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Abstract
A tumor cannot grow more than a few millimeters without a blood supply (avascular tumor), and for
further growth it must initiate angiogenesis process. A vascularized tumor, which is permeated with
blood vessels, rapidly increases in mass because of the new source of oxygen. In this study, a discrete
mathematical model of angiogenesis process with considering the penetration of blood flow through
the vessels in the two-dimensional network is presented. This structure is coupled with an adaptive
model of sprouts spacing along the parent blood vessel at the beginning of the angiogenesis process.
Then, progression of these sprouts in the extracellular matrix and their penetration into the tumor as
well as penetration of blood flow through the capillary structure is presented. This model incorporates
three steps of adaptive sprout spacing along the parent blood vessel, sprout progression, and blood
flow and network remodeling. Then, based on the simulated vasculature network, oxygentransmission
and other vital chemicals needed for continuous tumor growth are simulated. In this model we
assumed that the growth of the tumor is driven by cell division. The tumor growth and angiogenesis
are coupled by the changes of micro environment including oxygen, tumor growth factor, and the
extracellular matrix concentration. Also, we have tried to create space and time adaptations in
parameters of the model.
Key words: Tumor angiogenesis, Adaptive sprouting, Blood flow, Vascular tumor growth, Finite difference
method
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چکیده
تومور در مرحلة رشد غیرعروقی نمیتواند بدون منبع خونرسانی بیش از چند میلیمتر رشد کند و برای رشد بیشتر باید فرآیند
رگزایی را آغاز کند .از سوی دیگر ،تومور عروقی که عروق خونی در آن نفوذ کرده است ،با فراهم شدن اکسیژن بهسرعت رشد
میکند .در این مطالعه ،مدل ریاضی گسستهای از فرآیند رگزایی تومور همراه با اثرات جریان خون در شکلگیری شبکة دوبعدی
موردنظر ارائهشده است .این ساختار با یک مدل وفقی مکانیابی جوانههای عروقی در طول رگ اصلی ،در ابتدای فرآیند رگزایی
ترکیبشده است و سپس پیشروی جوانههای عروقی در ماتریس خارج سلولی و نفوذ آنها به داخل تومور و همچنین نفوذ جریان
خون ازطریق ساختار مویرگی مدل شده است .در این مدل سه مرحلة مکانیابی جوانهها در طول رگ اصلی ،پیشروی آنها و جریان
خون باهم ترکیب شدهاند .سپس براساس شبکة عروقی بهدست آمده ،انتقال اکسیژن و بقیة مواد الزم برای رشد بیشتر تومور
شبیهسازیشده است .همچنین فرضشده است رشد تومور درنتیجة تکثیر سلولهای تومور اتفاق میافتد .مراحل رشد تومور و رگ-
زایی بهوسیلة تغییرات محیط میکرو شامل تراکم اکسیژن ،فاکتور رگزایی تومور و ماتریس خارج سلولی باهم ترکیب شدهاند.
همچنین سعی شده است تا تطبیق مکانی و زمانی مناسبی در پارامترهای مدل ایجاد شود.
کلیدواژهها :رگزایی تومور ،جوانهزنی وفقی ،جریان خون ،رشد عروقی تومور ،روش تفاضل محدود
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رگزایی شروع به مهاجرت بهسمت تومور میکنند .پاسخ

 -1مقدمه
تومورهای جامد در مراحل ابتدایی رشد خود بدون عروق

اولیة سلولهای اندوتلیال در نوک جوانهها به این فاکتورهای
کموتاکسیس0

هستند؛ یعنی منبع خونرسانی مخصوص به خود را ندارند و

رگزایی،

برای دریافت اکسیژن و مواد مغذی و همچنین دفع مواد زاید،

اندرکنشها میان سلولهای

به دیفیوژن از رگهای اطراف وابسته هستند .با رشد تدریجی

سلولی وجود دارد که بهطور مستقیم بر مهاجرت سلول اثر
فیبرونکتین0

نام دارد [73و .]77همچنین یک سری
اندوتلیال9

و ماتریس خارج

بهعنوان یک بخش اصلی از ماتریس

تومور ،تقاضای مواد مغذی افزایش مییابد تا جایی که شار

میگذارد.

مواد مغذی ازطریق سطح تومور برای کل سلولهای ناحیة

خارج سلولی ،چسبندگی سلول به ماتریس را افزایش داده و

تومور کفایت نکند؛ بنابراین رشد تومور فقط در صورتی ادامه

درنتیجه مهاجرت سلولهای اندوتلیال را گسترش میدهد.

مییابد که تومور با شبکهای از مویرگها نفوذپذیر شود [.]7

پاسخ سلولهای اندوتلیال به گرادیان یا شیب چسبندگی
هاپتوتاکسیس1

نامیده میشود [ .]72هر

رشد تومورهای بدخیم با قطری بیشتر از  7تا  2میلیمتر به

فیبرونکتین ،پاسخ

عروق جدید بستگی دارد و تومور برای رشد هرچه بیشتر و

جوانة تولیدشده از رگ اصلی بهسمت تومور مهاجرت کرده،

رفتن به مرحلة عروقی ،باید فرآیند رگزایی را آغاز کند [.]2

با فاکتور رگزایی و فیبرونکتین واکنش داده و بعد از سپری

رگزایی تومور فرآیندی است که در آن رگهای خونی جدید

نمودن یک فاصلة خاص ممکن است انشعاب و پیوند تشکیل

از عروق موجود شکل میگیرند و با انتقال اکسیژن و مواد

دهد .همچنان که سلولهای اندوتلیال ساختارهای لولهگون

مغذی به سلولهای تومور ،تکثیر میشوند [ .]0رگزایی

مویرگی را تشکیل میدهند ،خون ازطریق این ساختار جریان

تومور بهصورت دینامیک توسط چند مولکول موافق و مخالف

مییابد و تومور میتواند بیشتر رشد کند .از طرفی ،خون

رگزایی تنظیم میشود .این مولکولها بهوسیلة منابع مختلفی

سیالی غیرنیوتنی است که شایعترین ویژگی آن لزجت وابسته

چون سلولهای تومور ،اندوتلیوم و ماتریس خارج سلولی

به نرخ برشی است.

تولید میشوند [0و .]9در میان انواع فاکتورهای موافق رگ-

یک شبکة مویرگی جدید از رگ اصلی بهسمت تومور

زایی ،تعدادی از مواد شیمیایی بهعنوان فاکتورهای رگزایی

گسترش مییابد ،به تومور نفوذ کرده و آن را با مواد مغذی

تومور 7شناخته میشوند .نشانداده شدهاست که برخی از

الزم برای رشدش تغذیه میکند؛ درنتیجه تومور را قادر

عوامل ضدرگزایی ،مانند آنژیواستاتین و اندواستاتین ،2در

میسازد بهسرعت رشد کرده و به بافت اطرافش حمله کند.

نزدیکی عروق ناشی از رگزایی تولید میشوند [.]6-8

رشد سریع تومور به فروپاشی عروق در مرکز تومور منجر

پس از اینکه یک تومور سرطانی به بیشترین اندازة خود

میشود و درنتیجه ،هسته نکروتیک تومور بزرگ میشود.

در حالت رشد غیرعروقی میرسد ،فاکتور رگزایی ) (TAFرا

هسته نکروتیک تومور با ناحیة خارجی سلولهای زندة

به بافت اطراف ترشح میکند و این فاکتورها با رسیدن به

تکثیری یا پوشش عروقی تومور احاطه میشود [ .]13در روند

رگهای خونی همجوار ،نفوذپذیری را در رگهای خونی

دینامیک رشد عروقی تومور ،سه پدیدة رشد میکرو عروق در

اطراف افزایش میدهند [ .]1درنتیجه ،قبل از شروع جوانهزنی

تومور ،رشد سلولهای تومور و جریان خون با هم ترکیب

از رگهای خونی همجوار تومور  ،پالسمای خون به ماتریس

میشوند و بر رشد عروقی تومور را نظارت میکنند .بهدلیل

خارج سلولی تراوش میشود .این پالسما شامل چندین

وجود مشکالت فراوان در اندازهگیری رشد تومور و طبیعت

مهارکنندة درونزا است [ .] 97,اثر متقابل مولکولهای موافق

پیچیدة محیط اطراف تومور ،درک ارتباط این سه پدیده هنوز

و مخالف رگزایی منجربه تشکیل جوانههای جدید از رگ

دارای ابهامهای زیادی است [.]14

اصلی میشود .سپس این جوانهها در پاسخ به فاکتورهای
)Tumor Angiogenesis Factor (TAF
Angiostatin and Endostatin

1
2

3

Chemotaxis
4
Endothelial
5
Fibronectin
6
Haptotaxis
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روغنی یزدی ،مدلسازی و شبیهسازی فرآیند رشد عروقی تومور

رگزایی اولین بار بهوسیلة فولکمن در سال  7717بهعنوان

مجزا نمیتوانند ارتباط رگزایی و رشد تومور را بررسی کنند.

عاملی مهم در رشد تومور ،گسترش و تهاجم سرطان مطرح

از اینرو ،در سالهای اخیر مدلسازیهای ترکیبی رشد تومور

شد [ .]70پس از آن با توجه به اهمیت رگزایی در جریان

و رگزایی درنظرگرفته شدهاند [.]29 ,77

رشد عروقی تومور و متاستاز ،تحقیقات بسیاری برای شناخت

با توجه به مطالب مطرحشده ،ارائة مدلی ترکیبی شامل

بهتر این فرآیند و پیچیدگیهای آن انجام شد .رگزایی

تقسیم و مرگ سلولهای تومور و رگزایی با درنظر گرفتن

ارتباطدهندة مرحلة رشد غیرعروقی تومور و مرحلة

جریان خون در داخل عروق میتواند در بهترشدن درک ما از

خطرناکتر رشد عروقی تومور است؛ درنتیجه رشد پیوستة

پاسخ دینامیک رشد تومور به تغییرات محلی محیط میکرو

تومور را ممکن کرده و قابلیت تهاجم و متاستاز را برای آن

بسیار کمککننده باشد .در این مطالعه ،ابتدا مدل ریاضی

ایجاد میکند .درک دینامیک رگزایی برای شناخت بهتر این

فرآیند رگزایی تومور شبیهسازی میشود و سپس با توجه به

پدیده و اثر آن بر رشد عروقی تومور بسیار مفید خواهد بود.

ویژگیهای رئولوژیکی خون و درنظرگرفتن خون بهعنوان

در اینچنین موارد ،مدلسازی نقش مهمی در ایجاد دیدگاه

یک سیال غیرنیوتنی ،و عروق بهعنوان مرزهای سخت جامد

کلی نسبت به عوامل اثرگذار بر مکانیزم رگزایی ،رشد تومور،

استوانهای ،جریان خون در شبکة دوبعدی موردنظر اعمال

پایش و مهار رگزایی دارد .مدلهای ریاضی موجود پیچیده

میشود .این ساختار با یک مدل تطبیقی مکانیابی جوانههای

هستند؛ بنابراین به شبیهسازی کامپیوتری نیاز است که یک

عروقی در طول رگ اصلی و در ابتدای فرآیند رگزایی

رویکرد مکمل مناسب برای مطالعات تجربی و بالینی توسعة

ترکیب میشود و سپس پیشروی این جوانهها در ماتریس

تومور و پروتکل درمان است .بر این اساس و با توجه به

خارج سلولی و نفوذ آنها به داخل تومور و همچنین نفوذ

اهمیت این موضوع در سه دهة گذشته ،مدلها و

جریان خون ازطریق ساختار مویرگی شبیهسازی میشود.

شبیهسازیهای زیادی برای رگزایی و رشد تومور (عروقی و

بنابراین در ابتدا سه مرحلة فرآیند رگزایی ،شامل مکانیابی

غیرعروقی) معرفیشدهاند .مدلهای توصیفکنندة فرآیند

وفقی جوانههای عروقی ،پیشروی جوانهها و جریان خون و

رگزایی را میتوان به چهار گروه اصلی تقسیم کرد :مدلهای

بازسازی شبکه ،با هم ترکیب میشوند .حال یک توده تومور

توصیفکنندة رشد غیرعروقی تومور و تهاجم []71-18 ,8؛

غیرعروقی اولیه شامل سلولهای تکثیری درنظر گرفته می-

فرآیند مکانیابی جوانهها []20 ,19 ,7؛ پیشروی جوانهها در

شود .در این مرحله ،برای فراهم نمودن اکسیژن و بقیة مواد

پاسخ به محرکهای شیمیایی و شکلگیری شبکة مویرگی

شیمیایی الزم برای رشد بیشتر تومور ،از شبکة عروقی

[]27-20 ,72؛ درنظرگرفتن جریان خون در ساختار مویرگی

بهدستآمده از مرحلة قبل استفاده میشود .در مدل تومور سه

توخالی و بازسازی شبکه [ .]24-26این مدلها در ارائة

نوع سلول تکثیری ،خاموش و نکروتیک تعریفشده است،

اطالعات برای رگزایی و مشخصات شبکة مویرگی مفید

بهگونهای که رشد تومور درنتیجة تکثیر سلولهای تومور

هستند؛ اما برای دستیابی به مدلهای کاملتر ،محققان به-

اتفاق میافتد .در این قسمت ،رشد تومور و رگزایی بهوسیلة

ندرت این مدلها را با یکدیگر ترکیب کردهاند .در چندین

تغییرات محیط شیمیایی شامل تراکم اکسیژن ،فاکتور رگزایی

دهة گذشته ،بسیاری از مدلهای ریاضی در حوزه رشد تومور

تومور و ماتریس خارج سلولی ،با هم ترکیب میشوند .این

و درمان آن گسترش یافتهاند که اغلب بر یک جنبة خاص

موضوع بر پایة این حقیقت است که رشد تومور توزیع فاکتور

مانند رشد غیرعروقی تومور [ ،]27 ,21رگزایی و درمانهای

رگزایی تومور را تغییر میدهد و به مهاجرت سلولهای

ضدرگزایی [ ،]30 ,27رشد عروقی تومور [ ]31-33و شیمی

اندوتلیال و رگزایی منجر میشود و در همان زمان

درمانی [ ]35 ,34تمرکز کردهاند .در بسیاری از مدلهای

مویرگهای تازه تشکیلشده ،اکسیژن بیشتری را برای رشد

ارائهشده درزمینة رگزایی و رشد تومور ،این دو پدیده جدا

محلی تومور فراهم میکنند .نوآوری این مدل نسبت به

از هم مطالعه شدهاند []01-93 ،21 ،20؛ اما این مدلهای

مدلهای موجود در حوزة رگزایی ،مدلسازی فرآیند جوانه
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زدن سلولهای اندوتلیال از رگ اصلی در ابتدای فرآیند رگ-

 -2-1-1مدل فرآیند جوانهزنی وفقی رگ اصلی

زایی است که شامل پیشبینی مکان ،زمان و تعداد جوانههای

در این بخش یک مدل تطبیقی از فرآیند رگزایی شبیهسازی

فعالشده از رگ اصلی میباشد .بیشتر مدلهای موجود

میشود ،که شامل فرآیند شکلگیری جوانه از رگ اصلی

درزمینة شبیهسازی رگزایی تومور بیشتر رگزایی را با تعداد

است .این مدل شامل بررسی پیشرفت تدریجی فاکتور رگ-

مشخصی جوانه شروع میکنند که همزمان بهسمت تومور

زایی تومور (فعالساز رگزایی) در ماتریس خارج سلولی،

مهاجرت میکنند و مراحل اولیة این فرآیند ،شامل تولید

شرایط تشکیل جوانه ،مکان و زمان هر یک از جوانههای اولیه

فاکتور رگزایی توسط سلولهای تومور ،انتشار آن در

و درنهایت تعداد کل جوانهها در امتداد رگ اصلی است .این

ماتریس خارج سلولی ،چگونگی ارتباط آن با رگ اصلی برای

الگوریتم بر دو متغیر اصلی تمرکز دارد :یک فعالکنندة رگ

تولید جوانههای عروقی ،را مدلسازی نکرده و نقش مهاری

زایی ( )TAFو یک مهارکنندة رگزایی مانند آنژیواستاتین ،که

بازدارندههای تولیدشده در همسایگی جوانهها را در محدود

فرض میشود بیدرنگ در نقطة شروع هر جوانة جدید ترشح

کردن تعداد جوانههای فعالشده از رگ اصلی بررسی نکرده-

شود .بهطورکلی دو شرط برای تشکیل هر جوانة جدید وجود

اند .همچنین تالش شد در برآورد زمانی فرآیند رگزایی،

دارد؛ اگر تراکم فعالساز برای یک نقطه در امتداد رگ اصلی

عالوهبر مدلسازی این مراحل با افزودن آنها به مدل پیشروی

بیشتر از آستانه مشخصی باشد و تراکم مهارکننده برای آن

جوانهها ،مدل کاملتری از فرآیند رگزایی ارائه شود.از سوی

نقطه کمتر از سطح آستانه مشخصی باشد ،یک جوانة جدید

دیگر ،در قسمت ترکیب کردن جریان خون در عروق ناشی از

تشکیل میشود .فاکتور رگزایی تومور که بهوسیلة سلولهای

رگزایی ،برای انشعاب عروق از یک الگوریتم تطبیق زمانی

هایپوکسی تومور تولید میشود ،سلولهای اندوتلیال پوشانندة

برای برآورد احتمال انشعاب رگ در مدت زمان مشخصی از

عروق خونی را فعال میکند و این در حالی است که مهار-

آینده استفادهشده است .با درنظرگرفتن جریان خون در عروق

کنندههای تولیدشده تشکیل میشوند و مهاجرت جوانهها را

تولیدشده بهوسیلة رگزایی ،دو نوع انشعاب داریم :انشعاب

مهار میکنند .بنابراین اگر تراکم فعالساز رگزایی با  Aو

نوک جوانة عروقی و انشعاب بدنة رگ .انشعاب نوک جوانه

تراکم مهارکنندة رگزایی با  Iنشانداده شود ،شرایط الزم برای

به تراکم فاکتور رگزایی تومور و مقدار تنش در نوک هر

جوانهزنی به شکل زیر بیان میشوند [.]97 ,1

جوانة در حال پیشروی بهسمت تومور بستگی دارد .انشعاب
رگ (بدنه) ،که در یک تابع کمکی بررسی میشود ،شرایط

A l  Atrigg ,l
q

()7

q

I l  I thresh ,l
q

انشعاب را برای گامهای زمانی مشخصی پیشبینی میکند و

q

اگر این شرایط برآورده شوند ،رگ منشعب خواهد شد.

زیرنویسها ،مکان را روی شبکه و باالنویسها ،گام زمانی

همچنین در این تحقیق سعیشده است که در پارامترهای

رامشخص میکنند.

مدل ،تطبیق مکانی و زمانی بیشتری با واقعیتهای

چون حضور و مقدار مهارکنندههای آزادشده توسط تومور

فیزیولوژیکی ایجاد شود ،که این موضوع بهتفصیل در

و سلولهای اندوتلیال قطعی نیست ،پروفایل اولیة مهارکننده

بخشهای بعدی توضیحداده شدهاست.

بهصورت دایرهای در مرکز محل جوانة جدید و با شعاع
تصادفی  r1مشخص میشود .هر جوانة جدید ،تراکم

 -2مدل ریاضی
 -2-1مدل رگزایی تومور
این بخش شامل ترکیب سه قسمت فرآیند جوانهزنی رگ
اصلی ،پیشروی جوانهها در ماتریس خارج سلولی و جریان
خون همراه با بازسازی شبکه است.

مهارکننده را در ماتریس خارج سلولی ا افزایش میدهد و
مکانها را برای برآورده کردن شرایط تشکیل جوانه محدود
میکند .بهجز اولین جوانه که فقط باید شرط فعالسازی جوانه
را برآورده کند ،تمام جوانههای دیگر باید هر دو شرط تراکم
فعالساز و مهارکننده را برآورده کند .معادالت دیفرانسیل با
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مشتقهای جزئی توصیفکنندة توزیع فعالساز و مهارکننده

زیرنویسها ،مکان را روی شبکه تعیین میکنند و باالنویسها،

بهصورت زیر تعریف میشوند [.]90 ,92 ,1

گام زمانی را مشخص میکنند l .و  mپارامترهای مثبتی
A

 D a  A  a A
2

()2

t
I

 D i  I  i I
2

t

هستند که موقعیت متغیرها را در شبکة دو بعدی ،یعنی = x
lhو  ،y = mhمشخص میکنند .گسسته سازی زمانی با
 t = qk iاجرا میشود که برای فعالساز  i = 1و برای

که در آنها 𝑎𝐷 و 𝑖𝐷 بهترتیب ضرایب دیفیوژن فعالساز و

معادلة مهارکننده  2است.

مهارکننده و 𝑎𝜆 و 𝑖𝜆 بهترتیب سرعت کاهش فعالساز و

شرایط اولیه برای فعالساز بهصورت زیر است [:]1

مهارکننده است و همگی ثابت فرض میشوند .پس از نرمالیزه
کردن فاصله با مقیاس طولی مناسب 𝐿 ،زمان با  ،تراکم
فعالساز و مهارکننده با  𝐴0و  𝐴0 ( 𝐼0و  𝐼0متغیرهای مرجع
مناسب هستند) ،داریم:
Di
Da

, 1  L / 4 D a , 1 
2

t

1

I

, t 

A

, I 

I0

بنابراین با برداشتن عالمت مد برای سهولت نمایش ،معادله
های بدون بُعد به شکل زیر بهدست میآیند.
A

()0
()9

 D 2 I   2 I
2

t
I
t

که در آن:
,  2  i  1

Di  1
2

L

,  1  a 1 , D 2 

Da 1
2

L

0.1  r  1

پایینترین سطح فعالساز برای وقوع جوانهزنی ،سطح آستانه
نوشته میشود [.]1

A0

2

0  r  0.1

فعالساز است و به شکل تابع بسل اصالحشده از نوع دوم

A 

 D1 A   1A

()7

1
A  x , y , 0  
0

D1 

()73



2

y

2

1  x 

4γ1



A(x,y)=2K 0

با توجه به رابطة ( ، )73در این مقاله مقدار نرمالیزه شدة 3/30
برای سطح آستانة مهارکننده استفاده میشود.
 -2-1-2مدل پیشروی جوانه
در بیشتر مدلهای رگزایی تومور مانند مدل آندرسون و
چاپلین [ ،]72از وقایع فیزیولوژیکی رخداده برای تشکیل

شرایط مرزی بدون شار برای فعالساز و مهارکننده در

جوانهها صرفنظر شده و تعداد و مکان جوانهها در امتداد

مرزهای محیط شبیهسازی بهصورت زیر است ،که در آن ξ

رگ اصلی بهطور تصادفی انتخاب میشود .باید توجه داشت

بردار یکه برون سو است.

در این مدلها ،تفاوتهای زمانی میان تشکیل جوانهها از رگ

()0

 .(  D1A )  0

اصلی و مهاجرت آنها بهسوی تومور نادیده گرفته میشود و

()1

 .(  D 2 I )  0

جوانههای فعال از سه روشحرکت تصادفی ،کموتاکسیس و

سپس با استفاده از تقریب تفاضل محدود ،معادالت ( )0و ()9
را به شکل زیر گسسته میکنیم.
()1




 k 1 1

4k 1 D1
2

h




()7




 k 2 2

h

q 1

q

 A lq1, m  A lq1, m  A lq, m 1  A lq, m 1 
2

از مطالعه ،برای مدلسازی پیشروی جوانهها درزمینة خارج
سلولی از همان مدل آندرسون و چاپلین [ ]72استفاده

A l ,m  A l ,m 1 

4k 2 D 2

هاپتوتاکسیس ،بهطور همزمان حرکت میکنند .در این بخش




k 1 D1
2



h
q 1

I l ,m  I l ,m 1 

 I lq1, m  I lq1, m  I lq, m 1  I lq, m 1 

q

k 2D2
2

h



میکنیم ،با این تفاوت که مکان و تعداد جوانههای فعال شده
از رگ اصلی و اختالف زمانی بین آنها براساس مدل ارائه-
شده در بخش فرآیند جوانهزنی وفقی از رگ اصلی ،تعیین
میشود .پس از تشکیل جوانة جدید ،سلولهای اندوتلیال
موجود در نوک جوانهها از طریق ماتریس خارج سلولی،
متشکل از فیبرونکتین ،شروع به مهاجرت به سمت تومور
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میکنند .فیبرونکتین در فرآیند رگزایی اهمیت ویژهای دارد؛

تراکمهای فاکتور رگزایی تومور و فیبرونکتین بهصورت زیر

زیرا عالوهبر پاسخ کموتاکسیس سلولهای اندوتلیال به تراکم

است [:]72

فاکتور رگزایی تومور ،یک پاسخ هاپتوتاکسیس نیز به



گرادیان چسبندگی فیبرونکتین وجود دارد [ .]72بنابراین در



مدلسازی فرآیند رگزایی ،با استفاده از یک سیستم معادالت

 c   f ) 





1   2c



(  .  D 2 n  n

()77

میکنیم .در این مدل فرضشده است جنبش سلولهای
اندوتلیال بهوسیلة سه عامل حرکت تصادفی ،کموتاکسیس در
پاسخ به تراکم فاکتور رگزایی تومور و هاپتوتاکسیس در
پاسخ به تراکم فیبرونکتین کنترل میشود .فاکتور رگزایی
تومور نیز بهمحض تولید به بافت اطراف و ماتریس خارج
سلولی نفوذ کرده و اختالف تراکمی میان تومور و عروق
موجود ایجاد میکنند .در ادامه ،حالت پایدار تراکم فاکتور
رگزایی تومور را بهعنوان شرایط اولیه برای تراکم فاکتور
رگزایی در شروع فرآیند رگزایی درنظر گرفتهایم .همزمان با
اینکه سلولهای اندوتلیال در پاسخ به این گرادیان مهاجرت
میکنند ،جذب و اتصالهایی میان آنها و فاکتور رگزایی
تومور ایجاد میشود که میتوان این فرآیند را با تابع مصرفی
نشان داد .سلولهای اندوتلیال نیز نوعی فیبرونکتین ترشح
میکنند که به ماتریس خارج سلولی متصل شده و منتشر
نمیشود؛ بنابراین معادلة اثر تراکم سلولهای اندوتلیال بر
تراکم فیبرونکتین هیچ عبارتی برای دیفیوژن ندارد .همچنین

تولید و جذب فیبرونکتین توسط سلولهای اندوتلیال نیز با
معادلة سادهای مدل میشود.
2

میان تومور و رگ) ،زمان با 𝐷 𝐷𝑐 ( 𝜏2 = 𝐿 ⁄ضریب
𝑐

دیفیوژن فاکتور رگزایی تومور) و تراکم سلولهای اندوتلیال،
فیبرونکتین و فاکتور رگزایی با مقادیر مرجع مناسب ،دستگاه
معادالت بدون بُعد توصیفکنندة پاسخ سلولهای اندوتلیال،

t

ضریب کموتاکسیس 𝜌 ،ضریب هاپتوتاکسیس 𝜂2 ،ضریب
مصرف فاکتور رگزایی و  𝛽2و  𝛾2نیز بهترتیب ضریب تولید
فیبرونکتین و میزان نابودی آن توسط سلولهای اندوتلیال را
مشخص میکند .شرایط مرزی بدون شار را روی مرزهای
مربع واحد (محیط شبیهسازی) برای سلولهای اندوتلیال به
شکل زیر اعمال میکنیم.
 .( D 2 n  n (x(c ) c  f))  0

()72

مدل گسستة رگزایی شامل یک المان تصادفی برای حرکت
سلولهای اندوتلیال و همچنین قوانینی برای انشعاب و پیوند
جوانهها است .در این مدل ،ابتدا دستگاه معادالت دیفرانسیل
با مشتقهای جزئی رابطة ( )77را با استفاده از روش تفاضل
محدود اولر گسسته میکنیم و سپس با استفاده از ضرایب
حاصل از تفاضل محدود پنجنقطهای ،احتماالت حرکت یک
سلول در پاسخ به محیط محلی خود را تولید میکنیم .مدل
کامل گسسته به شرح زیر است.
q 1

n l , m  n l , m P0  n l 1, m P1 
q

()70

q

n l 1, m P2  n l , m 1P3  n l , m 1 P4
q

q

q

f l , m  f l , m 1  k 2 2 n l , m   k 2  2 n l , m
q

q

q

q 1

c l , m  c l , m 1  k 2 2 n l , m 
q

با توجه به مطالب باال و نرمالیزه کردن فاصله با 𝐿 (فاصله

t
c

در این معادالت 𝐷2 ،ضریب دیفیوژن سلولهای اندوتلیال𝜒 ،

اتصالهایی میان سلولهای اندوتلیال و فیبرونکتین هنگام
مهاجرت آنها به سمت تومور وجود دارد؛ بنابراین فرآیند

f

 2 nc

اندوتلیال ،فاکتور رگزایی تومور و فیبرونکتین تمرکز میکنیم.
رگزایی تومور را با  cو تراکم فیبرونکتین را با  fتعریف

t

  2 n   2 nf

دیفرانسیل با مشتقهای جزئی بر سه متغیر اصلی سلولهای
تراکم سلول اندوتلیال در واحد سطح را با  ،nتراکم فاکتور

n

q

q 1

زیرنویسها مکان روی شبکه و باالنویسها گامهای زمانی را
مشخص میکنند .مقادیر دقیق  𝑃0 − 𝑃4شامل توابعی از
تراکم فاکتور رگزایی تومور و فیبرونکتین در نزدیکی یک
سلول اندوتلیال است .این ضرایب احتمال ثابت ماندن ( ،)𝑃0
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حرکت بهسمت چپ (  ،)𝑃1حرکت بهسمت راست ( ،)𝑃2

معادلة زیر ارتباط این پارامتر را با شعاع مویرگی و

حرکت به باال (  )𝑃3و حرکت به پایین (  )𝑃4هستند.

هماتوکریت خون نشان میدهد [.]20

در مدل رگزایی تومور ،انشعاب فرآیندی است که
جوانههای جدید از جوانة موجود تولید میشود و پیوند نیز
فرآیندی است که سلولهای نوک یک جوانه با سلولهای

2

()71

جوانة دیگر ترکیب میشود .یک جوانه پس از رسیدن به سن
آستانه و همچنین داشتن فضای کافی ،با احتمال 𝑏𝑃 منشعب
میشود و این احتمال به تراکم محلی فاکتور رگزایی تومور و
همچنین تنش برشی دیواره ناشی از جریان خون (که در
قسمت بعد توضیح داده میشود) وابسته است .همانطور که

میشوند [.]20

شبیهسازی بهسمت تومور پیشروی میکنند ،سلولهای

()77
()77

مختلف در مویرگها در جریان است ،ثابت نیست .برای سیال
غیرنیوتنی ،لزجت ظاهری  μappبهعنوان شیب منحنی
رئولوژیکی در یک نرخ برش خاص تعریف میشود .با
تعریف 𝒬 بهعنوان سرعت جریان خون در یک رگ استوانهای
پوازی7

تعیین میشود [.]20
()79

C  (0.8  e



11
12 
1

10
(2
R
)





با ترکیب معادلههای ( )14-16نتیجه میشود که:

پیوسته رفتار کند و لزجت اندازهگیریشدة آن ،که با نرخهای

P



1  10 (2R ) 
1

11




)  1 

0.15 R

f (H D ) 

1

با توجه به ماهیت دوفازی خون ،این ماده نمیتواند بهصورت

128QL

0.45  6e

C

12

رخ میدهد.

4

(1  H D )  1
C

در یکی از این حرکتها با جوانه دیگری مواجه شود ،پیوند

D

0.0645

) 0.06( 2 R

 3.2  2.44e

0.17 R

(1  0.45)  1

اندوتلیال در نوک جوانه میتوانند بهسمت هریک از چهار

با قطر  ،D = 2Rلزجت ظاهری بهآسانی از قانون

2

)  f(HDتابعی از هماتوکریت هستند ،که به شکل زیر تعریف

جوانهها با احتماالت حرکت  𝑃0 − 𝑃4در هر گام از

 -3-1-2مکانیزم تطبیق عروق و بازسازی شبکه

)  2R 
(1  ( 0.45  1)f ( H D ) 

 2R  1.1 

که  μ0.45لزجت خون در  R ،HD = 0.45شعاع مویرگ و

()71

همسایه متعامدشان در شبکة گسسته حرکت کنند .اگر جوانه

 2R  
 rel ( R , H D )  

 2R  1.1 

app 

 R mn Pmn
2

()23

8app ( R , H D ) L mn

Q mn 

)  μapp (R. HDدر رابطة باال لزجت ظاهری خون است.
زیرنویس  mnبرای یک پارامتر دلخواه ،تفاوتهای گره
مرکزی  ،mبا هر گره مجاور  ،nیعنی  𝒬mn = 𝒬n − 𝒬mرا
نشان میدهد .با درنظر گرفتن جریان خون بهعنوان یک
جریان تراکمناپذیر ،قانون بقای جرم در هر اتصال )( (i, jهر
گره از شبکه) با عبارت زیر مشخص میشود.
k

()27

0

mn

Q
n 1

که در آن L ،و  ∆Pبهترتیب طول مویرگ و افت فشار مسیر
هستند .لزجت ظاهری نسبی بهصورت نسبت لزجت ظاهری

اعمال معادلة ( )27به تمام گرههای شبکه به مجموعهای از

یک محلول به لزجت ظاهری حالل تعریف میشود.
()70

که در این عبارت ،شاخص ،kتعداد گرههای همسایه است.
معادالت خطی برای فشار گره ( )Piمنجر میشود که

μrel = μapp /μplasma

بهصورت عددی حل میشود .جریان در هر مویرگ وابسته به
فشار گره است (معادلة ())23؛ بنابراین مقادیر فشار

Poiseuille

1

بهدستآمده میتواند برای محاسبة جریان در هر المان
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مویرگی استفاده شود .واضح است که در طول جریان سیال از
یک مجرا ،تنش مقاومتی ایجاد میشود .یک ارتباط مستقیم

) R  (log( w   ref )  log  e ( P

()27

Q

 k m log  ref  1   k s )  R old t
 QH D 

میان کل تنشهای تولیدی  Stotو شعاع رگ به شرح زیر
وجود دارد.
R  S tot R old t

()22

 K sیک فاکتور آرامسازی است.

که در آن ∆t ،گام زمانی است .محرک کلی در بخش

 -4-1-2شبیهسازی مدل رگزایی

موردنظر برای مجموع هریک از محرک های  Sp ،SWSSو

شبیهسازیهای این قسمت از مدل روی یک شبکة

 ،Smبهترتیب مربوط به تنش برشی دیواره ،فشار داخل

 233×233اجرا میشود که فضای گسسته شدة یک مربع

عروقی و محرک متابولیک هستند.

واحد است ،با این فرض که تومور در  x = 1و  y = 0.5با
S tot  SWSS  S p  S m

()20

برای تعیین تغییرات شعاع رگ از معادلة ( )22بهصورت زیر
استفاده شود.
R new  R old  R

()29

محرکهای معرفیشده در روابط زیر تعیین میشوند [.]20
()20

Q

) 4 (R,H D
3

R

, w 

) SWSS  log( w   ref

در معادلة ( τw ،)20تنش برشی دیواره در قسمت رگ و τref

یک ثابت کوچک غیرصفر برای جلوگیری از رفتار بینظیر
تابع لگاریتمی است [.]20
()21

شامل فرآیند انشعاب جوانه (نوک جوانه) و انشعاب بدنة رگ
در شبیهسازیها بررسیشده است .در ابتدا ،انشعاب جوانه
بهعنوان تابعی از تراکم محلی فاکتور رگزایی تومور و اندازة
تنش برشی دیواره در نوک جوانة فعلی ،با حذف فرض
انشعاب رگ درنظرگرفته شدهاست؛ بنابراین هریک از جوانه-
های فعالشده احتمال مشخصی برای انشعاب دارند ،که
ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد .سپس ،الگوریتم تطبیق
زمانی انشعاب برای درنظرگرفتن فرآیند انشعاب رگ استفاده
میشود .جدول ( )7احتمال انشعاب جوانه را بهعنوان تابعی از
تراکم محلی فاکتور رگزایی تومور و اندازة تنش برشی
دیواره نشان میدهد .مقیاس زمانی انتخابشده برای دیفیوژن

S p   log  e (P),

 e (P)  100  86 exp  5000  log(log P)  
5.4

در این معادله τe ،مقدار تنش برشی دیواره بهعنوان تابعی از
فشار transmuralاست .محرک متابولیکی نیز بهصورت یک
تابع از نرخ جریان جرمی (دبی جرمی) و هماتوکریت خون
تعریف میشود [.]20
()21

شعاع ( 0/1در فضای بدون بُعد) قرار دارد .دو نوع انشعاب



 1



 Q ref

S m  k m log 

 QH D

فعالساز در قسمت مکانیابی جوانهها و پیشرفت آنها به-
L2

ترتیب  τ1 = 4Dو  τ2 = L2 /Dcاست ،که با توجه به
a

مقادیر استفادهشده برای پارامترها در شبیهسازی مدل رگزایی
تومور ( جدول ( ،))2بهترتیب برابر با  7/70و  7/07روز
هستند .شش مرحلة الگوریتم شبیهسازی عبارتاند از:
پیشرفت فاکتور رگزایی؛ مکانیابی جوانه؛ پیشروی جوانه؛
تحلیل جریان؛ فرآیند انشعاب؛ توقف معیار .در این
شبیهسازیها ،اختالف فشار دو سر رگ اصلی  13میلیمتر
جیوه و شعاع رگ اصلی  79میکرون در نظر گرفتهشده است.

 k mیک مقدار ثابت است ،که شدت نسبی محرک متابولیک

خروجی این مرحله از شبیهسازی ،شبکة عروقی است که

را نشان میدهد و  𝒬refهمان نرخ جریان در رگ اصلی

به تودة تومور رسیدهاست .از نتیجة این بخش بهعنوان شبکة

است که بیشترین نرخ جریان در شبکه میباشد .درنهایت ،با

رگزایی اولیه برای مرحلة رشد عروقی تومور استفادهشده

جایگذاری معادالت ( )29-21در معادلة ( )22داریم:

است.
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 -2-2مدل رشد عروقی تومور همراه با رگزایی

محیط اطراف آن بهوسیلة تراکم ماتریس خارج سلولی و

این بخش شامل سه قسمت رشد تومور ،رشد عروق میکرو و

تراکم اکسیژن نظارت میشود .در این مدل ،اثر آنزیمهای

ترکیب این دو است.

تخریبکنندة ماتریس خارج سلولی را نیز درنظر میگیریم.
ماتریس خارج سلولی میتواند بهوسیله آنزیمهای

جدول( -)1احتمال انشعاب جوانه بهعنوان تابعی از تراکم محلی

تخریبکننده که بهوسیلة سلولهای اندوتلیال و سلولهای

فاکتور رگزایی تومور و اندازة تنش برشی دیواره [ .]20مقادیر

تومور تولید میشود ،میتوانند ماتریس خارج سلولی را

براساس کمیتهای بدون بُعد ذکرشدهاند.

کاهش دهند .در این قسمت از مدل که شامل رشد تومور

WSS

3/7

]]3/1-3/7

]]3/9-3/1

≤ 3/9

3

3

3

3

≤3/0

3/0

3/7

3

3

]]3/0-3/0

اکسیژن تمرکز میکنیم .معادالتی که تعامالت سلولهای

3/0

3/0

3

3

]]3/0-3/1

تومور با تراکم ماتریس خارج سلولی (  ،)cfآنزیم

3/1

3/9

3/7

3

]]3/1-3/7

تخریبکنندة ماتریس خارج سلولی (  )cmو اکسیژن (  )coرا

7

3/7

3/0

3

3/7

TAF

است ،بر سه متغیر اصلی یعنی تراکم ماتریس خارج سلولی،
تراکم آنزیمهای تخریبکنندة ماتریس خارج سلولی و تراکم

توصیف میکنند ،عبارتاند از [:]79

جدول( -)2پارامترهای بدون بُعد استفادهشده برای شبیهسازی مدل
رگزایی تومور

  c m c f

()27
()03

 E E l ,m  c m

 D m  c m  T T l , m
2

c f
t
c m
t

پارامتر

توضیح

مقدار

مرجع

𝟐𝜷

ضریب تولید ECM

3/30

[]72

𝟏𝑫

ضریب دیفیوژن فعالساز

3/20

[]1

𝟐𝑫

ضریب دیفیوژن مهارکننده

3/20

[]1

𝟑𝑫

ضریب دیفیوژن EC

3/33300

[]72

دیفیوژن یا انتشار  Dmمنتشر شده و با ضریب  μTبهوسیلة

𝜸

ضریب مصرف ECM

3/7

[]72

سلولهای تومور و ضریب  μEتوسط سلولهای اندوتلیال

𝟏𝜸

ضریب نابودی فعالساز

77/37

[]1

𝟐𝜸

ضریب نابودی مهارکننده

0

[]1 ,7

𝝆

ضریب هاپتوتاکسیس EC

3/09

[]72

𝜼

ضریب مصرف TAF

3/7

[]72

()07

 E l ,m  c f

 D o  c o  T l , m
2

co
t

آنزیم تخریبکنندة ماتریس خارج سلولی با فروپاشی ماتریس
خارج سلولی بر آن نظارت میکند و  δضریب نابودی آن
است .آنزیم تخریبکنندة ماتریس خارج سلولی با ضریب

تولید میشود و با نرخ  λکاهش مییابد .اکسیژن توسط
ماتریس خارج سلولی با ضریب  βتولید میشود و فرض
میکنیم با دیفیوژن خالص با ضریب  Doبه فضای میانسلولی
منتقل شده و بهوسیلة سلولهای تومور با ضریب  γمصرف
شود .عبارت سوم در معادلة ( ،)07منبع اکسیژن حاصل از
مویرگهای جدید را توصیف میکند .در مطالعات زیادی
نشان دادهشده است [ ]21بینظمی و آشفتگی عروق در داخل

 -2-2-1رشد تومور

تومور و همچنین سرعت پایین جریان خون در تومور ،بیشتر

ابتدا یک تودة تومور را بهعنوان توزیع اولیة سلولهای تومور

گلبولهای قرمز خون را بهسمت عروق نزدیک به رگ اصلی

درنظر میگیریم .سپس فرض میکنیم هر سلول تومور یک

میکشاند و هماتوکریت خون و درنتیجة آن اکسیژنرسانیرا با

المان انفرادی را در شبکه تصرف کرده و برای اکسیژن و

پیشروی بهسمت تومور کاهش میدهد .با توجه به این

همچنین فضا رقابت میکند .تعامالت سلولهای تومور با

مطالب ،در اکثر عروق داخل توموری هماتوکریت خون به
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صفر میل میکند؛ بنابراین ضریب  ωرا در قسمتهای داخلی

مختلف سلولهای تومور ،بهطور متفاوت تعریف میکنیم.

تومور ،صفر درنظر میگیریم و در قسمتهای خارجی تومور

بزرگترین ضریب تولید آنزیم تخریبکنندة ماتریس خارج

و محیط اطراف توموربهصورت توصیفکنندة انتقال اکسیژن

سلولی را برای سلولهای تکثیری تومور درنظرمیگیریم ،که

توسط مویرگهای جدید تعریف میشود .در روابط باالTl.m ،

این کار نشاندهندة این است که این سلولها بیشتر تهاجمی

و  El.mسلولهای تومور و سلولهای اندوتلیال در مکان گرة

هستند و احتمال حمله به بافت اطراف را افزایش میدهد.

) (l. mرا نشان میدهد .این پارامترها تنها درصورت وجود

ضریب مصرف اکسیژن توسط سلولهای خاموش را کمتر از

سلول مقدار دارند و در غیر اینصورت صفر هستند .در این

سلولهای تکثیری تعریف میکنیم؛ چون در مطالعات

مدل سه نوع سلول تومور تعریف میکنیم :سلولهای تکثیری؛

فیزیولوژیک هم ثابتشده است که سلولهای تکثیری اکسیژن

سلولهای خاموش؛ سلولهای نکروتیک .در ابتدا ،فرض

بیشتری مصرف میکنند .برای حل معادالت ( )27-07از

میکنیم تمام سلولهای تومور تکثیری هستند .همانطور که

تقریب تفاضل محدود اولر استفاده میکنیم .فرم گسستة این

اشاره کردیم ،محیط میکروی سلولی بر دینامیک سلولی

معادالت به صورت زیر است.

نظارت دارد؛ بنابراین در هر گام زمانی ابتدا تراکم اکسیژن را

()02

)

برای هر سلول تومور بررسی میکنیم .اگر تراکم اکسیژن از

4kD m

) k 

آستانة مشخصی کمتر باشد ،سلول نکروتیک میشود (در
مطالعات زیادی ذکرشده است که اگر تراکم اکسیژن به  03تا
 03درصد اکسیژن اولیه برسد ،سلول نکروز میشود و ما

q
l ,m

)

q
l , m 1

()00

 cm

q
l , m 1

 cm

2

q
l 1 , m

تقسیم سلولی ،سلول تکثیری یک سلول دختر را بهصورت
تصادفی در یکی از همسایههای خالی اطرافش قرار میدهد و
سلول دختر دیگر جایگزین سلول مادر میشود .پس از تقسیم
سلولی ،سن هر دو سلول را صفر میکنیم؛ یعنی هر دو سلول
برای تقسیم شدن الزم است دوباره چرخه سلولی را طی کنند.
در این مدل فرض میکنیم رشد تومور فقط توسط تقسیم
سلولی کنترل میشود .ازسوی دیگر ،چون فرآیند بازسازی

l ,m

q
l 1 , m

kD m

(c m

2

l ,m



h

 k T T l , m  k  E n 0 E l , m

)
() )09

q
1

l ,m

 co

q

q

اینجا چرخة سلولی یا همان سن تکثیر را  71ساعت
تکثیر در اطرافش داشته باشد ،تقسیم سلولی انجام میشود .در

q

 cm

q 1

cm

q

میشود و در حالت تکثیری قرار میگیرد؛ مگر اینکه چهار

درنظرگرفتهایم [ )]00را طی کند و همچنین فضای کافی برای

q
l ,m

h

 cm

تراکم محلی اکسیژن بیشتر از آستانه باشد ،سن سلول زیاد

خاموش میشود .هنگامیکه سلول تکثیری چرخة سلولی (در

(1 

q

آستانة اکسیژن را  %70اکسیژن اولیه درنظر میگیریم) .اما اگر

همسایة متعامد اطرافش پر باشد ،که در اینصورت سلول

(1  k  c m

 cf

q 1
l ,m

cf

l , m 1

 co

q
l 1 , m

2

(1 

h

 co

l ,m

q
l 1 , m

 co

kD o

(c o

2

l ,m

co



h

 k T l , m  k  n 0 E l , m  k  c f
q

l ,m

4kD o

q

q 1

q

مانند بخش قبل ،زیرنویسها تعیینکنندة مکان روی شبکه
هستند و باالنویسها گام زمانی را مشخص میکنند l .و m

پارامترهای مثبتی هستند که موقعیت متغیرها را در شبکة
دوبعدی ،یعنی  x = lhو  ،y = mhمشخص میکنند.
گسستهسازی زمانی با  t = qkاجرا میشود.
شرایط اولیة اکسیژن ،ماتریس خارج سلولی و آنزیم
تخریبکنندة آن بهترتیب بهصورت زیر است.
co (x. y. 0) = Omax
cf (x. y. 0) = f0
cm (x. y. 0) = 0

()00

ماتریس خارج سلولی و نابودی سلولهای نکروتیک تومور
مشخص نیست ،سلول نکروتیک مکان اشغال میکند .ضریب

 -2-2-2رشد عروق

تولید آنزیم تخریبکنندة ماتریس خارج سلولی و ضریب

با توجه به فرآیند دینامیک رشد عروقی تومور ،دو زیر فرآیند

مصرف اکسیژن بهوسیلة سلولهای تومور را برای انواع

رشد عروق میکروی تومور و تکثیر سلولهای تومور باهم
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ترکیبشده اند و رشد عروقی تومور را کنترل میکنند .در این

)(√5−0.1
)(√5−1

قسمت ،از شبکة عروقی بهدستآمده از بخش مدلسازی

میکند.

=  υو  𝑟2نیز شعاع تومور است که بازمان تغییر

رگزایی (بخش قبل) استفاده میکنیم و این شبکة عروقی را

برای حل معادلة ( ،)01مانند بخش قبل از تقریب تفاضل

بهعنوان شرایط اولیه برای عروق معرفی میکنیم .در بخش

محدود اولر استفاده میکنیم و احتمال حرکت سلولهای

قبل ،شبکة عروقی ناشی از رگزایی براساس حرکت

اندوتلیال در نوک جوانهها را بهدست میآوریم.

سلولهای اندوتلیال در نوک جوانهها بهدستآمده است؛

چون رشد تومور هم در مدلهای تهاجم ،وارد میشود،

ازاینرو در این قسمت نیز سلولهای اندوتلیال در نوک جوانه

مقدار مقیاس زمانی برابر با زمان چرخة سلولی درنظرگرفته

را در آخرین مرحلة تشکیل شبکة عروقی ذخیره میکنیم و

میشود ( 71ساعت [ .)]00شرایط اولیه برای فاکتور رگزایی

ادامة رشد عروق را نیز براساس حرکت این سلولها انجام

تومور را از معادلة ( )01بهدست میآوریم ،که شعاع اولیة

میدهیم .در این بخش مهاجرت سلولهای اندوتلیال ناشی از

تومور در آن  3/7فرض میشود .سلولهای اندوتلیال در نوک

جنبندگی تصادفی است و کموتاکسیس و هاپتوتاکسیس به-

جوانهها را که از بخش قبل ذخیره کردهایم بهعنوان شرایط

ترتیب در پاسخ به توزیع فاکتور رگزایی تومور ( 𝑣𝑐) و توزیع

اولیة سلولهای اندوتلیال درنظر میگیریم و حرکت آنها را با

محلی ماتریس خارج سلولی ( 𝑓𝑐) رخ میدهد .تراکم ماتریس

توجه به مقادیر  ،𝑃0 − 𝑃4که تابعی از تراکم ماتریس خارج

خارج سلولی نیز از بخش رشد تومور بهدست میآید .معادلة

سلولی و تراکم فاکتور رگزایی است ،شبیهسازی میکنیم.

حاکم بر تراکم سلولهای اندوتلیال (𝑒) بهصورت زیر تعریف

همچنین شرایط مرزی بدون شار را مانند بخش قبل برای

میشود [:]79 ,72

سلولهای اندوتلیال اعمال میکنیم.

()01

) e cv  h e c f

c

( D e  e  .
2

1   cv

e
t

نوآوری دیگر ما بهدست آوردن تراکم فاکتور رگزایی تومور
است ،زیرا باتوجه به بیشتر بودن ضریب انتشار فاکتور رگ-
زایی تومور نسبت به سلولهای اندوتلیال ،این فاکتور به
حالت پایدارش میرسد .ازآنجاکه تومور هم رشد کرده و
اندازهاش تغییر میکند و همچنین سلولهای تومور فاکتور
رگزایی را ترشح میکنند ،تراکم فاکتور رگزایی را در حالت
پایدار متناسب با شعاع متغیر تومورِ روبهرشد تعریف میکنیم.

 -2-2-3ترکیب مدلها
در ابتدای شبیهسازی ،فرض میکنیم رشد تومور و شبکة
عروقی اولیه جدا از هم هستند و یک تومور شامل سلولهای
تکثیری را بهعنوان شرایط اولیة توزیع سلولهای توموری در-
نظر میگیریم .در این مرحله ،از شبکة عروقی اولیة ایجادشده
در بخش قبل برای فراهم کردن اکسیژن و بقیة مواد شیمیایی
الزم برای رشد پیوستة تومور استفاده میکنیم .شکل ()7
فرآیند ترکیب نتایج شبیهسازی را نشان میدهد.

در این قسمت با استفاده از مدل آندرسون و چاپلین [،]72
تراکم فاکتور رگزایی را در هر گام زمانی با توجه به شعاع
تومور در همان گام زمانی بهصورت زیر تعریف میکنیم:
q

()01
()07

1

  (  r ) 2
 (  r q ) 2

2

0  r  r2

r2  r  1
q

2

)( x  1)  ( y  0.5
2

q
l ,m

cv

r 

شکل ( -)1نمودار فرآیند ترکیب مدلها .پیکانهای آبی اثرات
مثبت و پیکانهای قرمز اثرات منفی را نشان میدهند.
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 -2-2-4فرآیند شبیهسازی

و همچنین الگوریتمهای پیچیدهای برای رشد و حرکت

همانطور که اشاره شد ،شبیهسازی روی شبکة 233× 233

سلولهای موردنظر میشود .باتوجه به متفاوت بودن ضرایب

اجرا میشود که گسسته شدة یک بافت  0×0میلیمتر است.

انتشار اکسیژن ،سلولهای اندوتلیال و آنزیم تخریبکنندة

مقادیر پارامترهای بابُعد استفادهشده برای شبیهسازی مدل

ماتریس خارج سلولی و همچنین شرط پایداری معادالت

رشد عروقی تومور در جدول ( )0ارائهشدهاند.

انتشار ،هنگامیکه با روش تفاضل محدود اولر گسسته

جدول( -)3مقادیر پارامترهای بابُعداستفادهشده برای شبیهسازی
مدل رشد عروقی تومور
پارامتر

توضیح

𝛅

ضریب نابودی

1.3 × 102
𝑐𝑚3 𝑀−1 𝑠 −1
10−9
𝑐𝑚2 𝑠 −1

[]79

1.7 × 10−18
𝑀𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠 −1 𝑠 −1

[]79

0.34 × 10−18
𝑀𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠 −1 𝑠 −1

[]79

0.3 × 10−18
𝑀𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠 −1 𝑠 −1

[]79

ضریب نابودی

1.7 × 10−8
𝑠 −1

[]79

ضریب انتشار

10−5
𝑐𝑚2 𝑠 −1

[]79

ضریب مصرف

6.25 × 10−17
𝑀𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠 −1 𝑠 −1

[]79

3.125 × 10−17
𝑀𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠 −1 𝑠 −1

[]79

𝒎𝑫
𝑻𝝁
𝑻𝝁
𝑬𝝁
𝛌
𝒐𝑫
𝛄
𝛄
𝛚
𝛃
𝒙𝒂𝒎𝒐
𝟎𝒇

ضریبانتشار

MDE

ضریب تولید
MDEتوسط

PTC

ضریب تولید
MDEتوسط

QTC

ضریب تولید
MDEتوسط

EC

MDE

اکسیژن
اکسیژن برای

PTC

ضریب مصرف
اکسیژن برای

QTC

مرجع

[]79

ضریب تولید اکسیژن

10−18
𝑀𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠 −1 𝑠 −1

ضریب تولید اکسیژن

5.8 × 10−2
𝑐𝑚−3 𝑠 −1

[]79

تراکم اولیة اکسیژن

6.67 × 10−7
𝑀 𝑐𝑚−3

[]00

10−10
𝑙𝑜𝑀

[]72

با

EC

ECM

تراکم اولیة

ECM

تعریف میکنیم و معادالت و الگوریتمها بهصورت سه حلقة
تودرتو بهروزرسانی میشوند ،که هر حلقه با توجه به گام

مقدار

ECM

میشوند ،در این مدل سه دینامیک یا سه گام زمانی متفاوت

تخمین زده
شده

زمانی آن حلقه میچرخد.

 -3یافتهها و بحث
شکلهای ( )2و ( )0سیر تکاملی تشکیل و پیشروی جوانهها
را از رگ اصلی بهسمت تومور همراه با اعمال اثر جریان خون
نشان میدهند.

شکل ( -)2سیر تکامل جوانهها که در آنها مکان و تعداد
جوانههای اولیة فعالشده از رگ اصلی و اختالفزمانی میان آنها
براساس مدل ارائهشده در بخش مکانیابی جوانهها تعیینشدهاند .در
این شکلها زمان به 7/0روز نرمالیزه شده است.

پارامترهای معادلة ( )01مشابه معادلة سلولهای اندوتلیال در
دستگاه معادالت ( )77است .شبیهسازیها با برنامهنویسی در
 MATLAB R2012bاجرا میشود .برنامهنویسی براساس حل
عددی همزمان دستگاههای معادالت دیفرانسیل غیرخطی با
مشتقهای جزئی با روش تفاضل محدود اولر اجرا شده و
شامل معادلههای توصیفکنندة متغیرهای مدل ،ترکیب مدلها

شکل ( -)3ادامة سیر تکاملی جوانهها برای زمانهای بیشتر.
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مشاهده میشود ابتدا یک جوانه تشکیل میشود؛ بعد از 9/0

خارج سلولی در قسمت توموری بهعلت تهاجم تومور و

روز دو جوانة دیگر تشکیل میشوند که با جوانة اول در

تولید آنزیم تخریبکنندة ماتریس خارج سلولی بهوسیلة

پیشروی به بافت اطراف اختالف زمانی دارند .جوانهها به

سلولهای تومور کاهش مییابد و به حرکت هاپتوتاکسیس

سمت میانة ناحیه مهاجرت میکنند ،که محل تمرکز منبع

سلولهای اندوتلیال منجر میشود؛ درنتیجه سلولهای

فاکتور رگزایی است .همچنین درجاتی از پیوند و انشعاب

اندوتلیال در نوک جوانههای مویرگی در نزدیکی تومور

جوانهها پس از  1/0روز مشاهده میشود .جوانة چهارم پس

حرکت و رشد میکنند و سبب رشد عروق در ناحیة تومور

از 73/0روز تشکیل میشود و جوانهها بهطور تقریبی پس از

میشوند .در شکل ( )0مشاهده میشود باگذشت زمان و رشد

 23روز به تودة تومور ،که منبع فاکتور رگزایی است ،نفوذ

بیشتر تومور ،بهدلیل انتقال اکسیژن بهوسیلة مویرگهای جدید

میکنند .جوانة آخر نیز پس از چند روز تشکیل شده و به-

در خارجیترین ناحیة تومور که سلولهای تکثیری وجود

سمت تومور همگرا میشود و شبکة میکروعروقی پس از

دارند ،عروق در قسمت توموری بهتدریج رشد میکنند و

حدود  07روز بهطور کامل تشکیل میشود .این نتایج با نتایج

مویرگهای جدید به بافت اطراف منتشر میشوند .شکل ()1

تجربی مرجع [ ]20مطابقت کامل دارد.

مراحل رشد عروقی تومور را در طول شبیهسازی مدل ترکیبی

در ادامه ،شبکة میکروعروقی بهدستآمده را که به داخل

رگزایی و رشد تومور و شکل ( )1الیههای مختلف تومور را

تومور نفوذکرده است ،بهعنوان توزیع اولیة عروق در بخش

در چند زمان مختلف نشان میدهد .تومور در ابتدا تنها شامل

رشد عروقی تومور درنظر میگیریم .شکل ( )9توزیع اولیة

سلولهای تکثیری میباشد که هرکدام سنی بین  3تا 71

سلولهای تومور و شبکة رگزایی را نشان میدهد که برای

ساعت دارند؛ بنابراین در ابتدای فرآیند دینامیک رشد تومور

شروع شبیهسازی در بخش رشد عروقی تومور استفادهشدهاند.

که تراکم اکسیژن کافی است ،با گذشت زمان و سپری شدن
چرخة سلولی ،سلولهای بخشهای داخلی تومور بهعلت
نداشتن مکان کافی برای تکثیر خاموش میشوند و الیة
محیطی و خارجی تومور تکثیری باقی میماند .همانطور که
مشاهده میشود ،تومور بهدلیل تکثیر سلولهای تکثیری
موجود در ناحیة پیرامون آن با گذشت زمان رشد میکند.

شکل ( -)4توزیع اولیة سلولهای تومور ( سمت راست) و توزیع
اولیة شبکه رگزایی (سمت چپ) .

سپس ناحیة مرکزی تومور پس از گذشت  9روز از شروع
رشد عروقی تومور ،بهدلیل منبع اکسیژن محدود و کاهش
جاذبه توسط ماتریس خارج سلولی ،نکروتیک شده و تومور

شکل ( )0مراحل زمانی توزیع مکانی مویرگها را در طول

شامل سه الیه میشود :الیة مرکزی نکروتیک ،الیة میانی

فرآیند رگزایی در مدل ترکیبی رشد تومور و رگزایی نشان

خاموش و الیة خارجی (محیطی) تکثیری .با توجه به شکل

میدهد .عروق در ابتدا بهاندازة همان تومور اولیه (منبع تولید

( ،)1از روز  71به بعد تومور بهطور تقریبی حالت تهاجمی به

فاکتور رگزایی) رشد میکنند؛ زیرا حرکت سلولهای

خود میگیرد و یک ساختار شاخهای و انگشت مانند را برای

اندوتلیال در نوک جوانهها (عروق) به تراکم فاکتور رگزایی

تهاجم بیشتر به بافت اطراف تشکیل میدهد .در روز ،20

تومور و ماتریس خارج سلولی وابسته است و در شکل ()77

بیشتر سلولهای تومور در ناحیة داخلی نکروتیک میشوند،

نیز نشانداده میشود تراکم فاکتور رگزایی در قسمت تومور

یک الیه میانی از سلولها خاموش میشود و سلولهای

با رشد بیشتر تومور و افزایش جمعیت سلولهای هایپوکسی

تکثیری تهاجمی نجاتیافته نیز در نوک قسمتهای انگشت-

افزایش مییابد و به حرکت کموتاکسیس سلولهای اندوتلیال

مانند باقی میمانند ،که رشد بیشتر تومور به آنها وابسته

در آن ناحیه منجر میشود .در همان زمان ،تراکم ماتریس

است .قطر تومور در روز آخر شبیهسازی برابر با 2/00
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میلیمتر میشود که در مقایسه با روز اول (قطر یک میلیمتر)،

چون در این مدل ،تراکم اکسیژن را تنها عامل اثرگذار بر تکثیر

بهطور تقریبی  2/0برابر شده است.

سلولهای تومور و رشد آن درنظر میگیریمنتیجه خواهیم
گرفت که تراکم اکسیژن در بافتی که تومور در آن رشد
میکند ،در شکل تومور اثر دارد؛ زیرا محدودیت اکسیژن
(بهعنوان یک مادة مغذی) فاکتوری بسیار مهم در تعیین
ساختار تومور است و ساختار انگشتیمانند تومور در تراکم
کم اکسیژن ناشی از رشد محدود به انتشار میباشد .با توجه به
نتایج شبیهسازی ،تعداد کل رگهای میکرو و سلولهای
تومور بهطور مداوم با زمان افزایش مییابند؛ باوجوداین تعداد
سلولهای تکثیری تومور در دورة آخر کاهش مییابد.

شکل ( -)5توزیع مکانی مویرگهای جدید در زمانهای مختلف
در طول شبیهسازی مدل ترکیبی رشد تومور و رگزایی مبتنی بر
مدل مکانیابی وفقی جوانهها .

شکل ( -)7توزیع اکسیژن در محدودة شبیهسازی.

شکل ( )7توزیع اکسیژن را در محدودة شبیهسازی نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،اگرچه ناحیه با کمترین
شکل ( -)6مراحل رشد عروقی تومور در مدل ترکیبی.

تراکم اکسیژن (آبی پررنگ) ممکن است بهسمت تومور
حرکت کند اما داخل تومور همیشه در وضعیت هایپوکسی
قرار دارد .این موضوع تا حدی به این دلیل است که سلول-
های توموری خاموش و نکروتیک در مرکز تومور ،اکسیژن
کمتری نسبت به سلولهای تکثیری مصرف میکنند .همچنین
مشاهده میشود بیشترین تراکم اکسیژن در نزدیکی رگ اصلی
قرار دارد .شکلهای ( )7و ( )73بهترتیب توزیع آنزیم
تخریبکنندة ماتریس خارج سلولی و توزیع ماتریس خارج
سلولی را در محدودة شبیهسازیشده نشان میدهند.
سلولهای تومور و سلولهای اندوتلیال میتوانند این آنزیم را

شکل ( -)7توزیع الیههای مختلف سلولهای تومور در سه زمان

تولید کنند تا ماتریس خارج سلولی را در بافت سالم اطراف

مختلف .در اینجا سلولهای قرمز تکثیری ،سلولهای سبز خاموش

ازبین ببرد و فضایی برای انتشار سلولهای اندوتلیال و

و سلولهای آبی نکروتیک هستند.

سلولهای تومور فراهم کند .بهعبارت دیگر ،نابودی سریع
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ماتریس خارج سلولی به ایجاد فضای بیشتری برای تهاجم
تومور به بافت سالم منجر میشود .در شکل ( )7مشاهده
میشود ناحیه با بیشترین تراکم آنزیم تخریبکنندة ماتریس
خارج سلولی (قرمز پررنگ) بهسمت تومور حرکت میکند؛
چون سلولهای تکثیری تومور بیشتر تهاجمی هستند و آنزیم
تخریبکنندة ماتریس خارج سلولی بیشتری نسبت به
سلولهای خاموش تولید میکنند.

شکل ( -)11توزیع فاکتور رگزایی تومور در طول شبیهسازی.

 -4نتیجهگیری
این مطالعه با هدف بررسی نقش عوامل اثرگذار بر فرآیند
رگزایی القایی تومور ،شبیهسازی و بهبود مدلهای موجود
درزمینة فرآیند رگزایی با درنظر گرفتن جریان خون،
مدلهای ترکیبی رشد تومور و رگزایی اجراشده است.در
بخش اول مدلسازی ،فرآیند کاملی از رگزایی تومور با
شکل ( -)9توزیع آنزیم تخریبکنندة ماتریس خارج سلولی در

درنظرگرفتن جریان خون شبیهسازی شد که شامل ترکیب سه

محدودة شبیهسازی.

مرحلة فرآیند رگزایی ازجمله؛ مکانیابی جوانه ،پیشروی
جوانه ،جریان خون و بازسازی شبکه میباشد .سپس با
استفاده از تعداد ،مکان و زمان ایجاد جوانهها در امتداد رگ
اصلی ،فرآیند رگزایی تومور (پیشروی جوانهها در ماتریس
خارج سلولی و نفوذ به تومور) و همچنین نفوذ جریان خون
از طریق ساختار مویرگی شبیهسازی شد .ساختار مویرگی با
توجه به هر دو عامل تراکم فاکتور رگزایی و تنش ناشی از
جریان خون ،برای جوانهها و فرآیند انشعاب عروق
بهدستآمده است .همچنین برای برآورد احتمال انشعاب رگ
در مدتزمان مشخصی از زمانهای بعدی ،از یک الگوریتم

شکل ( -)73توزیع ماتریس خارج سلولی در محدودة شبیهسازی.

تطبیق زمانی در این مدل استفاده شد .نتایج شبیهسازی در این
بخش نشان میدهد بهدلیل اعمال فشار خون و توزیع فاکتور

شکل ( )77توزیع فاکتور رگزایی تومور را در طول

رگزایی تومور در شبکه ،یک نوع عملیات هرس شدن در

شبیهسازیها نشان میدهد .مشاهده میشود این فاکتور به

شبکة عروقی توسعهیافته انجام میشود؛ چون عروق ساختار

حالت پایدار رسیدهاست و با افزایش اندازة تومور ،تراکم آن

استوانهای به خود میگیرند و هر دو عامل تراکم فاکتور رگ-

درناحیة هایپوکسی داخل تومور افزایش مییابد و رشد عروق

زایی و اندازة تنش برشی دیوارة ناشی از جریان خون بر

میکروی جدید را بهسمت تومور جلب میکند.

انشعاب تأثرگذار هستند .مدل ترکیبی مکانیابی جوانه،
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پیشروی آن و جریان خون میتواند بهعنوان یک مدل مکمل

تهاجم بیشتر به بافت اطراف تشکیل میدهد که با نتایج

برای توسعة یک مدل ترکیبی رشد تومور ،رگزایی و جریان

فیزیولوژیک سازگار است .مدل ترکیبی رشد تومور و رگ-

خون (رشد عروقی تومور) ،مدل متاستاز و همچنین مدل

زایی میتواند با درنظر گرفتن اثر جریان خون در قسمت

شیمیدرمانی یا درمان ضدرگزایی با استفاده از داروهای

توموری ،در مطالعات بعدی کاملتر شود و بهعنوان یک مدل

مختلف در مطالعات بعدی استفاده شود.

مکمل برای تهاجم یا اثر درمانهای ضدرگزایی در کاهش

در مرحلة بعد ،شبیهسازی فرآیند کاملی از رشد عروقی
تومور اجرا شد که شامل ترکیب دو فرآیند دینامیک تکثیر و
مرگ سلولهای تومور (رشد تومور) و رگزایی میباشد .در
این قسمت ،رشد تومور و رگزایی بهوسیلة تغییرات محیط
شیمیایی شامل تراکم اکسیژن ،فاکتور رگزایی تومور و
ماتریس خارج سلولی ،با یکدیگر ترکیب شدند .همچنین با
استفاده از الگوریتم رشد مناسب برای تومور ،اثر تراکم
اکسیژن زمینه بر شکل و ساختار تومور بررسی شد؛ زیرا
مطالعات تجربی نشان میدهند که ساختار انگشتیمانند تومور
در تراکم کم اکسیژن ،ناشی از رشد محدود به انتشار است.
نتایج شبیهسازیها در این بخش ،نشان میدهند که عروق
میکرو در قسمت توموری همراه با تومور رشد میکنند؛ زیرا
حرکت سلولهای اندوتلیال در نوک جوانهها به تراکم فاکتور
رگزایی تومور و ماتریس خارج سلولی وابسته است .با توجه
به افزایش تراکم فاکتور رگزایی در قسمت تومور و همچنین
تخریب ماتریس خارج سلولی در این قسمت ،سلولهای
اندوتلیال در نوک جوانههای مویرگی در محدودة تومور
حرکت و رشد میکنند و به رشد عروق در ناحیة توموری
منجر میشوند که با نتایج مدلها و مطالعات تجربی سازگار
است .همچنین براساس نتایج شبیهسازیها ،در ابتدای فرآیند
دینامیک رشد تومور که تراکم اکسیژن کافی است؛ با گذشت
زمان و سپری شدن چرخة سلولی ،سلولهای بخشهای
داخلی تومور بهدلیل نداشتن مکان کافی برای تکثیر ،خاموش
میشوند و الیة محیطی و خارجی تومور تکثیری باقی میماند
و تومور بهدلیل تکثیر سلولهای تکثیری با گذشت زمان رشد
میکند .سپس ناحیة مرکزی تومور پس از سه تا چهار روز به-
دلیل محدودیت اکسیژن ،نکروتیک شده و تومور ،سهالیه
(نکروتیک ،خاموش و تکثیری) میشود .همچنین نتایج نشان
میدهند از روز  71به بعد ،تومور بهطور تقریبی حالت
تهاجمی به خود میگیرد و یک ساختار انگشتی مانند را برای

سرعت رشد تومور استفاده شود.
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