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Abstract
Cancer is the third leading cause of death in Iran after cardiac diseases and car accidents. Mathematical
and computational models are great help to better understand cancer related phenomena. It may even
improve common therapies or introduce new therapies. In this paper, a new multiscale cellular
automata model of tumor growth based on the tumor micro-environment is introduced. Two separate
square lattices are presumed for metabolic and cellular spaces. One of the following four states can be
devoted to each cell in the cellular lattice: proliferating cancer, non- proliferating cancer, necrotic, and
normal cells. Changing the cell's state and tumor growth is discussed in this lattice. However,
production/consumption, and the diffusion of nutrients (oxygen and glucose) and also waste products
including lactic acid are studied in the metabolic lattice. In this study, we determined the stochastic rules
of altering the states of each cell based on the concentration rates of nutrients and lactic acid. The growth
fraction and necrotic fraction were used as output parameters beside a 2-D graphical display of growth.
The changes in the level of nutrients in the metabolic lattice and the effect of acidity on the growth of
tumor have been reported in this paper. Our simulations faithfully reproduce the in vivo experimental
observations reported for cholangiocarcinoma.
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چکیده
سرطان پس از بیماریهای قلبی و تصادفات ،سومین عامل اصلی مرگ در ایران است .مدلهای ریاضی و محاسباتی ،کمک بزرگی به
مطالعة پدیدههای مرتبط با رشد سرطان میکنند .این مدلها ،حتی می توانند به بهبود درمانهای فعلی و معرفی روشهای درمانی
جدید ،منجر شوند .در این مقاله ،با استفاده از مفهوم اتوماتای سلولی و با تکیه بر اثر ریزمحیط اطراف تومور ،مدلی چندمقیاسه از رشد
سرطان معرفی شد .دو شبکة مربعی مجزا ،شامل شبکة متابولیک و شبکة سلولی ،درنظرگرفته شد .شبکة سلولی دارای چهار حالت سلولی
سرطانی تکثیرشونده ،سرطانی غیرتکثیرشونده ،نکروتیک و سلول سالم میباشد .تغییر حالت سلولها و رشد تومور ،در این شبکه انجام
می شود .تولید ،مصرف و انتشار مواد غذایی ،شامل اکسیژن ،گلوکز و مواد زائد ،شامل اسید الکتیک ،در شبکة متابولیک انجام میشود.
در این تحقیق ،قوانین تغییر حاالت هر سلول با استفاده از مدلی تصادفی و برمبنای سطح غلظت مواد غذایی و زائد ،تعیین شده است.
در این مقاله ،عالوهبر نمایش گرافیکی دوبعدی رشد تومور ،پارامترهای کسر رشد و کسر نکروتیک ،بهعنوان خروجیهای مدل ،درنظرگرفته
شدهاند .تغییرات سطح مواد غذایی و زائد در شبکة متابولیک و اثر اسیدیتة محیط بر رشد تومور ،در این مقاله گزارش شده است .مدل
پیشنهادی در این مقاله ،با استفاده از دادههای تجربی  in vivoاعتبارسنجی شده است .نتایج ،حاکی از توانایی مدل برای شبیهسازی
رشد تومور در شرایط خواستهشده میباشد.
کلیدواژهها :رشد تومور ،مدلسازی چندمقیاسه ،اتوماتای سلولی ترکیبی ،ریزمحیط اطراف تومور.
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 -1-1مقدمه

با سرطانی شدن چند سلول ،یک بافت سرطانی را مطالعه
میکنند ،باید مقیاسهای گوناگون مکانی و زمانی را مدل کنند
][4؛ از اینرو ،امروزه بهشدت مورد توجه دانشمندان قرار
گرفتهاند .شکل  ،3شماتیکی از مقیاسهای گوناگون زمانی و
مکانی را در مدلسازی پدیدة پیچیدة رشد تومور نشان میدهد.
اتصال بین این مقیاسها ،هنر مدلسازی چندمقیاسه است.

اهمیت مطالعه و بررسی سرطان ،بهعنوان دومین دلیل اصلی
مرگومیر در جهان ،بر کسی پوشیده نیست .در این راه ،استفاده
از مدلسازی ریاضی و شبیهسازیهای کامپیوتری میتواند
آزمایشهای تجربی را سادهتر کند و بینش دانشمندان را دربارة
چگونگی شکلگیری ،رشد و پراکنده شدن تومور ،گسترش دهد.
این مدلها حتی می توانند روند بیماری را پیشبینی کنند و
ما را نسبت به مکانیزمهای کنترلکنندة رشد و تکامل تومور،
آگاه کنند؛ به بیان دیگر ،مدلها ممکن است روشهای
تشخیصی و درمانی جدیدی را پیشنهاد کنند.
مدلهای مطرحشده برای رشد تومور ،به دو دستة کلی مدلهای
پیوسته و گسسته تقسیم میشوند .برای استفاده از مزایای هر
دو دسته ،دستة سومی بهنام مدلهای ترکیبی 3وجود دارد.
هریک از این مدلها ،می تواند یقینی یا تصادفی باشد.
مدلهای پیوسته ،پدیدة رشد را با استفاده از معادالت
دیفرانسیل معمولی یا جزئی ،توصیف میکنند .مدلهایی که از
معادالت دیفرانسیل معمولی استفاده میکنند ،اغلب به نتیجهای
مشابه با رشد گمپرتز میرسند ] .[1بهعالوه ،مدلهایی که از
معادالت دیفرانسیل جزئی استفاده میکنند ،میتوانند
مالحظات زمانی و مکانی رشد تومور را بهتر بیان کنند .در
مقابل ،اتوماتای سلولی و مدلهای مبتنی بر عامل ،سلول را
بهصورت جزئی گسسته و با بکارگیری قوانین از پیش تعیینشده
برای اندرکنش بین این اجزا ،مدل میکنند ].[1
مدلهای ترکیبی ،برای بررسی اندرکنشهای مستقیم بین
سلولهای منفرد و همچنین بین سلولها و محیط اطرافشان،
ایده آل هستند و اجازة تحلیل خواص ظاهرشده در سیستمهای
چندسلولی (از جمله سرطان) را به ما میدهند ] .[2این مدلها
به درک بهتر ما از فرآیندهای بیوفیزیکی ،کمک میکنند ].[2
بسیاری از محققان ،استفاده از مدلهای ترکیبی را برای ترکیب
قدرت رهیافتهای گسسته و پیوسته ،توصیه کردهاند .مزیت
اولیة مدلهای ترکیبی ،توانایی ترکیب فرآیندهای تند (مانند
انتشار) با فرآیندهایی کند ،که میتوانند چند روز بهطول
بیانجامند (مانند رشد سلول و جابجایی) ،است .بطور اساسی
ترکیب مقیاسهای زمانی و مکانی ،یکی از مهمترین مشکالت
در مدلسازی و دقت شبیهسازی فرآیندهای زیستی است ].[3
توصیفهای چندمقیاسه ،3ساده و تا حد امکان جامع با درنظر
گرفتن جزئیات مؤثر بر رشد ،اهمیت بسیاری در مدلسازی
پدیدة رشد تومور دارند .مدل های چندمقیاسه ،به این دلیل که

معرفی و توسعة مدلهای واقعی (اعم از مدلهای ریاضی و
محاسباتی) ،بهدلیل ماهیت پیچیدة سیستمهای بیولوژیکی
تشکیل تومور ] [3و محدودیتهای درک مکانیزمهای رشد آن،
کاری بسیار دشوار است ] .[5ساخت مدلهایی از چنین
سیستمهای پیچیدهای ،فرآیندی تکرارشونده است و به توجه
بیشتر به جزئیات ،برای مثال از محیط اطراف یا اندرکنش بین
اجزا ،نیاز دارد ].[3
بسیاری از فرآیندهای بیولوژیک به نشانهها یا سیگنالهای
شیمیایی غیرموضعی ،از جمله مواد غذایی و زائد ،وابسته
هستند .سلولهای تومور نیز برای بقا ،تکثیر و تولید انرژی به
مواد غذایی مانند اکسیژن ،گلوکز و اسید الکتیک نیاز دارند.
سلولهای مجاور رگهای خونی  ،بهراحتی به مواد غذایی دست
مییابند .این سلولها میتوانند ،مانند سلولهای سالم ،از تجزیة
گلوکز برای تولید انرژی استفاده کنند یا از اسید الکتیک
بهعنوان مادة غذایی استفاده کنند .در حالی که سلولهای
توموری ،که در فاصلة دورتری از رگهای خونی قرار دارند ،از
کمبود اکسیژن رنج میبرند و برای تکثیر ،از متابولیسم

3

3

hybrid

شکل ( –)1شماتیک توضیحی مقیاسهای گوناگون بیولوژیکی
(زمانی و مکانی) در مدلسازی سرطان ،از مقیاس مولکولی تا
ماکروسکوپیک ] .[4مدلهای چندمقیاسه ،درواقع ترکیبی از این
مقیاسها هستند.

Multiscale
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بیهوازی و چرخة گلیکولیز 3استفاده کرده و اسید الکتیک را
بهعنوان مادهای زائد تولید میکنند (اثر واربورگ.[6] )3

به انجام شبیهسازیهایی منطبق بر نتایج تجربی است.
نتیجهگیریهای متنوع و مباحثی دربارة ادامة کار ،در بخش 1
ارائه شده است.

 -2-1تومور چندالیه

شکل ( -)2سلولهای توموری که دورتر از رگ خونی قرار دارند،
بهدلیل دسترسی کمتر به اکسیژن و واقع شدن در محیط اسیدی ،با
سرعت کمتری تکثیر میشوند ][7

دانشمندان دریافته اند که اسید الکتیک ،منبع انرژی مهمی
برای سلولهای تومور است ] .[8بهعالوه ،کمبود اکسیژن ،عاملی
مهم در پاسخ تومور به رادیوتراپی ،هم در  [9] in vivoو هم در
 ،[10, 11] in vitroگزارش شده است .سلولهای سرطانی در
محیط اسیدی رشد میکنند و در محیط بازی ،قادر به نجات
خود نیستند ] .[12آنها ،اسید الکتیک را تولید میکنند و سطح
 pHبافتی که در آن واقع شدهاند ،را کاهش میدهند ] .[13از
طرفی کاهش  pHسبب میشود که بدن ،مواد زائد بیشتری در
سلولها ذخیره کند؛ بنابراین سطح اکسیژن را کاهش میدهد،
که از دالیل اصلی پیشرفت سرطان است .با رشد سلولهای
سرطانی ،اسید بیشتری تولید شده و افزایش  pHرا بهشدت
دشوار میکند؛ بنابراین بهنظر میرسد که مطالعة اسیدیتة
محیط اطراف تومور ،موضوعی جذاب برای کاربردهای درمانی
سرطان باشد.
در این مقاله ،با تالش برای بیان فرضیات زیستی در قالب روابط
سادة ریاضی ،به مدلسازی فرآیند رشد تومور سرطانی با هدف
پیشبینی سیر تکامل تومور پرداخته شده است .در اینجا ،با
استفاده از مفهوم اتوماتای سلولی و با تأکید بر اثر عوامل محیط
اطراف تومور بر آن ،مدلی دوبعدی ارائه شده است .ساختار این
مقاله به شرح زیر است .ابتدا ،مفاهیم اولیه در بخش  3-3و -3
 1معرفی شده و سپس در بخش  ،1-3مروری کوتاه بر مدلهای
رشد تومور ارائه شده است .مدل پیشنهادی ،در بخش  3معرفی
شده است .نتایج شبیهسازیها برای رشد تومور ،در بخش 1
بررسی شدهاند .نتایج نشان میدهند که مدل پیشنهادی ،قادر

فرض میکنیم که فرآیند رشد چندمقیاسة مورد مطالعه ،از چند
سلول شروع میشود؛ سپس اندازه و تعداد سلولها ،افزایش
یافته و تومور بهصورت کروی چندسلولی ،)MTS( 1به رشد
خود ادامه دهد .این سلولها برای کسب انرژی ،به مواد غذایی
نیاز دارند .اگر سلول به هر دلیل نتواند مواد غذایی کافی بهدست
آورد؛ درنهایت خواهد مرد (نکروز ) .سلول همچنین ممکن است
از طریق مرگ برنامهریزی شدة سلولی (آپوپتوز) ،بمیرد.
در یک ساختار کروی چندسلولی ،با رشد هرچه بیشتر تومور،
دستیابی هسته یا مرکز کره به مواد غذایی ،مشکلتر میشود؛
زیرا سلولهای بیرونی تومور ،مواد غذایی را مصرف میکنند
] .[14بنابراین سلولهای نزدیک به هسته (در الیة میانی)،
ممکن است قابلیت تکثیر خود را از دست دهند و وارد حالت
خاموش شوند .سلولهای خاموش (غیر تکثیرشونده) ،هنوز
زندهاند و میتوانند با دستیابی به مواد غذایی کافی ،دوباره
فعال شوند ] .[14هستة داخلی نیز بهدلیل دوری از مواد غذایی،
از سلولهای مرده (نکروتیک) تشکیل شده است .سلولهای
مرده از طریق این فرآیند ،هضم نمیشوند و تشکیل بافتهای
مرده (نکروتیک) میدهند.؛ درنهایت هستة خارجی ،شامل
سلولهای تومور فعال (تکثیرشونده) است ] .[14فقط این نوع از
سلولهای توموری ،قابلیت تکثیر را دارند و میتوانند در میتوز
شرکت کنند؛ بنابراین نواحی حلقوی متحدالمرکز تومور
بهترتیب از داخل به خارج ،شامل الیة مرده (نکروتیک)،
غیرتکثیرشونده و تکثیرشونده هستند (شکل .)1
محققان بسیاری ،از جمله کانسال 1و همکاران ] [14و تورکاتو2
] ،[15برای مدلهای خود از ساختار چندالیه استفاده کردهاند.
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 -3-1اتوماتای سلولی
اتوماتای سلولی ،میتواند الگوهای رفتاری پیچیده 3را به کمک
قوانین ساده تولید کند و برای دستیابی به بسیاری از
ویژگیهای اساسی رفتارهای خودسازماندة 3پیچیده ،که در
سیستمهای واقعی دیده میشود ،مناسب است .دانشمندان و
محققان ،از اتوماتای سلولی در حوزههای گوناگونی ،از جمله
فیزیک ،شیمی و بیولوژی ،استفاده کردهاند ] .[16-19همچنین
میتوان با استفاده از ایدة اتوماتا در مدلسازی رشد سرطان،
رفتار ماکروسکوپیک را با درنظر گرفتن اجزای میکروسکوپیک
مطالعه کرد ].[20, 18
در اتوماتای سلولی ،فضا بهصورت یک شبکة nبعدی ()n≥1
مربعی ،مثلثی یا ششضلعی ،که با سلولهایی مفروش شده
است ،معرفی میشود .هر سلول ،براساس قانون جامع و با توجه
به حالت قبلیاش و ارتباطات محلی مشخص با سلولهای
همسایهاش ،تغییر حالت یا وضعیت میدهد؛ بنابراین قانون
اتوماتا ،مشخص میکند که چه شرایطی ،سلول را تحریک
میکند تا از حالت سالم به حالت سرطانی ،تغییر وضعیت دهد
].[16-18

 -4-1مروری بر مدلهای قبلی
مدل سادة مطرحشده توسط برتون ،که اثر انتشار و
محدودکنندگی غلظت مواد غذایی را بر رشد تومور بررسی
میکرد ] ،[21یکی از اولین تالشها برای دستیابی به مدل رشد
تومور است .از آن زمان تاکنون ،مدلهای محاسباتی زیادی برای
بیان پدیدة رشد و توسعة تومور (از تومور بدون رگ گرفته تا
رگزایی و تومور رگدار) ،تهاجم و متاستاز ،با استفاده از
اندرکنش زمانی -مکانی جمعیتهای سلولی و مواد غذایی
مطرح شده است .مدلهای ریاضی ارائهشده ،بسته به هدف
مدلسازی و سطح جزئیات درنظرگرفته شده ،دستة وسیعی از
معادالت دیفرانسیلی را شامل میشوند ].[22
3

Complex
Self-organizing
1 Duchting
1 Qi
2 Glioblastoma multiforme
1 Patel
2 Dormann
8 Deutsch
7 Gerlee
31 Anderson
33 Smallbone
33 Cellcom
3

یکی از اولین مدلهای رشد تومور با استفاده از اتوماتای سلولی،
شبکة مربعی دوبعدی  31×31سلولی بود ،که توسط
معرفی شد ] .[23این مدل ،با تغییر اندازة شبکه ،افزودن مواد
غذایی و مراحل چرخ ،سلول و غیره ،توسط وی و محققان بعدی
توسعه داده شد ] .[19از دیگر مدلهای اولیه برای رشد تومور
بدون رگ ،مدل برهمکنش سلول ایمنی – تومور بود ،که توسط
کی 1و همکاران ] [24ارائه شد .نمایش ندادن انباشت سلولهای
سرطانی مرده بهصورت هستة نکروزی ،آنگونه که در واقعیت
اتفاق میافتد ،از اشکاالت این مدل است ] .[19مدلهای ابتکاری
مطرحشدة کانسال و همکاران ] [14در سال  ،3111با استفاده
از اتوماتای سلولی برای بیان مسئلة رشد تومور مغزی
گلیوبالستوما چندگانه )GBM( 2و سپس توسعة آن در سالهای
بعد توسط تورکاتو ] ،[15تالش ارزندة دیگری در این حوزه است.
بسیاری از مدلها ،از جمله پاتل 1و همکاران ] ،[25دورمن 2و
دویچ ،[26] 8گرلی 7و آندرسون ،[27] 31اسمولبون 33و همکاران
] ،[13عوامل محیطی مانند اثر اسیدیته بر رشد تومور را بررسی
کردند .مدلهایی چون سلکام ،[28] 33دینامیک رشد تومور و
اثر مواد غذایی و زائد محیط بر بافت توموری را از منظر داخل
سلولی شبیهسازی کردهاند و در این راستا ،از هال مارکهای
مطرحشده توسط هاناهان 31و وینبر [29] 31و مدل کنسرسیم32
] ،[30استفاده کردهاند.
رجیناک 31و اندرسون ] ،[2مرور کاملی از مدلهای ترکیبی رشد
تومور انجام دادهاند .وانگ [31] 32نیز مدلهای چندمقیاسه
برمبنای عامل را مرور کرده است .در ضمن ماتری 38و ویشارت37
] ،[3مروری زیبا از مدلهای محاسباتی رشد تومور و آرجو و
مک الوین [32] 31نیز بهطور مشابه ،مرور کوتاهی از مدلهای
ریاضی همراه با سیر تاریخی آنها انجام دادهاند .بارن، [33] 33
چاپلین ،[34] 33هاجیکرو ،[35] 31ادلمن [36] 31و رجنیاک ][2
نیز جداگانه ،مدلهای ریاضی و محاسباتی رشد یا تهاجم تومور
را مرور کردهاند.
داچینگ1

31

Hanahan
31 Weinber
32 CancerSim
31 Rejniak
32 Wang
38 Materi
37 Wishart
31 Araujo and McElwain
33 Byrne
33 Chaplain
31 Hatzikirou
31 Edelman
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در ایران نیز تحقیقات بسیاری دربارة مدلسازی رشد تومور
انجام شده است؛ بهعنوان نمونه میتوان به ارائة مدل
چندمقیاسة رشد تومور با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی
توسط با وفا و همکاران ] [37و انتخاب بهترین برنامه شیمی
درمانی اشاره کرد .مدلسازی رشد تومور بدون رگ با روش
المان محدود توسط ایرانمنش و نظری ] ،[38از جمله تالش
محققان ایرانی در سالهای اخیر است .پورحسن زاده و همکاران
] [39, 40نیز برای مدلسازی رشد تومور بدون رگ از مدلهای
برمبنای عامل و اتوماتای سلولی استفاده کردند .قائمی و
شکوری نیز برای شبیهسازی رشد تومور ،از ترکیب اتوماتای

سلولی شبکة گاز و پاتز سلولی استفاده کردند .قائمی و همکاران
در مقالة بعدی خود ،اثر مواد غذایی در رشد تومور را برای بهبود
دقت مدل در شبیهسازی مورد توجه قرار دادند ] .[41محققانی
چون روغنی یزدی و همکاران ] ،[42حسینی و نقوی ][43, 44
و نقوی و همکاران ] [45نیز مدلهای ریاضی تصادفی و وفقی
رشد عروقی تومور را مطرح کردهاند .مدل توزیع دارو در رگهای
ریز تومور ارائهشده توسط سفیدگر و همکارانش ] ،[46نمونة
دیگری از تالش محققان ایرانی در حوزة مدلسازی سرطانی
است.

 -2مواد و روشها

مدل فرض شده است .همچنین در مرگ برنامهریزیشدة سلولی
(آپوپتوز) ،فرض کردهایم که موقعیت سلول بهصورت فضای
خالی یا سلول سالم خواهد بود .هریک از این سلولها ،براساس
غلظت مواد غذایی و زائد در شبکة معادل متابولیسم خود و
براساس قوانین مربوطه ،تغییر وضعیت میدهند.

در این مقاله ،مدل دوبعدی رشد تومور چندمقیاسه با استفاده
از مفهوم اتوماتای سلولی و درنظر گرفتن اثرات محیط اطراف بر
رشد تومور ،معرفی شده است .مدل پیشنهادی ،از دو شبکه یا
فضای سلولی و متابولیکی تشکیل شده است .در هر گام زمانی،
ابتدا مواد غذایی و اکسیژن در شبکة متابولیکی ،از طریق رگها
وارد محیط بافت شده و منتشر میشود .اسید و مواد زائد نیز از
راه رگها ،از بافت مورد مطالعه در شبکة متابولیک حذف
میشوند؛ سپس شبکة سلولی ،مطابق قوانین تغییر میکند.
شکل  ،1دیاگرام کلی عملکرد مدل را نشان میدهد.
هر مکان با موقعیت ( )i,jدر شبکة سلولی ،نمایندة یک سلول
بیولوژیکی است .چهار نوع جمعیت سلولی ،شامل سلول سالم یا
فضای خالی ( Emیا  ،)Nتومور تکثیرشونده ( ،)PTتومور
غیرتکثیرشونده ( )NTیا خاموش و سلول نکروتیک ( ،)Neدر

 -1-2محاسبة پاسخ شبکة متابولیک
در هر مرحلة زمانی ،پس از انتشار و مصرف مواد غذایی و زائد
(که وابسته به نوع سلول در شبکة سلولی است) ،مقدار غلظت
آنها در هر سلول گزارش میشود ،تا بهواسطة ارتباطات این
شبکه با شبکة سلولی ،وجوب پیشفرض اولیة الزم برای تغییر
حالت سلولها طبق قوانین مشخص بررسی شود و برای تحول
شبکه ،تصمیمگیری شود .اگر سلول اشغالشده ،سلول نرمال یا
تومور باشد ،شرایط زیر بررسی میشود:
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بهروزرسانی مقادیر پیوستة مدل ،با حل معادالت
دیفرانسیل زیر انجام میشود.
)𝑡𝜕𝑂2 (𝑥,𝑦,

() 3

)𝑡 = 𝐷𝑜2 ∆ 𝑂2 (𝑥, 𝑦, 𝑡) − 𝑓𝑜2 (𝑥, 𝑦,

() 3

)𝑡 = 𝐷𝑔𝑙 ∆ 𝑔𝑙(𝑥, 𝑦, 𝑡) − 𝑓𝑔𝑙 (𝑥, 𝑦,

() 1

)𝑡 = 𝐷𝐻 ∆ 𝐻(𝑥, 𝑦, 𝑡) − 𝑓𝐻 (𝑥, 𝑦,

() 1
() 2

)𝑡 = 𝐷𝐺𝑓 ∆ 𝐺𝑓 (𝑥, 𝑦, 𝑡) − 𝑓𝐺𝑓 (𝑥, 𝑦,

𝑡𝜕
)𝑡𝜕𝑔𝑙(𝑥,𝑦,
𝑡𝜕
)𝑡𝜕𝐻(𝑥,𝑦,

𝑡𝜕
)𝑡𝜕𝐺𝑓 (𝑥,𝑦,

)= DIf ∆ If (x, y, t) − fIf (x, y, t

𝑡𝜕
)∂If (x,y,t
∂t

که ) fi(x, y, tتابع تولید یا مصرف هیدروژن ،اکسیژن
و گلوکز در مکان مشخص ) (i,jو زمان مشخص  tاست
و بهصورت رابطة ( )1تعریف میشود ].[47
()1

0
𝑙𝑙𝑒𝑐 𝑟𝑜𝑚𝑢𝑡 𝑜𝑁
{ = )𝑡 𝑓𝑖 (𝑥, 𝑦,
)𝑦 𝑐𝑟𝑖 × 𝐹(𝑥,
𝑙𝑙𝑒𝑐 𝑟𝑜𝑚𝑢𝑡

که  criنرخ مصرف /تولید پایه و ) F(xتابع مدوالسیون
انرژی ] [48است و برای گزارش تمایز بین مصرف
انرژی در انواع سلولهای گوناگون ( NT ،PTو )Ne
استفاده میشود.
 ابتدا ،میزان  )pH = -log10[H+]( pHدر هر سلول
مطالعه میشود .اگر این مقدار از حد آستانة pH
نکروتیک ( )pH_thre_Necکمتر باشد ،سلول بدون
توجه به مقدار غلظت گلوکز و اکسیژن ،به سلول
نکروتیک تبدیل میشود .اگر  pHاز حد آستانة
نکروتیک بزرگتر و از حد آستانة خاموش کمتر
( )pH_thre_qباشد ،مقایسة مقادیر غلظت گلوکز و
اکسیژن ،برای تصمیمگیری دربارة تغییر وضعیت آنها
انجام میشود.
 در هر مرحله برای هر سلول سالم و سرطانی
(تکثیرشونده و خاموش) ،مقدار سطح اکسیژن با
مقدار آستانة اکسیژن برای تنفس سلولی مقایسه
میشود .اگر این مقدار از حد آستانة  O2_threبیشتر
باشد ،تنفس سلولی ،هوازی و در غیر اینصورت،
بهدلیل کمبود اکسیژن (هایپوکسی) ،تنفس بیهوازی
است.
 مقدار غلظت گلوکز ،در هر مرحله بررسی میشود.
اگر این مقدار ،بیشتر از سطح آستانة گلوکز ()gl_thre
باشد ،بدون توجه به اینکه تنفس هوازی یا بیهوازی
دارد ،سلول تکثیرشونده میتواند تکثیر شود یا در
حالت تکثیرشوندگی ،در مدت زمان معینی باقی

بماند؛ در غیر این صورت ،شرایط برای تغییر حالت
سلول به حالت غیرتکثیرشونده ،برقرار است.
 اگر مقادیر گلوکز و اکسیژن ،کمتر از مقادیر آستانة
مربوطه باشند و مقدار  pHنیز کمتر از حد آستانة
خاموش باشد (،)pH_thre_Nec < pH < pH_thre_q
سلول غیرتکثیرشونده میمیرد و حالتش به نکروتیک
تبدیل میشود.
 اگر مقدار فاکتور رشد از مقدار مشخصی کمتر یا
مقدار فاکتور بازدارندة رشد از مقدار مشخصی بیشتر
باشد ،سلول میمیرد.
شرایط مطرحشده در باال ،شرایط الزم و نه کافی برای تغییر
حالت سلولها در شبکة سلولی است .بهعالوه ،سلولهایی که
بر اثر تنفس بیهوازی تکثیر می شوند ،مواد زائد بیشتری تولید
میکنند؛ چرا که در طول متابولیسم بیهوازی 3 ،مولکول اسید
الکتیک از مصرف یک مولکول گلوکز تولید میشود .با این حال،
برای سادگی بیشتر در این مقاله ،تفاوتی در میزان اسید تولیدی
در تنفس هوازی و بیهوازی درنظرگرفته نشد.

 -2-2شبکة سلولی (بهروزرسانی حالت سلولها)
در هر مرحلة زمانی ،پس از بررسی پاسخ شبکة متابولیک،
تالش برای تقسیم هر سلول  PTبا احتمال  ،pکه تابعی از
شرایط محیطی اطراف سلول است ،بررسی میشود .در این
مقاله ،دو نوع سلول  PTفرض شده است .در نوع اول سلول
های  ،PTتقسیم سلولی بدون توجه به شرایط محیطی انجام
میشود .در نوع دوم ،احتمال تقسیم سلولی ،تابعی از تعداد
سلولهای سالم اطراف سلول  PTاست؛ یعنی هرچه تعداد
بیشتری سلول سالم در اطراف یک  PTوجود داشته باشد،
احتمال اینکه آن سلول سرطانی برای دسترسی بیشتر به مواد
غذایی تکثیر شود ،بیشتر خواهد بود.
()2

سلول  PTنوع اول
سلول  PTنوع دوم

p1
{ =p
p2

برای اطمینان از تطابق نتایج مدل بر منحنی گمپرتز ،پارامتر
اضافی شعاع بیشینة خارجی ( )Rmaxرا نیز معرفی می کنیم؛
از اینرو دینامیک مدل را طوری درنظر می گیریم ،که احتمال
تقسیم در شعاعهای بزرگتر از  ،Rmaxصفر شود .این مسئله،
اثرات فشار دینامیکی محیط اطراف را بر رشد تومور نشان
میدهد و بنابراین رشد تومور در این شعاع ،بهدلیل فقدان مواد
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غذایی ،متوقف خواهد شد ] .[13, 12احتمال  p1و  p2با
معادلههای  8و  ،7بیان میشود.
()8
()7

) p1  p0 (1  r / Rmax
) (1  r / Rmax

× p2 = φ0 × n

2/3

𝑡𝑅 × 𝑐 𝑅𝑛 = 𝑅𝑡 −

Moore

 -1یافتهها و بحث
بافتی به اندازة ( ncell×ncellپیشفرض  )ncell=500و
مفروششده توسط سلولهای سالم ،فرض میکنیم .تعداد
محدودی سلول سرطانی تکثیرشونده ،در شعاع اولیة ثابتی از
مرکز شبکه درنظر میگیریم .در شبیهسازی ،مقادیر ][49
O2_thre=0.02 ،pH_thre_q=6.4 [50] ،pH_thre_Nec=6
] mMol [51و ] gl_thre=0.06 mMol [51درنظرگرفته شدند.
پارامترهای کنترل مدل ،شامل ثابت انتشار و نرخ مصرف /تولید
اکسیژن ،گلوکز ،فاکتور رشد ،بازدارندة رشد و هیدروژن ،مطابق
جدول  3فرض شدهاند .پارامترهای پسزمینة محیط متابولیک
نیز براساس جدول  3انتخاب شدهاند.
جدول ( -)1پارامترهای کنترل مدل استفادهشده در شبیهسازی
مرجع

واحد

مقدار

توضیح

]𝟐𝟓[
]𝟒𝟓 [𝟓𝟑,
]𝟕𝟒[
]𝟕𝟒[

cm2 s-1
cm2 s-1
cm2 h-1
cm2 h-1

1.82 × 10−5
9.1 × 10−5
1 × 10−6
1 × 10−6

]𝟓𝟓 [𝟓𝟒,
]𝟕𝟓 [𝟓𝟔,

cm2 s-1
Mol.ce
lls-1.s-1
Mol.ce
lls-1.s-1
cm3.h-1
cm3.h-1

1.1 × 10−5
2.3 × 10−16

ثابت انتشار اکسیژن
ثابت انتشارگلوکز
ثابت انتشار فاکتور رشد
ثابت انتشار فاکتور بازدارندة
رشد
ثابت انتشار هیدروژن
نرخ مصرف اکسیژن

DH
Cro2

3.8 × 10−17

نرخ مصرف گلوکز

Crgl

0.5
1

]𝟓𝟐 [𝟓𝟗,

Mol.ce
lls-1.s-1

نرخ مصرف فاکتور رشد
نرخ تولید فاکتور بازدارندة
رشد
نرخ تولید هیدروژن

CrGf
CrIf

]𝟖𝟓 [𝟒𝟕,
]𝟕𝟒[
]𝟕𝟒[

1.5 × 10−18

پارامتر

که  p0و  φ0احتمال پایة تقسیم هستند n ،تعداد سلولهای
سالم یا فضای خالی اطراف سلول هدف و  rموقعیت (مکان)
سلول تقسیمشونده (والد) را نشان میدهد.
اگر یک سلول  ،PTتمایل برای تقسیم داشته باشد ،بررسی
میشود که آیا فضای خالی برای سلول دختر جدید وجود دارد
یا خیر .اگر دستکم یک فضای خالی یا یک سلول سالم در
همسایگی مور( 3نزدیکترین  8سلولی در شبکة دوبعدی ،که
سلول مورد مطالعه را احاطه کردهاند) وجود داشته باشد،
سلول  PTموردنظر به دو سلول دختر  PTتقسیم خواهد شد؛
بنابراین یکی از سلولهای دختر در موقعیت مشابه والد خود
باقی میماند و سلول دختر دوم به فضای خالی یافتهشده،
منتقل میشود .اگر بیش از یک فضای خالی یا سلول سالم در
همسایگی وجود داشته باشد ،سلول  ،PTیکی از موقعیتهای
خالی را بهطور تصادفی انتخاب خواهد کرد و سلول دختر دوم
به آنجا خواهد رفت .در صورتیکه سلول تکثیرشونده ،فضای
خالی برای قرار دادن سلول دوم دختر خود نیابد یا نتواند با
احتمال  pتکثیر شود ،میتواند تا زمان مشخصی (بهصورت
تابعی از تعداد گام زمانی مدل) در حالت تکثیرشوندگی باقی
مانده و پس از رسیدن به سن مشخصی ،وارد حالت
غیرتکثیرشوندگی ،که حالتی ناپایدار و میانی است ،شود .از آنجا
که سلولهای غیرتکثیرشونده در حالت خاموش و غیرفعال قرار
دارند ،مقدار کمتری مواد غذایی و مواد زائد نسبت به سلولهای
 ،PTمصرف و تولید میکنند .سلول غیرتکثیرشوندهای که در
فاصلة کمتر از شعاع نکروتیک (( [39] )Rnرابطة  )31قرار دارد،
بهدلیل اینکه توسط سلولهای توموری واقع در محیطی با
اسیدیتة کمتر محصور شده است ،به سلول نکروتیک تبدیل
میشود؛ اما اگر در فاصلة مشخص  [13, 14] δpاز شعاع خارجی
تومور قرار داشته باشد ،به جهت توانایی در دستیابی به مواد
غذایی ،می تواند به سلول تکثیرشونده تبدیل شود.
()31

در رابطة  Rt ،31شعاع متوسط تومور در لحظة دلخواه
میباشد و  ، cپارامتر ثابتی است که از یافتههای پزشکی و برای
انطباق با دادههای آزمایشگاهی استخراج شده است .در این
مقاله ،با توجه به ] ، [39مقدار  1/21برای این پارامتر
درنظرگرفته شده است.
سلولهایی که براساس شبکة متابولیک ،نکروتیک تشخیص
داده شدهاند ،در حالت نکروتیک باقی خواهند ماند .سلولهای
 Neدر هستة کره تجمع کرده (بهدلیل تمرکز بیشتر اسیدیته
در مرکز تومور) و در طول زمان ،تغییر حالت نخواهند داد.
ویژگی اثرگذار این سلولها بر شبکة متابولیک ،تولید اسید
الکتیک و عدم مصرف اکسیژن و گلوکز است.
t

Do2
Dgl
DGf
DIf

CrH

3
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جدول ( -)2پارامترهای پسزمینة محیط متابولیک استفادهشده
در شبیهسازی
مرجع

واحد

مقدار

توضیح

پارامتر

][60
][61
[25,
]50

Mol.cm-2
Mol.cm-2
Mol.cm-2

1.7×10-8
1.3×10-8
1×10-13
)(pH=7.4

-

-

1
0

غلظت اکسیژن پسزمینه
غلظت گلوکز پسزمینه
غلظت یون هیدروژن
پسزمینه
مقدار اولیة فاکتور رشد
مقدار اولیة فاکتور
بازدارندة رشد

c0
g0
H0

-

Gf0
If0

شرایط مرزی در این مدل از نوع بدون شار درنظرگرفته شد.
همچنین در این مقاله %311 ،فاکتور رشد و  %1بازدارندگی رشد
فرض شده است.
نمایش گرافیکی رشد تومور همراه با نمایش گرافیکی غلظت
اکسیژن ،گلوکز و اسید الکتیک ،در انتهای تکرار 311ام
شبیهسازی شده است (شکل  .)2شکل  ،1روند شکلگیری
الیهها را در مدل پیشنهادی نشان میدهد .رنگهای مقادیر ،1
 3 ،3و  1در نمایش گرافیکی رشد و توسعة تومور در بافت،
بهترتیب نشاندهندة سلولهای سالم ،سرطانی تکثیرشونده،
سرطانی غیرتکثیرشونده و نکروتیک میباشند .تغییرات زمانی
شبکة متابولیک در زمانهای مشابه با شکل  ،1در شکل 2
مشاهده میشود .روند تغییرات مشابهی در مصرف گلوکز و
تولید اسید ،دیده میشود؛ درحالیکه ،همانطور که انتظار
داشتیم بهدلیل پدیدة تنفس بیهوازی ،نمایش گرافیکی مصرف
اکسیژن متفاوت از نمایش گرافیکی مصرف گلوکز دیده
میشود.

شکل ( –)6روند شکلگیری تومور در زمانهای ،21 ،11 ،32 ،1
 81و  331شبیهسازی ،که به تشکیل الیههای غیرتکثیرشونده و
نکروتیک منجر میشود.

شکل ( –)7تغییرات زمانی شبکة متابولیک در زمانهای
شبیهسازی  81 ،21 ،11و 331

شکل ( -)5سمت چپ باال؛ نمایش رشد تومور .رنگهای
مقادیر  3 ،3 ،1و  1بهترتیب نشاندهندة سلولهای سالم،
سرطانی تکثیرشونده ،سرطانی غیرتکثیرشونده و نکروتیک
است .سمت راست باال؛ نمایش گرافیکی غلظت اکسیژن.
سمت چپ پایین؛ نمایش گرافیکی غلظت گلوکز و سمت
راست پایین؛ نمایش گرافیکی غلظت اسید الکتیک.
 ncell=500و بهازای  211تکرار زمانی شبیهسازی.

شکلهای  8و  ،7نرخ تغییرات انواع سلولهای گوناگون در مدل
پیشنهادی ،نرخ تغییرات شعاع متوسط تومور و شعاع متوسط
هستة نکروتیک و همچنین نرخ تغییرات کسر رشد (تعداد
سلولهای تکثیرشونده به کل سلولهای سرطانی) و کسر
نکروزی (تعداد سلولهای نکروتیک به کل سلولهای سرطانی)
را نشان میدهند .همانطور که دیده میشود ،در یک تومور بدون
رگ ،بهدلیل عدم دسترسی به مواد غذایی کافی ،تعداد
سلولهای نکروتیک در طول زمان افزایش قابلتوجهی داشته
است .تعداد سلولهای تکثیرشونده نیز از دینامیک گمپرتز
پیروی کرده و به حد اشباع  3311سلول میرسد.
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No of PT,NT,Ne
1800
nPT
nNT
nNe
nT

1600
1400
1200

800

Number of cells

1000

600
400
200

200

180

160

140

120
100
iteration

80

60

40

20

0

0

الف
شکل ( –)11اثر متقابل اسید در شبکة متابولیک (شکل پایین) بر

Rt, Rn
30
Rt
Rn

شبکة سلولی (شکل باال) و برعکس.

25

20

Radius

15

10

5

200

180

160

140

100
120
iteration

80

60

40

20

0

0

با فرض اینکه تومور شبیهسازیشده ،با تقریب قابل قبولی،
کروی است ،شکل  ،33انطباق حجم مدل (با احتساب مقیاس
مناسب) را با دادههای گزارششدة  [62] in vivoنشان میدهد.
با فرض اینکه شبیهسازی تا  311تکرار انجام شود ،در این
حالت ،هر گام زمانی در شبیهسازی معادل با  1/3روز یا 311
دقیقه درنظرگرفته شده است.

ب
شکل ( –)8الف تغییرات تعداد سلولهای تکثیرشونده،
غیرتکثیرشونده و نکروتیک در واحد زمان ب -تغییرات شعاع
متوسط تومور و شعاع متوسط نکروتیک برحسب  mmتا  311تکرار

In vivo & in silico
1.8
in silico
In vivo

1.6
1.4

1
0.8
0.6

)Tumor Volume (ml

1.2

0.4
0.2

20

18

16

14

8
10
12
)Growth period (days

6

4

2

0

0

شکل ( -)11حجم تومور گزارششدة  [62] in vivoکه با ’‘ o
مشخص شده است ،در مقایسه با حجم تومور شبیهسازیشده در
مدل پیشنهادی
شکل ( -)9تغییرات زمانی کسر رشد و کسر نکروتیک تا 311
تکرار زمانی

شکل  ،31اثر متقابل اسید در شبکة متابولیک را بر شبکة سلولی
و برعکس نشان میدهد.

 -4نتیجهگیری
تاکنون مدلهای گوناگونی برای توسعة استفاده از اتوماتای
سلولی در شبیهسازی رشد تومور ،ارائه شده است .در سالهای
اخیر ،ایدههایی در استفاده از روشهای مبتنیبر اتوماتای سلولی
کالسیک معرفی شد که به روش اتوماتای سلولی ترکیبی
( )HCAمنجر شد .مفهوم کالسیک اتوماتای سلولی ،فقط قوانین
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موضعی برای تغییر حالت یک سلول را شامل میشود .قوانینی
که دینامیک سلول را مشخص میکند ،فقط وابسته به
پیکربندی همسایگی مکانی است؛ اما بسیاری از فرآیندهای
بیولوژیک به سیگنالهای شیمیایی غیرموضعی ،از جمله
موادغذایی و مواد زائد ،وابسته هستند .سیگنال های شیمیایی و
مواد غذایی ،بهطور معمول مواد منتشرشوندهای هستند که
کوچکتر از سلول نمونه میباشند .توزیع مکانی مواد غذایی و
سیگنال های گوناگون ،نقش مهمی در رشد تومور دارند؛
بنابراین برای دستیابی به توصیفی مناسب از این فرآیندها در
مدلسازی  ،CAالزم است تا مدلهای جدیدی توسعه یابند که
بتوانند اثرات غیرموضعی را شبیهسازی کنند ].[63
در این مقاله ،مدل دوبعدی چندمقیاسة رشد تومور با استفاده
از اتوماتای سلولی ترکیبی را معرفی کردیم ،تا بتوانیم اثر عوامل
محیط خارج سلولی را بر رشد تومور و همچنین اثر رشد تومور
را بر محیط میکروی اطراف آن ،بررسی کنیم .در این راستا ،دو
شبکة مجزای سلولی و متابولیک را درنظر گرفتیم ،که بهصورت
متقابل بر هم اثر میگذارند .هر سلول در شبکة سلولی در هر
گام زمانی ،با توجه به سطح مواد غذایی و مواد زائد در شبکة
معادلش ،می تواند یکی از حاالت سالم ،تکثیرشونده ،خاموش و
نکروتیک را داشته باشد؛ اما تصمیم برای تغییر حالت نهایی هر
سلول ،عالوهبر سطح مواد غذایی و زائد در شبکة معادل
متابولیکی ،به قوانین مشخص شبکة سلولی بستگی دارد .در این
حالت ،چگالی سلولهای غیرسالم ،بهعنوان عاملی مؤثر بر نرخ
رشد برخی از سلولهای تکثیرشونده درنظرگرفته شد؛ بطوری
که هر چه تراکم سلولهای سرطانی و نکروتیک در اطراف سلول
هدف بیشتر باشد ،احتمال فعال بودن سلول (تکثیر سلولی)
کاهش مییافت .از طرفی سلولها با توجه به سطح اکسیژن
شبکة معادل متابولیکی ،میتوانستند طبق تنفس هوازی یا
بیهوازی ،تغییر وضعیت دهند و به این ترتیب ،اثر عامل کمبود
اکسیژن در مدل پیشنهادی لحاظ شد.
دانشمندان شواهدی یافتهاند که نشان میدهد ،اسیدی بودن به
فرار سلولهای ایمنی منجر میشود ][12؛ بنابراین میتوان با
داروهایی که با هدف قرار دادن مسیرهای تنظیم  pHاز میزان
اسیدی بودن محیط میکاهند ،از فرار سلولهای ایمنی
جلوگیری کرد .درنتیجه ،افزودن اثرات سیستم ایمنی به مدل،
میتواند به مطالعة بهتر درمان در مطالعات بعدی کمک کند.
همچنین ،میتوانیم مدل پیشنهادی را با درنظر گرفتن متاستاز،
که پدیدهای بسیار مهم در تومورهای بدخیم است ،توسعه دهیم؛
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زیرا شواهدی وجود دارد که به ارتباط میزان اسیدیتة محیط و
متاستاز اشاره دارد ] .[64توسعة مدل برای مطالعة اثرات درمانی
بر تومور و متاستاز ،از اهداف آتی نویسندگان این مقاله است.
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