Iranian Journal of Biomedical Engineering
11 (1) (2017) 1-18, www.ijbme.org
DOI: 10.22041/IJBME.2017.70563.1255

A New Method for Slowing Down Avascular Tumor Growth

S. H. Sabzpoushan1*, F. Pourhasanzade2

1Assistant

Professor, Biomedical Engineering Department, Research Laboratory of Biomedical Signals and Sensors, Iran
University of Sciences and Technology (I.U.S.T), Tehran, Iran
2Ph.D Candidate, Biomedical Engineering Department, Research Laboratory of Biomedical Signals and Sensors, Iran
University of Sciences and Technology (I.U.S.T), Tehran, Iran

Receipt in the Online Submission System: 27 August 2017, Accepted: 26 November 2017

_______________________________________________________________________________________

Abstract
In this paper, a new method is proposed for slowing down avascular tumor growth. Our method is
established on an agent based avascular tumor growth model (ABM). The model is based on biological
assumptions with regard to the immune system interactions. The model parameters are fitted in
compatability with cancer biology using in vivo expremental data. The immune cells recruitment, which
usually occur after that tumor cells are identified, are also considered in ABM model. The results show
that the proposed model not only is able to simulate the tumor growth graphically, but also the in vivo
tumor growth quantitatively and qualitatively. Besides, the model proposes a new idea for slowing down
the tumor growth considering two types of prolaiferative tumor cells, i.e. the tumor will grow slowly if
the division probability of the proliferative tumor cells depends on the microenvironmental conditions.
The proposed idea has been validated using an in silico simulation.
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چکيده
در اين مقاله ،روشي جديد براي کاهش سرعت رشد تومور بدون رگ پيشنهاد ميشود .اين يافته ميتواند به برنامهريزي درمان و افزايش
طول عمر بيماران سرطاني کمک کند .روش پيشنهادي ،براساس مدلي برپاية عامل براي رشد تومور بدون رگ است .در اين تحقيق،
پديدة فراخواني سلولهاي ايمني که بهطور معمول پس از شناسايي سلولهاي توموري انجام ميشود ،در مدل درنظرگرفته شده است.
پارامترهاي مدل با استفاده از نتايج تجربي و آزمايشگاهي  ، in vivoبهطور سازگار با بيولوژي سرطان تنظيم ميشوند .نتايج نشان
ميدهند که مدل پيشنهادي ميتواند پديدة رشد تومور بدون رگ را بهطور کيفي و کمي شبيهسازي کند و همچنين ايدهاي نو براي کند
کردن فرآيند رشد تومور پيشنهاد ميکند .براساس اين ايده و با درنظر گرفتن دو نوع سلول سرطاني تکثيرشونده  ،با افزايش وابستگي
احتمال تـکثير سلولهاي تـوموري بـه شرايـط محيـطي ،رشد توموري کندتر خـواهد شد.
کليدواژهها :رشد تومور ،مدل برمبناي عامل ،سيستم ایمني ،تقسيم سلولهاي تکثيرشونده
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 -1مقدمه

متغير و غيرقابل پيشبيني هستند .ناديده گرفتن ذات تصادفي
سرطان به نتايج اشتباه و تفسيرهاي نادرست منجر ميشود ].[5

اهميت مطالعه و بررسي سرطان در دنيا ،بهعنوان دومين دليل
اصلي مرگومير انسانها ،بر کسي پوشيده نيست .دانشمندان
زيادي با تحقيقات گستردهاي از مطالعات تجربي و باليني گرفته
تا ارائة مدلهاي رياضي و بررسيهاي آماري ،در اين زمينه کار
ميکنند .استفاده از مدلسازي رياضي و شبيهسازيهاي
کامپيوتري ميتواند آزمايشهاي تجربي را سادهتر کرده و
بينش دانشمندان را دربارة چگونگي شکلگيري ،رشد و پراکنده
شدن تومور افزايش دهد .اين مدلها حتي ميتوانند روند
بيماري را پيشبيني کرده و ما را نسبت به مکانيزمهاي
کنترلکنندة رشد و تکامل تومور  ،آگاه کند و درنهايت ،روش-
هاي تشخيصي و درماني جديدي را پيشنهاد دهد.
ساخت و توسعة مدلهاي سازگار با بيولوژي سرطان (شامل
مدلهاي رياضي و محاسباتي) ،کاري مفيد و در عين حال دشوار
است؛ زيرا فرآيند بيولوژيکي تشکيل و رشد تومور ،پيچيده است
و شناخت مکانيزمهاي حاکم بر آن ،محدوديتهاي عملي دارد
] .[1اندرکنش بين سلولهاي سرطاني و سلولهاي ميزبان،
بهطوريکه به متاستاز و تهاجم منجر شود و اندرکنش سلول
تومور و سلول ايمني ،از جملة اين پيچيدهگي هستند  .با توجه
به دانش امروزي بشر و شواهد باليني و آزمايشگاهي ،ميتوان
گفت که سيستمهاي بيولوژيکي پيچيدهاي مانند سرطان،
سيستمهاي اتفاقي هستند يا اينکه بگوييم در پيروي کردن
پديدة سرطان از قوانين يقيني ازنظر دانش امروز ،جاي ترديد
دارد .دليل اصلي اين ترديد آن است که براساس دانش امروزي،
فرآيندهاي بيولوژيکي اصلي مانند جهش ژنتيکي در ژني
مشخص ،اساسا پديدهاي تصادفي هستند .همچنين پاسخ
سرطان به درمانها ،اغلب رفتاري تصادفي دارد ] [3و هنوز
اطالعات کافي و جزئي دربارة اندرکنش سلولها با هم و با محيط
اطراف در دست نيست؛ پس پيشبيني قطعي دربارة رشد سلول
و مجموعههاي سلولي ،6غيرممکن يا دشوار بهنظر ميرسد .اثرات
تصادفي حتي در آزمايشات  ،in vitroکه شرايط محيطي
بهخوبي کنترل ميشود ،هميشه حضور دارند و پيشبيني را
مشکل ميکنند ][4؛ بنابراين در بسياري از تحقيقات ،فرآيند
رشد سلولهاي سرطاني و اندرکنش بين عوامل دخيل در آن
بهصورت تصادفي فرض شده است ] .[5اگر چه سلولهاي تومور
در مدلهاي تصادفي ازنظر بيولوژيکي يکسان هستند ،اما
رفتارشان تحت تأثير پارامترهاي ذاتي و خارجي است؛ از اينرو،

مدلهاي مطرحشده براي رشد تومور ،صرف نظر از اينکه يقيني
يا تصادفي باشند ،به سه دستة کلي مدلهاي پيوسته ،گسسته
و ترکيبي تقسيم ميشوند .مدلهاي پيوسته ،پديدة رشد را با
استفاده از معادالت ديفرانسيل معمولي يا معادالت ديفرانسيل
جزئي توصيف ميکنند .مدلهايي که از معادالت ديفرانسيل
معمولي استفاده ميکنند ،ميتوانند رشد زماني تومور را
شبيهسازي کنند؛ اما نميتوانند بهطور مستقيم گرافيک رشد
مکاني تومور در بافت را نشان دهند .مدلهايي که از معادالت
ديفرانسيل جزئي استفاده ميکنند ،بهتر ميتوانند ويژگيهاي
زماني و مکاني رشد تومور را بيان کنند؛ اما حل عددي معادالت
ديفرانسيل جزئي ،بهخصوص هنگامي که معادالت انتشار در
مکان نيز به آن اضافه شود ،خود مشکلي جدي و بزرگ است.
دستة مهمي از مدلهاي گسسته ،مدلهاي مبتنيبر عامل5
( )ABMهستند .در اين دسته  ،سلولها را بهصورت عواملي
گسسته درنظر ميگيرند و با تعريف قوانيني ،اندرکنش بين
سلولها را مدل ميکنند ] .[6مدلهاي مبتنيبر عامل ميتوانند
پديدههاي پيدايشي 4را شبيهسازي کنند .در پديدههايي
پيدايشي ،اندرکنشهاي اجزاي کوچکتر و سادهتر با هم،
رفتارهاي پيچيدهتر اجزاي بزرگتر را ميسازند؛ در حاليکه
اجزاي بزرگتر ممکن است خواص اجزاي کوچکتر را نداشته
باشند .در واقع ،قوانين به تکتک عاملها اعمال ميشود و قانون
هر عامل ميتواند مخصوص و منحصر به آن عامل باشد؛ در
حاليکه در مدلهاي برمبناي معادالت ديفرانسيل ،قوانين
بهگونهاي به کل سيستم اعمال ميشود؛ به همين دليل ،مدل
هاي مبتنيبر عامل براي مدلسازي پديدههاي پيدايشي ،مانند
رشد تومور ،مناسبتر است.
مدلسازي برمبناي عامل ،يکي از روشهاي مرسوم در
مدلسازي چندمقياسة رشد تومور است .از مزاياي مدلهاي
مبتنيبر عامل ،عالوهبر توانايي شبيهسازي پديدههاي پيدايشي،
پرهيز از درگيري با معادالت ديفرانسيل پيچيده است؛ زيرا حل
معادالت ديفرانسيل ،حتي پس از گسستهسازي آنها ،هزينة
محاسباتي 1زيادي داشته و بسيار زمانبر است.
در طول مدت رشد تومور ،سلولهاي تومور با اجزاي محيط
اطرافشان ،مانند سلولهاي سالم ،سلولهاي ايمني يا عاملهاي
درماني ،اندرکنش دارند .اين موضوع که وجود سيستم ايمني
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بدن ،يکي از عوامل مؤثر در رشد يا عدم رشد تومور است ،اثبات
شده است ].[7
در محيط ميکروي اطراف تومور ،سلولهاي ايمني ذاتي (شامل
سلولهاي کشندة طبيعي 6و سلولهاي دندرتيک) و وفقي
(لنفوسيتهاي تي و بي) وجود دارند .سلولهاي ايمني بهطور
مستقيم يا از طريق محصوالت سيتوکين 5و کموکين ، 4با هم
ارتباط دارند و شکل تومور را کنترل ميکنند .بيشتر سلولهاي
يافتشده در محيط اطراف تومور ،ماکروفاژهاي مرتبط به تومور
و سلولهاي تي هستند ] .[8لنفوسيت هاي کشندة تي)CTL( 1
در تومور نفوذ ميکنند و به القاي آپوپتوز در سلولهاي تومور
هدف منجر ميشوند .با توجه به حقيقت وجود سلولهاي ايمني
و نقش مهم آنها ،رفتار سلولهاي ايمني براي اندرکنش و مبارزه
با سلولهاي تومور ،در مدل پيشنهادي درنظرگرفته شده است.
در اين مقاله ،ابتدا خالصهاي از مدلهاي قبلي رشد تومور ارائه
شده است؛ سپس مدل پيشنهادي معرفي شده است .در قسمت
نتايج ،ابتدا عملکرد کيفي مدل بررسي و تحليل شده است؛
سپس براي ارزيابي کمي مدل ،پارامترهاي مدل بهگونهاي
تنظيم شده که دو فرآيند واقعي رشد تومور در حالت in vivo
را شبيهسازي کند .در قسمت بحث ،دربارة اينکه چگونه نتايج
بهدستآمده از مدل پيشنهادي ميتواند فرضيهاي براي درمان
سرطان پيشنهاد کند ،بحث شده و براي اثبات فرضيه
پيشنهادي ،يک شبيهسازي  in silicoتنظيم شده است.

 - 2-1مروري بر مدلهاي رشد سرطاني
در چند دهة اخير ،مدلهاي رشد تومور و ديناميک سيستم
ايمني بدن بسيار مورد توجه دانشمندان حوزة مدلسازي
رياضي قرار گرفته است ] .[9مدل سادة مطرحشده توسط برتون،
که اثر ديفيوژن و محدودکنندگي غلظت مواد غذايي بر رشد
تومور را بررسي ميکرد ] ،[10يکي از اولين تالشها براي
دستيابي به مدل رشد تومور جامد بود .پس از مدل برتون ،مدل-
هاي زماني – مکاني بسياري از معادالت واکنش-انتشار2

پيشنهاد شد .مرور جامعي از اين مدلها و ديناميکهاي رشد
تومور در ] [11-14يافت ميشود .مدلهاي ابتکاري مطرحشدة
کانسال و همکاران ] [15در سال  5777با استفاده از اتوماتاي
سلولي براي بيان مسألة رشد تومور مغزي گليوبالستوما ()GBM
و سپس توسعة آن توسط تورکاتو ] [16در سالهاي بعد ،تالش
ارزندة ديگري در اين زمينه است .مزيت اصلي اين مدل ،نمايش
رفتار ماکروسکوپي تومور بدون رگ براساس مالحظات
ميکروسکوپيک بود.
1
در مقالة آرجو و مک الوين ] ،[11مرورهايي از مدلهاي رياضي
و محاسباتي ارائه شده که پديدههاي گوناگوني از رشد تومور
بدون رگ ] [14, 17تا رگزايي ] [18, 19و رشد تومور رگدار
] ،[20تهاجم ] ،[21, 17بررسي اثر عوامل محيطي بر رشد [22,
] 23و حتي درمان ] [24را مورد توجه قرار داده اند و نيز
خالصهاي کوتاه از مدلهاي رياضي بههمراه سير تاريخي آنها
ارائه شد .بارن ،[25] 0چاپلين ،[26] 1هاجيکرو ،[27] 8ماتري67
] [1و رجنياک [28] 66نيز جداگانه مدلهاي رياضي و
محاسباتي رشد يا تهاجم 65تومور را مرور کردهاند .مدلهاي
بسياري نيز وجود دارند که سيستم ايمني را ازنظر رياضي
توصيف ميکنند؛ از جمله محققاني چون مريل 64که به مدل-
سازي سنتيک پاسخ ايمني پرداختهاند ] .[29مدلهايي نيز
اندرکنش سيستم ايمني و رشد تومور را بررسي کردهاند .مروري
از اين مدلها در ] [30ديده ميشود .بيشتر اين مدلها يقيني
بوده و از معادالت ديفرانسيل معمولي ] [31و جزئي ][32
استفاده کردهاند .آدام و بلومو [33] 61و ويلکي ،[34] 62مرور
کاملي از مدلهاي اندرکنش تومور -سيستم ايمني انجام
دادهاند .محققاني چون افتيم [35] 61نيز مروري کوتاه از مدل-
هاي رياضي غيرمکاني 60اندرکنش سيستم ايمني  -تومور را
ارائه کردهاند.
از کارهاي انجامشده در زمينة مدلهاي برمبناي عامل رشد
تومور ،ميتوان به موارد زير اشاره کرد :ژانگ 61و همکارانش،
مدلي  ABMاي براي تومور  GBMمعرفي کردند ] .[36آنها از
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اندرکنش پروتئين -ژن و ساختار ويژة چندسلولي براي سرطان
مغزي استفاده کردند .سان 6و همکارانش ] [37و شواتز 5و
همکارانش ] [38نيز هريک جداگانه مدلسازي تومور مغزي بر
مبناي عامل را انجام دادند .براون 4و همکارانش با استفاده از
فرآيند تصميمگيري مارکو ،مدلسازي چندعاملة سلولهاي
سرطاني را انجام دادند .[39].وانگ 1و همکارانش نيز رگزايي با
استفاده از مدل سهبعدي بر مبناي عامل در پيشرفت سرطان
پوست را بررسي کردهاند ].[40
در اين مقاله ،يک مدل بر پاية عامل ارائه ميشود .عملکرد مدل
بهطور کيفي و کمي ارزيابي ميشود .در اين مدل ،مفهوم
جديدي به نام نقطة بحراني در فرآيند رشد تومور تعريف شده
است و نشان داده ميشود کـه چگونـه با تغيير يک پارامتر و
درنتيجه تغيير نقطة بحراني ،ميتوان فرآيند رشد را کندتر کرد.
اين يافته ،ايدة جديدي را براي درمان سرطان پيشنهاد ميکند.

 -2مواد و روشها

تشکيل دهند .بديهي است که اين احتمال براي سلولهاي
نزديکتر به مرکز ،بيشتر است.
 -2الية خارجي تومور از سلولهاي فعال ،يعني سلولهاي
تکثيرشونده ،1تشکيل شده است.
 -1فقط سلولهاي الية خارجي تومور ،قابليت تکثير دارند و
ميتوانند در ميتوز شرکت کنند .فضاي اطراف الية خارجي
تومور ،شامل سلولهاي سالم (فضاي خالي) ميشود .شکل
 ،6ساختار اليهاي مدل پيشنهادي با استفاده از رنگ را
نشان داده است.
 -0سلولهاي ايمني براي کشتن سلولهاي تومور ،به سمت
آنها حرکت ميکنند .سرعت حرکت سلولهاي ايمني در
هنگام ورود به بافت ،زياد بوده و جهت آن به سمت مرکز
تومور است .وقتي سلولهاي ايمني به ناحية تجمع سلول-
هاي تومور نزديک شدند ،حرکت آنها ماهيتي تصادفي
گرفته و تابع قوانيني ميشود که در بخش قوانين گفته
خواهد شد.

مدل برمبناي عامل پيشنهادي بر چهار اصل فرضهاي
بيولوژيکي ،ساختار فيزيکي ،عوامل و حالتهاي آنها و قوانين
تغيير حالت استوار است.

 -1-2فرضهاي بيولوژیکي
-6

-5

-4

-1

فرآيند رشد از چند سلول سرطاني در مرکز بافت شروع
] [41و تومور بهصورت کروي چندسلولي2
ميشود
( ،)MTSبا قوانيني که در بخش قوانين گفته خواهد شد،
به رشد خود ادامه ميدهد.
هرچه تومور بزرگتر ميشود ،دستيابي سلولهاي مرکزي
کره به مواد غذايي دشوارتر ميشود ][15, 16؛ بنابراين
سلولهاي نزديک به مرکز ممکن است قابليت تکثير خود
را از دست دهند و به حالت خاموش 1بروند.
اگرچه سلولهاي خاموش هنوز زندهاند؛ اما
غيرتکثيرشونده 0هستند و درصورت دستيابي به مواد
غذايي کافي  ،ممکن است دوباره فعال شده و قابليت
تکثيرشوندگي پيدا کنند ].[15
تعدادي از سلولهاي مرکزي ممکن است بهدليل خاموشي
طوالني مدت ،بميرند و سلولهاي مرده (نکروتيک) را

شکل ( -)1سه الية گوناگون تومور کروي :آبي تيره فضاي اطراف
تومور ،يعني سلولهاي سالم .آبي روشن ،الية تکثيرشونده .نارنجي،
الية غيرتکثيرشونده يا خاموش .قرمز تيره ،ناحية مرده

تعريف رنگهاي استفادهشده در اين تحقيق ،مانند جدول ()6
است.
جدول ( -)1معني رنگهاي بهکار رفته در اين مقاله
رنگ

مفهوم

آبي تيره

سلول سالم /فضاي خالي

آبي روشن

سلول تومور تکثيرشونده

نارنجي

سلول تومور غيرتکثيرشونده

قرمز

سلول نکروتيک

زرد

سلول ايمني

Sun

6

2

Schuetz

5

1

Brown
Wang

4
1

Multicellular Tumor Spheroids
Quiscence
0 Non-Proliferating
1 Proliferating
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 -2-2ساختار فيزیکي
در مدل پيشنهادي ،فضاي بافت را دوبعدي و شامل تعداد
 ncell×ncellمربع يا مکان (مطابق شکل  )5درنظر ميگيريم .از
اين پس ،هريک از مربعها را يک سلول ميناميم .تومور مورد
مطالعه در اين مقاله ،شامل سه اليه است (شکل  -6 :)5الية
خارجي ،يعني سلولهاي تکثيرشونده ،که با ناحية نقطهچين و
مرز بيروني آن با خط ممتد سياه نشان داده شده است -5 .الية

شکل ( -)2ساختار فيزيکي مدل پيشنهادي .بافت مورد مطالعه،
مربعي است .تومور سه اليه دارد :الية سلولهاي نکروتيک (الية

مياني ،يعني سلولهاي غيرتکثيرشونده يا خاموش ،که با ناحية

خاکستري تيره) ،الية سلولهاي غيرتکثيرشونده (الية هاشورخوردة

هاشورخورده و مرز بيروني آن با خط ممتد خاکستري نشان

مياني) و الية سلولهاي تکثيرشونده (الية نقطهچين) .شعاع متوسط

داده شده است -4 .الية داخلي ،يعني سلولهاي نکروتيک ،که

تومور ،شعاع متوسط الية داخلي (سلولهاي نکروتيک) و ضخامت

با ناحية خاکستري تيره نشان داده شده است.

متوسط الية خارجي تومور (سلولهاي سرطاني تکثيرشونده)،

مطابق شکل  ،5ضخامت متوسط الية خارجي با  WPنشان داده

بهترتيب  Rtو  Rnو  WPهستند .لبة خارجي تومور با خط سياه

شده است .در اين مقاله ،مانند کانسال ] ،[17, 18براي بيان WP

پررنگ مشخص شده است

از رابطة ( )6استفاده ميشود .در اين رابطه b ،پارامتر ثابت و Rt

شعاع متوسط تومور است ،Rt .از معادلة  5بهدست ميآيد .در
معادلة  ،5تعداد سلولهاي تومور در لبة بيروني الية خارجي با

جدول ( -)2معرفي دو عامل درنظرگرفته شده در مدل پيشنهادي
و حالتهاي ممکن آنها
نشانه

شده است .شعاع متوسط الية نکروتيک ( )Rnنيز از رابطة ()4
بهدست ميآيد ،که در آن  aپارامتر ثابت و  bهمان پارامتر معادلة
2/3

)(6

()4

2/3

𝑡𝑅 × )𝑏 𝑅𝑛 = 𝑅𝑡 − (𝑎 +

در اين مقاله ،همسايگي فيزيکي بهصورت همسايگي مور1( 6

سلول اطراف سلول مورد مطالعه) درنظرگرفته شده است و منظور
از کلمة همسايگي در هرجاي اين مقاله ،همسايگي مور است؛
مگر آنکه غير از آن گفته شود.

 -3-2عوامل و حالتها
در اين مدل ،دو عامل يعني سلولهاي ايمني ( )IAو سلولهاي
غيرايمني ( )NAدرنظرگرفته شده است .شرح کوتاه عوامل و

IA_0
IA_1

IA

ايمني

()5

𝑃𝑁

-4

سلولهاي

𝑁

𝑟𝑃
∑𝑖=1
𝑖

= 𝑡𝑅

-6
-5

( )6است.
𝑡𝑅 × 𝑏 = 𝑃𝑊

-7

NA

سلولهاي غير ايمني

 NPو فاصلة هريک از آن سلولها از مرکز تومور با  riنشان داده

NA_0
NA_1
NA_2
NA_3

حالت احتمالي

سلول سالم يا فضاي خالي
)(N
سلول تکثيرشوندة توموري
)(PT
سلول غيرتکثيرشوندة
توموري)(NT
سلول نکروتيک)(Ne
 -7سلول کشندة طبيعي
()NK
 -6لنفوسيت کشندة تي
)(CTL

معرفي

عامل

درواقع ،هر عامل يک سلول بيولوژيکي است که مختصات آن با
) ،(i,jکه  0<i,j<ncellاست ،نمايش داده ميشود .براي عامل
 ،NAچهار حالت و براي عامل  ،IAدو حالت (مانند جدول )5
فرض شده است.
عامل  ،IAمتحرک است و ميتواند در طول حرکت خود بهطور
تصادفي به عاملهاي  ،NAکه در حالتهاي  7يا  6يا  5يا 4
باشند ،برخورد کند .نتايج احتمالي آن برخوردها در بخش
قوانين توضيح داده شده است .منظور از سلولهاي توموري در
سراسر مقاله ،مجموع عاملهاي  NA_2 ،NA_1و  NA_3است.

حالتهاي آنها ،در جدول  5آمده است.
Moore

6
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در مدل پيشنهادي براي هر عامل  ،IAتوانايي فراخواني 6هم

رابطة ( )1در حالت کلي بيانگر اين حقيقت است که هر عامل

نوعان خود ،بهگونهاي که در بخش قوانين گفته خواهد شد ،در

( NA_1سلول  )PTميتواند با احتمال  ،ρPTکه تابعي از زمان

نظر گرفته شده است.

و مکان است ،تکثير شود .وقتي يک سلول  PTتکثير ميشود،
سلول اوليه را والد و دو سلول جديد را دختر ميگويند.

 -4-2قوانين تغيير حالت
قوانين احتمال حاکم بر مدل پيشنهادي ،بر سه دسته است-6 :
قوانين مربوط به تغيير حالت عامل  -5 ، NAقوانين مربوط به
تغيير حالت عامل  IAو  -4قوانين مربوط به واکنش بين عامل-
هاي  IAو .NA

فرض ميشود که هر سلول  NA_1_1والد بتواند با احتمال
 ،Nmmبه يک سلول  NA_1_1و يک سلــول  NA_1_2دختـر
تـکثير شود و بتواند با احتمال ) (1-Nmmبه دو سلول NA_1_1

دختر تکثير شود .همچنين فرض شده که هر سلول

NA_1_2

والد ،فقط ممکن است به دو سلول  NA_1_2دختر تقسيم شود؛

 -1-4-2قوانين تغيير حالت عامل NA

بنابراين بزرگ بودن عدد احتمال  ،Nmmبه معني وابستگي

 -1-1-4-2قوانين گذر از حالت

بيشتر فرآيند تکثير سرطاني به شرايط محيطي است.

در مــدل پيشــنهادي ،ســلولهــاي  ،NA_0نقــش فضــاهاي

توابع چگالي احتمال  p1و  p2در معادالت ( ،)1بهطور سازگار با

خــالي (ميزبــان) بــراي پــذيرش ســلولهــاي  NA_1ي ـا IA

بيولوژي سرطان با استدالل زير تعيين ميشود.

را بــازي مــيکننــد .ســلولهــاي  IAاي کــه در جســتجوي
ســلول هــاي ســرطانيانــد يــا بــه مکــان خاصــي فراخــواني
شــدهانــد ،مــيتواننــد جانش ـين ســلولهــاي  NA_0شــوند؛
يعني جاي سلولهاي  NA_0را تصرف کنند.

براساس بيولوژي سرطان ،بايد اثرات فشار ديناميکي محيط
اطراف بر تومور در فرآيند رشد تومور در نظر گرفته شود .وقتي
شعاع تومور تا شعاع بيشينهاي مانند  Rmaxميرسد ،بهدليل
کمبود مواد غذايي و کمبود فضا ،رشد تومور بهطور کامل متوقف

 -2-1-4-2قوانين گذر از حالت 1

خواهد شد ] ،[15, 16بنابراين ديناميک تکثير عامل

از بيولوژي سرطان ميدانيم که هرچه تعداد سلولهاي سالم

مطابق معادالت  2و  ،1طوري درنظرگرفته شده که احتمال

(فضاي خالي) در اطراف يک ( PTعامل  )NA_1بيشتر باشد،

تقسيم عامل  NA_1در شعاعهاي بزرگتر ،کمتر شود و اين

احتمال تکثير سلول  NA_1بيشتر است؛ زيرا در اين شرايط،

احتمال در  ،Rmaxصفر شود.

سلول  NA_1به مواد غذايي و اکسيژن بيشتري دسترسي
خواهد داشت .براي وارد کردن نقش وابستگي تکثير به شرايط
محيطي ،دو نوع سلول  PTدر مدل پيشنهادي درنظرگرفته شده
است .در نوع اول سلولهاي  ،PTکه آن را با  NA_1_1نشان
ميدهيم ،تقسيم سلولي بدون توجه به شرايط محيطي بـا
احتمال  ρPT = p1انجام ميشود؛ در حاليکه در نوع دوم ،که آن
را با  NA_1_2نشان ميدهيم ،تقسيم سلولي تابعي از تعداد

) (1  r / Rmax

()2
()1

) (1  r / Rmax

NA_1

× p1 = p01

× )p2 = p02 × (n/8

که  p01و  ،p02احتمال پاية تقسيم هستند r ،موقعيت (مکان)
سلول تقسيمشونده (والد) و  ،nتعداد سلولهاي  NA_0موجود
در همسايگي سلول والد است

سلولهاي سالم (فضاي خالي) اطراف سلول  PTاست ،که در

هنگام شبيهسازي ،در هر گام زماني ،تالش براي تقسيم هر عامل

اين حال  ρPT =p2ميباشد .اين موضوع در رابطة ( )1نشان داده

( NA_1سلولهاي NA_1_1يا  )NA_1_2بررسي ميشود .در

شده است.

تکثير يک  ،NA_1ابتدا بررسي ميشود که آيا فضاي خالي در

()1

NA− 1− 1 division probability
NA_1_2 division probability

p1
{ = ρPT
p2

Immune cell recruitment

همسايگي براي سلول دختر جديد وجود دارد يا خير؟ اگر

6
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دستکم يک فضاي خالي (سلول  )NA_0در همسايگي وجود

 -4-1-4-2قوانين گذر از حالت 3

داشته باشد ،سلول  NA_1موردنظر ممکن است به دو سلول

سلولهاي  NA_3تا شعاع  Rnاز مرکز کره تجمع کردهاند و

دختر  NA_1جديد تقسيم شود .سلول دختر اول در موقعيت

چون مردهاند ،ديگر تغيير حالتي در طول زمان نخواهند داشت.

قبلي والد خود باقي ميماند (در واقع سلول والد اوليه به يک
سلول دختر جديد تبديل ميشود) و سلول دختر دوم به فضاي
خالي يافتهشده در همسايگي ،منتقل ميشود .اگر بيش از يک
فضاي خالي در همسايگي وجود داشته باشد ،سلول

NA_1

دختر دوم ،يکي از موقعيتهاي خالي را بهطور تصادفي با
احتمال يکسان انتخاب ميکند .اگر سلول تکثيرشونده ،فضاي
خالي براي قرار دادن سلول دوم دختر خود نيابد يا نتواند با
احتمال  1- ρPTتکثير شود ،فقط ميتواند تا زمان مشخصي
(بهصورت تابعي از تعداد گام زماني مدل) در حالت
تکثيرشوندگي باقي مانده و پس از آن ،وارد حالت
غيرتکثيرشوندگي ميشود .تحقيقات ،نشان دادهاند که سطوح
متفاوتي از غيرتکثيرشوندگي وجود دارند .سيگنالهاي متفاوتي
از جمله سيگنال گرسنگي يا کمبود مواد غذايي ،سيگنال کمبود
چسبندگي ،6سيگنال بازدارندة ارتباط در چگاليهاي باالي
سلولي و  ،...ميتوانند غيرتکثيرشوندگي را به سلول تکثيرشونده

 -2-4-2قوانين گذر عامل IA
دانشمندان دريافتهاند که سلولهاي تومور ،سيگنالهايي در
محيط بافت منتشر ميکنند ،که توسط گيرندههاي خاص
سلولهاي ايمني تشخيص داده مي شود ] .[43سلولهاي ايمني
با دريافت اين سيگنالها ،به جستجو براي يافتن سلولهاي
تومور ميپردازند .براي وارد کردن اين واقعيت بيولوژيک و
پيادهسازي بند  0از فرضهاي بيولوژيکي در مدل پيشنهادي،
معيار رشد خالص تومور 5يا ) PGF(mو معيار کسر رشد

يا ) GF(mرا در هر زمان  mتعريف ميکنيم .طبق رابطة (،)0
) PGF(mنسبت تعداد کل سلولهاي توموري به تعداد کل
سلولها در زمان  mاست .همچنين طبق رابطة (،)1
توموري در زمان  mاست.

مطالعة کمتري روي سلولهاي

غيرتکثيرشونده در مقايسه با سلولهاي تکثيرشونده ميشود .در

()1

مدل پيشنهادي ،اثر بازدارندگي ارتباط براي ورود از حالت
تکثيرشوندگي به حالت غيرتکثيرشوندگي ،با درنظر گرفتن زمان
مشخص  ageکه بيشينه طول عمر يک  NA_1بدون انجام تکثير
سلولي است ،نشان داده شده است.

)GF(m

نسبت تعداد کل سلولهاي تکثيرشونده به تعداد کل سلولهاي

()0

القا کنند ] .[42امروزه

تومور4

)nT(m

= )PGF(m

ncell2
)nPT(m
)nT(m

= )GF(m

در زمان آغاز رشد تومور ،عاملهاي  IAبهطور تصادفي از يکي
از گوشههاي شبکة شکل ( )5وارد ميشوند .در اين زمان ،فاصلة
عاملهاي  IAاز مرکز بافت زياد بوده و مقدار ) PGF(mناچيز
است .در اين شرايط ،فرض ميشود که عاملهاي  IAبهطور

 -3-1-4-2قوانين گذر از حالت 2

مستقيم بهسوي مرکز تومور حرکت ميکنند؛ به اين ترتيب که

اگر سلول غيرتکثيرشونده در فاصلهاي کوچکتر از يا مساوي با

هر عامل  ،IAجايگزين سلول خالياي از همسايگي مور خود

شعاع نکروتيک (( )Rnشکل  )5نسبت به مرکز تومور قرار

ميشود که کمترين فاصلة اقليدسي را نسبت به مرکز تومور

داشته باشد ،تبديل به عامل ( NA_3سلول نکروتيک) ميشود.

داشته باشد .اين حرکت مستقيم جهتدار به سمت مرکز تومور،

اگر سلول غيرتکثيرشونده در فاصلة کوچکتر از  WPنسبت به

تا زماني مانند  tدر شکل ( )4ادامه مييابد .تا قبل از زمان ،t

مرز خارجي تومور قرار داشته باشد (شکل  ،)5به مواد غذايي

هنوز الية نکروتيک تشکيل نشده يا ضخامت آن قابلتوجه

دسترسي داشته و ممکن است به سلول تکثيرشونده تبديل

نيست .عاملهاي  IAدر زمان  tحرکت ،ديناميکي تصادفي به

شود.

خود ميگيرد.
Adhesion
)Pure Tumor Growth Fraction (PGF

6

)Growth fraction (GF

4

5

© Copyright 2018 ISBME, http://www.ijbme.org

8

مجله مهندسي پزشکي زيستي ،دوره  ،66شماره  ،6بهار 6481

( ρIاحتمال ضدتوموري) ،که از معادلة  8بهدست ميآيد ،بر اثر
 IA_1بميرد و حالتش ابتدا به حالتي ناپايدار و در گام زماني
بعدي به  NA_0تغيير يابد .در رابطة  KdT ،8ثابت مرگ تومور
و  nIi,jو  nPTi,jبـهتـرتيب تـعداد سلولهاي ايمني  IA_1و
تومور  NA_1در همسايگي سلول مورد مطالـعه (سلـول واقع
در مکان ( (i,jام) هستند.
() 8

شکل ( -)3نمونهاي از معيار رشد خالص تومور (شکل باال) و کسر
رشد (شکل پايين) در گامهاي زماني شبيهسازي .تشکيل و گسترش
الية نکروتيک ،با تغيير شيب دو منحني قابلتوجه ميشود .در اين
شکل ،تغيير شيب در مرز گام شبيهسازي  17اتفاق افتاده است و
پس از اين زمان است که راه رفتن تصادفي 6عاملهاي  IAدر بافت
براي جستجوي آزاد و تصادفي سلولهاي تومور آغاز ميشود.

در شکل ( ،)4که مربوط به يک شبيهسازي نمونه است ،ديده

𝑗𝑛𝐼𝑖,
𝑗𝑛𝑃𝑇𝑖,

× 𝑇𝑑𝐾 = 𝐼𝑝

عامل  IA_1با احتمال  ،KdTجايگزين عامل  NA_1اي که در
همسايگي آن قرار دارد ميشود و عامل  NA_1از محيط حذف
ميشود .اگر بيش از يک عامل  NA_1در همسايگي عامل IA_1
وجود داشته باشد ،عامل  IA_1همه را ميکشد؛ اما بهصورت
تصادفي جايگزين يکي از آنها ميشود و  NA_1هاي ديگر به
حالت  NA_0ميروند.
اگر  ،IA_0عامل برخورد کننده باشد ،قوانين مربوطه فقط بر
يکي از سلولهاي  NA_1همساية آن بهطور تصادفي ( با تابع
چگالي يکنواخت) اعمال ميشود.

ميشود که معيار کسر رشد در گام  m = 60به بعد ،تقريبا

 -2-3-4-2حالت خنثي

ثابت ميماند که به معني شکلگيري و قابلتوجه شدن الية

در اين حالت ،هر دو عامل  NAو  IAبدون تغيير باقي ميمانند؛

نکروتيک است .از اين زمان به بعد ،عاملهاي  IAميتوانند

يعني سلول  NA_1نجات يافته و حالت خود را حفظ ميکند.

بهصورت تصادفي به هر جهت حرکت کنند تا با سلولهاي تومور

سلول ايمني نيز به بقاي خود ادامه داده و به جستجوي سلول

روبرو شوند.

 NA_1ديگري ميرود.

 -3-4-2قوانين اندرکنش IA-NA

 -3-3-4-2حالت پيشبرندة توموري

در مدل پيشنهادي ،سيستم ارتباط بيولوژيکي از نوع با فاصلة

در اين حالت ،عامل  IAشکست ميخورد .در اينجا عامل  IAبا

کوتاه 5وابسته به اتصال 4درنظرگرفته شده است؛ يعني قوانين

احتمال ( ρtاحتمال پيش برنده توموري) ،که در معادلة  67داده

براي سلولهايي که با هم ارتباط فيزيکي دارند ،اعمال ميشود.

شده است ،ميميرد و به فضاي خالي تبديل ميشود؛ يعني عامل

در برخورد يک عامل  IAبا يک عامل ،NAممکن است سه حالت

 IAاز بافت حذف شده و يک عامل  NA_0بهجاي آن قرار

زير اتفاق افتد:

ميگيرد.

 -1-3-4-2حالت ضد توموري

()67

4

nPTi,j
nIi,j

5

× ρt = K dI

در اين حالت ،عامل  NAشکست ميخورد .اگر عامل
برخوردکننده  IA_1باشد ،سلول  NA_1ممکن است با احتمال

Random walk

6

Short distance

5

Contact-dependent

4

در معادلة ( KdI ،)67ثابت مرگ ايمني و  nIi,jو  nPTi,jمشابة
معادلة  8هستند.
Anti tumor
Pro tumor

1
2

© Copyright 2018 ISBME, http://www.ijbme.org

سيدحجت سبزپوشان :پيشنهاد روشي جديد براي کند کردن رشد تومور بدون رگ

67

 -4-4-2فراخواني و تولد سلولهاي ایمني جدید
در اين مدل ،با توجه به بيولوژي سرطان ،قابليت فراخواني و
تولد سلولهاي ايمني جديد درنظرگرفته شده است .تعداد
سلولهاي متولدشدة جديد در هر گام زماني  ،mبا

)nBI(m

نشان داده شده است .اين تعداد سلول ،مانند معادلة (،)66
بهصورت تابعي از تعداد موفقيتها ( )vm-1و تعداد شکستها
( )fm-1در نابودي سلولهاي توموري در گام زماني قبلي،m-1 ،
است.
()66

)nPT(m
)nT(m

× ))nBI(m) = (v(m − 1) − f(m − 1

که در آن nTm ،و  nPTmبهترتيب مجموع تعداد انواع سلول-
هاي تومور و مجموع تعداد سلولهاي NA_1در بـافت در
زمـــان  mهستند.
در واقع ،هرچه سلولهاي ايمني توانايي بيشتري در مبارزه با
سلولهاي توموري داشته باشند ( ،)v-f > 0فراخواني سلولهاي
ايمني نيز بيشتر انجام ميشود و اگر  v-f<0باشد ،هيچ فراخواني
انجام نميشود .سلولهاي ايمني جديد از چهار گوشة شبکه به
نسبت تصادفي وارد بافت مورد مطالعه ميشوند و قوانين گذر
حاکم بر عامل  ،IAبر هريک از آنها اعمال ميشود.

 -3یافتهها و بحث
مدل پيشنهادي با استفاده از برنامة متلب پيادهسازي شد .در
جدول  ،4پارامترهاي مدل با توضيح کوتاهي دربارة آنها آمده
است .در شبيهسازيها ncell=100 ،است.
در ابتداي کار ،فرض ميشود که کل شبکه با سلولهاي NA_0
فرش شده باشد .يک سلول در مرکز شبکه در شروع زمان
) ،(m=0از  NA_0به  NA_1تغيير حالت ميدهد .عاملهاي
 IAبه تعداد  0.1%از کل سلولهاي بافت)0.001 × ncell2 ( ،
بهطور تصادفي در يکي از گوشههاي مربع بافت قرار داده مي-
شود .شکل  ،1شرايط اوليه براي شروع يک شبيهسازي نمونه را
نشان ميدهد.

جدول ( -)3معرفي و شرح کوتاه پارامترهاي مدل پيشنهادي
توضيح
مجموع تعداد انواع سلولهاي تومور در بافت در
زمان m
مجموع تعداد سلولهاي NA_1در بافت در زمان

پارامتر
)nT(m

)nPT(m

m

تعداد سلولهاي  IAفراخواني شده به بافت در
زمان m
مجموع تعداد شکستهاي عامل  IAدر نابودي
سلولهاي تومور تا زمان m
تعداد عاملهاي  NA_1در همسايگي مکان )(i,j
تعداد عاملهاي  IAدر همسايگي مکان )(i,j
شعاع متوسط تومور (شکل )5
شعاع متوسط الية نکروتيک (شکل )5
کسر نکروتيک (نسبت تعداد کل سلولهاي
نکروتيک به تعداد کل سلولهاي توموري) در
زمان m
احتمال تکثير  NA_1واقع در مکان ) (i,jدر زمان
شبيهسازي m
بيشينة عمر  NA_1بدون انجام دادن تکثير
سلولي
احتمال تولد يک سلول  NA_1_2در تکثير سلول
. NA_1_1
مجموع تعداد موفقيتهاي عامل  IAدر نابودي
سلولهاي تومور تا زمان m
احتمال پيشبرندة توموري
احتمال ضد توموري
ضخامت الية ( NA_1شکل )5
معيار رشد خالص تومور در زمان m
کسر رشد (نسبت تعداد کل سلولهاي
تکثيرشونده به کل سلولهاي توموري) در زمان

)nBI(m

)f(m

nPTi,j
nIi,j
Rt
Rn
)NF(m

)pPT (i, j, m

age

Nmm

)v(m

ρt
ρI
WP
)PGF(m
)GF(m

m

ارزيابي کمي و کيفي مدل پيشنهادي براساس تجزيه و تحليل
معيارهاي زير انجام ميشود :شعاع متوسط تومور؛ )، Rt(m
شعاع نکروتيک؛ ) ،Rn(mکسر رشد؛ ) ،GF(mکسر نکروتيک؛
) NF(mو تعداد سلولهاي  NA_1, NA_2 , NA_3و

IA

برحسب زمان .همچنين برحسب مورد ،از نمايش گرافيکي
فرآيند رشد براي ارزيابي کيفي استفاده ميشود .در تمام
شبيهسازيها از مقادير ارائهشده در جدول  1براي پارامترها
استفاده ميشود؛مگر آنکه مقادير ديگري براي آنها گفته شده
شکل ( –)4شرايط اوليه براي شبيهسازي مدل پيشنهادي

باشد.
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شکل  ،2تعداد سلولهاي  NA_1؛  NA_2و  NA_3ونيز ايمني

الف) مشخص است ،ميتوان ادعا کرد که سرعت رشد تومور تا

در طول يک شبيهسازي نمونه را نشان ميدهد .نمايش گرافيکي

نزديکي اين نقطه ،زياد بوده و پس از آن ،سرعت رشد کاهش

فرآيند رشد در گامهاي زماني  17 ،27 ،17 ،47 ،57 ،67و 17

مييابد .در قسمت بحث بهتفصيل به اين نقطه پرداخته ميشود.

نيز در شکل ديده ميشود .فراخواني و افزايش تعداد عاملهاي

در شکل  ،0نمودار تعداد سلولهاي

NA_3 ،NA_2 ،NA_1

 IAدر سازگاري کيفي با بيولوژي سرطان بهطور کامل مشهود

بهازاي مقادير گوناگون پارامتر  Nmmاز  7تا  6و با تغييرات 7/6

است .در اين شبيهسازي ،اگرچه سلولهاي  IAوارد مبارزه با

رسم شده است .ديده ميشود که نمودار تعداد سلولهاي

سلولهاي تومور شدهاند؛ اما سلولهاي سرطاني ،NA_1 ،در

 NA_2 ،NA_1و  NA_3بهازاي  ، Nmm=0.9پايينتر از ساير

بافت با تعداد حدود  177عدد حضور پايداري پيدا ميکنند.

نمودارها است .شکل  1نشان ميدهد که با افزايش  ،Nmmتعداد

شکل  2ثابت ميکند که مدل ارائهشده ميتواند بهطور کيفي

سلولهاي  NA_2 ،NA_1و  NA_3و درنتيجه اندازة تومور

رشد تومور را شبيهسازي کند.

کاهش مييابد .همچنين از شکل ( )0نتيجه ميشود که تعداد
سلولهاي  NA_2بهطور بهنسبت خطي با زمان افزايش مييابد
و در حالت پايدار ،تعداد آنها با تعداد سلولهاي

NA_1

قابلمقايسه است.

شکل ( -)5تعداد سلولهاي  NA_3 ،NA_2 ،NA_1و IA
برحسب زمان ()Nmm=0.2

شکل  ،1نمودارهاي ) GF(m) ،Rn(m) ،Rt(mو ) NF(mرا در
يک شبيهسازي نمونه نشان ميدهد .توقف رشد تومور در

الف

شعاعي کمتر از شعاع بيشينه ،يعني در حوالي ،R t = 30mm
ديده ميشود.
در شکل (-1ب) ،کسر رشد بهسمت  0.15و کسر نکروتيک به
 0.7همگرا ميشود ،که گواه بر سازگاري مدل با بيولوژي است؛
زيرا بهدليل محدوديت مواد غذايي ،انتظار ميرود که فرآيند
رشد درنهايت به تعادل برسد .در شکل (-1ب) در همسايگي
زمان  ،m=42که آن را نقطة بحراني ،CP،6در فرآيند رشد مي-
ناميم GF ،و  NFبا

يکديگر مساوي ميشوند .تساوي  GFو NF

ب

به معني تساوي تعداد سلولهاي تکثيرشونده و تعداد سلولهاي

شکل ( -)6الف Rt(m) -و ) Rn(mب GF(m) -و )NF(m

مرده در يک سيستم سرطاني است .همانطور که در شکل (-1

()Nmm=0.2

Critical time

6
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در شکل  ،1نمودار تعداد سلولهاي  IAبرحسب زمان رسم شده
است .مشاهده ميشود که سرعت افزايش تعداد سلولهاي
ايمني و تعداد نهايي آنها به مقدار پارامتر  Nmmوابسته است.
بهازاي مقادير  Nmmبرابر با  7/1 ،7/5و  ،7/8افزايش چشمگيري
در تعداد سلولهاي ايمني ديده ميشود .بيشترين سرعت
افزايش تعداد سلولهاي ايمني مربوط به همسايگي Nmm=0.6

و بيشترين تعداد نهايي سلولهاي ايمني مربوط به

Nmm=0.9

است .بهعنوان نتيجة کلي از شکل  ،1بهنظر ميرسد که هرچه
احتمال زايش سلولهاي  NA_1_2بيشتر از سلولهاي

است که با سلولهاي  CT26-TKدرگير شدهاند .براي مقايسة
بهتر نتايج با يکديگر ،مساحتها نرماليزه شدند .در اين شکل،
هر گام شبيهسازي ،معادل با  5ساعت در آزمايش  in vivoاست
و شروع شبيهسازيها نيز در گام زماني  1درنظرگرفته شده
است .همانطور که ديده ميشود ،نتايج شبيهسازي با استفاده
از مدل پيشنهادي منطبق با نتايج گزارششدة تجربي است؛
يعني مدل پيشنهادي ميتواند بهطور کمي يک فرآيند واقعي
رشد تومور را شبيهسازي کند .مقدار  ،RMSEاختالف خروجي
ناشي از شبيهسازي و نتايج  in vivoدر اين حالت 7/7055
است.
immune vs Nmm

 NA_1_1باشد ،تعداد سلولهاي ايمني بيشتري به بافت مورد
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شکل ( –)8تعداد عامل  IAدر هر تکرار بهازاي مقادير گوناگون
Nmm
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شکل ( –)7تعداد سلولهاي NA_3 ،NA_2 ، NA_1برحسب
زمان بهازاي تغييرات Nmm

اندازة تومور (مساحت تومور) که اغلب با کوليس گرفته ميشود،
بيومارکي براي تشخيص ميزان رشد تومور است .براي محاسبة
مساحت تومور با فرض رشد کروي ،از روابط مربوط به مساحت
دايره استفاده ميشود .براي ارزيابي کمي مدل پيشنهادي ،نتايج
حاصل از مدل را با نتايج دو آزمايش  in vivoمعتبر مقايسه
کرديم.
در شکل  ،8اندازة تومور شبيهسازي شده با استفاده از مدل
پيشنهادي ،وقتي پارامترهاي آن مانند جدول  2باشد ،و نتايج
آزمايش تجربي  [44] in vivoمقايسه شده است .آزمايش in
 vivoگزارششده در اين شکل ،مربوط به موشهاي BALB/c

جدول ( -)4مقادير پارامترهاي استفادهشده در مدل پيشنهادي
براي بازسازي نتايج آزمايش تجربي  in vivoدر ].[44
values
0.7
0.5
0.42
0.11
15
0.5
0.2
0.2

parameters
p01
p02
a
b
Rmax
KdT
KdI
Nmm

شکل  ، 67مقايسة کمي ديگري بين نتايج مدل با نتايج
آزمايشگاهي  in vivoگزارششدة مربوط به سرطان پوست
] [45را نشان ميدهد .در واقع ،براي اعتبارسنجي اضافي نتايج
مدل پيشنهادي ،از دادههاي حاصل از موشهاي دوگانة ترانس
ژن  E6 / E7با ايمني بدن [ ]45براي تشخيص پيشرفت تومور
استفاده م شود .در اينجا ،از موشهايي استفاده ميکنيم که
بدون درمان رها شدهاند .در اين موشها ،تومورها به علت
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موتاژن 6شيميايي ،بهصورت  in situدر ناحية طبيعي پوست
ايجاد ميشوند .بهطور طبيعي در زمينة يک سيستم ايمني
کامل رشد مي کنند؛ در نتيجه از لحاظ پيچيدگي و پويايي،
شباهت بيشتري به تومورهاي ژنتيکي  in vivoدارند.

جدول ( -)5مقادير پارامترهاي استفادهشده در مدل پيشنهادي
براي بازسازي نتايج آزمايش تجربي  [45] in vivoدر شکل .66

پارامتر
𝟏𝟎𝐩
𝟐𝟎𝐩
A
B
Rmax
KdT
KdI
Nmm

مقدار
0.7
0.5
0.42
0.11
35
0.5
0.2
0.1

 -1-3بحث

شکل ( -)9ارزيابي کمي مدل  .ABMمقايسة اندازة (مساحت)
تومور شبيهسازيشده با مدل پيشنهادي (خط ممتد آبي) و آزمايش
تجربي ( in vivoدايرههاي سبز رنگ) مربوط به موشهاي
 BALB/cکه با سلول هاي  CT26-TKدرگير شدهاند].[44

در شکل  ،67پارامترهاي مدل پيشنهادي مانند جدول  0است.
در اين شکل ،هر گام شبيهسازي معادل با  61ساعت در
آزمايشات  in vivoاست .همانطور که مشاهده ميشود ،نتايج
شبيهسازي با نتايج تجربي همخواني دارد .مقدار RMSE
اختالف خروجي ناشي از شبيه سازي و نتايج  ،in vivoدر اين
حالت برابر با  7/6154است.
In vivo & in silico
1
in silico
in vivo

0.9

0.6
0.45
0.3

)Tumor Volume (mm3

0.75

0.15

70

60

50

30
40
)Growth period (days

20

10

0

0

شکل ( -)11ارزيابي کمي مدل پيشنهادي .مقايسة حجم تومور
شبيهسازيشده با مدل پيشنهادي (خط ممتد قرمز) و آزمايش
تجربي ( in vivoدايرههاي آبي رنگ) مربوط به موش ترانس ژن با
سرطان پوست ][45

Mutagenesis

با وجود پيشرفتهاي زياد در حوزة درمان ،متأسفانه هنوز
سرطان بهعنوان يک بيماري بيدرمان بهشمار ميرود .حقيقت
اين است که رويکردهاي درماني گوناگون امروزي نوعي
کنترلکننده و کندکنندة پيشرفت سرطان است تا درمان قطعي
آن .کاهش سرعت رشد تومور موجب افزايش طول عمر بيمار
ميشود .کوچک نگهداشتن و محدود کردن اندازة تومور باعث
ميشود که بافت سرطاني ،آسيب کمتري به بافتهاي اطراف
خود وارد کند .رويکرد مهم ديگر در کنترل سرطان ،زمان شروع
و جدول زماني درمان است.
در اين بخش ،عالوهبر بحث دربارة نتايج بهدستآمده از مدل
پيشنهادي ،خواهيم ديد که چگونه وابسته کردن فرآيند رشد به
شرايط محيطي از طريق پارامتر  ، Nmmميتواند راه حلي براي
کاهش سرعت رشد ،کوچک کردن اندازة تومور و تنظيم جدول
زماني درمان ،پيشنهاد کند.
در شکل  2مشاهده شد که تعداد سلولهاي  ،NA_2ابتدا کمتر
از تعداد سلولهاي  NA_1بوده و سرعت رشد آنها نيز کم است.
در مراحل مياني ،يعني در نزديکي نقطة بحراني و جايي که
تعداد سلولهاي  IAشروع به افزايش ميکند ،تعداد سلولهاي
 NA_2نيز افزايش مييابد .سلولهاي  ،NA_2سلولهاي
سرطاني خاموش هستند و ميتوان آنها را عناصر بيطرف در
جنگ بين سلولهاي  IAو  NA_1درنظر گرفت؛ بنابراين وجود
آنها در بافت سرطاني نسبت به سلولهاي  NA_1ترجيح داده
ميشود .پس اگر بتوان تصميمي گرفت که در اثر آن ،احتمال
رفتن سلولهاي سرطاني به حالت خاموش بيشتر از احتمال
رفتن آنها به حالت تکثير شونده شود ،آنگاه تعداد سلولهاي
تکثيرشونده کاهش مييابد.
در شکل  ،1سرعت رشد تومور تا نقطة بحراني ،CP ،زياد است
و بعد از آن  ،سرعت رشد کاهش مييابد .تعداد سلولهاي

6
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تکثيرشونده با تعداد سلولهاي مرده در نقطة بحراني برابر مي-
شود .بهنظر ميرسد که  ،CPمقياس يا مبدأ زماني خوبي براي
تنظيم برنامه درماني باشد؛ در واقع شناسايي نقطة بحراني
ميتواند در پيشبيني سرعت رشد تومور به پزشک کمک کند.
در شکل -1الف ،شعاع تومور تا زمان  CPبه حدود  20mmمي-
رسد؛ در حاليکه از زمان  CPتا نزديکي  ،m=100شعاع تومور
تا  50%اين مقدار ،يعني حدود  ،10mmرشد ميکند .درنتيجه،
ميتوان با کنترل زمان  ،CPزمان آسيب تومور به بافتهاي
مجاور و طول عمر بيمار را کنترل کرد.
در شکل  0ديده ميشود که با افزايش پارامتر  ،Nmmسرعت
فرايند رشد و تعداد نهايي تمام انواع سلولها کاهش مييابد.
براي  ،Nmm=0.9نمودار تعداد سلولهاي  NA_1و  NA_2و
 ،NA_3پايينتر از ساير نمودارها است؛ در واقع با افزايش
 ،Nmmتعداد سلولهاي سرطاني ،يعني اندازة تومور ،کاهش
مييابد .طبق تعريف پارامتر  ، Nmmافزايش  Nmmبه معني
وابستگي بيشتر رشد سرطاني به شرايط محيطي است .اين
نتيجه ،پيشنهاد ميکند که ميتوان با وابستهتر کردن سيستم
سرطاني به شرايط محيطي ،سرعت رشد و اندازة تومور را
کاهش داد.
عملکرد سلولهاي  ،IAنقش مهمي در نابودي سلولهاي
سرطاني و جلوگيري از رشد آنها دارد .در شکل  ،1بهازاي مقادير
 0.2 , 0.6 ,0.9از پارامتر  ،Nmmافزايش چشمگيري در تعداد
سلولهاي ايمني ديده ميشود و بيشترين سرعت افزايش تعداد
سلولهاي ايمني ،مربوط به همسايگي  Nmm=0.6است؛ در
واقع ميتوان با تنظيم  ،Nmm=0.6بيشترين حساسيت سلول-
هاي  IAرا در برابر سلولهاي سرطاني ايجاد کرد .همچنين
بيشترين تعداد سلول هاي ايمني توليدشده در سيستم سرطاني
بهازاي  Nmm=0.9است .اين نتيجه نيز نشاندهندة نقش
شرايط محيطي در مبارزه با سيستم سرطاني است.
با توجه به نکات باال ،بهنظر ميرسد که پارامتر  ،Nmmتأثير
زيادي در ديناميک رشد تومور داشته باشد ،که شايد اين تأثير
دور از انتظار نيز نباشد .در تعريف پارامتر  Nmmديديم که هر
سلول  NA_1_1والد ،با احتمال  ،Nmmبه يک سلول NA_1_1
و يک سلــول  NA_1_2دختـر تـکثير ميشود .طبق تعريف،
تکثير سلولهاي  NA_1_2بسيار به شرايط محيطي وابسته
است؛ بنابراين افزايش پارامتر  ،Nmmبه معني افزايش وابستگي
رشد سرطاني به شرايط محيطي است .در تجزيه و تحليلهايي
که در ادامه ارائه ميشوند ،سيستم سرطاني بررسيشده همان
موردي است که در شکل  67شبيهسازي شده است.
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در شکل( ،)66نمودار ) GF(mو) NF(mبراي سه مقدار
رسم شده است .مشاهده ميشود که با افزايش  ،Nmmزمان
نقطة بحرانيبه سمت راست حرکت ميکند؛ يعني افزايش مي-
يابد.
Nmm

شکل ( -)11نمودار  GFو NFبراي چند مقدار Nmm

در شکل( ،)65نمودار اندازة زمان نقطة بحراني برحسب مقدار
پارامتر  Nmmرسم شده است .ديده مي شود که زمان نقطة
بحراني تاحدي بهصورت خطي با  Nmmافزايش مييابد.

شکل ( -)12اندازة زمان نقطة بحراني برحسب مقدار پارامتر
.Nmm

در شکل ( ،)64تعداد سلولهاي  NA_3 ،NA_2 ،NA_1و
در نقطة بحراني براي مقادير گوناگون  Nmmرسم شده است.

IA

شکل ( -)13تعداد سلولهاي  NA_3 ،NA_2 ،NA_1و IA
در نقطة بحراني براي مقادير گوناگون Nmm
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مشاهده ميشود که تعداد سلولهاي  NA_1در نقطة بحراني ،با
افزايش  Nmmکاهش مييابد؛ در حاليکه تعداد سلولهاي
 NA_2و سلولهاي ايمني ،تاحدي ثابت است.
در شکل  61مشاهده ميشود که افزايش  ،Nmmبه کاهش
تعداد سلولهاي  NA_1_2در نقطة بحراني منجر ميشود؛ در
حاليکه تغيير خيلي زيادي در تعداد نهايي سلولهاي NA_1_1
ايجاد نميکند.

شکل ( -)14تعداد سلولهاي  NA_1_2 ،NA_1_1در نقطة
بحراني بهازاي مقادير گوناگون Nmm

 silicoدرنظر ميگيريم .در شکل ( ،)61رشد گرافيکي اين
سيستم براي چهار مقدار

 Nmm=0.8و  Nmm=0.7و

 Nmm=0.2و  ،Nmm=0.1بعد از  677تکرار زماني نشان داده
شده است .ديده ميشود که رشد تومور براي حالت ،Nmm=0.8
بسيار کمتر است؛ همچنين افزايش  Nmmبه کوچک شدن
اندازة تومور منجر ميشود.

شکل ( -)16رشد تومور بهازاي چهار مقدار  Nmm=0.8و
 Nmm=0.7و  Nmm=0.2و  ،Nmm=0.1بعد از  677تکرار.

در شکل  ،62ضخامت الية تکثيرشونده ،Wp ،براي مقادير

با افزايش  ،Nmmرشد تومور کندتر و شعاع تومور در انتهاي

گوناگون  Nmmدر طول زمان رسم شده است .مشاهده ميشود

شبيهسازي ،کمتر ميشود.

که با افزايش  ،Nmmاندازة  Wpکاهش مييابد.

در شکل  60شعاع تومور به ازاي دو مقدار  Nmm=0.1و
 Nmm=0.7در زمانهاي گوناگون در آزمايش  in silicoباال
با يکديگر مقايسه شده است .ديده ميشود که در طول زمان
رشد تومور براي حالت  Nmm=0.7همواره کندتر است  .و
بدين ترتيب درستي فرضيهي مطرح شده در اين تحقيق اثبات
ميشود.
35
Nmm=.1
Nmm=.7

30

شکل ( -)15ضخامت الية تکثيرشونده ( )Wpبهازاي مقادير

25

گوناگون  Nmmدر طول زمان

15
10

با توجه به يافتههاي باال ،فرضية ما در اين تحقيق آن است که
ميتوان با وابستهتر کردن رشد تومور به شرايط محيطي از طريق
افزايش پارامتر  ،Nmmسرعت رشد تومور و همچنين اندازة آن
را کاهش داد .براي اثبات فرضية خود ،سيستم شبيهسازي شده
در شکل ( )8را بهعنوان يک سيستم رشد سرطاني بهصورت

)Radius (mm

20

5

100

80

40

60

20

0

0

iteration

شکل ( -)17اندازة شعاع تومور بهازاي دو مقدار  Nmm=0.1و
 Nmm=0.7در طول زمان

in
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 نتيجهگيري-4
 ميتوانند فرصت درک ديناميک،مدلهاي رياضي و کامپيوتري
 اين مدلها به.شکلگيري و رشد تومور را به محققان بدهند
يافتن راهحلهايي براي پيشگيري يا درمان تومور کمک
 براي رشد تومور جامدABM  يک مدل، در اين مقاله.ميکنند
 عملکرد. ارائه شد،بدون رگ و با درنظر گرفتن اثر سيستم ايمني
 مفهوم، در اين مدل.مدل بهطور کيفي و کمي ارزيابي شد
جديدي بهنام نقطة بحراني در فرآيند رشد تومور تعريف شد و
 ايدة جديد، اين يافته. بررسي شد،اثر تغيير آن بر فرآيند رشد
.را براي درمان سرطان پيشنهاد ميکند
 مطابقت کافي با يافتههاي تجربي،نتايج مدل پيشنهادي
 ماهيت گسستة مدل،گزارششده توسط محققان دارد؛ بهعالوه
 ما را قادر به شبيهسازي مستقيم موقعيتهاي،پيشنهادي
 فقط با اعمال تغييرات کوچکي در،پيچيدة فيزيولوژيکي
. که از مزاياي مدل پيشنهادي است، پارامترهاي مدل ميکند
 اين روش. روش درمان مؤثري براي تومور است،درمان ايمني
از سيستم ايمني خود بدن براي مقابله با رشد و گسترش
سرطان استفاده ميکند؛ بنابراين افزودن اثرات سيستم ايمني
 ميتواند کمک قابلتوجهي به مطالعة بهتر ايمني،به مدل
 از، توسعة مدل براي مطالعة اثرات درماني بر تومور.درماني کند
.اهداف آتي نويسندگان اين مقاله است

 سپاسگزاري-5
از انسيتو کانسر ايران و جناب آقاي دکتر عليزاده (مرکز
 دانشگاه علوم، انستيتو سرطان ايران،تحقيقات بيولوژي سرطان
 ايران) و جناب آقاي دکتر عصمتي (گروه، تهران،پزشکي تهران
 دانشگاه علوم پزشکي-راديوتراپي بيمارستان امام خميني
 براي مشاوره و راهنماييهاي ارزندهشان سپاسگذاري،)تهران
.ميشود
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