pjashtme merren zero për thjeshtësi llogaritjesh. Kapaciteti i
ventrikulit C(t) merr vlera midis dy ekstremeve Csystolik dhe Cdiastolik (figura 22a) duke
na dhënë kështu diagramat shtypje-vëllim që ilustrohen në figurën 21b.
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Figura 22 (a) Varësia kohore e kapacitetit të ventrikulit (b) Funksioni i aktivizimit M(t)
(ventricular elastance)

Megjithatë relacioni (8) nuk është plotësisht i përshtatshëm për llogaritje (Formaggia,
2003) pasi ai përshkruan sjelljen e ventrikulit në kushte operative, d.m.th. kur është “i
çiftuar” me sistemin qarkullues. Për zhvillimin e modelit shqyrtohet ventrikuli i
veçuar, pasi sjellja e tij duhet të rezultojë si produkt i kombinimit me sistemin e enëve
të gjakut dhe jo e vendosur a priori.
Relacioni që lidh shtypjen me rrezen e një sfere elastike të mbushur me lëng mund të
shërbejë si pikënisje për ndërtimin e modelit (Formaggia, 2003). Nëse në këtë
relacion marrim Pjashtme  0 do të kemi:

 r 3 P  2 Eh0 r

r  r0
r0

(9)

Ku r është rrezja e sferës (e cila merr vlerën referencë r0 kur P=0), E është koeficienti
i Jungut dhe h0 një trashësi referencë e sipërfaqes së sferës. Reduktimi i r (d.m.th.
shkurtimi i gjatësisë së muskulit) dhe rritja e E (d.m.th. ngurtësimi i muskulit),
përshkruajnë kontraktimin e muskulit kardiak. Meqë është më lehtë të paraqitet ky
4
relacion si funksion i vëllimit V   r 3 në vend të rrezes (Formaggia, 2003),
3
atëherë:
P (t ) 

E (t )h0
 V (t )  V0 
2 r 3 (t )

(10)

Në relacionin (10) madhësitë paraqiten si funksione kohore për shkak të veprimit
pulsues të muskulit të ventrikulit. Ky model i thjeshtuar përshkruan më së miri pjesën
më të madhe të karakteristikave të ventrikulit. Relacioni (10), nëse përdoret shënimi
2 r 3 (t )
, shkruhet përmbledhtazi:
C (t ) 
E (t ) h0

V (t )  C (t ) P(t )  V0 (t )
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Relacioni (8) dallon nga (11) pasi tek ky i fundit vëllimi referencë V0 është funksion i
kohës për shkak të ndryshimit të gjatësisë së fibrave muskulare (Formaggia, 2003).
Duke derivuar (11) në lidhje me kohën, marrim:
dV (t )
dC
dP (t )
 F (t ) 
 P(t )  C 
 M (t )
dt
dt
dt

(12)

Ku F paraqet fluksin (prurjen në hyrje) dhe M (t )  dV0  t  / dt paraqet veprimin e
muskulit kardiak të kontraktuar i kontrolluar nga sistemi barorefleks kontrollues, i cili
është një funksion tejet kompleks nervor (figura 22b).
Ky funksion i aktivizimit të ventrikulit, për thjeshtësi mund të përafrohet me një
funksion të thjeshtë sinusoidal pasi ai siguron një veprim (kontraktim-relaksim)
pulsues me frekuencë të ciklit kardiak për një njeri të rritur normal:
72 rrahje

 1, 2 Hz .
60 sec

sin  2t 
M (t )  
0

2
0  t  tsistolik =  t ciklit
5
tsistolik  t  tciklit

(sistola: kontraktim i ventrikulit)
(diastola: relaksim i ventrikulit)

Më poshtë në tabelën 5, jepet kodi i modelimit të këtij funksioni.
Tabela 5 Kodi në MatLab R2011a për Funksionin e aktivizimit të ventrikulit
%Kodi në MatLab R2011a për Funksionin e aktivizimit të ventrikulit
function varargout = pushbutton1_Callback(h, eventdata, handles,
varargin)
S = get(handles.edit1,'String');
S1 = get(handles.edit2,'String');
if isempty(S) | isempty(S1)
fprintf('Error: Enter Data\n');
else
%Normal Heart Rate - Rrahjet normale
HR = str2num(S);
t = 0:0.01:3;
Mt = sin((2*pi*HR/60)*t);
Mt(Mt<0)=0;
%Patient Heart Rate - Rrahjet e pacientit
HRP = str2num(S1);
MtP = sin((2*pi*HRP/60)*t);
MtP(MtP<0)=0;
plot(t, Mt, t, MtP, 'r--'), axis([0 2 -0.1 1.2]),
xlabel('Koha(sec)'), ylabel('Funksioni i aktivizimit të ventrikulit
M(t)'), title('Titulli'), legend(['Normal=' S], ['Pacient=' S1])
end

Figura 23 paraqet ndërfaqen grafike të ndërtuar për të krahasuar ecurinë kohore të
funksionit të aktivizimit të ventrikulit të një individi normal (HR=72rrahje/min) me
një pacient që rezulton të ketë puls më të ulët se normalja (p.sh. HRp=60rrahje/min,
figura 23a); ose më të lartë se normalja (p.sh. HRp=80rrahje/min, figura 23b).
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Përdoruesi (mjeku ose studenti) mund të vendosë të dhënat për pulsin e pacientit për
të bërë më pas interpretimet përkatëse klinike.

Figura 23 Ecuria kohore e funksionit të aktivizimit të ventrikulit. a) krahasimi për një njeri
normal (HR=72) me një pacient (HR=60) b) krahasimi për një njeri normal (HR=72) me një
pacient (HR=80)

Në figurën 24, që skematizon analogun elektrik të një ventrikuli, R paraqet një
rezistencë shtesë viskoziteti brenda ventrikulit dhe M(t) paraqitet me anën e një
gjeneratori rryme.

Figura 24 Analogu elektrik për të modeluar një ventrikul të zemrës
Tabela 6 Analogjia midis sjelljes kardioqarkulluese dhe asaj elektrike
Modeli hemodinamik
Rezistenca
e enëve

↔

F

Kapaciteti
i enëve

↔

C

dF

Inercia
e gjakut

↔

u  L

P1  P2  P  F  R

C

dP
dt

P  L

0

F  P
R
 C

Modeli elektrik

dt
nqs P  0
nqs P  0

Valvolat
e zemrës

↔
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u  iR

0

i  u
 R

du
dt

i
di
dt

nqs u  0
nqs u  0
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Duke përdorur analogjitë e përmendura – që jepen përmbledhtazi në tabelën 6 – të
përbërësve të veçantë të sistemit kardioqarkullues me elementë të qarqeve elektrike,
në procesin e modelimit të këtij sistemi shfrytëzohen ligjet e Kirkof-it për rrymat dhe
diferencat e potencialit. Këta elementë të sipërpërmendur përdoren në forma të
ndryshme në modelet e shumta të sistemit arterial dhe zemrës.
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KAPITULLI IV

HULUMTIM MBI MODELET E NYJEZUAR TË SISTEMIT
ARTERIAL KARDIOQARKULLUES

4.1. HYRJE
Sëmundjet kardiovaskulare janë sot për sot shkaku kryesor i vdekjes në botë dhe
shpesh prekin njerëz në moshën e tyre më produktive. Sistemi kardioqarkullues
shërben si mjet transporti për ushqimin, gazet dhe mbeturinat drejt dhe prej qelizave,
si dhe për nxehtësinë me anë të konveksionit të gjakut (Guyton, 2006). Ai përbëhet
nga zemra (me katër dhomat dhe katër valvolat e saj); qarkullimi sistemik (enët e
gjakut në organet e trupit); qarkullimi pulmonar (enët e gjakut në mushkri);
rregullatorët nervorë e biokimikë (që ndryshojnë parametrat e enëve të gjakut për të
rregulluar shtypjen dhe fluksin e gjakut nëpër organe që t’i përshtatet kërkesës
aktuale). Në këtë sistem mund të ndikojnë organe ose mekanizma të ndryshme si:
veshkat, sistemi endokrin dhe ai nervor, frymëmarrja, metabolizmi, ushtrimet fizike,
etj. (Guyton, 2006) të cilët nga ana e tyre veprojnë në intervale të ndryshme kohore
(Guytion, 1972). Edhe pse eksperimentet mbi kafshët përbëjnë shumicën e kërkimeve
të deritanishme në lidhje me sistemet fiziologjike, ato kanë kufizimet e tyre (E, 1994).
Të kuptuarit e bashkëveprimeve komplekse dhe funksioneve fiziologjike të sistemit
kardiovaskular nuk është i thjeshtë, por përdorimi i teknologjsë moderne është një
mjet i fuqishëm ndihmës për këtë. Kompjuterat gjithnjë e më të fuqishëm e më pak të
kushtueshëm dhe progresi në teknikat imazherike, kanë krijuar mundësi për
zhvillimin e modeleve kardioqarkulluese më të përsosur.
Një analizë e strukturuar e modeleve që përshkruajnë këtë sistem jep një pamje më të
plotë duke organizuar njohuritë dhe duke vendosur vëzhgimet eksperimentale në rend
hapësinor dhe kohor (Cellier, 2006). Për më tepër, simulimet kompjuterike të
proceseve dinamike në sistemin kardioqarkullues mund të zbatohen për një sërë
qëllimesh (Werner, 2002).
Ky kapitull përshkruan disa kategori dhe metoda të modelimit të sistemit
kardioqarkullues, si dhe disa zbatime të mundshme të këtyre modeleve, me qëllim
paraqitjen e një panorame të niveleve të ndryshme të modelimit. Në përfundim të këtij
kapitulli, diskutohen fushat e zbatimit për qasjet e paraqitura të modelimit dhe
avantazhet e disavantazhet e tyre.
Rrjedhja e gjakut në sistemin kardioqarkullues i bindet ligjeve të ruajtjes të
përshkruara nga ekuacionet përkatës. Përshkrimi i modeleve dinamike, ku bën pjesë
dhe sistemi kardioqarkullues, zakonisht bëhet nga një sistem ekuacionesh
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diferenciale. Në varësi të qëllimit të përdorimit të modelit dhe saktësisë së kërkuar
prej tij, bëhet përzgjedhja e përmasave të përshtatshme të tij, prej zero- deri në trepërmasore. Sasia e informacionit të dhënë rreth gjendjes së brendshme të sistemit
dallon metodat matematike modeluese (Cellier, 2006).:






metoda kuti e bardhë përshkruan si strukturën e brendshme të sistemit ashtu
dhe karakteristikat e kalimeve nga hyrja në dalje të sistemit. Në këtë metodë
përcaktohen gjithë parametrat dhe variablat e sistemit si dhe relacionet mes
tyre. Një kufizim serioz i kësaj metode është marrja parasysh e sassë së madhe
të proceseve dhe ndërveprimeve që luajnë rol në funksionimin e trupit si një i
tërë.
metoda kuti e zezë përshkruan vetëm karakteristikat e kalimeve, pra vetëm
relacionet midis hyrjeve dhe daljeve në sistem, pa dhënë informacion të
thelluar mbi strukturën e brendshme. Kufizim i kësaj metode është thjeshtësia
e saj dhe fakti se shpërfill jolinearitetin e ndryshimeve kohore.
Metoda kuti gri, e cila kombinon dy metodat e sipërpërmendura, përdor
njohuritë rreth strukturës së brendshme të sistemit për të përcaktuar strukturën
e brendshme të modelit.

Sistemi kardioqarkullues mund të konsiderohet si një rrjet i gjerë hidraulik nën
veprimin e një pompe pulsuese. Sjellje të ndryshme mund të vëzhgohen në pjesëza të
ndryshme të qarkut të mbyllur. Modelet 0D (të ashtuquajtur me parametra të
nyjëzuar) e shqyrtojnë si të njëtrajtëshme shpërndarjen e variablave themelorë
(shtypja, rrjedhja dhe vëllimi) brenda çdo ndarjeje të veçantë (organ, enë gjaku, etj.)
të modelit, në çdo çast të kohës. Modelet e përmasave më të larta marrin për bazë
ndryshimin e këtyre parametrave në hapësirë, siç ilustrohet në figurën 25.

Figura 25 paraqitje skematike e modeleve me parametra të nyjezuar dhe me parametra të
shpërndarë

Modelet 0D e përshkruajnë enën e gjakut (vaskulaturën) me anë të dy ekuacioneve
diferenciale për çdo ndarje, që përfaqësojnë ruajtjen e masës dhe të momentit si dhe të
një ekuacioni ekuilibri algjebrik që lidh vëllimin e segmentit me shtypjen në të.
Modelet 0D, që paraqesin përbërësit kryesorë të sistemit (segmentet e vaskulaturës
dhe zemrën me valvolat e saj), janë të përshtatshëm për studimin e shpërndarjes
tërësore të shtypjes, rrjedhjes dhe vëllimit të gjakut për kushte të caktuara fiziologjike.
Shpërndarja hapësinore e parametrave mund të përafrohet duke ndërtuar të
ashtuquajturit modele me ndarje ku secila ndarje supozohet të jetë homogjene dhe
përshkruhet nga një model i nyjëzuar.
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Në modelet 1D, ku efektet valore të transportit paraqiten lehtësisht, përshkruhet
ndryshimi i shpejtësisë së rrjedhjes në gjatësinë e enës së gjakut. Modelet 2D janë të
përshtatshme në rastin kur kërkohet përshkrimi i ndryshimit radial të shpejtësisë së
rrjedhjes në një tub me simetri boshtore. Përdorimi i modeleve 3D bëhet kur kërkohet
përshkrimi kompleks i rrjedhjes të gjakut në degëzime të enëve, në valvolat e zemrës,
në ventrikuj, etj. Modelet 1D, 2D dhe 3D quhen modele me parametra të shpërndarë.
Tabela 7 përmbledh zbatimet e llojeve të ndryshme të modeleve.
Tabela 7 Krahasimi i teknikave modeluese për studimet e dinamikës kardioqarkulluese

Modeli studimor

Me
parametra të
nyjëzuar
Me
parametra të
shpërndarë

0D
1D
2D
3D

Zbatimi sipas fushës së studimit

Dinamika tërësore kardiovaskulare në gjithë sistemin
kardioqarkullues;
Ndryshime të shtypjes dhe rrjedhjes së gjakut në zona lokale të
qarkullimit
Efekti i pasqyrimit të valëve të pulsuara gjatë transportimit
të gjakut në qarkullimin sistemik
Studimi i rrjedhjes lokale në enët e gjakut me simetri boshtore
Studime të rrjedhjes lokale në zona tre përmasore

4.2. MODELET 0D (MODELET E NYJËZUAR)
Përdorimi i modeleve është një mjet i dobishëm për të kuptuar funksionimin e një
sistemi real duke e thjeshtëzuar atë. Metodat e modelimit dhe produkti i tyre duhen
parë gjithmonë në këndvështrimin e zbatimeve të tyre (Cellier, 2006). Dy janë
zbatimet kryesore të simulimeve të proceseve fiziologjike: projektimi i pajisjeve të
reja mjekësore (p.sh. Werner, 2002; Simanski, 2008) dhe thellimi i njohurive rreth
funksionimit kompleks të këtyre sistemeve me shumë variabla (p.sh. Guyton, 1972;
Coleman, 1983; Lu, 2001; Magosso, 2001). Një kuptim më i mirë i sistemit
kardioqarkullues çon në trajtime mjekësore më efikase dhe më pak të kushtueshme.
Nga ana tjetër, simulimet e modeleve kardioqarkulluese mund të shërbejnë si
platformë testuese dhe mësimore për studentët e mjekësisë (p.sh. Coleman, 1983;
Abram, 2007). dhe ndikojnë ndjeshëm në pakësimin e eksperimenteve mbi kafshët.
Thjeshtësia në përfshirjen e përmirësimeve të shpeshta në një model ekzistues është
një aspekt i rëndësishëm. Po kaq i rëndësishëm është dhe kalibrimi i modelit i cili
konsiston në kontrollin e saktësisë së supozimeve të bëra nëpërmjet krahasimit të të
dhënave të simuluara me ato eksperimentale.
Në modelet 0D, që simulojnë në tërësi hemodinamikën e gjithë sistemit
kardioqarkullues, zbatohet analogjia midis rrjedhjes së gjakut në sistemin arterial dhe
rrymës në një qark elektrik. Analogjia fillon në anën e majtë të zemrës, ku shtypja e
gjakut varion nga një vlerë e vogël (pothuajse zero) në një vlerë të lartë (përafërsisht
120mmHg), e pastaj vazhdon në aortë dhe në arteriet sistemike, ku ndryshimi i
shtypjes është shumë i vogël për shkak të elasticitetit të arterieve të mëdha sistemike.
Gradienti i shtypjes së gjakut në pemën arteriale shtyn gjakun kundër impendancës
hidraulike, ashtu si gradienti i tensionit në një qark elektrik shtyn rrymën kundër
impendancës elektrike. Tërësia e humbjeve prej fërkimit, elasticitetit të enëve dhe
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inercisë së gjakut përfaqëson impendancën hidraulike, sikundër impendanca elektrike
përfaqësohet prej rezistencës, kapacitetit dhe induktivitetit të qarkut. Rrjedhja e gjakut
përshkruhet nga ekuacioni i vijueshmërisë për ruajtjen e masës, nga ligji i Puazelit për
gjendjen stacionare të rrjedhjes dhe nga ekuacioni i Navier-Stoks për gjendjen jostacionare. Analogjikisht, rryma elektrike në një qark përshkruhet nga ligjet e Kirkofit
për balancën e rrymave, nga ligji i Ohmit për gjendjen stacionare të varësisë tensionrrymë dhe nga ekuacionet e linjave të transmetimit për lidhjen tension-rrymë për
frekuencat e larta. Kështu, siç ilustrohet nga tabela 8, mund të përshkruhet fërkimi për
shkak të viskozitetit, inercia e rrjedhjes, kapaciteti i enës për shkak të elasticitetit të
saj, shtypja e gjakut dhe prurja e rrjedhjes, respektivisht me rezistencën R,
induktivitetin L, kapacitetin C, tensionin dhe rrymën në një qark elektrik. Për
rrjedhojë, mund të zbatohen metodat e studimit të këtyre qarqeve për të analizuar
dinamikën kardioqarkulluese.
Tabela 8 Analogjitë midis parametrave të dinamikës së fluideve, variablave fiziologjikë dhe
analogët e tyre elektrikë
Param. e fluideve
Variablat fiziologjikë
Analogu elektrik
Trysnia P[Pa=J/m3]
Shtypja e gjakut [mmHg]
Tensioni i burimit U[V=J/C]
3
Prurja F[m /s]
Fluksi i gjakut [L/s]
Rryma I[A=C/s]
Vëllimi i gjakut [L]
Ngarkesa q[C]
Vëllimi V[m3]
Viskoziteti η
Koef. Elastik
Inertësia

Rezist. e gjakut R  8  /  r
Kapac. enës gjakut [mL/mmHg]
Inertësia e gjakut [mmHg/s/mL]
4

Ligji i Poiseuille: F 

P
R



P r

Rezistenca elektrike R
Kapaciteti i kondesatorit C
Induktiviteti i bobinës L

4

8 

Ligji i Ohm: I 

U
R

Milišić dhe Quarteroni (Milišić, 2004) provuan se modelet 0D përshkruajnë enën e
gjakut me anë të një sistemi dy ekuacionesh diferencialë për çdo ndarje, (të cilët
përshkruajnë ruajtjen e masës dhe momentit), të cilëve u bashkangjitet një ekuacion
algjebrik ekuilibri (i cili lidh vëllimin e ndarjes me shtypjen brenda saj).
 dPhyrje
 Fhyrje  Fdalje
C 
dt

 L  dFdalje  R  F  P  P
dalje
hyrje
dalje

dt

Modelet e sistemit arterial, për të cilët ventrikuli i majtë dhe atriumi i djathtë i zemrës
përfaqësojnë kushtet kufitare, kanë evoluar duke u bërë më kompleksë me shtimin e
elementëve që përshkruajnë fenomene të caktuara fizike ose fiziologjike. Një numër i
konsiderueshëm modelesh 0D simulojnë sistemin arterial, duke filluar prej modeleve
të thjeshta Windkessel (WK) që i konsiderojnë venat si rezervuarë me shtypje zero
dhe gjithë pemën arteriale si një kondesator i vetëm të lidhur në paralel me një
rezistencë të vetme, deri tek modeli gjithëpërfshirës Guyton (Guyton, 1972) i cili
përshkruan në mënyrë specifike shumicën e degëzimeve arteriale si dhe disa
rregullatorë hormonalë. Këta modele mund të ndahen në modele me një-ndarje dhe
me shumë-ndarje.
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4.2.1. Modelet me një-ndarje:
Vitet e fundit një numër i konsiderueshëm modelesh të sistemit kardioqarkullues kanë
qenë objekt i studimeve të shumta. Një sistem ekuacionesh matematike që lidhin
variablat e sistemit, kryesisht shtypjen e gjakut dhe prurjen e tij, përshkruajnë këto
modele. Këta variabla ndërveprojnë me një numër parametrash (viskoziteti i gjakut,
diametri i enës, elasticiteti i mureve të enës, etj.), të cilat janë të vështira e gati të
pamundura për tu matur në mënyrë të drejtpërdrejtë. Parametrave të ndryshëm u jepet
një vlerë mesatare, që përputhet në mënyrë të arsyeshme me të dhënat eksperimentale.
Grodins (Grodins, 1959) ishte i pari që nisi modelimin global dinamik të sistemit
kardioqarkullues. Qysh atëherë, modelimi matematik është një mjet i pandarë nga
qasja eksperimentale për analizën hemodinamike.
Gjithë rrjeti arterial përshkruhet me një kombinim të vetëm rezistencë-induktivitetkapacitet (RLC). I pari model i tillë, i quajtur Windkessel, propozuar prej Stephen
Hales në 1733 (Halse, 1733), sugjeron se variacionet e shtypjes lidhen me elasticitetin
e enëve të mëdha. Kjo teori është formuluar matematikisht prej Otto Frank në 1899
(Frank, 1899), i cili përshkroi hemodinamikën e rrjetit arterial me anë të kompliancës
dhe rezisencës.
Ky model (figura 26a) konsiston në një kondesator C (që përshkruan vetitë
depozituese të arterieve të mëdha) të lidhur në paralel me një rezistencë R (që
përshkruan natyrën disipative të enëve periferike). Modeli Windkessel dy-elementësh
që përshkruan rënien e shtypjes në aortë gjatë diastolës përdoret edhe sot në praktikën
klinike për të vlerësuar kapacitetin total arterial kur njihet shtypja aortike dhe
rezistenca periferike. Ky model nuk merr parasysh venat, të cilat përshkruhen si fusha
të largëta me shtypje zero.
Kapaciteti i enëve të mëdha vepron si një balon ajri (Windkessel). Rezistenca ndaj
rrjedhjes së gjakut në rrjetin arterial sistemik gjendet kryesisht në arteriet më të holla
dhe në arteriola. Nuk është e mundur një ndarje strikte e arterieve kapacitive dhe
enëvë rezistive. Kjo për arsye se enët rezistive kanë kapacitetin e tyre gjithashtu dhe
arteriet e mëdha kapacitive kanë veti të vogla rezistive.
Modeli WK 2-elementësh tregon ndikimin e rëndësishëm në punën e zemrës të të dy
faktorëve: kapaciteti total arterial si dhe rezistenca periferike (rezistenca e gjithë
shtratit vaskular sistemik). Meqë ky model përshkruan gjithë pemën arteriale, me anë
të relacioneve shtypje-rrjedhje në hyrje të tij me dy parametrat që kanë kuptim
fiziologjik, nuk është e mundur të studiohen fenomene si përhapja valore dhe
pasqyrimet valore, të cilat shfaqen në brendësi të këtij rrjeti. Pavarësisht se ky model
nuk mund të përshkruajë komponentët e frekuencës së lartë që lidhen me pasqyrimet e
shtypjes në pemën arteriale, ai bën një përshkrim të mirë të shtypjes pulsuese të
ventrikulit të majtë.
Ky model u zgjerua në të ashtuquajturin Westkessel prej (Westerhof, 1969) duke futur
një rezistencë shtesë ZC (figura 26b) e cila përfaqëson impendancën karakteristike të
rrjetit arterial. Rezistenca totale Z C  R jep rezistencën totale të sistemit vaskular të
modelit RC kurse kapaciteti C jep cilësitë depozituese të rrjetit arterial për shkak të
elasticitetit të enëve të gjakut (Westerhof, 1971).
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Studimet in vivo kanë treguar se pavarësisht thjeshtësisë së tij, ky model Windkessel
tre-elementësh përmirësoi ndjeshëm simulimin e komponentëve të frekuencës së lartë
duke parashikuar saktë shtypjen sistolike dhe diastolike, vëllimin e pompuar nga
ventrikuli i majtë dhe punën e kryer prej tij (Burkhoff, 1988). Edhe pse ky model
përdoret gjerësisht në simulacionet kardiovaskulare, studimet in vivo kanë treguar se
ky model nënvlerëson shtypjen arteriale dhe prurjen aortike maksimale, nuk jep grafik
real të presionit aortik (Burkhoff, 1988).

Figura 26 Paraqitje skematike e qarqeve elektrike të modeleve Windkessel 2- dhe 3-elementëshe

Një konfigurim tjetër i modelit Westkessel (figura 26c) është studiuar prej Buratini
et.al. (Burattini, 1998), duke përshkruar karakteristikat arteriale me vendosjen e një
rezistence të vogël ZC në seri me kondesatorin C. Elementët ZC dhe C të vendosur në
këtë mënyrë përshkruajnë vetitë visko-elastike të mureve të enëve, në dallim nga
konfigurimi i përdorur prej (Westerhof, 1969) ku ZC përshkruan reflektimin e valëve
gjatë rrjedhjes. Edhe pse këta dy modele tre-elementësh janë ekuivalentë në një farë
shkalle, mbetet për tu shqyrtuar përparësia e reflektimit të valëve apo e vetive viskoelastike të enëve në karakteristikat arteriale.
Për të rritur saktësinë e modelit në paraqitjen e impendancës së enëve të gjakut, në
(Stergiopulos, 1992) i shtohet këtij modeli një element induktiv L (figura 27a) i cili
përshkruan efektin inercial të rrjedhjes së gjakut, duke prezantuar kështu modelin
Windkessel 4-elementësh. Një vendosje tjetër (figura 27b), e elementit induktiv është
studiuar prej (Burattini, 1982; Grant, 1987) dhe kërkues të tjerë (Kolh, 2000; Sharp,
2000). Elementi induktiv në seri ndikon në impedancën arteriale hyrëse vetëm në
frekuenca të larta dhe jo në ato të ulëta.

Figura 27 Paraqitje skematike e qarqeve elektrike të modeleve Windkessel 4-elementëshe

Studimet e kryera (Deswysen, 1980) kanë treguar se prej gjithë modeleve Windkessel
të përmendur më lart modeli i (Grant, 1987) riprodhon më mirë të dhënat për
karakteristikat e impendancës vaskulare.
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Figura 28 paraqet impedancën e matur aortike së bashku me vlerat e saj të
parashikuara nga modelet 2-WK, 3-WK dhe 4-WK. Modeli 2-WK qartazi dështon në
rangun e frekuencave të larta, ndërsa 3-WK është më i pasaktë në frekuenca shumë të
ulëta.

Figura 28 Krahasimi i vlerave të matura dhe atyre të parashikuara nga modelet për impedancën
aortike (adaptuar prej (Westerhoff, 2010, f.176))

Sa më shumë elementë të futen në një model, aq më shumë vështirësohet identifikimi
i parametrave të tij. Me shtimin e një elementi të vetëm në modelet 4-elementësh,
identifikimi i parametrave vështirësohet më shumë se për modelet 2- dhe 3elementësh.
Për përmirësmin e mëtejshëm të modeleve arteriale, një grup kërkuesish në punimin e
tyre (Jager et.al., 1965) kanë paraqitur shtimin e elementëve të tjerë R dhe L (figura
29) për të simuluar impendancën e rrjedhjes laminare (efekti mëngë), por ky model
nuk është eksploruar nga kërkues të tjerë për shkak të kompleksitetit të tij.

Figura 29 Paraqitje skematike e qarkut që ilustron “efektin mëngë”

Modelet e shtjelluara më sipër përshkruajnë kryesisht karakteristikat e rrjedhjes dhe
shtypjes në aortë dhe në arteriet ku pulsimet e shtypjes në skajin venoz janë të
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papërfillshme. Por, në rastin e qarkullimit koronar dhe pulmonar pulsimet e shtypjes
në vena luajnë rol të rëndësishëm (Frasch, 1996). Kështu, shtimi i elementëve të tjerë
R, C dhe L mundëson përshkrimin e karakteristikave të rrjedhjes në vena duke çuar
kështu në modelet 5- dhe 6-elementësh. Studimet in vivo të paraqitura në (Frash et.al.,
1996) treguan se modelet 5-elementësh bëjnë një përshkrim më të mirë të dinamikës
së mikroqarkullimit dhe se modelet 6-elementësh përshkruajnë më mirë kontributin e
sistemit venoz në qarkullimin sistemik, krahasuar me modelet Windkessel 2-, 3- dhe
4-elementësh.
4.2.2. Modelet me shumë-ndarje
Modelet me shumë-ndarje janë zhvilluar për të korrektuar pamundësinë e modeleve
me një-ndarje për të llogaritur shtypjen dhe rrjedhjen në segmente të veçantë të enës
duke qenë se e trajtonin sistemin vaskular si një bllok të vetëm. Në modelet me
shumë-ndarje qarkullimi sistemik copëtohet në një numër segmentesh (ndarjesh) secili
prej të cilëve përshkruhet nga një kombinim RLC sipas karakteristikave lokale të
enës, si p.sh. figura 31, adoptuar prej (Avolio, 1980). Këto ndarje kombinohen duke
dhënë modelin e plotë të gjithë rrjetit arterial (figura 30).

Figura 30 Shembull i modelit me shumë ndarje (ao: aorta; at: arteriet; al: arteriolat; kp: kapilarët;
vn: venat)

Qarkullimi sistemik mund të copëtohet, në varësi të qëllimeve specifike të përdorimit
dhe saktësisë së kërkuar prej modelit, për të dhënë hollësi rreth një zone në shqyrtim,
ndërsa ndarjet e tjera mund të grumbullohen duke përdorur elementë më pak të
sofistikuar. Një fleksibilitet i tillë në ndërtimin e modeleve përbën një mjet të
fuqishëm për simulimet kardioqarkulluese.
Karakteristikat e segmenteve të enëve janë përgjithësisht të ndryshme nga ato të
sistemit si i tërë. Në (Milišić, 2004) dhe (Formaggia, 2003) përshkruhen hollësisht 4
konfigurimet tipike të përshtatshme për segmentet e enëve të gjakut, emërtimet dhe
skemat e të cilave paraqiten në figurën 20.

4.3. DISKUTIME
Sistemi kardioqarkullues është shumë kompleks dhe shumë pyetje rreth tij janë ende
pa përgjigje. Hulumtimi i përshkruar në këtë kapitull shqyrton modelet arteriale 0D të
publikuara dhe bën një pasqyrë të zhvillimit dhe zbatimeve të tyre.
Modelimi matematik përbën një mjet të fuqishëm për thellimin e kuptimit të
funksionimit të sistemit kardioqarkullues dhe për zbatime në teknologjinë e pajisjeve
mjekësore. Gjithashtu ai shërben si mjet ndihmës në diagnostikën jo-invazive dhe në
përgatitjen e kardiokirurgëve.
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Shumë kërkues modelojnë sistemin vaskular në segmente që përfaqësojnë aortën,
arteriet, arteriolat, kapilarët dhe venat (Beyar, 1987; Santamore, 1991; Ursino, 1998;
Žáček, 2008). Meqë rrjedhja në aortë dhe në arteriet (që janë elastike) është pulsuese,
duhet marrë parasysh kombinimi RLC i të tre elementëve. Meqë në arteriola dhe
kapilarë (me mure relativisht të ngurta) rrjedhja është e qëndrueshme dhe mbizotëron
fërkimi, një element rezistiv është mëse i mjaftueshëm. Efekti inercial shpërfillet në
vena (pasi kanë kapacitet të madh dhe rrjedhja është relativisht e qëndrueshme) duke
bërë të mjaftueshëm kombinimin RC për të përshkruar karakteristikat e rrjedhjes.
Disa modele me shumë-ndarje (Werner, 2002; Lu, 2001) dhe (Noordergraaf, 1963;
O’Rourke, 1980; Ursino, 1999; Olansen, 2000; Heldt, 2002; Ursino, 2003; Chen,
2008), shqyrtojnë shpërndarjen e shtypjes dhe karakteristikat e rrjedhjes në çdo
degëzim të enëve. Modele kaq komplekse si p.sh. (Avolio, 1980) dhe (Noordergaaf,
1963; O’Rourke, 1980), edhe pse përshkruajnë me saktësi sistemin, paraqesin
vështirësi praktike në gjetjen e vlerave të sakta për shumë nga parametrat.
Studimi i ndërveprimeve të sistemit kardioqarkullues me sistemin e frymëmarrjes,
nervor, dhe atë tretës, do të çojë në zhvillimin e modeleve më të plota. Deri tani
modelet 0D janë përdorur gjerësisht në diagnostikimin dhe trajtimin klinik, por është
koha që në bashkëpunim me komunitetin mjekësor të personalizohen këto modele
sipas kushteve të caktuara fiziologjike dhe patologjike të pacientëve.

Figura 31 Modeli me 128 ndarje modeluar nga (Avolio, 1980) për të përshkruar sistemin arterial
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KAPITULLI V

MODELET WINDKESSEL PËR STUDIMIN E SISTEMIT
KARDIOQARKULLUES

5.1. HYRJE
Sistemi nervor, endokrin dhe ai kardioqarkullues, janë përgjegjës për veprimtaritë
jetësore të organizmit njerëzor. Sistemi nervor është përgjegjës për transmetimin e
impulseve, ndërsa ai endokrin për rregullimin e funksioneve të caktuara fiziologjike.
Sistemi kardioqarkullues siguron transportin e lëndëve ushqyese drejt organeve dhe
largimin e mbeturinave metabolike prej tyre. Është gjithashtu përgjegjës për
shkëmbimin e gazeve në organe, si dhe për rregullimin e temperaturës trupore në
kushte të ndryshme fiziologjike.
Sipas raportimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (2), sëmundjet që lidhen me
çrregullime të funksionimit të sistemit kardioqarkullues janë shkaku kryesor i
vdekjeve në botë. Për sa i takon Shqipërisë, vdekshmëria për shkak të patologjive
kardiovaskulare është 537 (për 100.000 banorë), përkundrejt një mesatareje të
Europës Perëndimore prej 187 dhe një mesatareje botërore prej 372(3).
Rritja e saktësisë së matjes së presionit arterial, si element kyç në diagnostikimin dhe
prognozën e sëmundjeve kardioqarkulluese, është një nga motivet për zhvillimin e
modeleve të këtij sistemi. Nga ana tjetër, për shkak të kompleksitetit të funksionimit
të organizmit të njeriut, njohja e parimeve dhe ligjësive në themel të këtij funksionimi
paraqet vështirësi të shumta edhe për specialistët e shkencave mjekësore. Për këto
arsye, dhe të tjera të përshkruara gjerësisht në (Kokalari, 2011), qasja modelistike
është një mjet shumë efikas në studimin, analizën dhe të kuptuarit e funksionimit të
sistemit kardiovaskular. Ndërtimi i modeleve dhe simulimi kompjuterik i tyre merr
rëndësi të veçantë kur përdoret në mësimdhënie në auditorët ku përgatiten
kardiokirurgët e ardhshëm dhe në laboratorët ku trajnohen specialistët e shkencave
mjekësore.
Modelet për rrjetin arterial mund të ndahen në dy grupe: (a) modelet e linjave të
transmetimit (të quajtur: me parametra të shpërndarë) dhe (b) modelet Windkessel
(WK) (të quajtur: me parametra të nyjëzuar (Snyder, 1968; Westerhof, 1969).
Grupi i parë, modelet e linjave të transmetimit përqëndrohen në hollësitë e
gjeometrisë së enëve të veçanta të gjakut (arteriet torakike, abdominale, të kokës dhe
të gjymtyrëve) (Westerhof, 1969).
(2)
(3)

Online në faqen zyrtare të OBSH: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317
Online në faqen zyrtare të OBSH: www.who.int/entity/whosis/whostat2007.pdf
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Grupi i dytë, modelet Windkessel, gjejnë përdorim të gjërë në studimin e funksionimit
të sistemit kardioqarkullues me anë të madhësive si presioni dhe fluksi i gjakut në
pemën arteriale (Stergiopulos, 1999; Westerhof, 1969). Ndërtimi i modeleve të tillë
bazohet në analogjinë me qarqet elektrike ku: presioni arterial përshkruhet nga
tensioni në qark; prurja e gjakut përshkruhet nga rryma elektrike në qark; rezistencat
në rrjedhjen e gjakut për shkak të viskozitetit brenda arterieve apo enëve periferike të
gjakut përshkruhen nga rezistencat elektrike; kapaciteti (komplianca) vëllimor i enëve
të gjakut, që i lejon të depozitojnë sasi të madhe gjaku, përshkruhet nga kondesatorët
elektrikë; dhe inercia e rrjedhjes së gjakut përshkruhet nga elementët induktivë
(induktorët). Ishte O.Frank (1899) (Sagawa, 1990) që formalizoni matematikisht
idenë e hedhur më hershëm nga S.Hales (1733) për ndërtimin dhe përdorimin e
modeleve WK si mjet studimor për sistemin e qarkullimit të gjakut. Modeli WK, për
të përshkruar pompimin e gjakut prej zemrës dhe rrjedhjen e tij në pemën arteriale,
bazohet në analogjinë me pompat e vjetra të zjarrfikëseve(4).
Uji pompohej periodikisht prej zjarrfikësve drejt një baloni me ajër (Figura 32). Ajri i
ngjeshur prej ujit të pompuar e shtynte atë drejt tubit dalës me një rrjedhje të
njëtrajtshme. Ngjashmëria me sistemin kardioqarkullues nis prej ventrikulit të majtë
të zemrës me pompimin e gjakut në trysni që varion  0  120mmHg . Gjaku i pompuar
hyn fillimisht në aortë dhe më tej qarkullon në arteriet sistemike ku ndryshimet e
trysnisë janë gati të papërfillshme për shkak të elasticitetit të këtyre enëve të mëdha të
gjakut.

Figura 32 Paraqitje skematike e parimit të modelit WK

Kjo analogji rezultoi në zhvillimin e modelit më të thjeshtuar WK 2-elementësh
(figura 34), që paraqitej prej një qarku elektrik me një kondesator C dhe një rezistencë
(4)

Nga gjermanishtja: “windkessel” do të thotë “balon ajri”
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R. Modeli fillestar përshkruante rrjedhjen e gjakut në dalje të ventrikulit dhe në hyrje
të aortës, por ai mund përdoret (pa përfshirë domosdoshmërisht zemrën) për të
përshkruar rrjedhjen në arteriet sistemike: kondesatori përfaqëson kapacitetin
depozitues të arterieve të mëdha elastike (p.sh. aorta), ndërsa rezistenca përfaqëson
rezistencën e arterieve të holla (p.sh. arteriolat).
Në modelin e zgjeruar 3-elementësh (figura 37), një element rezistiv shtesë ZC
përfaqëson impedancën karakteristike të enëve të mëdha kapacitive. WK 3elementësh shërben më së miri për të vlerësuar të dhënat eksperimentale pasi paraqet
në mënyrë më realiste presionin dhe fluksin e rrjedhjes së gjakut (Westerhof, 1971;
Fogliardi, 1996; Lambermont, 1997).
Zgjerimet drejt modeleve WK 4-elementëshe përfshijnë një element induktiv që
përfaqëson inercinë e rrjedhjes së gjakut (Lambermont, 1997; Stergiopulos, 1999). Në
këto modele, elementi induktiv L mund të vendoset në në seri (modeli 4-WK-s, figura
39a) ose paralel (modeli 4-WK-p, figura 39b) me impedancën karakteristike ZC
(Segers, 2008).
Në kontekstin e gjerë të kërkimeve për funksionimin e sistemit kardioqarkullues,
krahasuar me studimet e vrullshme rreth zemrës dhe qarkullimit arterial, studimet për
hemodinamikën venoze nuk kanë pasur të njëjtën vëmendje. Sistemi venoz sillet si ai
arterial: rrjedhja pulsuese përhapet në një rezervuar të ndryshueshëm me kohën (WK).
Sistemi venoz modelohet si një version analog, por i përmbysur në funksionalitet, me
modelin WK arterial (Wang, 2006). Kështu modeli WK venoz jo vetëm përdoret me
sukses për studimin e variacionit të fluksit dhe presionit të gjakut në vena, por në
kombinim me WK arterial mundëson gjithashtu zhvillimin e modeleve komplekse të
sistemit kardioqarkullues si i tërë.
Zhvillimi i modeleve të tillë paraqet përparësi për shkak të thjeshtësisë në zgjidhjen
matematike të ekuacioneve diferenciale jo shumë të ndërlikuar mbi të cilat ndërtohen.
Megjithatë, nuk është e thjeshtë për të vlerësuar me anë të matjeve të fluksit dhe
presionit të gjakut, parametrat e shumtë (rezistenca, kapacitete dhe induktivitete) të
elementëve përkatës (Snyder, 1968; Westerhof, 1971; Stergiopulos, 1999).

5.2. METODOLOGJIA e ndërtimit të modeleve WK
Për të kuptuar më mirë ndërtimin dhe funksionimin e modeleve WK kujtojmë që
sistemi kardioqarkullues (figura 13a) përbëhet nga zemra (me katër dhomëzat dhe
katër valvolat e saj); qarkullimi sistemik (enët e gjakut në trup); qarkullimi pulmonar
(enët e gjakut në mushkëri); rregullatorët nervorë dhe biokimikë (të cilët modifikojnë
parametrat e enëve të gjakut në mënyrë që të rregullojnë fluksin dhe presionin e tij në
përputhje me kërkesën e organeve).
Brenda këtij sistemi, aorta është arteria më e madhe, që nis prej ventrikulit të majtë të
zemrës dhe degëzohet në arterie më të holla. Zemra pompon gjakun në cikël të
mbyllur në qarkullimin sistemik në mënyrë të ngjashme me valët pulsuese. Në
funksionimin e këtij sistemi ndikojnë në intervale të ndryshme kohore edhe organe
(p.sh. veshkat); sisteme (p.sh. endokrin), ose mekanizma të tjerë si: metabolizmi;
ushtrimet fizike; etj.
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Modelet WK janë tërheqës për faktin se elementët elektrikë marrin kuptim fiziologjik:
enët e gjera të gjakut trajtohen si kondesatorë (depozitojnë sasi të madhe gjaku për
shkak të elasticitetit të tyre(5)), kurse enët e holla trajtohen si rezistenca (për shkak të
rezistencës që has rrjedhja e gjakut në to). Edhe pse dallimi i enëve të gjakut mbi këtë
bazë është idealizim, ky model rezulton efikas në praktikë. Modelet WK janë analogë
me Ligjin e Puazelit për sistemet hidraulike. Për modele të tillë të sistemit
kardioqarkullues përdoret ekuivalenti elektrik (figura 33).
Për sistemet hidraulike ekuacioni për enët e holla (rezistive) të gjakut mund të
shkruhet (Tsanas, 2009): F2   P1  P2  / R .
Ndërsa ekuacioni për enët e gjera (kapacitive) mund të shkruhet (Tsanas, 2009):
V  V0  C  P


 dV (t ) / dt  F1  F2

C

dP (t )
dt

 F1  F2

ku F është fluksi i rrjedhjes, C kapaciteti (komplianca), R rezistenca, P presioni dhe V
vëllimi i gjakut. V0 është vëllimi hipotetik i gjakut në presionin zero. Këta
ekuacionedo të përdoren më poshtë në analizën e modeleve të veçanta WK.
Në model mund të shtohen më shumë elementë R, C dhe L, duke e segmentuar rrjetin
arterial, për ta bërë modelin më realist, por njëkohësisht edhe më kompleks
(Stergiopulos, 1999). Mjetet për analizën e relacioneve matematike midis madhësive
fiziologjike luajnë një rol të rëndësishëm në të kuptuarit e fiziologjisë njerëzore.

Figura 33 Analogjia midis qarkut elektrik dhe sistemit hidraulik

5.2.1. Modeli i fluksit të gjakut në aortë
Siç u përmend fluksi i gjakut në aortë F(t) prej ventrikulit të majtë gjatë ciklit kardiak
(prej 0,8sek) përshkruhet nga i(t) e cila mund të modelohet si një sinusoidë. Kjo
sinusoidë modelohet me amplitudë F0 në sistolë dhe zero në diastolë për shkak se në
diastolë ventrikujt janë të relaksuar dhe prej zemrës nuk hyn gjak në aortë. Kjo do të
shërbejë dhe si kusht fillestar për të llogaritur F0. Faktin që, sipas librave të
fiziologjisë (Guyton, 2006), zemra e një njeriu normal pompon gjatë një cikli kardiak
rreth V  80cm3 mund ta shfrytëzojmë për të përftuar konstanten F0. Kështu nëse Ts
2
është intervali kohor i procesit sistolik ( Tsistolë  Tciklit ), mund të shkruajmë:
5

(5)

Aorta në dalje të zemrës dhe aorta torakike kontribuojnë me 50% të komplianës totale arteriale.

47

Kapitulli V – Modelet Windkessel për studimin e sistemit kardioqarkullues

t

 F0 sin
Ts
F (t )  
0


në sistolë 0  t  tsistolik
në diastolë tsistolik  t  tciklit

Nga analogjitë e përmendura më lart, fluksi i gjakut analog me rrymën elektrike, dhe
vëllimi analog me ngarkesën elektrike shkruajmë:
i (t ) 

dq
dt

~

F (t ) 

dV
dt

F (t )  F0  sin
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 sin 
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 F (t )dt   dV  V
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Ts
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0
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 F (t )dt  dV

t
Ts

  t
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 dt  80


  80


 t   t 
sin 
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  80
 Tsistolik   Tsistolik 
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  cos(
)
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Tsistolik
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0

Nëse marr si vlera për periodën e ciklit kardiak Tciklit  0,8sek dhe për periodën e
2
2
sistolës Tsistolik   Tciklit   0,8  0,32sek do të kem zbatimin numerik
:
5
5
0,32 
  0,32  
  0 
   cos
   cos
  80

 
0,32  
0,32  
0,32
80  
F0 
 2  80
 F0 
 392, 7ml / s

0, 64
F0 

Pra fluksi i gjakut në aortë për gjithë ciklin kardiak do të modelohet matematikisht
nga sistemi:

t

392, 7  sin
0,32
F (t )  
0


0  t  tsistolik
tsistolik  t  tciklit

Tabela 9 Kodi në MatLab R2011a për Fluksin e gjakut në aortë
%Fluksi i gjakut ne aorte
t = 0:0.01:3;
Bf = 392.7*sin(pi*t/0.32);
Bf(Bf<0)=0;
plot(t, Bf), axis([0 3 -10 410]), xlabel('koha (sec)'),
ylabel('Fluksi i gjakut ne aorte (ml/s)'), title('Fluksi i gjakut ne
aorte')
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Figura 34 Ecuria kohore e fluksit të gjakut në aortë sipas modelit të ndërtuar

5.2.2. Modeli arterial Windkessel 2-elementësh (2-WK)
Figura 34 paraqet modelin WK 2-elementësh, i cili konsiston në lidhjen në paralel të
një rezistence R dhe të një kondesatori C. Ky është prezantimi më i thjeshtë që
përshkruan gjendjen hemodinamike. Ky model shpërfill venat e gjakut, duke i
konsideruar ato si fusha të largëta me presion zero (Wang, 2006). Në analogun
elektrik, ky model, gjatë një cikli kardiak, merr në konsideratë efektin e kompliancës
arteriale të përfaqësuar nga elementi kapacitiv (C në cm3 / mmHg ) dhe rezistencës
periferike të sistemit arterial (ose pulmonar) sistemik të përfaqësuar nga elementi
rezistiv (R në s  mmHg / cm3 ). Fluksi i rrjedhjes së gjakut prej zemrës ( i (t ) në cm 3 / s )
drejt aortës (ose arteries pulmonare) është analog me rrymën elektrike në qark (figura
33). Presioni i gjakut në aortë ( P (t ) në mmHg), ose arterien pulmonare, modelohet si
tensioni elektrik i ndryshueshëm me kohën u (t ) .

Figura 35 WK 2-elementësh (2-WK): elementi kapacitiv C përfaqëson aftësinë depozituese të
enëve të mëdha elastike; elementi rezistiv R përfaqëson rezistencën totale periferike

49

Kapitulli V – Modelet Windkessel për studimin e sistemit kardioqarkullues

Në qarkun e figurës 35, iC dhe iR janë përkatësisht rrymat në elementin kapacitiv dhe
atë rezistiv.
Rënia e tensionit në kondesator do të jetë uC  Q / C ku Q është ngarkesa e çastit në
kondesator ( iC  dQ / dt ); kurse rëna e tensionit në rezistencë sipas ligjit të Omit do të
jetë: uR  iR  R .
Për rëniet e tensionit sipas ligjit të parë të Kirkofit mund të shkruajmë:
u (t )  uC  uR  u (t )  Q / C  iR  R
Rryma në elementin rezistiv:
iR 

uR
R

Rryma në elementin kapacitiv:
C

Q
uC

 Q  C  uC


 dQ  C  duC 
duC

  iC  C 
dt
dQ 
iC 

dt 

Duke i zëvendësuar shprehjet e mësipërme për iC dhe iR në ligjin e dytë të Kirkofit
i (t )  iR  iC marrim:
i (t ) 

u (t )
du (t )
C
R
dt

Për nxjerrjen e ekuacionit të mësipërm diferencial që paraqet lidhjen midis fluksit të
rrjedhjes F (t )  i  t  dhe trysnisë së lëngut P(t )  u  t  , është bërë supozimi se
vëllimi i ajrit në dhomëzën WK dhe shtypja e tij janë përpjestimore (Hauser, 2012).
E rishkruajmë këtë shprehje duke përdorur simbolikën përkatëse sipas analogjisë së
përmendur midis qarqeve elektrike dhe sistemeve hemodinamike:
F (t ) 

P(t )
dP(t )
C
R
dt

Pra duke përdorur shprehjen që kemi gjetur më lart për fluksin aortik, do të kemi që
funksioni që paraqet varësinë kohore të shtypjes arteriale shkruhet:

t

P(t )
dP(t ) 392, 7  sin
C

0,32
R
dt
0


50

në sistolë
në diastolë

Teknika fizike në diagnostikën kardiovaskulare – Isidor Kokalari

Tani mund të zgjidh këtë ekuacion të fundit dhe pastaj të gjej grafikët për ecurinë
kohore të shtypjes së gjakut të modeluar sipas Windkessel 2-elementësh.
 Shtypja P(t) në sistolë:

Ekuacioni diferencial për 2-WK mund të shkruhet:
P(t )
dP(t )
 t
C
 392.7  sin
R
dt
0.32

 Shtypja P(t) në diastolë:

Gjatë këtij intervali kohor muskujt e zemrës relaksohen, ventrikuli i majtë zgjerohet
(pra nuk ka fluks gjaku në aortë) dhe F  0 . Pra ekuacioni do të shkruhet:
dP(t ) 1

 P(t )  0
dt
RC
Ky ekuacion diferencial zgjidhet si më poshtë:
dP(t )
1

 P(t )
dt
RC
dP(t )
1

 dt
P(t )
RC
ln P(t )  

1
 t  k1
RC

1
 P(t )  dt
RC
dP(t )
1
 P(t )    RC  dt



dP(t )  




t
 1

P (t )  exp  
 t  k1   e RC  e k1
 RC

t

P(t )  A  e RC
Ku është përdorur shënimi ek1  A dhe k1 është një konstante integrimi. Për të
përcaktuar konstanten A, shikoj kushtet fillestare në fillim dhe në fund të diastolës.
Pra nëse konsideroj si çast fillestar fillimin e diastolës (t=0,32sec), i cili korrespondon
me çastin përfundimtar të sistolës, do të kemi që shtypja korresponduese – shtypja e
gjakut në aortë në çastin fund-sistolik (fillim-diastolik) – do të jetë:

P(t  0,32)  Pfund-sistolik  Pfillim-diastolik  A  e

0,32
RC =120mmHg

Duke e zgjidhur këtë ekuacion të fundit kundrejt A-së, dhe duke përdorur vlerat
R  1 mmHg  s / ml dhe C  1 ml / mmHg të marra prej literaturës së përzgjedhur për
këtë studim (p.sh. Westerhof, 1971, shiko dhe tabelën 13), gjej: A  165, 2553mmHg .
Pra ekuacioni për shtypjen diastolike të gjakut në aortë do të jetë:
t

Pdiastolik , aortë (t )  165, 2553  e RC
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Siç është përmendur në këtë material, për një njeri normal, shtypjet fund-sistolike dhe
fund-diastolike merren përkatësisht 120mmHg dhe 80mmHg. Nëse pranojmë se cikli
kardiak zgjat 0,8 sekonda, dhe nëse përdorim si interval të sistolës
2
tsistolik   0,8  0,32sec do të presim që formula e mësipërme të na japë vlerën
5
80mmHg për shtypjen diastolike në fund të intervalit prej 0,8 sekondash kur
përfundon diastola, që korrespondon në modelin tonë me çastin kur fillon sistola.
Nëse përdor tabelën 13 për vlerat e R  1 mmHg  s / ml dhe C  1 ml / mmHg
llogaritjet tregojnë:
Pdiastolik ,aortë (t  0,8)  165, 2553  e 0,32  74, 254 mmHg

Siç vihet re, marrim një vlerë jo shumë larg 80mmHg që presim. Kështu për këtë
model 2-WK ne propozojmë një qasje tjetër, duke mos përdorur vlerat e hasura në
literaturën e cituar më lart. Ne propozojmë:
Zgjidhjen e ekuacionit diferencial që përshkruan modelin 2-WK
shikojmë në dy çastet ekstreme të diastolës, dmth:

P (t )  A  e

t
RC

ta

0,32

RC  120mmHg
P
(
t
0,32)

P
A

e



fillim-diastolik

0,8
 P(t  0,8)  P
RC  80mmHg


e
A
fund-diastolik


E zgjidhim këtë sistem kundrejt A-së dhe prodhimit RC.
A  120  e

0,32
RC

 80  e

0,8
RC

0,8

0,8 0,32
0,48

3 e RC
 0,32  e RC RC  e RC
2
RC



e

ln


3
 ln  e
2


0,48
RC







ln1,5 

0, 48
RC



RC 

0, 48
0, 4054651

RC  1,18
Për këtë vlerë të gjetur të prodhimit RC  1,18 gjejmë tani vlerën e A-së:
A  157,5 mmHg
Nëse në vend të vlerave R  1 mmHg  s / ml dhe C  1 ml / mmHg të marra prej
literaturës së sipërcituar, do të përdorim për modelin tonë vlerat
R  0,97 mmHg  s / ml dhe C  1, 22 ml / mmHg do të kishim një përafrim më të mirë
pasi ofron vlera më afër vlerave teorike në dy çastet ekstremet të diastolës:
0,32

0,971,22
 120, 089 mmHg
 P(t  0,32)  Pfillim-diastolik  157,5  e

0,8

0,971,22
 79,955 mmHg
 P(t  0,8)  Pfund-diastolik  157,5  e
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Ky rezultat, afër vlerës së pritshme, tregon se ky model dhe kjo formulë për shtypjen
mund të përdoren për të modeluar shtypjen aortike diastolike në mënyrë të
pranueshme. Pra përfundimisht shtypjen arteriale diastolike sipas 2-WK e modelojmë
me:

P (t )  157,5  e

t
RC

ku R  0,97 mmHg  s / ml dhe C  1, 22 ml / mmHg

Figura 36 paraqet ndërfaqen grafike ku përdoruesi i modelit (mjek, student, etj.) mund
të futë të dhënat për shtypjen diastolike (nga matja e tensionit arterial) të një individi
(shtypja diastolike e matur rezulton p.sh. 65mmHg). Simulimi jep mundësinë që kjo
vlerë e matur të krahasohet gjithashtu me vlerat simuluara nga Windkessel 2elementësh për një individ të shëndoshë (shtypja arteriale e të cilit është
120/80mmHg). Kjo ndërfaqe vizuale me grafikët përkatës të paraqitur është ndërtuar
me kodin si më poshtë:
Tabela 10 Kodi në MatLab R2011a për krahasimin e kurbave 2-WK të shtypjes aortike normale
dhe të matur në diastolë

%Shtypja aortike normale dhe e matur (modeluar sipas
Windkessel 2-elementësh)
function varargout = shtypjaAortikeWK2(varargin)
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',
mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @shtypjaAortikeWK2_OpeningFcn,
...
'gui_OutputFcn', @shtypjaAortikeWK2_OutputFcn,
...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback',
[]);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
function shtypjaAortikeWK2_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles,
varargin)
handles.output = hObject;
guidata(hObject, handles);
function varargout = shtypjaAortikeWK2_OutputFcn(hObject, eventdata,
handles)
varargout{1} = handles.output;
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
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get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
S = get(handles.edit1,'String');
if isempty(S)
fprintf('Error: Enter Data\n');
else
t = 0:0.01:3;
R = 0.67;
C = 1.18;
PtWK2 = 120 *exp(-t/(R*C));
PtWK2P = str2num(S) *exp(-t/(R*C));
plot(t, PtWK2,t, PtWK2P,'r--'), xlabel('Koha(sec)'),
ylabel('Shtypa aortike (mmHg)'), title(''), axis([0 3 0
str2num(S)+25]), legend('Normale','Pacienti')
end

Figura 36 Ecuria kohore e shtypjes aortike në diastole për një situatë normale (vijë e
pandërprerë) dhe e matur (vija e ndërprerë) e modeluar sipas Windkessel 2-elementësh

Tabela 11 paraqet kodin e shkruar për të simuluar shtypjen aortike gjatë gjithë ciklit
kardiak me anë të modelit 2-WK ku kemi përdorur vlerat e përzgjedhura prej nesh
R  0,97 mmHg  s / ml dhe C  1, 22 ml / mmHg . Figura 37 grafikon shtypjen aortike
sipas modelit 2-WK me parametrat e përzgjedhur prej nesh.
Tabela 11 Kodi në MatLab R2011a për shtypjen aortike gjatë ciklit të plotë kardiak
% vlerat e parametrave R dhe C te rekomanduara prej nesh
% vlerat e Z dhe L merren zero pasi kemi modelin 2-WK
R = 0.97;
C = 1.18/R; %vlera e C del 1.22
Z = 0;
L = 0;
%----------------------------------% funksioni qe modelon fluksin aortik ne systolë
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F = '392.7*sin(pi*t/0.32)';
Fd1 = diff(F);
Fd2 = diff('392.7*sin(pi*t/0.32)',2);
ek = '(1+Z/R)*F+(L/R+C*Z)*Fd1+C*L*Fd2=1/R*P+C*DP';
ek1 = subs(ek,
{'F','Fd1','Fd2','R','C','Z','L'},{F,Fd1,Fd2,R,C,Z,L});
%ezplot(dsolve(char(ek1),'P(0)=80'),[0 0.32']);
pp = ezplot(dsolve(char(ek1),'P(0)=80'),[0 0.32']); set(pp,
'linestyle', '-');
hold on;
cond = ['P(0.32)=',
num2str(subs(dsolve(char(ek1),'P(0)=80'),'t',0.32))];
%---------------------------------------------------------% Funksioni qe modelon fluksin aortik ne diastole
F = '0';
Fd1 = diff(F);
Fd2 = diff(F,2);
ek2 = subs(ek,
{'F','Fd1','Fd2','R','C','Z','L'},{F,Fd1,Fd2,R,C,Z,L});
%ezplot(dsolve(char(ek2),cond), [0.32 0.8]);
pp = ezplot(dsolve(char(ek2),cond), [0.32 0.8]); set(pp, 'linestyle',
'-');
axis([0 0.8 60 140])
title('Shtypja aortike për një cikël kardiak sipas 2-WK me parametrat
tanë')
xlabel('koha (sec)')
ylabel('shtypja aortike (mmHg)')
hold on;
clear;

Figura 37 Shtypja aortike sipas 2-WK me parametrat e rekomanduar prej nesh

Me këtë model nuk mund të studiohen fenomene valore që ndodhin brenda pemës
arteriale si p.sh. natyra valore (ose pulsuese) e rrjedhjes, reflektimet e valëve, etj
(Westerhof, 2009). Ky model thekson faktin se ngarkesa e zemrës ndikohet si nga
rezistenca totale periferike ashtu dhe nga komplianca totale arteriale dhe se të dyja
janë njësoj të rëndësishme.
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5.2.3. Modeli arterial Windkessel 3-elementësh (3-WK)
Për të korrigjuar mospërputhjet sasiore midis presionit të matur në systolë dhe vlerave
të parashikuara nga 2-WK, në modelin e përshkruar në (Westerhof, 1969) shtohet për
herë të parë një element rezistiv ZC që përshkruan impedancën karakteristike në hyrje
të aortës (figura 37). Elementi rezistiv ZC i shtuar në seri me kombinimin R-C të
skemës 2-WK të sipërpërmedur, përshkruan rezistencën e gjakut për shkak të
valvolave aortike (ose pulmonare). Modeli 3-WK përshkruan më së miri fenomenet
valore të frekuencave të larta por jep parashikime të gabuara për frekuencat e ulëta
(Lambermont, 1997; Segers, 2008). Elementët ekzistues, rezistiv në paralel me atë
kapacitiv, përshkruajnë përkatësisht rezistencën totale periferike dhe kompliancën
aortike siç u diskutua më lart.
Duke përdorur të njëjtën analizë, dhe shndrrime të ngjashme matematike me ato të
zbatuara për 2-WK, më poshtë nxirret modeli teorik i skemës 3-WK.
Shënoj u1  Z C  i rënien e tensionit në elementin ZC dhe u2  uC  uR rënien e
tensionit në lidhjen paralele R-C. Do të kemi:
u2  uC  u R 
  u1  u  uC  Z C  i
u  u1  u2 

Për rrymën mund të shkruajmë:
i  iZ  iR  iC
u1 u2
du
 C 2
Z R
dt
u1 u  u1
d (u  u1 )

C
Z
R
dt
u1 u1 u
d (u  u1 )
  C
Z R R
dt
Duke kujtuar se u1  Z C  i do të marrim:
Z i u
d (u  Z  i )
 C
R
R
dt
u
du
di )
 Z
1    i   C   CZ 
R
dt
dt
 R

i

Përfundimisht shkruajmë:
 ZC
1 
R


di (t ) u (t )
du (t )


C
  i (t )  C  Z C 
dt
R
dt


E rishkruajmë këtë shprehje duke përdorur simbolikën përkatëse sipas analogjisë së
përmendur midis qarqeve elektrike dhe sistemeve hemodinamike:
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 ZC
1 
R


dF (t ) P (t )
dP (t )


C
  F (t )  C  Z C 
dt
R
dt


Vëmë re se nqs Z C  0 , atëherë ky ekuacion diferencial i modelit 3-WK, merr trajtën
e ekuacionit të përmendur më lart për modelin 2-WK.

Figura 38 WK 3-elementësh (3-WK). Elementi rezistiv ZC përfaqëson rezistencën ndaj rrjedhjes
së gjakut në dalje të zemrës dhe në hyrje të aortës për shkak të valvolës aortike

Ashtu si në rastin e analizuar më lart për modelin Windkessel 2-elementësh (2-WK),
për të gjetur parametrat në kushtet fillestare përdorim faktin që në diastolë nuk kemi
fluks hyrës në aortë prej ventrikulit dhe, për rrjedhojë fluksi F(t) dhe derivati i tij
dF(t)/dt do të jenë zero. Në këto kushte përfitojmë të njëjtën shprehje për shtypjen në
diastolë ashtu si dhe në rastin e modelit Windkessel 2-elementësh (2-WK).
Pra ekuacioni me të cilin modelojmë shtypjen aortike diastolike do të jetë:

Pdiastolik ,aortë (t )  Pfund  sistolik  e

t
RC

Në këtë rast, dallimi me ekuacionin e përdorur në modelin 2-WK qëndron në faktin që
vlerat e R dhe C të marra nga literatura (tabela 13) do të jenë të ndryshme.
Tabela 12 Kodi në MatLab R2011a për krahasimin e kurbave 2-WK dhe 3-WK për shtypjen
aortike në diastolë
% Kodi per krahasimin e WK2 me WK3
t = 0:0.01:3;
% Parametrat e rekomanduara prej nesh per 2-WK
R = 0.97;
C = 1.18/R; % vlera e C=1.22
PtWK2 = 157.5 *exp(-t/(R*C));
% Parametrat e marra prej literatures per 3-WK
R = 0.79;
C = 1.75;
PtWK3A = 157.5 *exp(-t/(R*C));
plot(t, PtWK2,t, PtWK3A,'r--'), xlabel('Koha(sec)'), ylabel('Shtypja
aortike (mmHg)'),
title('Krahasimi i shtypjes aortike të modeluar nga 2-WK dhe 3-WK'),
axis([0.32 0.8 60 125]),legend('WK2 (R=0.97 & C=1.22','WK3 (R=0.79 &
C=1.75)')
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Analiza për fluksin dhe presionin aortik në diastolë tregon se modelet 2-WK dhe 3WK sillen në mënyrë të ngjashme pasi ZC nuk luan ndonjë rol gjatë diastolës kur
valvolat aortike janë të mbyllura. Megjithatë, sipas (Fogliardi, 1996; Kind, 2010)
shtimi i impedancës karakteristike ZC në modelet 2-WK është i nevojshëm për të
përshkruar rrjedhjen e gjakut gjatë gjithë ciklit kardiak.
Modeli 3-WK është përdorur gjerësisht për të studiuar karakteristikat e përgjithshme
të qarkullimit sistemik dhe atij pulmonar (Lambermont, 1997; Westerhof, 1971).
Studimet tregojnë se 3-WK në përgjithësi japin rezultate të kënaqshme, por këto
modele mbivlerësojnë kompliancën arteriale C dhe nënvlerësojnë impedancën
karakteristike aortike ZC (Segers, 2008; Kind, 2010).

Figura 39 Krahasimi i shtypjes aortike të simuluar nga WK2 dhe WK3 me të dhëna për R dhe C
të marra nga tabela 13.

5.2.4. Modeli arterial Windkessel 4-elementësh (4-WK)
Modelet 2-WK dhe 3-WK të diskutuara më lart nuk marrin parasysh efektin inercial
të rrjedhjes së gjakut. Për të rritur saktësinë e modelit 3-WK në rangun e frekuencave
të ulëta, fillimisht në (Burattini, 1982) dhe më vonë në modelin e përmirësuar të
(Stergiopulos, 1999), shtohet një element i katërt, L paralel me ZC (figura 39b), duke
krijuar modelin 4-WK-p. Përdorimi i këtij elementi të katërt, që përfaqëson
inertancën totale arteriale, përmirëson parashikimet e modeleve ekzistuese që ishin të
pasakta për frekuencat e ulëta.
Elementi induktiv i lidhur në seri me ZC (figura 39a), që u përdor për herë të parë në
(Lambermont, 1997), ndikon vetëm në frekuencat e larta dhe jo në ato të ulëta
(Segers, 2008). Kjo është arsyeja pse nga ekuacionet e mëposhtme, vihet re se nqs
L  0 , ekuacioni për 4-WK-s reduktohet në rastin e 3-WK.
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Figura 40 WK 4-elementësh: (a) L në seri me ZC (4-WK-s); (b) L në paralel me ZC (4-WK-p).
Elementi induktiv L përfaqëson inercinë e rrjedhjes

Sipas (Segers, 2008), për arsye praktike, elementi induktiv matet me mmHg / ml  s 2 ,
por në terma të sistemeve fiziologjike ai matet me kg / cm 4 . Meqë nxitimi i rrjedhjes
është i ndryshueshëm në rrjedhjen e pulsuar, elementët induktivë (L) simulojnë më së
miri inertësinë e gjakut. Duke kujtuar se rënia e potencialit në një element induktiv
jepet nga uL  L  diL / dt , mund të nxirren, në mënyrë të ngjashme me skemat 2-WK
dhe 3-WK të shtjelluara më lart, ekuacionet diferenciale që lidhin rrymën në qark
(fluksin e gjakut) me potencialin (presionin e gjakut) për modelet 4-WK.


Ekuacioni diferencial për 4-WK-s (skema e figurës 39a):

Shënoj u1  Z C  i rënien e tensionit në elementin ZC ; u2  uC 
tensionit në lidhjen paralele R-C dhe u3  L 

Q
 uR rënien e
C

di
1
 di  u3 dt .
dt
L

Për rënien totale të tensionit mund të shkruajmë:
u  u1  u2  u3  i  Z  i  R  L 

di
dt

Nëse analogjikisht me ekuacionin e modelit 2-WK, shkruajmë relacionin për rrymën
në segmentin e lidhjes paralele R-C, do të kemi:
u2
du
C 2
R
dt
u  u1  u3
d (u  u1  u3 )
i
C
R
dt
i

 di 
dL 
u u L di
du
du
dt 
i   1   C  C  1 C  
R R R dt
dt
dt
dt
2
d (iZ C )
iZ L di
d i u
du
 CL  2   C 
i   C
R R dt
dt
dt
R
dt

Forma përfundimtare për 4-WK-s shkruhet:
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 ZC
1 
R


d 2i (t ) u (t )
du (t )

L
 di (t )









C
i
t
C
Z
C
L
(
)
C 


2
dt
R
dt
R
 dt


E rishkruajmë këtë shprehje duke përdorur simbolikën përkatëse sipas analogjisë së
përmendur midis qarqeve elektrike dhe sistemeve hemodinamike:
 ZC
1 
R




d 2 F (t ) P(t )
dP(t )

L
 dF (t )









C
F
t
C
Z
C
L
(
)
C 


2
dt
R
dt
R
 dt


Ekuacioni diferencial për 4-WK-p (skema e figurës 39b):

Shënoj u1  uZ  uL  L 
dhe u2  uC 

di
1
 di  u1dt rënien e tensionit në lidhjen paralele Z-L
dt
L

Q
 uR
C

Duke përdorur relacionin e modelit 2-WK, në segmentin e lidhjes në paralel R-C, si
dhe duke kujtuar se i  iZ  iL  iR  iC mund të shkruajmë:
i  iR  iC
u2
du
C 2
R
dt
u  u1
d (u  u1
C
i
R
dt
u u
du
du
i   1 C C 1
R R
dt
dt
u
du
u
du
i 1 C 1  C
R
dt R
dt
di
L L
dt  C  d (iZ  Z )  u  C  du
i
R
dt
R
dt
d (i  iL ) u
L diL
du
CZ 
 C
i 
R dt
dt
R
dt
di
L di
di
u
du
i   L CZ  CZ  L  C
R dt
dt
dt R
dt
i

Forma përfundimtare për 4-WK-p shkruhet:
i (t )  C  Z C 

di (t )  L
du (t )
 di (t ) u (t )
   C  ZC   L 
C
dt  R
R
dt
 dt

E rishkruajmë këtë shprehje duke përdorur simbolikën përkatëse sipas analogjisë së
përmendur midis qarqeve elektrike dhe sistemeve hemodinamike:
i (t )  C  Z C 

dF (t )  L
dP(t )
 dF (t ) P(t )
   C  ZC   L 
C
dt
R
dt
R
 dt
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Një shqyrtim tjetër matematik, i cili mund të përdoret për studimin e modeleve
Windkessel 4-elementëshe (4-WK-p), me L paralel me ZC (figura 39b), është dhe
sistemi i ekuacioneve diferenciale si në vijim:
u L  uZ  L 

diL
di
=ZC  iZ  L  L =ZC   i  iL  
dt
dt

iC  i  iR



C

duC
u
i R
dt
R



Z
diL ZC
 iL  C  i
+
dt
L
L

duC
1
1

 uC   i
dt RC
C
ZC
 diL (t ) ZC
 dt + L  iL (t )  L  i (t )

 duC (t )  1  u (t )  1  i (t)
C
 dt
RC
C

Pra përfundimisht do të kemi:

5.3. MODELI I ZHVILLUAR PËR SHTYPJEN AORTIKE
Më poshtë jepet kodi i shkruar në MatLab R2011a për shtypjen aortike në sistolë dhe
diastolë duke përdorur parametra të vjelë nga literatura Westerhof et. al. 1971.
Gjithashtu ekuacionet përkatëse të modeleve janë zgjidhur duke përdorur MatLab
R2011a. Në kodin e shkruar për modelin tonë të shtypjes aortike, është përdorur për të
tre llojet e modeleve windkessel i njëjti ekuacion diferencial, ai i modelit 4elementësh 4-WK-s, i cili është gjithëpërfshirës pasi për vlerën L=0 shndërrohet në
modelin 3-WK dhe për vlerat L=0 dhe ZC=0 shndërrohet në modelin 2-WK.
Ky kod është ndërtuar duke u mbështetur në ekuacionet përkatëse të zhvilluara më lart
për modelet windkessel 2- , 3- , 4-elementëshe:
P(t )
dP(t )
C
R
dt

2-WK:

F (t ) 

3-WK:

dF (t ) P (t )
dP (t )
 ZC 

C
 1    F (t )  C  Z C 
R 
dt
R
dt


4-WK:

 ZC
1 
R


d 2 F (t ) P(t )
dP(t )

L
 dF (t )









C
F
t
C
Z
C
L
(
)
C 


2
dt
R
dt
R
 dt


Është ndërtuar gjithashtu ndërfaqja përkatëse në të cilën mund të simulohet shtypja
aortike për një individ normal (figura 40) me parametra të vjela nga literatura. Në këtë
ndërfaqe mjekët ose studentët kanë mundësi të eksperimentojnë duke ndryshuar
parametrat R, C, ZC dhe L, sipas vlerave të vjela nga studime të tjera përveç atij që ne
kemi përdorur si referencë. Nga ana tjetër, kjo ju mundëson kërkuesve të krahasojnë
modelet e ofruara nga grupe të ndryshme kërkimore (me parametra nga literatura të
ndryshme), me parametra të vjela në situata klinike reale për pacientë të caktuar (p.sh.
figura 41).
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Tabela 13 Kodi në MatLab R2011a për modelet e shtypjes arteriale 2-WK, 3-WK dhe 4-WK
---------------------------------------------------------------function varargout = okwk4_Callback(h, eventdata, handles, varargin)
SR = get(handles.rwk4,'String');
SC = get(handles.cwk4,'String');
SZ = get(handles.zwk4,'String');
SL = get(handles.lwk4,'String');
R = str2num(SR);
C = str2num(SC);
Z = str2num(SZ);
L = str2num(SL);
F = '392.7*sin(pi*t/0.32)';
Fd1 = diff(F);
Fd2 = diff(F,2);
ek = '(1+Z/R)*F+(L/R+C*Z)*Fd1+C*L*Fd2=1/R*P+C*DP';
ek1 = subs(ek,
{'F','Fd1','Fd2','R','C','Z','L'},{F,Fd1,Fd2,R,C,Z,L});
%ezplot(dsolve(char(ek1),'P(0)=80'),[0 0.32']);
pp = ezplot(dsolve(char(ek1),'P(0)=80'),[0 0.32']); set(pp,
'linestyle', ':');
hold on;
cond = ['P(0.32)=',
num2str(subs(dsolve(char(ek1),'P(0)=80'),'t',0.32))];
%

F = '0';
Fd1 = diff(F);
Fd2 = diff(F,2);
ek2 = subs(ek,
{'F','Fd1','Fd2','R','C','Z','L'},{F,Fd1,Fd2,R,C,Z,L});
%ezplot(dsolve(char(ek2),cond), [0.32 0.8]);
pp = ezplot(dsolve(char(ek2),cond), [0.32 0.8]); set(pp, 'linestyle',
':');
axis([0 0.8 60 130])
xlabel('koha (sec)')
ylabel('shtypja aortike (mmHg)')
hold on;
clear;
% -----------------------------------------------------------------function varargout = okwk3_Callback(h, eventdata, handles, varargin)
SR = get(handles.rwk3,'String');
SC = get(handles.cwk3,'String');
SZ = get(handles.zwk3,'String');
R = str2num(SR);
C = str2num(SC);
Z = str2num(SZ);
L = 0;
F = '392.7*sin(pi*t/0.32)';
Fd1 = diff(F);
Fd2 = diff('392.7*sin(pi*t/0.32)',2);
ek = '(1+Z/R)*F+(L/R+C*Z)*Fd1+C*L*Fd2=1/R*P+C*DP';
ek1 = subs(ek,
{'F','Fd1','Fd2','R','C','Z','L'},{F,Fd1,Fd2,R,C,Z,L});
%ezplot(dsolve(char(ek1),'P(0)=80'),[0 0.32']);
pp = ezplot(dsolve(char(ek1),'P(0)=80'),[0 0.32']); set(pp,
'linestyle', '--');
hold on;
cond = ['P(0.32)=',
num2str(subs(dsolve(char(ek1),'P(0)=80'),'t',0.32))];
F = '0';
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Fd1 = diff(F);
Fd2 = diff(F,2);
ek2 = subs(ek,
{'F','Fd1','Fd2','R','C','Z','L'},{F,Fd1,Fd2,R,C,Z,L});
%ezplot(dsolve(char(ek2),cond), [0.32 0.8]);
pp = ezplot(dsolve(char(ek2),cond), [0.32 0.8]); set(pp, 'linestyle',
'--');
axis([0 0.8 60 130])
xlabel('koha (sec)')
ylabel('shtypja aortike (mmHg)')
hold on;
clear;
% ------------------------------------------------------------------function varargout = okwk2_Callback(h, eventdata, handles, varargin)
SR = get(handles.rwk2,'String');
SC = get(handles.cwk2,'String');
R = str2num(SR);
C = str2num(SC);
Z = 0;
L = 0;
F = '392.7*sin(pi*t/0.32)';
Fd1 = diff(F);
Fd2 = diff('392.7*sin(pi*t/0.32)',2);
ek = '(1+Z/R)*F+(L/R+C*Z)*Fd1+C*L*Fd2=1/R*P+C*DP';
ek1 = subs(ek,
{'F','Fd1','Fd2','R','C','Z','L'},{F,Fd1,Fd2,R,C,Z,L});
%ezplot(dsolve(char(ek1),'P(0)=80'),[0 0.32']);
pp = ezplot(dsolve(char(ek1),'P(0)=80'),[0 0.32']); set(pp,
'linestyle', '-');
hold on;
cond = ['P(0.32)=',
num2str(subs(dsolve(char(ek1),'P(0)=80'),'t',0.32))];
F = '0';
Fd1 = diff(F);
Fd2 = diff(F,2);
ek2 = subs(ek,
{'F','Fd1','Fd2','R','C','Z','L'},{F,Fd1,Fd2,R,C,Z,L});
%ezplot(dsolve(char(ek2),cond), [0.32 0.8]);
pp = ezplot(dsolve(char(ek2),cond), [0.32 0.8]); set(pp, 'linestyle',
'-');
axis([0 0.8 60 130])
xlabel('koha (sec)')
ylabel('shtypja aortike (mmHg)')
hold on;
clear;

% -----------------------------------------------------------------function varargout = pushbutton4_Callback(h, eventdata, handles,
varargin)
%clf
cla
hold off
set(handles.rwk4,'String','0.79');
set(handles.cwk4,'String','1.22');
set(handles.zwk4,'String','0.056');
set(handles.lwk4,'String','0.0051');
set(handles.rwk3,'String','0.79');
set(handles.cwk3,'String','1.75');
set(handles.zwk3,'String','0.033');
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set(handles.rwk2,'String','1');
set(handles.cwk2,'String','1');

Figura 41 Krahasimi i shtypjes aortike prej modeleve të zhvilluar 2-wk 3-wk 4-wk duke
përdorur vlerat e parametrave (R C ZC L) te nxjerrë nga literatura për një individ normal

Figura 42 Krahasimi i shtypjes aortike prej modeleve të zhvilluar 2-wk 3-wk 4-wk duke
përdorur vlerat e parametrave (R C ZC L) te ndryshuara

5.4. KRAHASIMI I MODELEVE WINDKESSEL ARTERIALE
Mjedisi virtual i modeleve matematike të qarkullimit të gjakut është shumë i gjerë
pasi lejon simulime kompjuterike interaktive eksperimentale të fiziologjisë së këtij
sistemi, në funksion të një të kuptuari më të hollësishëm të bashkëveprimeve midis
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parametrave hyrës dhe variablave dalës të modelit. Përfitimi prej simulimeve në
diagnostikim dhe trajtim me barna është i çmueshëm pasi simptomat e patologjive të
vlerësuara prej mjekëve mund të lidhen me shkaqet (parametrat hyrës të modelit) për
pjesë të caktuara të sistemit qarkullues (Tsanas, 2009).
Përshkrimet më të sakta jepen nga ekuacioni Navier-Stoks, por kompleksiteti i tij e
bën të pamundur zbatimin praktik për gjithë trupin njerëzor. Megjithatë, kombinimi
me modelet WK rezulton efikas në përshkrimin e saktë të sistemit si dhe në
reduktimin e kompleksitetit (Segers, 2008). Në këtë këndvështrim modelet WK janë të
përshtatshëm për tu përdorur edhe prej jo-ekspertëve për të krahasuar vlerat e
presionit të matur arterial me ato të parashikuara nga modeli, thjesht duke ndryshuar
parametrat e modelit (Tsanas, 2009).
Modelet WK të shtjelluar më lart çojnë në një ekuacion diferencial që lidh shtypjen e
gjakut P(t), fluksin e gjakut F(t) dhe derivatë të tij të rendit të parë e të dytë,
nëpërmjet një numri parametrash, të listuar në vijim:


Rezistenca periferike: është rezistenca që has rrjedhja e gjakut nëpër rrjetin
sistemik të qarkullimit të gjakut (enët e gjakut në trup) për shkak të viskozitetit të
gjakut. Përshkruhet prej një elementi rezistiv R.



Komplianca arteriale: i referohet ndryshueshmërisë së diametrit të enëve të
mëdha të gjakut për shkak të elasticitetit gjatë cikleve kardiake të qarkullimit të
gjakut. Kjo përcaktohet prej një elementi kapacitiv C në analogun elektrik të
sistemit kardioqarkullues.



Impedanca karakteristike: është rezistenca që paraqet valvola aortike në dalje të
zemrës drejt aortës. Përshkruhet prej elementit rezistiv ZC i cili lidh modelin 3WK dhe aspektet valore të sistemit arterial (të përshkruara tek (Westerhof, 1969))
me fenomenin e linjave të transmetimit.



Inercia: e përcaktuar prej një elementi induktiv L në analogun elektrik,
përshkruan rrjedhjen për shkak të inercisë.

Sipas (Snyder, 1968) këta elementë llogariten:
R

8 l
S2

C

3 lr 3
2 Eh

L

9l
4S

ku η-viskoziteti; ρ-densiteti i gjakut; l-gjatësia; h-trashësia; S-seksioni tërthor; rrrezja; dhe E-moduli i elasticitetit për çdo segment arterial.
Vlerat përkatëse më të përdorshme në punimet e botuara, të hasura në literaturën e
hulumtuar gjatë këtij studimi, janë: R  0.79mmHg  s / ml , C  1.22ml / mmHg ,
Z C  0.056mmHg  s / ml , L  0.0051mmHg / ml  s 2
(Hauser, 2012). Tabela 13
përmbledh vlerat numerike për parametrat normalë njerëzorë, të përdorura në
(Westerhof, 1971).
Ajo çka mund të realizohet në platforma të ndryshme kompjuterike është që:
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i.
ii.
iii.

Të gjenden vlerat e parametrave R, C, ZC, L, që përshtaten më mirë me
funksionet e fluksit F(t) dhe shtypjes P(t).
Të gjenden vlerat e variablit të shtypjes P(t), nëse jepen vlerat e fluksit
F(t) dhe parametrave R, C, ZC, L.
Të gjenden vlerat e variblit të fluksit F(t), nëse jepen vlerat e shtypjes P(t)
dhe parametrave R, C, ZC, L.

Tabela 14 Vlerat e parametrave normalë njerëzorë për llojet e ndryshme të modeleve Windkessel
të përdorur në (Westerhof et. al. 1971)
parametrat
windkessel
2-WK
3-WK
4-WK

R

C

ZC

L

mmHg  s / ml

ml / mmHg

mmHg  s / ml

mmHg / ml  s 2

1
1
0,79
0,63
1
0,79
0,63

1
1
1,75
5,16
1
1,22
2,53

----0,05
0,033
0,03
0,05
0,056
0,045

--------0,005
0,0051
0,0054

Shumica e kërkimeve janë përqëndruar në modelimin e pjesëve të veçanta të sistemit
kardioqarkullues, kryesisht në rrjetin e arterieve pulmonare dhe atyre sistemike.
Shumë nga kërkimet (p.sh. Tsanas, 2009) lidhen dhe me cilësitë individuale të
pacientëve: mosha, seksi, duhanpirja, përdorimi i drogës, ushtrimet fizike. Shpesh
modelet e thjeshta WK janë një alternativë më e mirë përkundrejt metodave dhe
pajisjeve të sofistikuara për vlerësimin e CO në gjak, duke kursyer kohë, duke
shmangur analiza të kushtueshme dhe duke mos ndërhyrë në mënyrë invazive tek
pacienti (Snyder, 1968; Frash, 1996).
Modelet 2-WK janë të dobishëm për të dhënë një vlerësim të thjeshtë, me kosto të
ulët, pa ndërhyrë tek pacienti, të gjendjes së tij klinike. Mangësia e 2-WK është
pamundësia për të parashikuar ndikimin e barnave në funksionimin e sistemit
kardioqarkullues (Tsanas, 2009). Modeli 2-WK jep parashikime të pasakta
veçanërisht në rangun e frekuencave të larta, kurse 3-WK gabon në frekuencat e ulëta.
Përgjithësisht modelet 3-WK japin vlera më të larta për C dhe më të ulëta për ZC në
krahasim me modelet e tjera (Kind, 2010). Impedanca karakteristike paraqitet si
rezistencë (meqë ka dimensionet e rezistencës), por duhet theksuar se ajo nuk është
një rezistencë dhe duhet interpretuar me terma të fenomeneve lëkundëse
(Lambermont, 1997; Segers, 2008).
Ndërtimi i modeleve më komplekse çon në përputhje më të mirë të modelit me të
dhënat e marra prej pacientëve. Shtimi i përbërëses induktive L në qark, që
përshkruan inercinë e rrjedhjes, përmirëson modelet 3-WK (Burattini, 1982;
Stergiopulos, 1999) duke krijuar modelet 4-WK, që janë përafrimi më realist me
sistemet reale biologjike. Përgjithësisht konfigurimi 4-WK-p nuk pranohet si i
justifikuar në terma fiziologjikë (Segers, 2008). Është i pranuar fakti që 3-WK dhe 4WK-p japin vlera të pasakta për rezistencën totale sistemike R, ashtu sikundër 3-WK
dhe 4-WK-s japin vlera identike për ZC dhe vlera të përafërta për C. Modelet 3-WK
dhe 4-WK-s, krahasuar me 4-WK-p japin vlera më të larta për ZC dhe më të ulëta për
C.
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Në varësi të vlerave të L, modelet 4-WK sillen ndryshe. Kur L është e vogël, në
rangun e frekuencave të ulëta rryma kalon përmes L dhe anashkalon ZC, kështu që
cilësitë më të mira të modeleve 2-WK dhe 3-WK kombinohen në 4-WK-p. Me rritjen
e frekuencës, rritet dhe ndikimi i elementit induktiv L dhe në frekuencat e larta sjellja
e modelit diktohet prej ZC duke bërë që modeli 4-WK-s të jetë më i saktë dhe shumë
afër parashikimeve të 3-WK për gjithë rangun e frekuencave.
Modelet WK janë modele me parametra të nyjezuar të sistemit arterial (ose pjesëve të
tij) që kanë limitet e tyre. Këta modele japin relacionin midis presionit dhe fluksit të
gjakut në një zonë të caktuar të rrjetit arterial, por nuk mund të studiojnë fenomenet e
përhapjes valore (pulsuese) të këtyre parametrave si dhe efektet e ndryshimeve lokale
të vaskulaturës (Westerhof, 2009). Përparësi e modeleve WK është se, në dallim nga
modelet me parametra të shpërndarë, ata ndërtohen dhe përdoren relativisht thjesht
pasi përmbajnë pak parametra që përfaqësojnë vetitë kryesore të rrjetit arterial
sistemik dhe atij pulmonar (Westerhof, 2009).

5.5. DISKUTIME
Modelet Windkessel bazohen në ekuacionet diferenciale, që përshkruajnë dinamikën
e rrjedhjes së gjakut dhe shtypjes aortike në funksion të parametrave të ndryshëm si
rezistenca ndaj rrjedhjes, kapaciteti e enëve të gjakut dhe inercia e rrjedhjes.
Kompleksiteti i modeleve windkessel rritet me futjen e përbërësve shtesë në model, të
cilët përfaqësojnë respektivisht karakteristika të caktuara të sistemit kardiovaskular.
Modeli 2-WK përshkruan hemodinamikën e rrjetit arterial me lidhjen në paralel të RC. Ai përshkruan mirë rënien e shtypjes arteriale në diastolë por gabon në systolë
(Hauser, 2012; Westerhof, 1969).
Shtimi i impedancës karakteristike ZC si një element i tretë në model, (ndërtimi i 3WK), e përmirëson këtë mangësi të 2-WK dhe afron modelet WK me modelet e
linjave të transmetimit (Westerhof, 1969) duke përmirësuar kështu përshkrimin e
sistemit kardioqarkullues në systolë ku 2-WK jepte parashikime të gabuara.
Një përmirësim i metëjshëm bëhet me futjen e elementit induktiv L që përfaqëson
efektin inercial të rrjedhjes së gjakut (Stergiopulos, 1999). Modeli 4-WK është
studiuar gjerësisht në (Burattini, 1982; Lambermont, 1997; Stergiopulos, 1999;
Segers, 2008). Nga këndvështrimi fiziologjik, në (Hauser, 2012) tregohet se 4-WK
është më i saktë se 3-WK për të përshkruar vetitë hemodinamike, veçanërisht të
qarkullimit pulmonar, por vlerësimi i parametrave është më problematik në krahasim
me 3-WK (Kind, 2010). Megjithatë, konvertimi i 3-WK në 4-WK duke shtuar një
element induktiv L, kuptimi fiziologjik i të cilit nuk është fort i qartë (Lambermont,
1997), rezulton me rritjen e saktësisë statistike të modelit, por nuk duket të ketë
ndikim thelbësor në parametrat dhe ndryshimin e tyre gjatë kushteve eksperimentale
(Lambermont, 1997). Përgjigja e pyetjes se cili prej modeleve 4-WK jep parashikime
më të sakta është ende e hapur. Në praktikë rezulton shumë i vështirë përcaktimi i
vlerës së L (Westerhof, 2009), argument që justifikon një prirje të kërkuesve për të
zhvilluar modele WK tre-elementëshe (3-WK).
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Studimet in vivo si p.sh. (Frasch, 1996), kanë treguar se në krahasim me modelet 2WK, 3-WK, 4-WK, modelet 5-elementëshe japin një përshkrim më të mirë të
dinamikës së mikroqarkullimit të gjakut dhe, modelet 6-elementëshe përshkruajnë më
mirë kontributin e sistemit venoz në qarkullimin sistemik. Megjithatë modele të tillë
janë tejet të ndërlikuar për tu zhvilluar.
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KAPITULLI VI

PËRDORIMET E MODELEVE NË MËSIMDHËNIEN E
FIZIOLOGJISË SË SISTEMIT KARDIOVASKULAR

6.1. HYRJE
Inxhinieria biomjekësore përfshin modelimin dhe simulimin e sistemeve fiziologjike.
Simulimet kompjuterike të modeleve matematike të proceseve fiziologjike, luajnë një
rol të rëndësishëm në kuptimin e proceseve normale dhe pato-fiziologjike brenda
trupit njerëzor.
Të folurit ishte e vetmja metodë mësimi para shpikjes së shtypit. Në ditët e sotme, një
numër i stërmadh burimesh elektronike dhe mjetesh të tjera mund të përdoren për të
marrë dhe dhënë informacion. Megjithatë, leksionet tradicionale mbeten metoda
mbizotëruese mësimdhënëse, e cila rezulton në mungesë interesi dhe qëndrim pasiv të
studentëve.
Praktikat laboratorike që plotësojnë leksionet teorike ofrojnë mundësinë për një të
mësuar interaktiv të koncepteve teorike. Gjatë zhvillimit të këtyre praktikave, shpesh
kryhen eksperimente mbi kafshët, të cilat kanë kufizimet e tyre (Samsel, 1994). Edhe
pse shumë të rëndësishme në përgatitjen e studentëve me aftësinë për të mbledhur dhe
vlerësuar të dhëna për bashkëveprimet në sistemin kardiovaskular dhe funksionimin e
tij, këto praktika janë të kushtueshme dhe kërkojnë kohë për tu realizuar.
Një tjetër qasje klasike, e përdorur më së shumti për trajnimin e personelit mjekësor
është përdorimi i situatave klinike, por procesi i të nxënit është shumë i kufizuar nga
kushtet klinike të pacientit që shpesh janë kritike.
Gjatë dekadave të fundit, implementohen metoda të reja në të cilat studentët bëhen
përgjegjës për të nxënët e tyre. Mësimdhënia me eksperimente mbi kafshët është
zëvendësuar me përdorimin e mjeteve audio-vizuale mësimore dhe së fundi edhe me
ndihmën e kompjuterave.
Një përdorim modern i thënies “mëso duke bërë” janë programet mësimore
interaktive që simulojnë fenomene reale, të cilët ofrojnë mundësinë e testimit të
sjelles së sistemeve biologjike pa rrezikuar njeriun. Simulimet vizuale marrin rëndësi
të veçantë në mësimdhënien e pato-fiziologjisë njerëzore, në situata të ndryshme
klinike, duke përdorur “pacientët virtualë”. Simulatorë të tillë përfshijnë nën-sisteme
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individuale fiziologjike që ndërveprojnë në një sistem më kompleks. Një numër i
madh modelesh janë zhvilluar nga kërkues kudo në botë për të simuluar sistemin
kardiovaskular në nivel qelizash, organesh, e deri tek sistemi si një i tërë.
Për shkak të natyrës ndërdisiplinare të veprimtarisë modeluese, ka shumë vështirësi
dhe mbivendosje drejt krijimit të modeleve të plota të sistemeve biologjike. Në
këndvështrimin e grumbullimit të të dhënave me procedura eksperimentale dhe
riprodhimit të situatave reale fiziologjike, inxhinieria bio-mjekësore ndryshon nga
fushat e tjera inxhinierike. Kjo për shkak të vështirësive të bashkëveprimit me trupat e
gjallë si bashkëpunimi me vullnetarë apo pacientë, kushte të caktuara sigurie, kërkesa
etike dhe legale, instrumenta të kushtueshëm, situata shpesh të rrezikshme, etj.
Këto vështirësi mund të kapërcehen me përdorimin e laboratorëve virtualë që lejojnë
studentët e shkencave mjekësore dhe kërkuesit të “ndërveprojnë” me trupin njerëzor.
Laboratorët virtualë interaktivë krijohen në funksion të një të kuptuari të thelluar,
sasior dhe cilësor, për sistemet fiziologjike në kushte normale ose jo.
Simulimi i modeleve matematike të proceseve fiziologjike fillimisht u përdor në
kërkimet bio-mjekësore dhe shumë shpejt u zhvillua për qëllime didaktike. Edhe pse
në ditët e sotme ka një numër të madh burimesh elektronike për të shpërndarë
informacionin, mësimdhënia tradicionale shpesh mbetet mënyra kryesore. Rritja e
vrullshme e numrit të përdoruesve të internetit ka imponuar dhe rritjen e interesit për
zhvillimin e programeve kompjuterike që lidhen me kërkimet biomjekësore. Bazat e
të dhënave online, dhe mundësia e shkëmbimit të shpejtë të informacionit ka shtuar
larminë e modeleve dhe algoritmave testuese të sistemit kardioqarkullues, duke
ndihmuar kështu për një diagnostikim më të mirë të sëmundjeve që lidhen me këtë
sistem, të cilat janë shkaku i parë i vdekjeve në botë.
Sasia në rritje e informacionit, prej kërkimeve të shumta shkencore, e bën pothuajse të
pamundur që kurrikulat e shkollimit mjekësor të jenë të përditësuara. Nga ana tjetër,
shqetësimi i pacientëve se studentët “mësojnë në kurriz të tyre” e ka zhvendosur
vëmendjen nga mjekësia klinike drejt një të mësuari që fokusohet në sigurinë e
pacientit. Shpesh mësimdhënësit nuk fokusohen në të nxënët konceptual të
studentëve, por kufizohen duke u thënë atyre njohuritë që dinë. Kjo bën në mënyrë të
paqëllimtë që studentët të mësojnë faktet përmendësh dhe jo të zhvillojnë të
menduarit kritik (Lujan, 2006). Kurrikulat universitare shpesh janë të mbingarkuara
me përmbajtje që ju le pak kohë studentëve të kuptojnë saktësisht konceptet dhe
shpesh ata nuk janë në gjendje të përdorin me efikasitet burimet për të gjetur,
vlerësuar dhe shfrytëzuar informacionin (Lujan, 2006). Pedagogët duhet të fokusohen
në inkurajimin dhe orientimin e studentëve drejt përdorimeve praktike të njohurive
shkencore në përgjigje të çështjeve të rëndësishme. Kurrikulat e përditësuara duhet të
fokusohen në mësimnxënien dhe kërkimin e pavarur individual. Studentët, nga ana e
tyre, duhet të jenë të aftë të përdorin me zgjuarsi burimet për të gjetur informacion,
për ta vlerësuar saktë dhe për ta shfrytëzuar atë.
Pavarësisht teknikave të ndryshme mësimdhënëse, të kuptuarit nga ana e studentëve i
parimeve të funksionimit të një trupi normal apo të sëmurë, është element i
rëndësishëm në vlerësimin e një rasti klinik. Kur studiohet fiziologjia njerëzorë,
zakonisht çdo organ studiohet në mënyrë të veçantë. Kështu bashkëveprimet
komplekse midis organeve dhe ndikimi i modifikimeve të një organi të caktuar ndaj
funksionimit të organeve të tjera janë të vështira për t’u shpjeguar dhe nxënë.
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Duke pasur njohuri jo të plota nga fizika, bio-kimia dhe disiplina të tjera që lidhen me
fiziologjinë e sistemit kardiovaskular, shumë studentë të qendrave arsimore mjekësore
kanë vështirësi në të kuptuarit e këtij sistemi (Carroll, 2001). Përdorimi i simulatorëve
në mësimdhënien e kardio-fiziologjisë ju ofron studentëve një instrument të fuqishëm
për të analizuar sistemin kardiovaskular nëpërmjet situatave të cilat është e pamundur
të kryhen në laborator.
Mësimdhënia e parimeve fiziologjike të funksionimit kardiovaskular nuk është e
kufizuar vetëm në universitete dhe nuk i drejtohet vetëm studentëve të mjekësisë.
Profesionistët e kujdesit shëndetësor trajnohen me ndihmën e simulimeve vizuale të
modeleve matematike për të menaxhuar më mirë situatat kritike të pacientëve.

6.2. PËRPARËSITË
MËSIMDHËNIE

E

PËRDORIMIT

TË

MODELEVE

NË

Përdorimi i këtyre teknikave rrit cilësinë e mësimdhënies në funksion të një të
kuptuari më të thellë të bashkëveprimeve komplekse brenda sistemeve fiziologjike.
Meqë përgatitja, ekzekutimi dhe mirëmbajtja e laboratorëve mësimorë për studentët e
mjekësisë ka vështirësi të shumta, modelet që zhvillohen me shpenzime të arsyeshme
dhe që japin përshkrime pothuajse realiste të parametrave të sistemit kardiovaskular,
mund të jenë një alternativë e mirë në mësimdhënie. Studentët mund të studiojnë se si
prurja dhe shtypja e gjakut varen nga aktiviteti i zemrës, nga tkurrjet dhe kapaciteti i
enëve të gjakut. Përdorimi i simulimeve i ndihmon ata të studiojnë rezistencën dhe
shpejtësinë e gjakut duke ndryshuar diametrin e enëve. Kështu, një prej përparësive të
përdorimit të simulimeve në mësimdhënien e fiziologjisë kardiake është mundësia për
të modifikuar parametra të shumtë të cilët shpesh herë nuk është e thjeshtë të
kontrollohen in vivo (si p.sh. kapaciteti arterial) (Coleman, 1986).
Eksperimentet me kafshë konsiderohen tashmë një praktikë e vjetëruar. Është e
vërtetë se ato i ndihmojnë studentët të interpretojnë të dhënat e vëzhguara realisht dhe
të kuptojnë se si bashkëvepron sistemi kardiak dhe ai vaskular, por për arsye
financiare, etike, ligjore dhe të aftësive të veçanta që nevojiten, shumë qendra
arsimore mjekësore nuk përdorin më eksperimentet mbi kafshët në mësimdhënien e
fiziologjisë. Përdorimi në masë të gjerë i programeve kompjuterike që simulojnë
dukuritë kardioqarkulluese ka zvogëluar ndjeshëm numrin e eksperimenteve mbi
kafshët (Samsel, 1994). Nga ana tjetër këto programe ofrojnë mundësinë e përsëritjes
së “eksperimentit virtual” sa herë që nevojitet dhe pa kosto shtesë në terma financiarë
dhe kohorë.
Kardiokirurgët e ardhshëm përdorin programe simuluese kardio-pulmonare për të
mësuar teknika bazë ose të vështira operimi duke kryer ndërhyrje të rrezikshme pa
praninë e pacientëve realë. Vizualizimi i ecurisë kohore të proceseve fiziologjike
është një mjet për të krijuar mjedis atraktiv për mësimdhënie/nxënie efikase duke
eleminuar njëkohësisht rrezikun për jetën e pacientëve. Në kohët e sotme të
“kirurgjisë virtuale” rezultatet e trajtimeve alternative mjekësore mund të
parashikohen edhe për pacientë individualë nëpërmjet simulimeve. Kjo qasje
numerike është një prej risive në praktikën klinike të cilës shpesh i referohemi si
“mjekësia parashikuese” (Taylor, 1999).
71

Kapitulli VI – Përdorimet e modeleve në mësimdhënien e fiziologjisë

Shumë të dhëna që lidhen me sistemet fiziologjike nuk mund të merren me anë të
ndërhyrjeve in vivo, por mësimdhënësit duhet të theksojnë faktin se simulimet
kompjuterike nuk mund të zëvendësojnë matjet in vivo mbi njerëz që shfaqin
simptoma të ndryshme të patologjive kardiake.
Në fund të fundit, është më zbavitëse, dhe për pasojë më produktive për studentët, që
të mësojnë duke përdorur paraqitjen grafike interaktive të simulimeve mësimore në
vend që të memorizojnë paragrafë të gjatë të librave të fiziologjisë. Kjo gjithashtu
përmirëson aftësitë komunikuese të tyre, aq të rëndësishme për punën në grup.

6.3. CILËSITË
MËSIMDHËNIE

E

NJË

MODELI

TË

SUKSESSHËM

PËR

Zhvillimi i vrullshëm i teknologjive imazherike dhe kompjuterave të fuqishëm me
kosto gjithnjë e më të ulëta, ka krijuar mundësi të shumta për krijimin e modeleve të
sofistikuara dhe për përdorimin e simulimeve vizuale të sistemeve fiziologjike
njerëzore. Të kuptuarit e funksionimit dhe mekanizmave rregullatorë të sistemit të
qarkullimit të gjakut është një sipërmarrje jo e lehtë, për shkak të kompleksitetit të
këtij sistemi. Teknologjia moderne, e cila është gjithnjë e më e pranishme në qendrat
e edukimit mjekësor, ka rezultuar e suksesshme në ndihmesën që u jep mësuesve për
të shpjeguar dhe studentëve për të kuptuar bashkëveprimet të cilat ndodhin në themel
të funksionimit të sistemit kardio-respirator.
Një model nuk mund të cilësohet “i keq” ose “i mirë”, por ai duhet të vlerësohet në
varësi të qëllimit konkret për të cilin është zhvilluar dhe përdoret. Edhe pse modele të
ndryshme zhvillohen për përdorime të ndryshme, ata i bashkon qëllimi i përbashkët i
të kuptuarit të saktë në mënyrë jo-invazive i bashkëveprimeve fiziologjike në themel
të hemodinamikës. Zhvillimi i një modeli të besueshëm përfshin: (i) abstragimin e një
sistemi real, (ii) simulimin eksperimental, (iii) krahasimin e të dhënave të simulimit
me ato reale dhe, (iv) eleminimin e mospërputhjeve eventuale.
Një model i mirë e i ndërlikuar i sistemit kardiovaskular duhet të përputhet me
realitetin në një nivel të pranueshëm. Modeli në vetëvete duhet të justifikojë
parashikimet e tij. Nëse ndryshimi i parametrave nuk takon pritshmëritë në vlerat e
variablave të përfshirë, atëherë modeli duhet kontrolluar për mospërputhje, duhen
gjetur gabimet në aparatin matematik të modelit dhe të korrigjohen.
Në procesin fillestar të ndërtimit të një modeli matematik për një sistem të caktuar,
dhe më pas kur ai programohet për simulim në kompjuter, bëhen disa supozime
përafruese. Kjo është më e theksuar për sistemet biologjike për shkak të ndërtimit dhe
funksionimit të ndërlikuar të tyre. Për pasojë modeli nuk mund të jetë përshkrim
imitues i sistemit real. Për përdorimet në aspektin mësimdhënës, modelet duhet të
jenë relativisht të thjeshtuara deri në masën sa nuk cënohet saktësia e tyre për të
përshkruar sjelljen e sistemit kardiovaskular. Nga ana tjetër, studentëve u duhen
paraqitur gjithë përafrimet e bëra gjatë procesit modelues, në mënyrë që të dallojnë
shkallën e shmangies së të dhënave të simuluara nga ato reale.
Modelet e përdorur për të shpjeguar funksionimim dhe rregullimin e sistemit
kardiovaskular nuk duhet të jenë shumë të komplikuar sa të mos kuptohen nga
72

Teknika fizike në diagnostikën kardiovaskulare – Isidor Kokalari

studentët, por nga ana tjetër duhet të jenë mjaftueshëm të sofistikuar sa të
personifikojnë sjelljen e sistemit që modelohet. Simulimet hemodinamike japin
rezultate të sakta, por nuk duhet të jenë tejet të komplikuar sa të konsiderohen një tufë
relacionesh të pakuptueshme.
Gjatë të mësuarit me modele për sistemet dinamike siç është dhe ai kardiorespirator,
studentët duhet të jenë të vëmendshëm ndaj zbatimit kohor të simulimit. Modeli duhet
të strukturohet në mënyrë të tillë që studenti të organizojë njohuritë duke përcaktuar
shkaqet dhe efektet e tyre si dhe duke i vendosur vëzhgimet eksperimentale në rend
hapësinor dhe kohor. Simulimi në vetëvete duhet të reflektojë ndryshimin në kohë të
sistemit.
Ndërfaqja vizuale duhet të jetë e thjeshtë në përdorim, e të ofrojë mundësinë e
ndryshimit të parametrave të modelit. Simulim i përkryer do të ishte ai që na paraqet
një “pacient”, i cili nuk është real vetëm për sa i përket mundësisë së matjeve të
drejtpërdrejta dhe kontrollit total mbi fiziologjinë e tij.
Studimi i plotë hemodinamik i një “pacienti virtual” arrihet kur saktësia e ofruar nga
modelet kompjuterike u bashkangjitet të dhënave dinamike reale të grumbulluara nga
matjet e drejtpërdrejta nga pacientë realë.
Vlefshmëria duhet të jetë një kriter shumë i rëndësishëm gjatë ndërtimit të një modeli.
Vlefshmëria e modelit nuk konsiston vetëm në verifikimin nëse supozimet dhe
struktura e tij janë të pranueshme, por edhe në krahasimin e të dhënave të matura
eksperimentalisht me ato të simuluara. Studentët duke përdorur simulimet mësojnë
saktë parimet konkrete të funksionimit të sistemit nëse vetë modeli jep për kalimet
dinamike rezultate sasiore të një saktësie të pranueshme.
Formulimet matematike të relacioneve midis madhësive fiziologjike luajnë rol të
rëndësishëm në njohjen e proceseve fiziologjike. Simulimi i tyre udhëzon ndërhyrjet
mjekësore dhe përmirëson kuptimin e sistemeve komplekse jetësore. Nevoja për
kapërcimin e barrierave ndërdisiplinare që paraqet zhvillimi i modeleve të sistemeve
të gjalla motivon natyrshëm bashkëpunime midis kërkuesve të specialiteteve të
ndryshme.

6.4. SIMULIME DHE BAZA TË DHËNASH TË SISTEMIT
KARDIOQARKULLUES
Në mësimdhënien në shkollat mjekësore është e rëndësishme që studentët të testojnë
njohuritë e tyre. Kjo kërkon përdorimin e mjeteve mësimore shtesë paralelisht me
librat e shkruar. Simulimet e vizualizuara të modeleve matematike ofrojnë mundësinë
për të studiuar konceptet bazë që shtrihen në themel të bio-sistemeve komplekse.
Vizualizimet kompjuterike të modeleve kanë rezultuar një mjet i dobishëm për të
analizuar kryesisht kushte jo normale të sistemeve të tillë. Manipulimi i parametrave
të përfshirë mund të kryhet me lehtësi, e të përsëritet sa herë nevojitet, në mënyrë që
të studiohet ndikimi mbi variablat hemodinamikë. Është përparësi fakti që studentët
mund të vëzhgojnë kushtet klinike pa praninë e pacientëve realë apo kafshëve, duke
përdorur simulimet kompjuterike.
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Shqyrtimi matematik i rrjedhjes së gjakut në sistemin kardioqarkullues njerëzor është
një sfidë jo e thjeshtë. Megjithatë, rëndësia ekonomike dhe sociale e këtyre studimeve
theksohet dhe nga fakti se sëmundjet kardiovaskulare përbëjnë shkakun kryesor të
vdekjeve në botë (WHO factsheet n.317, janar 2015). Modelet kompjuterike mund të
përdoren si një alternativë ndaj eksperimenteve mbi kafshët; mund të përdoren si një
mjet mësimor në shkencat mjekësore; mund të përdoren nga studentët (individë ose
grupe) si platforma vetë-trajnimi. Nga ana tjetër, studentët nuk duhet t’a konsiderojnë
vetë-nxënien me anë simulimesh mësimore si një zëvendësim të mësimdhënies
tradicionale të udhëhequr nga pedagogu, por si një plotësim të saj.
Pacientët “kompjuterikë virtualë” mund të luajnë rol të rëndësishëm në mësimdhënien
e fiziologjisë së sistemeve biologjike, pasi nuk është e thjeshtë për studentët e
mjekësisë që të krijojnë një përfytyrim të qartë për mënyrën se si ndryshimet që
ndodhin në një organ mund të ndikojnë në gjithë sistemin.
Simulimet vizuale rezultojnë të jenë të dobishme për mësimdhënien/nxënien e
koncepteve të vështira që ndodhen në themel të funksionimit të sistemeve koplekse
biologjike. Megjithatë, ndërveprimi i studentëve me programe të sofistikuara kufizon
procesin njohës. Kështu, përdorimi efikas i simulimeve kërkon njohuri bazë nga ana e
studentëve dhe udhëzime të kujdesshme nga ana e pedagogëve. Është thelbësore të
përfshihet ekspertiza e mirë didaktike e profesionistëve në procesin e programimit të
këtyre programeve mësimore.
Pavarësisht se përshkrimi i plotë i sistemit kardiovaskular si një i tërë është një
sipërmarrje shumë e ndërlikuar, që përfshin specialistë të fushave kompjuterike, fizike
dhe bio-mjekësore, në ditët e sotme po zhvillohen modele gjithnjë e më të saktë.
Simulimet vizuale janë kthyer tashmë në një mjet shumë efikas për mësimdhënien e
fiziologjisë kardiovaskulare në shumë universitete perëndimore, edhe pse shpesh
kufizohen në përshkrimin e sjelljes normale kardio-fiziologjike duke shpërfillur
sistemin nervor.
Simulatorët vizualë përdoren jo vetëm si instrument kërkimor, por edhe didaktik, në
planifikimin e ndërhyrjeve kirurgjikale, projektimin e protezave kardiake si dhe
përcaktimin e terapive me barna për trajtimin e çrregullimeve kardiovaskulare.
Mundësia për tu përsëritur, koha e shkurtër e ekzekutimit, shpenzimet e pakëta dhe të
qenët të parrezikshme ndaj njerëzve, i jep përparësi përdorimit të simulimeve në vend
të eksperimenteve me kafshët.
Një mësimdhënie efektive e fiziologjisë për studentët e shkencave mjekësore kërkon
një ekuilibrim midis të dhënit të koncepteve dhe fakteve. Përhapja e gjerë e
materialeve mësimore në formë elektronike dhe në veçanti përdorimi në rritje i
internetit, favorizon tashmë “të nxënit e koncepteve” dhe jo “të dhënit e fakteve”.
Inxhinieria biomjekësore paraqet interes në rritje, përveç të tjerash edhe prej
përdorimit gjithnjë e më të madh të internetit. Një sasi e madhe të dhënash mund të
gjendet online për ndërtimin e modeleve të reja apo përmirësimin e atyre ekzistuese
nga ana e kërkuesve të institucioneve akademike dhe industrive biomjekësore.
Qasja në internet mundëson gjetjen e shumë simulimeve mësimore që ofrojnë
mundësi të shumta pedagogjike për mësimdhënien e bashkëveprimeve komplekse si
ato në sistemet fiziologjike. Platforma të ndryshme janë krijuar për të simuluar
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funksionimin e sistemit kardiovaskular duke nisur me më të thjeshtat për qëllime
mësimore e deri tek ato më komplekset për punë kërkimore në këtë fushë.
Aktualisht ka më shumë se 450 simulatorë të trupit njerëzor që po përdoren kudo në
botë në mësimdhënien e teknikave bazë diagnostikuese apo menaxhimin e situatave
kritike klinike, për një mësimnxënie efikase nga studentët e mjekësisë, personeli
mjekësor dhe punonjësit e sektorit të kujdesit shëndetësor (Goodwin, 2004).
 PHYSBE (Physiological Simulation Benchmark Experiment) është nga modelet
më të hershme (McLeod, 1966) dhe më të thjeshtuara të simulimit të sistemit
kardioqarkullues njerëzor, por njëkohësisht i provuar si shumë i dobishëm për
mësimdhënien e fiziologjisë së këtij sistemi pikërisht për shkak të thjeshtësisë së tij.
Versioni më i fundit i këtij modeli i përket vitit 1999, i ndërtuar me Simulink
(MatLab), nuk mund të gjendet më online. Rrjedhja e gjakut modelohet si mekanizëm
transporti për oksigjenin, ushqimin dhe nxehtësinë. Ky model përbëhet nga nëntë
ndarje: vena kava, pjesa e djathtë e zemrës, qarkullimi pulmonar, pjesa e majtë e
zemrës, aorta, gjymtyrët e sipërme, gjymtyrët e poshtme, koka dhe trupi (McLeod,
1966). Dy nga supozimet mbi të cilat ngrihet ky model janë që gjaku është lëng
njutonian dhe që valvolat mbyllen njëkohësisht. PHYSBE prej krijimit ka shërbyer
për vitet në vazhdim si bazë për ngritjen e modeleve të tjerë më të përparuar.
 Web-HUMAN, është pasardhësi modelit HUMAN të krijuar në Fortran qysh në
1983. Ai është një simulim i krijuar enkas për mësimdhënien e fiziologjisë online
(www.skidmore.edu/academics/human) (Coleman, 1983). Modeli i vjetër HUMAN
përshkruan me anë të rreth 150 parametrave ndërveprimet midis sistemit
kardioqarkullues, veshkave, mushkrive, rregullimin e temperaturës dhe disa funksione
hormonale (Coleman, 1983). Ky model përfshin si module të tij 25 nën-sisteme
fiziologjike të organeve dhe funksioneve kryesore si p.sh. zemrën dhe funksionimin
kardiak, veshkat, sistemin hormonal, sistemin nervor, ushtrimet fizike,
farmakologjinë, balancimin e Na, K, O2, CO2 dhe H2O, rregullimin e temperaturës,
etj. Web-HUMAN mund të simulojë dhe disa situata patologjike (atakun kardiak,
hemorragjinë, etj.) si dhe ndikimin e disa barnave, transfuzionit të gjakut, etj.
 HumMod (hummod.org), i ndërtuar mbi të dhëna empirike të grumbulluara nga
literatura, konsiston në 5000 variabla që përshkruajnë fiziologjinë kardiovaskulare,
respiratore, renale, nervore, endokrine dhe metabolike (Hester, 2011). Ai është i
dobishëm për të kuptuar bashkëveprimet në sistemet komplekse fiziologjike duke
parashikuar ndryshimet sasiore dhe cilësore në situata klinike dhe eksperimentale. Për
një kërkues, mundësia për të modifikuar kodin sipas nevojave e lejon të simulojë
situata të ndryshme patofiziologjike duke ndryshuar parametrat numerikë. Prej 2000,
HumMod vazhdon të përdoret me sukses në mësimdhënie duke u mundësuar
studentëve, të shkencave mjekësore ose jo, të kuptojnë ndërthurjen e mekanizmave
fiziologjikë (Hester, 2011). Strukturimi unik i HumMod lejon zhvillimin e metodave
të reja të mësimdhënies si trajnimet online (Hester, 2011).
 HeartSim është përmendur si një simulim shumë i dobishëm për përdorime
didaktike qysh në 1983 (Rovick, 1983). Versioni më i fundit online
(www.columbia.edu/itc/hs/medical/heartsim) është një qasje praktike në
mësimdhënien e funksionimit kardiak tek njerëzit. Simulimi përfshin disa module që
lehtësojnë shpjegimin nga ana e mësuesit të relacionit shtypje-vëllim, por edhe
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studimin e pavarur nga ana e studentëve. Ky model mund të testojë online studentët
për funksionimin e sistemit kardioqarkullues (Rovick, 1983).
 CardioSense3D është një iniciativë e nisur prej 2005 nga Qendra Kombëtare
Kërkimore në Francë, e cila fokusohet në modelimin elektro-mekanik të zemrës. Ky
program ka për qëllim projektimin e një simulatori kardiak me parametra të
identifikueshëm që studion elektrofiziologjinë, kontraktimet mekanike dhe
metabolizmin kardiak (Delingette, 2007). Në këtë kuadër janë zhvilluar disa programe
kompjuterike për të përcaktuar parametra fiziologjikë sipas pacientë specifikë dhe për
të vlerësuar variablat e marrë prej vëzhgimeve të aktivitetit kardiak me qëllim
përmirësimin e praktikave mjekësore parandaluese, diagnostikuese dhe terapeutike.
 Modeli PNEUMA (http://bmsr.usc.edu) është një nga modelet më të plota që
përdoren për simulimin e sistemit kardio-respirator i ndërtuar në Simulink. Ai është
zhvilluar nga Shërbimi i Burimeve të Simulimeve Biomjekësore në Universitetin e
Kalifornisë Jugore për të simuluar bashkëveprimet e këtyre dy sistemeve në kushte të
caktuara klinike. Modulet e tij përbërëse përshkruajnë: sistemin kardiovaskular
(rrahjet e zemrës dhe vaskulaturën sistemike e pulmonare); sistemin respirator (rrugët
e sipërme të frymëmarrjes, mekanikën respiratore dhe dinamikën e shkëmbimit të
gazeve); mekanizmin e gjumit (ritmi kardiak dhe ndryshimet e tij në gjendjen e
gjumit); sistemin nervor qendror (që kontrollon sjelljen e sistemeve kardiovaskulare
dhe respiratore). Është veçanërisht i dobishëm pikërisht për të shpjeguar ndërveprimet
midis sistemit kardioqarkullues dhe atij të frymëmarrjes. Versioni më i fundit që
përfshin 557 parametra, mund të simulojë dinamikën e kontrollit të glukozës, dhe
ndërveprimet me sistemin nervor (Fan, 2002). Modeli PNEUMA paraqet përparësi
për shkak të strukturimit modular të përbërësve të tij të ndryshëm; fleksibilitetit me të
cilin mund të ndryshohen pjesë të caktuara të programit dhe mundësisë për ta
transportuar modelin në platforma të ndryshme kompjuterike (Fan, 2002). Struktura
modulare mundëson simulimin e patologjive të ndryshme duke përfshirë ose jo në
model mekanizma të ndryshëm fiziologjikë por edhe zëvendësimin e ndonjë moduli
me një tjetër të krijuar për përbërës të caktuar fiziologjikë.
 MathCard është një projekt që synon ndërtimin e një platforme simuluese të
modeleve matematike, për të përshkruar dhe vizualizuar strukturën anatomike dhe
përgjigjen fiziologjike të sistemit kardioqarkullues në gjendje të shëndetshme ose jo
(Ambrosi, 2008). Në kuadër të këtij projekti janë zgjeruar modele ekzistuese duke
përfshirë aspekte të rregullimit metabolik e termik, mikro-qarkullimit, optimizimi i
përdorimit të barnave, aktivitetit elektro-mekanik të zemrës, etj. Puna kërkimore në
kuadrin e këtij projekti vë theksin në përmirësimin e diagnostikës kardiovaskulare,
planifikimin kirurgjikal si dhe parashikimin e rezultateve të terapive të caktura për
pacientë specifikë.
 Sistemi modelues JSIM (www.physiome.org/jsim) po zhvillohet qysh prej 2000
nga Burimet Kombëtare të Simulimit (National Simulation Resource) në
departamentin e Bioinxhinierisë në Universitetin e Washingtonit, në kuadrin e
projektit Physiome. Është një projekt multinacional që përfshin aktivisht 11 grupe
kërkimore. Ai funksionon si një katalog botëror i sasisë së madhe të modeleve
kompjuterike të sistemeve fiziologjike. Ai synon të japë një model gjithëpërfshirës të
sistemit kardioqarkullues. Një nga objektivat e këtij projekti është ngritja e një baze të
dhënash online që përfshin të dhëna kimike, biologjike dhe fizike rreth organeve dhe
indeve njerëzore (Hunter, 2002). Duke synuar përdorimin e modeleve llogaritëse për
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analizën e funksioneve biologjike ai jep një përshkrim të mirë sasior të gjendjeve të
ndryshme fiziologjike. Disa shembuj specifikë të aplikacioneve të ndërtuara në
kuadrin e këtij projekti, si programe didaktike, trajnime virtuale kirurgjikale,
diagnostikime klinike, zbulimi i barnave të reja, etj. janë publikuar vazhdimisht në
periodikë të ndryshëm shkencorë.
 HAEMOSIM (HAEMOdynamics SIMulator) është një shembull shumë i mirë se
si të mësuarit interaktiv e dinamik me ndihmën e kompjuterave mund të përmirësojë
të kuptuarit e proceseve komplekse fiziologjike. Procesi i të nxënit nga ana e
studentëve rezulton në mënyrë domethënëse i lartë kur HAEMOSIM përdoret si
mbështetje shtesë për leksionet konvencionale të librave (Holzinger, 2009) në
eksperimentimin e situatave jetësore reale. HaemoSim, i cili u zhvillua për përdorim
online, mbulon konceptet e dinamikës së rrjedhjes së gjakut. Ai u mundëson
studentëve të thellohen në mekanikën komplekse të rrjedhjes së gjakut dhe
veçanërisht mund të simulojë çrregullime eventuale kardioqarkulluese (Holzinger,
2009). Brenda secilit prej tre niveleve përbërëse të modelit, studentët njihen me
koncepte të reja dhe kufizimet respektive. Ata mund të kalojnë në një nivel më të lartë
vështirësie pas zotërimit të plotë të nivelit fillestar.
 Duke ofruar edhe mundësinë e trajnimeve online, qysh prej 1999 projekti
PhysioNet (www.physionet.org) po zhvillohet si një burim për kërkim shkencor dhe
mësimdhënie. Me tre përbërësit e tij: PhysioToolkit, PhysioBank dhe PhysioNet, ky
projekt synon të nxitë zhvillimin e kërkimeve në drejtim të studimit të sinjaleve
komplekse fiziologjike dhe biomjekësore (Moody, 2001). PhysioToolkit është një
librari e hapur programesh për simulimin dhe analizën e sistemeve fiziologjike.
PhysioBank është në ndihmë të komunitetit të kërkuesve në fushat bio-mjekësore si
një arkivë të dhënash fiziologjike të pacientëve apo dhe njerëzve të shëndoshë.
Përbërësi i tretë, PhysioNet është konceptuar si një forum që i vjen në ndihmë
përdoruesve të ndryshëm me trajnime on-line (Moody, 2001).
 Modeli CVI (Cardiovascular Interactions) konsiston në pesë ndarje që përfshijnë:
zemrën e majtë dhe të djathtë, pemën arteriale dhe venoze, qarkullimin pulmonar.
Është thjeshtuar në të tillë mënyrë për të minimizuar kompleksitetin, por gjithashtu
për të dhënë mjaftueshëm të dhëna thelbësore për një të kuptuar të saktë. Qarkullimi
pulmonar, arterial, venoz dhe kapilar janë nyjëzuar në një ndarje të vetme. Simulimi i
modelit shfaq 27 parametra të përdorur për të përshkruar qarkullimin e një njeriu të
rritur dhe 15 variabla të cilat mund të ndryshohen (Rothe, 2002). Ky model
demonstron bashkëveprimet e zemrës me qarkullimin periferik në formën e një mjeti
mësimor (Rothe, 2002). Ai u vjen në ndihmë studentëve për të analizuar lidhjet
shkak-pasojë që rregullojnë bashkëveprimet kardioqarkulluese në mënyrë që të
parashikohen përgjigjet ndaj çrregullimeve, duke u bërë kështu një mjet për “të nxënët
konceptual” dhe jo për memorizimin e fakteve. Paketa mësimore CVI u adresohet jo
vetëm studentëve të shkencave bio-mjekësore, por në kuadrin e “të mësuarit gjatë
gjithë jetës”, ai u adresohet edhe bio-inxhinierëve, fizikanëve, apo profesionistëve të
ndryshëm të kujdesit shëndetësor të cilët kanë një minimum njohurish bazë mbi
parimet fizike në themel të funksionimit të sistemit kardio-respirator.
 QCP (Quantitative Circulatory Physiology) është një model matematik i cili
përmban mbi 4000 variabla të ndërveprimeve biologjike (Abram, 2007). I ndërtuar
fillimisht për sistemin qarkullues të gjakut, ky model është zgjeruar duke përfshirë në
të edhe sistemin frymëkëmbyes, nervor dhe atë endokrin. Versionet e fundit të këtij
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modeli janë strukturuar për të qenë gjithëpërfshirës për fiziologjinë njerëzore dhe
shërbejnë si një mjet mësimor, që simulon situata klinike të ndryshme, të cilat hasen
në praktikën mjekësore. Vizualizimi kompjuterik i modelit u mundëson studentëve të
studiojnë ndryshimet kohore të variablave duke modifikuar mbi 750 parametra
(Abram, 2007), që përshkruajnë funksionimin fiziologjik. Modeli mundëson studimin
e gjendjes së “pacientit virtual” të vendosur nën ndikimin e 4 agjentëve
farmakologjikë, që përdoren për trajtimet e kardio-patologjive. Janë rreth 30 situatat
klinike (si p.sh. anemia, hemorragjia, diabeti, pushimi i zemrës, etj.) që simulohen, si
dhe 29 “pacientë”, që paraqesin simptoma të ndryshme, për të cilët studentët duhet të
diagnostikojnë patofiziologjitë përkatëse.
 Programi SimVascular (https://simtk.org/home/simvascular) është një simulim
kardiovaskular që bazohet në imazherinë 3D për ndërtimin e enëve të gjakut virtuale.
Ai ju adresohet kërkuesve që punojnë në dinamikën kardioqarkulluese duke ofruar
simulime të ndikimit të dinamikës së enëve në rrjedhjen e gjakut. Është një mjet i
vyer për një të kuptuar gjithëpërfshirës dhe të thelluar, relativisht të thjeshtëzuar, të
aspekteve sasiore dhe cilësore të dinamikës kardioqarkulluese. Duke modifikuar të
dhëna sipas pacientëve ky program mund të shërbejë si platformë testuese për
procedura të rrezikshme kirurgjikale. Mund të shërbejë gjithashtu si një mjet për të
parashikuar rezultatet e trajtimeve alternative me barna për patologji të ndryshme
kardiake (Jeanette, 2008).
 CARDIO (http://projects.edte.utwente.nl/pi/Examples/Cardio.html) është një
simulim kompjuterik i një modeli me mbi 60 variabla të sistemit kardioqarkullues për
një njeri të shëndetshëm (Min, 1993) ose për patologji si infarkti i miokardit,
hipertensioni, hemorragjia, stenoza arteriale renale, insuficienca renale, etj. Bazuar tek
modeli i Coleman prej 1980, modeli ngrihet mbi relacionet matematike që lidhin
parametrat e pesë ndarjeve: enët e gjakut, zemra, sistemi renal, sistemi i reflekseve
nervore, vëllimet e lëngjeve trupore. Ky program i jep mundësinë studentëve të
vetëkontrollojnë të kuptuarit e tyre mbi parimet bazë të rregullimit të presionit të
gjakut duke simuluar laboratorë eksperimentalë për punë kërkimore në
hemodinamikën njerëzore (Min, 1993). Duke lejuar zbatimin e vazodilatorëve,
noradrenalinës, diuretikëve, ose barnave të tjera, modeli ndihmon në simulimin e
planeve terapeutike për kushte jo-normale.
 CardioLab është një laborator virtual i zhvilluar në Universitetin Politeknik të
Katalonjës (https://bioart.upc.edu/virtual-laboratories/cardiolab) si mjet mësimdhënës.
Duke qenë tërësisht interaktiv, ai shërben më së miri për të ilustruar dhe analizuar
mekanizmat kontrollues të sistemit njerëzor të qarkullimit të gjakut duke u dhënë
studentëve dhe kërkuesve mundësi eksperimentimi që do të ishin të vështira në
rrethana të tjera për shkak të vështirësive praktike në studimet mbi njerëzit
(Hernandez, 2009). Me CardioLab studentët e shkencave mjekësore mund të
realizojnë një seri eksperimentesh si infarkti i zemrës, humbje të sasive të mëdha të
gjakut, hipertensioni, etj. Paraqitja e thjeshtë grafike u lejon studentëve të simulojnë
situata si hemorragjia (0÷20% të vëllimit të gjakut); frika (0÷100); sforcimet fizike
(0÷100watt); intoksikim nga pesticidet (0÷20mg); dhe kafeina (0÷1litër kafe e
konsumuar).
 euHeart është një projekt, i cili fokusohet në zhvillimin e mjeteve të nevojshme për
aplikacione klinike (Smith, 2011) duke u motivuar nga fakti se pavarësisht
përparësive të përdorimit të simulimeve vizuale, ekziston një hendek në modifikimin
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e modeleve për zbatimin në kushte klinike të caktuara. Kjo për shkak se shumica e
modeleve aktuale zhvillohen dhe vlerësohen mbi bazën e të dhënave të mbledhura
nga matje invazive mbi kafshët nën kushte të kontrolluara. Sfidë aktuale mbeten
parametrizimi dhe përshtatja për situata njerëzore, duke përdorur minimalisht matje
klinike invazive. Shumica e zbatimeve klinike në kuadër të këtij projekti kanë
mundësuar integrimin e mjeteve të përdorura nga institucione të ndryshme dhe
implementimin e pajisjeve prototip të prodhuara nga grupe të ndryshme
bioinxhinierësh. Në kuadër të këtij projekti është ngritur një bazë të dhënash
mbarëeuropiane. Libraria e modeleve dhe mjeteve është integruar me zbatimet klinike
për të vlerësuar mundësitë përshkruese të modeleve dhe për të demonstruar
përparimin e praktikave diagnostikuese, planifikimin e ndërhyrjeve dhe trajtimin me
barna (Smith, 2011). Ndërsa zhvillohen modele gjithnjë e më të komplikuar,
diagnostikimi klinik dhe trajtimi i sëmundjeve kardiovaskulare varen së tepërmi nga
integrimi i njohurive të përftuara prej eksperiencave klinike.
Përveç platformave të listuara më lart, mund të gjenden në internet, një numër i madh
modelesh që ju adresohen zbatimeve të caktuara në inxhinierinë biomjekësore
kardiovaskulare. Një model tjetër, CVSim, përshkruhet më poshtë si një shembull i
përdorimeve didaktike për mësimdhënien e stenozës aortike. Këta modele janë
zhvilluar nga grupe të ndryshme kërkimore kudo në botë duke pasur secili veçantitë e
veta në përafrimet e bëra, në gjuhën programuese të përdorur, në numrin e variablave
etj. Zhvillimi i kompjuterave jo të kushtueshëm ka nxitur një revolucion në simulimin
kardiovaskular dhe kompleksiteti e saktësia e modeleve duket se mund të kufizohet
vetëm nga përparimi teknologjik.

6.5. SHEMBULL
MËSIMDHËNIE

I

PËRDORIMIT

TË

NJË

MODELI

NË

 CVSim është një model i sistemit kardioqarkullues njerëzor i cili qysh prej
fillesave në 1984 është zhvilluar dhe pasuruar nga kërkuesit e Shkollës Mjekësore të
Harvardit në MIT në dy drejtime: në aspektin e kërkimit shkencor për dinamikën e
sistemit të qarkullimit të gjakut (versioni RCVSim); dhe për qëllime didaktike
(versioni CVSim) të një mësimdhënieje të fiziologjisë së këtij sistemi (Heldt, 2010).
Përdorimi i këtij modeli ju mundëson studentëve të shkencave mjekësore
manipulimin e parametrave të sistemit e për pasojë zbulimin e relacioneve midis
përbërësve të ndryshëm fiziologjikë.

Figura 43 Versioni i parë i CVSim (adoptuar prej Heldt et.al., 2010)
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Një model me parametra të nyjezuar me gjashtë ndarje (si në figurën 42) u krijua
fillimisht në mënyrë ekskluzive si një mjet mësimor për të plotësuar leksionet
tradicionale dhe më pas u përshtat për qëllime kërkimore. Ai bazohet në vlera reale të
parametrave që përshkruajnë qarkullimin e gjakut në një njeri të shëndetshëm.

Figura 44 Paraqitja vizuale e simulimit CVSim

Paraqitja vizuale e këtij modeli (figura 43) është e thjeshtë në përdorim dhe ju lejon
studentëve të kryejnë “eksperimente fiziologjike virtuale”. Duke ndryshuar parametrat
e modelit, në të janë përfshirë dhe gjashtë shembuj pacientësh “virtualë” që paraqesin
patologji të ndryshme kardiovaskulare (Heldt, 2010).
Studentët mund të vëzhgojnë në versionet mësimore të CVSim ndryshimin kohor të
parametrave hemodinamikë (shtypja e gjakut, fluksi i gjakut) si dhe analogjinë e
këtyre parametrave me tensionin dhe rrymën elektrike. Kjo e bën këtë model një mjet
të fuqishëm mësimdhënës në demonstrimin e funksionimit të sistemit njerëzor
kardioqarkullues.

Figura 45 Shtypja e gjakut në ventrikulin e majtë dhe në arterie për një person normal sipas
CVSim
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Figura 46 Shtypja e gjakut në ventrikulin e majtë dhe në arterie për një rast stenoze sipas
CVSim

Ky model mund të simulojë shtypjen pulsuese të gjakut (Figura 44) për vlerat e
vëllimeve dhe flukseve të gjakut në sistolë dhe diastolë të një njeriu normal.
Gjithashtu, modeli CVSim mund të simulojë një sërë situatash patologjike, si ajo që
ilustrohet në figurën 45 për një rast klinik të rëndë stenoze.
Mësuesi e ka relativisht të lehtë të shpjegojë një komplikacion të tillë patologjik duke
tërhequr vëmendjen e studentëve që duke krahasuar grafikët për një njeri normal
(Figura 44) dhe për një pacient (figura 45) të vëzhgojnë distancën midis kreshtave të
dy vijave të paraqitura në figurën 45, e cila paraqet një situatë tipike të një stenoze.
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KAPITULLI VII

PËRFUNDIME

Sistemet biologjike, në veçanti sistemi kardiovaskular si një i tillë, është shumë
kompleks dhe për funksionalitetin dhe mekanizmat rregullatorë të tij ende ka shumë
pikëpyetje. Realizimi i simulacioneve vizuale të strukturës anatomike dhe
mekanizmave të bashkëveprimit të sistemit kardioqarkullues me sisteme të tjera
fiziologjikë siguron një të kuptuar të thelluar të funksionimit të organizmit njerëzor në
gjendje të shëndetshme ose jo. Ata pasqyrojnë saktë nga ana sasiore sjelljen e sistemit
biologjik me qëllim diagnostikimin e saktë të pacientëve, monitorimin më cilësor të
gjendjes së tyre dhe parashikimin e ndryshimeve në varësi të trajtimit farmakologjik.
Simulimi i rrjedhjes dhe dinamikës së enëve të gjakut është një mjet efikas për
testimin në kushte të kontrolluara të hipotezave mbi shkaqet e çrregullimeve
kardiovaskulare, për planifikimin e ndërhyrjeve kirurgjikale, si dhe për të vlerësuar
trajtimet klinike apo protezat kardiake.
Simulimet e modeleve llogaritëse të sistemit kardiovaskular janë duke u zhvilluar
fuqishëm për shkak të përparësive që paraqesin në diagnostikën jo-invazive dhe në
përgatitjen e kardiokirurgëve. Edhe pse modele të zhvilluara nga kërkues të shumtë
përshkruajnë me saktësi sistemin kardiovaskular, nga kompleksiteti i këtij sistemi
rrjedhin dhe vështirësi të shumta në gjetjen e vlerave të sakta për një numër të madh
parametrash.
Përveç të tjerash, përfshirja e specialistëve të fushave kompjuterike, fizike dhe
biomjekësore e bën përshkrimin modelistik tërësor të sistemit kardiovaskular një
sipërmarrje të vështirë. Zhvillimi i modeleve më të plota, të cilët studiojnë
ndërveprimet e sistemit kardioqarkullues me sistemin nervor, frymëkëmbyes dhe atë
tretës, po hap rrugën drejt personalizimit të këtyre modeleve sipas kushteve specifike
fizio-patologjike të pacientëve kardiakë.
Në mënyrë të veçantë vizualizimet kompjuterike rezultojnë të suksesshëm në aspektin
didaktik të përdorimit të tyre për shkak se studentët e shkencave mjekësore mund të
vëzhgojnë kushtet klinike pa rrezikuar jetën e pacientëve realë.
Përdorimi i simulimeve kompjuterike të sistemeve biologjike, të cilët mund të
zhvillohen me kosto financiare relativisht të ulëta, redukton ndjeshëm eksperimentet
mbi kafshët dhe përbën një bazë të nevojshme për projektimin e prodhimin e pajisjeve
më të mira mjekësore.
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