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Abstract. We consider the variational approach to simulation and
optimization of transdermal drug transport from hollow microneedles
systems. We solve a one-dimensional problem of vertical transport of
solvable drugs through the porous media with point sources simulati-
ng holes of hollow microneedle. Controlling intensity and setting
coordinates of the sources, we solved the problem of optimal control
for transdermal drug transport and achieved a desired distribution of
drugs in epidermis with acceptable precision. To solve the boundary-
initial problems we use finite-difference methods and Lagrangian-
Eulerian method.
Keywords: variational approach, transdermal diffusion, microneedle
system, simulation, optimization, point source, microneedle.

Резюме. У роботi розглядається варiацiйний пiдхiд до моделю-
вання та оптимiзацiї трансдермального перенесення лiкiв iз си-
стем порожнистих мiкроголок. Розв‘язується одновимiрна задача
вертикального перенесення розчинних лiкiв крiзь пористе сере-
довище iз точковим джерелом, що iмiтує отвiр мiкроголки.
Ключовi слова: варiацiйний пiдхiд, трансдермальна дифузiя,
система мiкроголок, моделювання, оптимiзацiя, точкове джере-
ло, рiзницева схема.

1Роботу виконано за фiнансової пiдтримки Мiнiстерства освiти та науки Укра-
їни, тема № ДР 0116U004777.
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Вступ

Основним бар’єром для трансдермального проникнення лiкiв в органiзм
людини є верхнiй, роговий шар епiдермiса. Для його подолання було ви-
найдено системи мiкроголок, що забезпечують контрольоване i безболiсне
вивiльнення лiкiв за тривалий час [1, 2]. Мiкроголки можуть бути суцiль-
ними, порожнистими або розчинними. Суцiльнi мiкроголки покриваються
дiючими речовинами зовнi i доставляють лiки, утворюючи мiкроканал, по-
рожнистi мiкроголки наповнюються речовинами, якi мiстяться в резерву-
арi, i вприскуються пiд тиском або пiд дiєю рiзницi градiєнтiв, а розчиннi
мiкроголки утворюються з полiмеру, що iнкапсулює хiмiчний препарат i
повiльно вивiльняє його [3]. Розчиннi мiкроголки є найбiльш сучасним i
ефективним засобом трансдермального вводу лiкiв [4–7].

Розглянемо процес трансдермального перенесення лiкiв за допомогою
системи розчинних мiкроголок як початково-крайову задачу конвективної
дифузiї в iнтерстицiальному просторi. З огляду на розмiр i геометричну
форму мiкроголок цю задачу можна вважати одновимiрною, а мiкрогол-
ки доцiльно iнтерпретувати як точковi джерела з певною iнтенсивнiстю.
Керуючи iнтенсивнiстю та задаючи координати джерел, можна розв’язати
задачу оптимального керування процесом трансдермального перенесення
лiкiв i досягти бажаного розподiлу лiкiв в епiдермiсi.

Розв’язуванню початково-крайових задач дифузiї лiкiв, що вводяться в
епiдермiс за допомогою систем мiкроголок, присвячено досить багато за-
дач, зокрема [9–13]. Спiльною вадою цих робiт є те, що оптимiзацiя процесу
перенесення лiкiв здiйснювалася суто емпiрично — шляхом перебору скiн-
ченого набору параметрiв. Застосування варiацiйного пiдходу до розв’язу-
вання задачi оптимального керування трансдермальним переносом лiкiв з
урахуванням конвективної дифузiї i точкових джерел дозволяє отримати
строго обгрунтоване значення цiльової iнтенсивностi i забезпечити бажану
концентрацiю лiкiв у заданий момент часу.

Конвективна дифузiя лiкiв при трансдермальному перенесеннi

Для моделювання трансдермального перенесення лiкiв застосуємо мо-
дель Каллафа-Даса [11]. Вiдповiдно до цiєї моделi рух частинок дiючої ре-
човини в обмеженiй областi G = (0, T )× [0, L] iнтерстицiального простору
описується другим законом Фiка.

Розглянемо модель, що описує розподiл лiкiв у тканинi в результатi ди-
фузiї iз мiкроголок в точках xβ внаслiдок iн’єктивного уведення. Припусти-
мо, що координати отворiв мiкроголок вiдомi заздалегiдь. Включимо в мо-
дель точковi джерела Q (t) = (Q1 (t) , Q2 (t) , ..., Qp (t)) i уведемо спецiальне
позначення δ (x) = (δ (x− x1) , δ (x− x2) , ..., δ (x− xp)), що враховує точко-
ву природу джерел. Точки xβ визначають розташування джерел лiкiв з не-
вiдомими потужностями Qβ . Одне точкове джерело можна iнтерпретувати
як кiнчик окремої порожнистої мiкроголки або окрему розчинну мiкро-
голку, а декiлька джерел можуть описувати надходження лiкiв з отворiв,
просвердлених в порожнистiй мiкроголцi. Треба визначити Qβ (t) , β = 1, p,
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що мiнiмiзують середнє квадратичне вiдхилення вiд цiльової концентрацiї
ϕ (x, t), поклавши ϕS (x) = Q (t) δ (x) . Отже, розв’яжемо задачу

Lu ≡ ∂u

∂t
+Au = ϕS − ϕR, x ∈ [0, L] , 0 < t ≤ T, (1)

−D∂u
∂x

+ vu = 0, x = 0, (2)

u (L, t) = uL (t) , (3)

u (x, 0) = 0, (4)

де Au ≡ ∂
∂x

(
vu−D ∂u

∂x

)
, u (x, t) — концентрацiя розчину лiкiв в iнстер-

стицiальному просторi, г/моль; v — швидкiсть iнстерстицiальної рiдини,
спрямованої вздвовж мiкроголки, см/с; D –— коефiцiєнт дифузiї, см2/с,
ϕS (x) — джерело лiкiв, що надходять до тканини, г/моль·с; ϕR (x) — фун-
кцiя екстраваскулярного зв’язування лiкiв за рахунок хiмiчних реакцiй,
г/моль·с.

Застосуємо для розв’язання цiєї задачi варiацiйний пiдхiд i сформулюємо
еквiвалентну задачу оптимального керування. Будемо вважати, що опти-
мальне керування належить гiльбертовому простору (L2 (G))

p, де
G = (0, T )× [0, L].

Функцiонал якостi запишемо у виглядi

Jα
(
Q
)
=

L∫
0

T∫
0

(u (x, t)− ϕ (x, t))2 dxdt+ α∥Q∥2, (5)

де Q = (Q1 (t) , Q2 (t) , ..., Qp (t))
T — вектор керування, α > 0 — параметр

регуляризацiї. Оптимальне керування мiнiмiзує функцiонал (5)

Jα

(
Q

∗
)
= min

Q∈(L2(G))p
Jα (Q) . (6)

Теореми про iснування розв’язку
Нехай H — поповнення простору гладких функцiй, що задовольняють

умовам (1)–(4) за нормою

∥u∥2H =

L∫
0

u2t + n∑
i=1

u2xi
+

n∑
i,j=1

u2xixj

 dx,

H+ — аналогiчний простiр, що мiстить гладкi функцiї, якi задовольняють
граничним та початковим умовам спряженої задачi. Розширимо оператор
L на H за неперервнiстю, враховуючи граничнi умови. Маємо таке опера-
торне рiвняння

Lu = f, (7)

де f = −δQ. Тодi є слушними такi результати [14].
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Теорема 1. Для будь-якого елемента f ∈ (H+)
∗ iснує єдиний слабкий

розв’язок задачi (7) у розумiннi (u, L∗v)L2(G) = ⟨f, v⟩+ ∀v ∈ H+,

u ∈ L2 (G) .

Теорема 2. Нехай стан системи визначається як слабкий розв’язок
задачi (7) та справджуються такi умови: критерiй якостi
Jα : (L2 (G))

p 7→ R1 є слабко напiвнеперервним знизу за станом систе-
ми u (x, t) функцiоналом, обмеженим знизу та строго опуклим, множина
допустимих керувань U∂ ⊂ (L2 (G))

p — обмежена, замкнена та опукла в
гiльбертовому просторi U∂ ⊂ H. Тодi iснує єдине оптимальне керування
системою (1–4).

Алгоритм
Продиференцiюємо функцiонал (5) та отримаємо

J ′
α

(
Q
)
= Ψ(t) + 2αQ (t) ,

де Ψ(t) = (ψ1 (x1, t) , ψ2 (x2, t) , ..., ψp (xp, t))
T — вектор значень розв’язку

оберненої задачi у вiдповiдних точках. Рiвняння Ейлера для функцiонала
якостi набуває такого вигляду

Ψ(t) + 2αQ (t) = 0.

Алгоритм розв’язання задачi точкового оптимального керування скла-
дається з трьох етапiв.

1. Розв’язання прямої задачi

∂u(k)

∂t
+Au(k) = f (k), 0 < t ≤ T,

u(k) (0) = 0.

2. Розв’язання спряженої задачi

−∂ψ
(k)

∂t
+A∗ψ(k) = 2

L∫
0

(u (x, t)− ϕ (x, t))2 dx, 0 < t ≤ T,

ψ(k) (T ) = 0.

3. Знаходження нового наближення для оптимального керування

Q
(k+1) −Q

(k)

τk+1
+Ψ

(k)
+ 2αQ

(k)
= 0, k = 0, 1, ....

Для розв’язання рiвняння конвекцiї-дифузiї застосуємо лагранжово-ейлеровий
пiдхiд. Запишемо рiвняння (1) в лагранжовiй формi

∂u

∂τ
= Au+ f,

де ∂
∂τ — субстанцiйна похiдна
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∂

∂τ
=
∂u

∂t
+ v

∂

∂x
.

Рiвняння траєкторiй руху лагранжових координат подамо у виглядi

∂x̃

∂τ
= vα (x̃) .

Побудуємо в областi G регулярну ейлерову сiтку ω = ωh × ωτ , де ωh —
рiвномiрна рiзницева сiтка за просторовою змiнною, а ωτ — рiвномiрна рi-
зницева сiтка за часом. На кожному часовому iнтервалi побудуємо лагран-
жову сiтку ωh,τ , яка узгоджується з регулярною ейлеровою сiткою так, щоб
у момент часу t = tn їх вузли збiгалися. Лiнiї лагранжової сiтки утворюю-
ться траєкторiями руху лагранжових координат

x̃ (t) = x− vt, τ = tn − t, t ∈ [tn−1, tn] .

Cубстанцiональну похiдну апроксимуємо на локальнiй лагранжовiй сi-
тцi, а оператор дифузiї — на регулярнiй ейлеровiй сiтцi. Неявна рiзницева
схема для задачi (1)–(4) має вигляд

Un
i − I

(
Un−1, x̃

)
τ

= ΛUn + FW,

U (x, 0) = 0,

де Λ – рiзницевий оператор, що апроксимує оператор дифузiї на регуляр-
нiй ейлеровiй сiтцi iз урахуванням крайових умов, I

(
Un−1, x̃

)
— значення

iнтерполяцiйного полiнома, побудованого за станом Un−1 в момент tn−1

в точцi x̃, яка в момент tn приходить у вузол сiтки x̃. Якщо лагранже-
ва траєкторiя виходить на межу областi [0, L] , значення стану системи у
вiдстеженiй точцi визначається з крайових умов (3).

У результатi отримуємо систему лiнiйних рiвнянь, яка розв’язується за
допомогою методу немонотонної прогонки.

5. Результати

Для моделювання було обрано процес дифузiї лiкiв з порожнистої мiкро-
голки. Для контролю концентрацiї використовувалася одна або двi точки
вивiльнення лiкiв через отвори мiкроголки. Потужностi джерел вважали-
ся однаковими. Цiльова концентрацiя задавалася 1 г/моль*с. Параметри
областi: L=1 см. Коефiцiєнт дифузiї дорiвнював D=7 × 10−11 см2/с. Па-
раметри рiзницевої схеми: h = 0, 01 см, τ = 0, 01, T = 0, 99 с. Швидкiсть
конвекцiї в iнтерстицiальному просторi: v = 0, 001 см/с. На Рис. 1 наведено
графiк розподiлу концентрацiї лiкiв через 1 с. На Рис. 2 показано графiк
уточнення iнтенсивностi точкового джерела з часом. У другому експери-
ментi розглядалися два точкових джерела за умов, наведених вище. Ре-
зультати, наведенi на Рис. 1–4, свiдчать про швидку збiжнiсть алгоритму
iдентифiкацiї i високу точнiсть обчислення розподiлу концентрацiї лiкiв.
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Рис 1. Розподiл концентрацiї через 0, 0,33, 0,66 та 0,99 с (одне джерело)

Рис 2. Наближення iнтенсивностi одного джерела
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Рис 3. Розподiл концентрацiї через 0, 0,33, 0,66 та 0,99 с (два джерела)

Рис 4. Наближення iнтенсивностi двох джерел
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Висновки
Доведено iснування i єдинiсть розв’язку моделi трансдермального пере-

несення лiкiв iз точкових джерел на основi моделi Каллафа-Даса. Обчи-
слювальнi експерименти довели ефективнiсть варiацiйного методу iденти-
фикацiї потужностi точкових джерел лiкiв (отворiв мiкроголок), що дозво-
ляє отримати бажану концентрацiю дiючої речовини в тканинi.
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