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ABSTRACT
According to cancer’s global statistics, there will be 27.5 million new cases of cancer
each year by 2040, therefore, it is crucial to achieve a deeper understanding of the cancer
progression mechanisems and immune system functions in response to it. Nowadays,
computational models are widely used to capture dynamics of the tumor- immune system
(TIS). The proposed model on this manuscript is on the basis of the ordinary differential
equations which mechanistically models the interactions of tumor cells, CTLs, NKs and
MDSCs. CTLs and NK cells are the most important cells of adaptive and innate immune
system, respectively that encounter with tumor cells, while MDSCs as immature immune
cells suppress the immune responses in the inflammatory environments. Due to the error
of the in-vivo/in-vitro experiments, vagueness, imprecise information, incomplete data
and natural variability of the tumor-immune system emerges between different
individuals, the kinetic parameters of computational models are uncertain that this
uncertainty can be captured by fuzzy sets. Hence, we assign fuzzy numbers with
triangular membership functions instead of crisp numbers to some kinetic parameters of
the tumor–immune system model. In fact, the uncertainty in the kinetic parameters of the
ordinary differential equations affects the dynamic of the system species. In this essay,
for the first time, a fuzzy number has been used to model the uncertainty of the
parameters of the ODE model. Our data reveals that increasing/decreasing the
uncertainty region of the model's fuzzy parameters increases/decreases the uncertainty
region of dynamics of species. Furtheremore, the simulations of the model in the crisp
setting of parameters show that the repition of 5-FU treatment for inhibition of MDSCs
dramatically inhibits tumor cells and eradicate tumor.
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چکیده
طبق آمارهای جهانی ،تا سال  8070میلادی هر ساله  83/9میلیون نفر به بیماری سرطان مبتلا خواهند شد ،از
این رو شناخت و درک عمیقتر مکانیسم عملکرد سرطان و پاسخ سیستم ایمنی به آن بسیار ضروری میباشد.
امروزه از مدلهای محاسباتی به طور گسترده برای دستیابی به دینامیکهای سیستم ایمنی-سرطان استفاده
می شود .مدل مورد استفاده در این مطالعه بر مبنای معادلات دیفرانسیل معمولی بوده و به طور مکانیکی تعاملات
بین سلولهای تومور NK ،CTL ،و  MDSCرا مدل میکند .سلولهای  CTLو  NKمهمترین سلولهای سیستم
ایمنی تطبیقی و ذاتی در تقابل با سلولهای تومور هستند در حالی که سلولهای  MDSCبه عنوان سلولهای
نابالغ سیستم ایمنی در محیط التهابی به سرکوب پاسخ ایمنی میپردازند .در پارامترهای کینتیک مدلهای
محاسباتی ،به دلیل خطا در اندازهگیری دادههای آزمایشگاهی  in vivoو  ،in vitroابهام ،اطلاعات غیردقیق ،دادههای
ناکامل و تغییرات سیستم ایمنی-سرطان افراد و ویژگیهای دینامیک سیستم ایمنی-سرطان ،عدم قطعیت وجود
دارد که با استفاده از تئوری فازی میتوان آن را مدلسازی کرد .از این رو در مدل سیستم ایمنی-سرطان مورد
استفاده در این مطالعه ،به برخی از پارامترهای کینتیک مدل ،به جای اختصاص یک عدد قطعی ،یک عدد فازی با
تابع تعلق مثلثی اختصاص داده شده و اثر عدم قطعیت موجود در پارامترهای کینتیک مدل معادلات دیفرانسیل
معمولی بر عدم قطعیت دینامیک اجزای سیستم مورد بررسی قرار گرفته است .در این مطالعه برای اولین بار از
عدد فازی برای مدلسازی عدم قطعیت موجود در پارامترهای مدل  ODEاستفاده شده است .نتایج شبیهسازی
نشان می دهد که افزایش/کاهش باند عدم قطعیت پارامترهای کینتیک مدل سبب افزایش/کاهش در باند عدم
قطعیت دینامیک سلولها میشود .همچنین نتایج شبیهسازی با فرض پارامترهای قطعی و فازی برای مدل نشان
میدهد که تکرار درمان  5-FUباعث میشود تا تومور به طور چشمگیری سرکوب و نابود شود.
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سلولهای  ،MDSCسلولهای نابالغی هستند که قابلیت تمایز
به سلولهای بالغ گرانولوسیت 8را نداشته و نشانگر سطحی
آنها  CD11bو  Gr-1است [ .]8مطالعات نشان داده است که
درمان با رتونیک اسید 3با القای تمایز سلولهای  MDSCبه
سلولهای میلوئیدی دندریتیکی نقش موثری در بهبود
پاسخهای ضد تومور سیستم ایمنی دارند .علاوه بر این ،داروهای
جمسیتاباین 5-FU5 ،6و پاکلیتاکسل 20با سرکوب فعالیت و
تولید سلولهای  MDSCاثر ایمنی دارند [.]5-3

امروزه سرطان به عنوان بزرگترین معضل سلامت و مهمترین
عامل مرگومیر در سراسر جهان شناخته میشود .طبق
آمارهای جهانی تا سال  8070میلادی هر ساله  83/9میلیون
نفر به بیماری سرطان مبتلا خواهند شد [ .]2طبق آمار سازمان
بهداشت جهانی ،تعداد مبتلایان به سرطان در دو دههی آینده،
به میزان  %30افزایش خواهد یافت .با وجود پیشرفتهای قابل
توجه در درمان انواع سرطانها در سالهای اخیر ،هنوز درمان
قطعی و مشخصی برای هیچ سرطانی ارائه نشده است.
تئوریهای نظارت ایمنی و ویرایش ایمنی به تحلیل رفتار
سیستم ایمنی در تقابل با تومور میپردزاند [ .]8مطالعات نشان
میدهد که سیستم ایمنی میزبان از طریق شناسایی
آنتیژنهای توموری ،قابلیت سازماندهی پاسخهای ایمنی و
حذف سلولهای تومور را دارد .تحقیقات ایمنیشناسی نشان
میدهد که با وجود نظارت سیستم ایمنی ،سلولهای سرطان با
گریز از پاسخهای ایمنی از طریق مسیرهای مختلف ،قابلیت
توسعه ،پیشرفت و متاستاز به سایر بافتها را دارند تا جایی که
مکانیسمهای فرار تومور از پاسخ ایمنی به عنوان بزرگترین
مانع بر سر راه ایمنی درمانی تلقی میشود [.]8
سلولهای کشندهی طبیعی 2از سلولهای سیستم ایمنی ذاتی
هستند که به عنوان اولین سد دفاعی بدن در مقابل پاتوژنها
عمل میکنند .این سلولها با ویژگیهای سایتوتوکسیک8
مختلف و با ظرفیت تولید سایتوکاینهای متنوع ،قابلیت مقابله
با تومور به صورت آنی را دارند .این سلولها با اکسوسیتوزیس8
پرفورین 7از طریق غشای سلولی و تخلیهی محتوای سلول باعث
مرگ سلولهای تومور میشوند [.]7
سلولهای  Tسایتوتوکسیک ( ،)CTLموثرترین بخش سیستم
ایمنی تطبیقی هستند که نقش مهمی در کنترل رشد تومور
دارند .با عرضهی آنتیژنهای توموری از طریق مولکولهای
 MHCو اتصال گیرندهی سلولهای  Tبه پپتید آنتیژن،
سلولهای  CTLبه واسطهی مسیرهای  TRAILیا پرفورین و
گرانزیم 9باعث القای مرگ در تومور میشوند [.]9
برخی از سلولهای سیستم ایمنی نظیر سلول  Tتنظیمی
( )Tregو سلولهای مشتق شده از ردهی میلوئید (،)MDSC
جهت ایجاد تعادل در پاسخهای ایمنی ضد تومور و جلوگیری
از محیط التهابی در ریزمحیط تومور فراخوانی میشوند.

با توجه به پیچیدگی سیستم ایمنی-سرطان ،استفاده از
مدلهای محاسباتی [ ]28 ،22و دانش هوش مصنوعی [،28
 ]27جهت کمک به شناخت بیشتر تعاملات اجزای این سیستم
در سطوح میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک امری ضروری است.
مدلهای ریاضی بسیاری جهت دستیابی به دینامیک سیستم
ایمنی-سرطان ،شناخت عملکرد سیستم ایمنی-سرطان در
شرایط مختلف فیزیولوژیک ،بررسی و شبیهسازی درمانها و
اثرات ترکیبی آنها توسعه داده شده است [ .]28 ،29در یک
دستهبندی کلی میتوان مدلهای سیستم ایمنی-سرطان را به
دو گروه قطعی [ ]23و احتمالی [ ]26دستهبندی کرد [.]25
مدلهای قطعی با در نظر گرفتن کلیهی تعاملات در قالب
روابطی از پیش تعریف شده و مشخص با نرخهایی ثابت به
شبیهسازی تعاملات اجزای مدل پرداخته و دینامیک سیستم را
به دست میآورند .از جملهی مدلهای قطعی میتوان به
مدلهای معادلات دیفرانسیل معمولی [ ،]80معادلات مشتقات

2

8

8

3

Natural Killer
Cytotoxic
8
Exocytosis
7
Perforin
9
Granzyme

اگر چه مطالعات بسیاری به اثرات مثبت مهار سلولهای
 MDSCجهت درمان سرطان اشاره میکنند اما همچنان
بازدهی روش درمانی  5-FUمورد سوال بوده و به بررسی و آنالیز
بیشتری نیاز دارد [ .]20از طرف دیگر ،سیستم ایمنی در تقابل
با سلولهای تومور ،یک سیستم دینامیکی پیچیدهی غیرخطی
تشکیل داده که با توجه به عدم قطعیت و نویز ذاتی در تعاملات
اجزای این سیستم ،لزوم استفاده از مدلهای محاسباتی جهت
شناسایی سیستم و رفتارهای متنوع آن احساس میشود .در
این مطالعه ،برای بررسی بازدهی درمان  5-FUجهت سرکوب
سلولهای  MDSCدر محیط التهابی و آنالیز دینامیکی سیستم
ایمنی-سرطان ،یک مدل ریاضی از تعاملات اجزای سیستم
ایمنی ذاتی و تطبیقی با سلولهای تومور ،با/بدون در نظر
گرفتن درمان  5-FUتوسعه داده شده است.

Granulocyte
Retinoic Acid
6
Gemcitabine
5
5-Fluorouracil
20
Paclitaxel
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این مکانیسمهای گروهی میتوانند منجر به مقاومت دارویی
شوند .در این مطالعه به هوش و رفتارهای تکاملی سلولهای
سرطانی اشاره شده و با استفاده از معادلاتی بسیار ساده به
تفسیر و مدلسازی این رفتارها پرداخته شده است .در نهایت
برای دستیابی به دینامیک سلولهای تومور با در نظر گرفتن
رفتارهای تجمعی به شبیهسازی سیستم پرداخته ،حالتهای
رفتاری مختلف تومور به دست آمده و محدودهی وسیعی از تمام
رفتارهایی که تومور میتواند داشته باشد به دست آمده است.
در مقالهی [ ]88تعاملات بین سلولهای تومور و سیستم ایمنی
با استفاده از مدل شکار-شکارچی مدلسازی شده و با آنالیزهای
پایداری و بایفورکیشن ،حالت تعادلی از سیستم که در آن مقدار
تومور صفر باشد به دست آمده و نشان داده شده است که با
تغییر مقدار یک پارامتر مرتبط با نرخ نفوذ داروی شیمیدرمانی
میتوان از رفتار آشوبناک سیستم ایمنی-سرطان به رفتار
پریودیک ،حالت تعادل و حذف کامل تومور رسید.
در مقالهی [ ]83مدلی توسعه داده شده است که به شبیهسازی
رفتار سیستم ایمنی-سرطان با در نظر گرفتن ظرفیت حمل8
دینامیک برای سلولهای تومور و مجموعهی سلولهای ایمنی
میپردازد .تفاوت عمدهی این مدل با سایر مدلها در این است
که ظرفیت حمل یا ماکسیمم مقدار موجود برای سلولهای
تومور و ایمنی را ب ه صورت دینامیک و متغیر با زمان در نظر
گرفته ،در حالی که سایر مدلها این مقادیر را ثابت در نظر
میگیرند .در این مدل ،مجموعهی پارامترهایی وجود داشته و
به ازای هر مجموعهی پارامتر ،رفتارهایی مشخص از سیستم
ایمنی-سرطان تولید میشود .مدل مقالهی [ ]88نیز به
شبیهسازی رفتار سیستم ایمنی-سرطان با استفاده از معادلات
 ODEو مدل احتمالی مبتنی بر عامل ( )ABMمیپردازد .این
مدل نشان میدهد که میانگین رفتار سیستم ایمنی-سرطان در
هر دو مدل  ODEو  ABMمشابه هم میباشد .این در حالی
است که این دو مدل قطعی و احتمالی با قوانین ایمونولوژیک
یکسان اما روش مدلسازی کاملا متفاوت به اجرای دینامیک
تعاملات و رفتارهای اجزای سیستم میپردازند.
با پذیرفتن این که مدل  ODEبر خلاف مدلهای احتمالی ،قادر
به شبیهسازی تعاملات احتمالی سلولها با یکدیگر نبوده و نویز
ذاتی موجود در سیستم ایمنی-سرطان که متاثر از شبکههای
تنظیم ژنی و مسیرهای ارسال پیام کنترل کنندهی رفتارهای
مختلف سلولها است را مدلسازی نمیکند ،در مطالعهی حاضر
با ارائهی روشی نوین و با در نظر گرفتن پارامترهای فازی برای

جزئی [ ،]82شبکهی بولین ،]88[ 2انواع شبکههای
[ ]88که از قواعد قطعی استفاده میکنند و بسیاری از مدلهای
دیگر که از توابع و نرخهای احتمالی برای سیستم مورد مطالعه
استفاده نمیکنند ،اشاره کرد .دستهی دیگر ،مدلهای احتمالی
هستند که با در نظر گرفتن عوامل تصادفی موجود در ماهیت
سیستم مورد مطالعه ،دینامیک اجزای آن را به دست میآورند
[ .]88-87در یک مدل احتمالی ،کلیهی تعاملات بر اساس
احتمالات دینامیک به دست آمده بر مبنای ماهیت سیستم یا
دانش موجود از سیستم محاسبه میشوند .از جملهی مدلهای
احتمالی مورد استفاده در زمینهی ایمنی-سرطان میتوان به
مدل مارکوف مخفی [ ،]83مدل شبکهی بولین احتمالی [،]86
مدلهای مبتنی بر عامل با قواعد تصادفی [ ،]85مدل اتوماتای
سلولی با قواعد تصادفی [ ]82 ،80و انواع مدلهای پتری که از
قواعد احتمالی تشکیل شدهاند نظیر شبکهی پتری تصادفی
[ ]88اشاره کرد .وجه اشتراک تمام این مدلها این است که
عوامل مدل بر اساس احتمالاتی ثابت یا دینامیک به تغییر
وضعیت خود پرداخته و دینامیک سیستم بر این اساس حاصل
میگردد .با توجه به دانش ناکافی در مورد فرایندها و شبکههای
پیچیدهی بیولوژیکی به نظر میرسد که مدلهای احتمالی قادر
هستند عدم قطعیت رفتاری و نویز ذاتی موجود در شبکههای
بیولوژیک و از جملهی آن سیستم ایمنی-سرطان را شبیهسازی
کنند .از طرفی مطالعات نشان داده است که متوسط رفتار
مدلهای احتمالی ،مشابه مدلهای قطعی است [.]88
در مقالهی [ ]87یک مدل ریاضی برای مدلسازی تعاملات
 ،TGF-βسلولهای تومور ،سلولهای  CTLو سلولهای Treg
توسعه داده شده است .در این مدل هر دو وجه موافق و ضد
تومور سیستم ایمنی لحاظ گردیده و درمانهای سرکوبگر
 TGF-βو تزریق  CTLدر نظر گرفته شده است .در این مطالعه
از چهار معادلهی دیفرانسیل جهت دستیابی به دینامیک هر
یک از فاکتورهای مذکور استفاده شده و اثر درمانهای مذکور
در محیط شبیهسازی ( )in silicoمورد بررسی قرار گرفته است.
در یک مطالعهی دیگر ،با استفاده از یک معادلهی ،ODE
دینامیک سلولهای تومور با در نظر گرفتن اثرات تجمعی
سلولها در کنار هم به دست آمده است [ .]89در این مطالعه
طبق شواهد آزمایشگاهی ،ایمونولوژی و بیوشیمیایی از
مکانیسمهای تعاملات گروهی سلولها در مقابله با داروی
شیمیدرمانی ،به ساخت مدلی پرداخته شده که دینامیک
دقیقتری از سلولهای تومور در تقابل با سرطان به دست آورد.

2

8

Boolean Network
Petri Net

Carring Capacity
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مدل  ،ODEعدم قطعیت موجود در دینامیک سلولها به دست
آمده است .دینامیک مدلهای قطعی نظیر مدل  ODEمشابه
متوسط دینامیک مدلهای احتمالی است ،لذا در این مطالعه از
پیچیدگی مدل احتمالی کاسته شده ،از اطلاعات دینامیکی
تکاملی و انفرادی سلولها صرف نظر شده ،با استفاده از مدل
 ODEدینامیک اجزای مدل به دست آمده و تنها با استفاده از
پارامترهای کینتیک فازی ،دینامیک سیستم با در نظر گرفتن
عدم قطعیت به دست آمده است .مدل  ODEدر این مطالعه با
الگوبرداری از مقالهی [ ]86سعی دارد به بررسی رفتار دینامیکی
سلولهای تومور NK ،CTL ،و  MDSCبپردازد .این مدل با در
نظر گرفتن اجزای سیستم ایمنی ذاتی و تطبیقی و بررسی نقش
سلولهای  MDSCدر مهار پاسخهای ایمنی ،به طور جامع به
مدلسازی رفتارهای متنوع سیستم ایمنی-سرطان میپردازد.
هم چنین با فازی در نظر گرفتن برخی از پارامترهای کینتیک
مدل ،اثر این عدم قطعیت موجود در پارامترها بر دینامیک
سلولهای سیستم ایمنی-سرطان بررسی شده است.
تئوری فازی توسط پروفسور لطفیزاده مطرح شده که به بررسی
امکان 2پرداخته و متفاوت از تئوری احتمال است که فرایندهای
تصادفی را مطالعه میکند [ .]85مجموعههای فازی به توصیف
عدم قطعیت ناشی از ابهام ،اطلاعات ناکامل ،عدم دقت و خطای
اندازهگیری میپردازند .عدم قطعیت فازی از ویژگیهای ذاتی
سیستمهای بیولوژیک بوده و از این رو مدلهای بسیاری در
سیستم ایمنی-سرطان مبتنی بر دانش فازی وجود دارد .در این
مطالعات به ترتیب از پارامترهای فازی برای مدلسازی عدم
قطعیت پارامترهای کینتیک مدلهای پتری احتمالی [ ]70و
پیوسته [ ]72استفاده شده و دینامیک این سیستمها به کمک
قواعد و ساختار شبکههای پتری احتمالی و پیوسته به دست
آمده ،در حالی که در مدل حاضر از معادلات دیفرانسیل معمولی
برای دستیابی به دینامیک سیستم بهره گرفته شده است .در
مقالهی [ ]78از مدل فازی برای تعریف نرخهای مدل پتری
پیوسته استفاده شده و نشان داده شده که این مدل بدون نیاز
به پارامترهای کینتیکی که غالبا به دلیل کمبود دادههای
آزمایشگاهی در دسترس نیستند ،تنها با استفاده از قواعد زبانی
برگرفته از دانش تخصصی ایمنولوژی از روابط بین اجزای
سیستم ایمنی-سرطان قادر است دینامیک اجزای سیستم را به
دست آورد .در مقالهی حاضر برای اولین بار یک مدل معادلات
دیفرانسیل معمولی با پارامترهای کینتیک فازی از سیستم
ایمنی-سرطان ارائه شده و با در نظر گرفتن عدم قطعیت
پارامترهای مدل ،دینامیک اجزای سیستم به دست آورده شود.
Possibility

2

95

 -2مواد و روشها
در این مقاله برای آنالیز دینامیکی سیستم ایمنی-سرطان از
مدل معادلات دیفرانسیل معمولی استفاده شده است .مدل
 ODEاین مطالعه از سلولهای سرطانی ،کشندهی طبیعی،
 CTLو  MDSCتشکیل شده و تمام تعاملات بین این عوامل در
قالب معادلات دیفرانسیل و با استفاده از پارامترهای حاصل از
دادههای تجربی گزارش شده در سایر مطالعات ،شبیهسازی
شده است .همانطور که بیان شد کلیهی مدلهای قطعی نظیر
مدل  ODEقابلیت شبیهسازی تعاملات سلولها و در مقیاس
میکروسکوپیک را ندارند اما به خوبی رفتار سلولها را در مقیاس
جمعیتی و ماکروسکوپسک شبیهسازی کرده و میتوانند
میانگین رفتار حاصل از مدلهای احتمالی (تعاملات تکتک
سلولها با در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در تعاملات) را به
دست آورند .از مزایای مدلهای قطعی میتوان به زمان کوتاه
برای اجرای شبیهسازی و پیچیدگی محاسباتی کم آنها اشاره
کرد .در این مطالعه درمان  5-FUکه از آن برای سرکوب
سلولهای سرکوبگر مشتق شدهی میلوئیدی ( )MDSCدر
محیط التهابی استفاده میشود مدلسازی شده است .با توجه
به عدم قطعیتی که در مقدار پارامترهای کنترلی مدل وجود
دارد میتوان طبق نظریهی فازی به جای اختصاص یک مقدار
کریسپ ،8یک عدد فازی به آن اختصاص داد .در واقع میتوان
با در نظر گرفتن پارامترهای فازی به عنوان ورودی و منشا عدم
قطعیت ،به بررسی میزان غیرقطعی شدن دینامیک سلولها و
عوامل مختلف مدل پرداخت .کلیهی شبیهسازیها و آنالیزهای
مدل در نرمافزار  MATLABنسخهی  2019aانجام شده است.
روابط ( )8( ،)8( ،)2و ( )9به ترتیب به توصیف دینامیک
سلولهای تومور ( ،)Cکشندهی طبیعی ( ،)Nسلولهای CTL
( )Tو سلولهای  )M( MDSCو رابطهی ( )7به توصیف نقش
سرکوبگری سلولهای  MDSCبرای مهار سلولهای  NKو
جلوگیری از فعالسازی سلولهای  CTLمیپردازد [.]3
()2
()8
()8
()7
()9

𝐶𝑑
𝑥𝑎𝑚𝐶
( 𝑔𝑜𝑙𝐶𝑎 =
∗ 𝐶 ) − 𝑏𝑁𝐶 ∗ − 𝜂𝑇𝐶 ∗ − 𝑑𝐶 ,
𝑡𝑑
𝐶
𝐶
=
𝐶1/3
(1 +
)
𝑙
𝑁𝑑
𝑁𝐶 2
𝑔 = 𝜎 − 𝑓𝑁 +
∗ 𝐶𝑁𝑝 −
𝑡𝑑
h + 𝐶2
𝑇𝑑
𝑇𝐶 2
𝑗 = −𝑚𝑇 +
𝑇𝑣 + 𝑟𝑁𝐶 ∗ 𝑆 − 𝑢𝑇𝐶 ∗ −
𝑡𝑑
𝑘 + 𝐶2
𝑛𝑖𝑚𝑆 1 −
=𝑆
𝑛𝑖𝑚𝑆 +
1 + 𝛾(𝑀 − 𝑀𝑚𝑖𝑛)2
𝑀𝑑
𝐶
𝛼 = 𝜌 − 𝛽𝑀 +
𝑡𝑑
𝐶𝑞+
Crisp
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نرخ پنجم بیانگر نرخ مرگ سلولهای  CTLدر ریزمحیط تومور
است .در رابطهی ( ،)9نرخ اول بیانگر منبع ثابت تولید
سلولهای  ،MDSCنرخ دوم بیانگر مرگ این سلولها بر اساس
نیمهی عمر آنها و نرخ سوم بیانگر فراخوانی و تحریک این
سلولها توسط سلولهای تومور در محیط التهابی است.
سلولهای  NKو  CTLبه سرکوب سلولهای تومور پرداخته و
سلولهای  MDSCبا این که از عوامل سیستم ایمنی هستند
در زمان التهاب به نفع تومور عمل میکند .در واقع در این مدل،
هر دو وجه موافق تومور و ضد تومور سیستم ایمنی لحاظ شده
است .در ادامه برای سرکوب سلولهای  MDSCبه عنوان عامل
سیستم ایمنی با عملکرد موافق تومور ،تزریق داروی 5-FU
شبیهسازی شده ،اثربخشی این درمان در محیط شبیهسازی
مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که یافتههای
شبیهسازی با نتایج دادههای آزمایشگاهی [ ]3مطابقت دارد.
کلیهی پارامترهای غیرفازی مدل ،مقدار ،واحد ،توصیف و مرجع
هر یک از آنها در جدول ( )2ارائه شده است.

نرخ اول رابطهی ( )aClog(Cmax/C)( )2بیانگر رشد تومور تا
جمعیت  ،Cmaxنرخهای دوم (* )bNCو سوم (* )ηTCبه ترتیب
بیانگر کشتار سلولهای تومور در اثر تعامل با سیستم ایمنی
ذاتی ( )NKو تطبیقی ( )CTLو نرخ آخر ( )dCبیانگر کشتار
سلولهای تومور در اثر درمان  5-FUاست .در رابطهی ( ،)8نرخ
اول بیانگر منبع ثابت تولید این سلولها ،نرخ دوم بیانگر مرگ
این سلولها بر اثر نیمهی عمر آنها ،نرخ سوم بیانگر فراخوانی
سلولهای  NKبرای مقابله با تومور و نرخ آخر بیانگر میزان
کشتار/غیرفعال شدن آنها پس از تعامل با سلولهای تومور
است .در رابطهی ( ،)8نرخ اول بیانگر مرگ نمایی این سلولها
بر اساس نیمهی عمر آنها ،نرخ دوم بیانگر فراخوانی سلولهای
 CTLبرای کشتار سلولهای تومور ،نرخ سوم بیانگر اثر
تحریکی سلولهای سیستم ایمنی ذاتی بر فراخوانی سلولهای
ایمنی تطبیقی (که توسط سلولهای  MDSCو طبق رابطهی
( )7مهار میشود) ،نرخ چهارم بیانگر مرگ/غیرفعال شدن یا
القای خستگی در سلولهای  CTLپس از تعامل آن با تومور و

جدول ( -)4پارامترهای غیرفازی مدل
مرجع

مقدار

توصیف
-2

[]86

نرخ رشد تومور در غیاب درمان

[]86

ماکسیمم جمعیت سلولهای تومور در مدل

[]86

نرخ کشتار تومور توسط

2/79×20
20

-3

NK

8/88×20

-3

[]86

نرخ کشتار تومور

[]86

نرخ آپوپتوز تومور توسط داروی

توسط CTL

[]86

عمق دسترسی سلولهای ایمنی به سلولهای تومور

[]86

نرخ ثابت تولید

[]86

نرخ مرگ سلولهای

[]86

ماکسیمم نرخ فراخوانی سلولهای  NKدر حضور تومور

[]86

پارامتر مرتبط با فراخوانی

[]86

نرخ غیرفعال شدن  NKپس از تعامل با تومور

2/2×20

7

NK
NK

3

NK

سلولهای CTL

[]86

نرخ نمایی مرگ

[]86

ماکسیمم نرخ فراخوانی  CTLدر حضور تومور

[]86

پارامتر مرتبط

با فراخوانی CTL

[]86

نرخ فعالسازی  CTLتوسط

[]86

نرخ غیرفعالسازی  CTLپس از تعامل با تومور

[]87

نرخ تمایز سلولهای  CTLبه سلول

Treg

[]86

مینیمم نرخ تولید  CTLناشی از اثر

مهاری MDSC

[]86

پارامتر مهار تکثیر  CTLتوسط

[]86

تعداد سلولهای  MDSCدر حالت عادی در موش

[]86

نرخ تولید

3

)1/(cell×day

η

200

cell1/2

l

8/9×20

cell/day
1/day
1/day

8/08×20

cell

2×20-3

)1/(cell×day

-8

8×20

-2

2×20

8/08×20
2/2×20

-20

2×20

2

1/day
1/day
2

cell

)1/(cell×day
)1/(cell×day

σ
f
g
h
p
m
j
k
r
u

2×20-8

1/day

v

0/26

none

Smin

-8

MDSC

)1/(cell×day

b

1/day

7/28×20

-3

NK

cell

Cmax

d

2/7×20

-8

1/day

a

0/3

5-FU

-8

2×20

واحد

پارامتر

8

8×20

-2

cell

γ

9×20

cell

Mmin

Mmin×0/89

cell/day

ρ

[]86

نرخ مرگ

MDSC

0/89

1/day

β

[]86

نرخ تکثیر

MDSC

3×208

cell/day

[]86

پارامتر مرتبط با

MDSC

تکثیر MDSC

C57/BL6

20

2×20

cell

α
q
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 -4-2فازیسازی پارامترهای مدل
ابتدا اعداد فازی  θپارامترهای کینتیک مدل به -α-cutsهای
مختلف تقسیمبندی شده که به صورت یک مجموعهی قطعی
(غیرفازی)  Xاست.
()8

]Ѳα = {𝑥|𝜇Ѳ (𝑥) ≥ α , x ϵ X , α ϵ [0, 1

سپس مقادیر  θαهر  α-cutsبه سطوح مشخصی تقسیمبندی
شده ( 22سطح) ،دینامیک سیستم با استفاده از پارامترهای
استخراج شده از آن سطح به خصوص اجرا شده و کمترین و
بیشترین مقدار در متوسط دینامیک اجزای مدل در حالت
ماندگار به دست آورده شده است .با افزایش مقدار  αمیزان عدم
قطعیت موجود در پارامترهای مدل کاهش یافته تا جایی که به
ازای  α=2هیچ عدم قطعیتی در پارامترهای مدل وجود نداشته
و مدل معادلات دیفرانسیل معمولی با پارمترهای فازی به مدل
معادلات دیفرانسیل معمولی با پارامترهای قطعی (غیرفازی)
تبدیل شود .در واقع سعی بر آن است تا با اعمال عدم قطعیت
در پارامترهای مدل به عنوان ورودی ،میزان غیرقطعی شدن و
محدودهی عدم قطعیت موجود در دینامیک اجزای مدل به
دست آید .با این تکنیک چهار عدد از پارامترهای کینتیک مدل
به صورت عدد فازی با تابع تعلق مثلثی مدل شده (جدول  )8و
سایر پارامترهای مدل از مقالهی [ ]86گرفته شده است.
جدول ( -)8پارامترهای فازی مدل ODE
جدول ( -)4پارامترهای غیرفازی مدل
مقدار

پارامتر

)0/5, 2, 2/2(×2/79×20-2

a

)0/5, 2, 2/2(×7/28×20-8

f

)0/5, 2, 2/2(×8×20-8

m

)0/5, 2, 2/2(×3×208

α

82

جمعیت سلولهای تومور به شدت کاهش یافته و پس از آن
مجددا به رشد نمایی خود ادامه میدهند .چندین مرتبه تکرار
این درمان میتواند فرصتی را برای سیستم ایمنی فراهم سازد
تا قبل از زیاد شدن جمعیت سلولهای تومور و متاستاز و تهاجم
آنها به سایر بافتها ،آن را نالود کند .نتایج شبیهسازی درمان
 5-FUبه ازای  8و  28مرتبه تکرار این درمان در شکلهای ()2
و ( )8ارائه شده است .همانطور که در شکل ( )8مشاهده
میشود ،با افزایش تعداد دفعات درمان  5-FUاز  8به  28مرتبه،
مدت زمان کاهش مقدار تومور حدودا به  0/002مقدار اولیه در
شبیهسازی از  868روز به  808روز کاهش یافته است.

دینامیک سلولهای تومور (CTL ،)N( NK ،)C

شکل (-)4
( )Tو  )M( MDSCدر طول زمان ،با اعمال  8مرتبه
شیمیدرمانی در روزهای  28 ،20و  88نشان داده شده که
در دراز مدت جمعیت نسبی سلولهای تومور به 0/002
مقدار اولیه در شبیهسازی رسیده که بیانگر نابودی کامل
سلولهای تومور است

 -9یافتهها و بحث
با پیادهسازی مدل در نرمافزار متلب و با فرض غیرفازی بودن
تمام پارامترهای آن ،دینامیک کلیهی اجزای مدل به دست آمده
و نشان داده شده است که با درمان  5-FUجهت سرکوب
سلولهای  ،MDSCدینامیک سلولهای تومور تحت تاثیر قرار
گرفته و جمعیت این سلولها بسیار کاهش مییابد (0/002
مقدار اولیه) .در واقع با تکرار این درمان و جلوگیری از رشد
سلولهای  MDSCمیتوان فرصتی برای سیستم ایمنی فراهم
کرد تا بتواند با تکثیر سلولهای  ،CTLسلولهای تومور را نابود
کند .در شکل ( )2مشاهده میشود که با هر بار اعمال درمان
 5-FUبا دوز کم [ ،]3تا سه روز (معادل نیمهی عمر دارو)،

شکل ( -)2دینامیک سلولهای تومور (CTL ،)N( NK ،)C

( )Tو  )M( MDSCدر طول زمان ،با اعمال  28مرتبه
شیمیدرمانی در روزهای ،78 ،70 ،87 ،86 ،88 ،28 ،20
 30 ،87 ،96 ،98و  38نشان داده شده که سیستم ایمنی
غلبه کرده ،سلولهای تومور از بین رفته و در دراز مدت پس
از آخرین شیمیدرمانی ،جمعیت نسبی سلولهای تومور
نسبت به مقدار اولیه در زمان شبیهسازی به میزان قابل
توجهی کاهش یافته است (حدود )0/002
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طبق نتایج حاصل از شبیهسازی ،تکرار درمان  5-FUمیتواند
به سرکوب تومور پرداخته و حجم تومور را به میزان قابل توجهی
کاهش دهد .نتایج حاصل از شبیهسازی درمان  5-FUدر توافق
با یافتههای سایر مدلهای محاسباتی [ ]86و نتایج حاصل از
مطالعات تجربی در محیط  in-vivoاست [.]3
در ادامه با در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در برخی از
پارامترهای کینتیک مدل ،سعی بر آن است تا دینامیک
سلولهای سیستم به دست آورده شود .در این مطالعه،
پارامترهای جدول ( )8فازیسازی شده اما محدودیتی وجود
نداشته و هر پارامتر دیگری از مدل نیز میتواند فازی شود .اعداد
فازی اختصاص داده شده به کلیهی پارامترها ،به فرم مثلثی
است که راس مثلث معادل مقدار قطعی پارامتر و آن چه در
مطالعهی [ ]86آمده میباشد .در صورتی که دادههای تجربی از
سلولها دردسترس باشد ،طول قاعدهی مثلث توصیف
کننده ی عدد فازی باید به نحوی انتخاب شود که باند عدم
قطعیت دینامیک سلول حاصل از شبیهسازی با باند عدم
قطعیت جمعیت سلول حاصل از دیتاگیری تجربی یکسان
باشند .ابتدا پارامترهای  aو  fمدل (جدول  )2فازی شده ،اثر
عدم قطعیت موجود در این پارامترها بر دینامیک اجزای مدل

مورد بررسی قرار گرفته و در گام بعد ،علاوه بر این دو پارامتر،
پارامترهای  mو  αنیز با روشی مشابه به یک عدد فازی تبدیل
شده است .در واقع پارامترهای مذکور به دلایلی مانند خطا در
دادههای تجربی گردآوری شده در آزمایشات ،in-vivo
تغییرپذیری سیستم دینامیکی ایمنی-سرطان در خلال زمان،
نویز ذاتی در شبکههای تنظیم ژنی و مسیرهای ارسال پیام
کنترل کنندهی فعالیتهای مختلف سلولها و بسیاری عوامل
متغیر در سیستم طبیعی بدن موجود زنده دچار عدم قطعیت
هستند که می توان با استفاده از پارامتر فازی با یک تابع تعلق
(در این جا مثلثی) ،آنها را مدلسازی کرد .الگوریتم فازیسازی
پارامترها و دستیابی به باند عدم قطعیت دینامیک اجزای مدل
در قسمتهای قبل توضیح داده شده است .باند عدم قطعیت
اجزای سیستم ایمنی-سرطان در طول زمان با فرض در نظر
گرفتن دو پارامتر فازی  aو  fو چهار پارامتر فازی  m ،f ،aو α
مطابق جدول ( )8و به ازای اعمال ( 8نمودارهای قرمز) و 28
(نمودارهای آبی) مرتبه درمان  5-FUدر شکل ( )8نشان داده
شده است .مشاهده میشود که جمعیت سلولهای تومور و
 MDSCبا افزایش تکرار درمان از  8به  28مرتبه به شدت
کاهش یافته است.

شکل ( -)9دینامیک سلولهای تومور ( ،)Cسلولهای کشندهی طبیعی ( ،)NKسلولهای  )T( CTLو
سلولهای  ) M( MDSCدر طول زمان ،با فرض دو پارامتر فازی (پنل بالا) یا چهار پارامتر فازی (پنل
پایین) و به ازای ( 8نمودارهای قرمز) یا ( 28نمودارهای آبی) مرتبه درمان 5-FU

همانطور که در شکلهای ( )7و ( )9مشاهده میشود ،با کاهش
ناحیهی عدم قطعیت پارامترهای مدل ،باند عدم قطعیت
میانگین دینامیک هر سلول کاهش یافته ،به سمت مقدار قطعی
سوق کرده و تابع تعلقی به فرم تقریبا مثلثی پیدا کرده است.
محور عمودی بیانگر میزان -α-cutهای مختلف (با مقداری بین

 0تا  )2و محور افقی بیانگر مقدار متوسط دینامیک سلولهای
مختلف است .شکلهای ( )7و ( )9با متوسطگیری از دینامیک
سیستم در حالت ماندگار و در گروههای کنترل (بدون درمان)
و درمان  5-FUبه دست آمده است .برای دستیابی به متوسط
حالت ماندگار سلولها ،از روز  200تا روز  700شبیهسازی

Copyright © 2020 by ISBME, http://www.ijbme.org - All rights reserved
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

مجلهی مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،27شماره  ،2بهار 83 -99 ،2855

متوسطگیری شده و از مقادیر حاصل برای دستیابی به باند بالا
و پایین عدم قطعیت سلولها استفاده شده است .دلیل انتخاب
این بازهی زمانی برای متوسطگیری این است که در این بازه
دینامیک سلولها به مقدار حالت ماندگار خود همگرا میشود.
از آنجا که -α-cutsهای مربوط به اعداد فازی پارامترهای مدل
به فرم مثلثی هستند-α-cuts ،های دینامیک سلولها نیز به
همین فرم مثلثی میباشند .بنابراین همانطور که در شکلهای
( )7و ( )9نشان داده شده است ،نمودار -α-cutsهای سلولهای
مختلف ،همگی به فرم مثلثی هستند .در شکلهای ( )7و ()9
مشاهده میشود که باند عدم قطعیت سلولهای تومور و  NKبا

88

افزایش پارامترهای فازی از دو ( aو  )fبه چهار ( m ،f ،aو )α
پارامتر ،تغییر نمیکند در حالی که باند عدم قطعیت سلولهای
 CTLو  MDSCبا افزایش پارامترهای فازی از دو به چهار
پارامتر (افزایش عدم قطعیت ورودی به سیستم) ،بسیار افزایش
مییابد .همچنین مشخص است که افزایش تعداد دفعات درمان
از ( 8شکل  )7به ( 28شکل  )9مرتبه ،باعث میشود تا باند عدم
قطعیت کلیهی سلولها در گروههای درمان و کنترل از یکدیگر
فاصله گرفته و باند عدم قطعیت سلولهای تومور و  MDSCبه
سمت مقادیر کم این سلولها و باند عدم قطعیت سلولهای
 CTLو  NKبه سمت مقادیر بالای این سلولها سوق پیدا کند.
شکل ( -)1توابع تعلق مقدار متوسط دینامیک
سلولهای تومور MDSC ،NK ،و  CTLدر حالت
ماندگار در گروههای کنترل و درمان  ،5-FUپس
از اعمال  8مرتبه شیمیدرمانی در روزهای ،20
 28و  88و متوسطگیری از دینامیک سلولهای
تومور CTL ،NK ،و  MDSCدر بازهی زمانی
 200تا  ،700درمان  5-FUباعث انتقال باند عدم
قطعیت سلولهای تومور و  MDSCبه سمت
مقادیر کم و انتقال باند عدم قطعیت سلولهای
 NKو  CTLبه سمت مقادیر بالای این سلولها
شده است

شکل ( -)5توابع تعلق مقدار متوسط دینامیک
سلولهای تومور MDSC ،NK ،و  CTLدر حالت
ماندگار در گروههای کنترل و درمان  ،5-FUپس
از اعمال  28مرتبه شیمیدرمانی در روزهای ،20
 87 ،96 ،98 ،78 ،70 ،87 ،86 ،88 ،28و  30و
متوسطگیری از دینامیک سلولهای تومور،NK ،
 CTLو  MDSCدر بازهی زمانی  200تا ،700
درمان  5-FUباعث انتقال باند عدم قطعیت
سلولهای تومور و  MDSCبه سمت مقادیر کم و
انتقال باند عدم قطعیت سلولهای  NKو CTL
به سمت مقادیر بالای این سلولها شده است

بررسی اثربخشی درمانهای مختلف با در نظر گرفتن عدم
قطعیت فازی ،نسبت به آنالیزهایی که در محیط قطعی انجام
میشوند بسیار کارامدتر است چرا که با توجه به در نظر گرفتن
نویز ذاتی و عدم قطعیت رفتاری اجزای سیستم ،شرایطی مشابه
شرایط واقعی بدن موجود زنده را فراهم میسازد.
Partial Rank Correlation Coeffiecient

 -4-9آنالیز حساسیت
برای بررسی پایداری مدل و ارتباط بین جمعیت سلولهای
تومور و پارامترهای کینتیک مدل از روش  PRCC2استفاده شده
است [ .]78در این روش ،به تمام پارامترها در محدودهی نصف
تا دو برابر مقدار آنها در جدول ( ،)2مقادیری تصادفی با توزیع

2
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یکنواخت اختصاص داده شده ،نمونهبرداری از پارامترها با روش
 LHS2و به تعداد  2000مرتبه انجام شده ،به ازای هر مرتبه،
جمعیت سلولهای تومور در روزهای  200 ،90 ،80و 800
بررسی شده و میانگین جمعیت سلولهای تومور تا روز 800

محاسبه شده است .سپس همبستگی بین جمعیت سلولهای
تومور در این روزها و متوسط جمعیت سلولهای تومور نسبت
به تمام پارامترهای مدل محاسبه شده و همبستگیهای معنادار
( )p-value<0/09در شکل ( )8گزارش شده است.

شکل ( -)6آنالیز حساسیت با روش  ،PRCCمتوسط و انحراف معیار همبستگی جمعیت سلولهای تومور در روزهای
 200 ،90 ،80و  800و متوسط جمعیت سلولهای تومور از روز صفر تا روز  800به ازای  9مرتبه تکرار این آنالیز
(شکلهای سمت چپ) به همراه ماکسیمم مقادیر  p-valueبه ازای  9مرتبه تکرار آنالیز ( PRCCشکلهای سمت راست)

همانطور که مشاهده میشود ،جمعیت سلولهای تومور در
تمام روزهای  200 ،90 ،80و  800و همچنین متوسط جمعیت
سلولهای تومور از ابتدا تا روز  ،800با پارامترهای  aو Cmax
همبستگی مثبت و با پارامترهای  lو  jهمبستگی منفی دارد.
طبق جدول ( ،)2پارامترهای  aو  Cmaxبه ترتیب بیانگر نرخ
رشد تومور در غیاب درمان و ماکسیمم جمعیت سلولهای
تومور در این مدل بوده و از این رو با سلولهای تومور همبستگی
مثبت دارند ،در حالی که پارامتر  lبیانگر عمق دسترسی
سلولهای ایمنی به سلولهای تومور بوده ،با افزایش این پارامتر
احتمال کشتار تومور توسط سلولهای ایمنی افزایش یافته و از
این رو این پارامتر با جمعیت سلولهای تومور همبستگی منفی
دارد .از طرفی پارامتر  jنیز بیانگر نزخ فراخوانی سلولهای
 CTLدر ریزمحیط تومور است که اقدام به کشتار سلولهای
تومور میکنند ،لذا با جمعیت سلولهای تومور همبستگی منفی
دارد .توصیف همبستگی سایر پارامترهای نمایش داده شده در
محورهای افقی شکل ( )8نیز به همین صورت بوده و اطلاعات
برگرفته از آنالیز  PRCCتوصیف دقیقی از ارتباطات اجزای
سیستم ایمنی-سرطان را در اختیار محققان قرار میدهد.
Latin Hypercube Sampling

 -1نتیجهگیری
در این مطالعه به ارائهی یک مدل معادلات دیفرانسیل معمولی
با پارامترهای کینتیک فازی جهت آنالیز دینامیکی سیستم
ایمنی-سرطان با در نظر گرفتن داروی شیمیدرمانی 5-FU
پرداخته شده است .با توجه به استفادهی گسترده از مدلهای
 ODEدر مطالعهی سیستمهای بیولوژیکی و خصوصا سیستم
ایمنی-سرطان و همچنین شواهد آزمایشگاهی متعدد ،وجود
عدم قطعیت رفتاری یا نویز ذاتی در شبکههای تنظیم ژنی،
مسیرهای ارسال پیام و سیستم ایمنی-سرطان اثبات شده
است ،لذا مدل  ODEبا پارامترهای کینتیک فازی میتواند ابزار
مناسبی جهت شبیهسازی رفتار سیستم ایمنی-سرطان با در
نظر گرفتن عدم قطعیت باشد .مدل  ODEدر این مطالعه با
شبیهسازی رفتارهای مختلف سلولها و با مدلسازی مکانیکی
تعاملات مختلف سلولهای سیستم ایمنی و سلولهای تومور،
دینامیک اجزای مختلف سیستم را به دست آورده و به
شبیهسازی اثر درمان  5-FUبرای بهبود عملکرد سیستم ایمنی
در محیط التهابی پرداخته است .نتایج شبیهسازیهای مدل با
تزریق داروی  5-FUبه طور کیفی با نتایج مطالعات  in-vivoدر

2
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 این مدل علاوه بر کمک به درک مکانیسمهای.توافق است
 میتواند فرضیههایی،سرطان-تعاملات اجزای سیستم ایمنی
 فراهم کند تا در یکin-vivo/in-vitro قابل تست را در محیط
 بهin-vivo  به کمک اطلاعاتin-vivo/in-silico فرایند تکراری
 پرداخته و با توجهin-silico تکمیل مدل و ارزیابی آن در محیط
 به مطالعهیin-silico به اطلاعات دینامیکی حاصل از محیط
. اقدام نمایدin-vitro موشکافانهتر سیستم در محیط
 با پارامترهای فازیODE در این مقاله برای اولین بار یک مدل
 یکی از.سرطان ارائه شده است-برای مطالعهی سیستم ایمنی
 عدم،سرطان-مهمترین چالشهای مدلسازی سیستم ایمنی
دسترسی به دادههای تجربی کافی برای تخمین پارامترهای
مدل بوده که این محدودیت با استفاده از تکنیک فازی کردن
 حساسیت بالای مدلهای مبتنی بر.پارامترها رفع شده است
 تخمین پارامتر این،معادلهی دیفرانسیل به پارامترهای آن
، مزیت مدلهایی نظیر مدلهای پتری.مدلها را دشوار میسازد
 مدل بولین و مدلهای اتوماتای سلولی،مدل مبتنی بر عامل
 استفاده از پارامترهای،نسبت به مدلهای معادلات دیفرانسیل
 در حالی که در مدلهای معادلات،کینتیک کمتر است
 همواره به پارامترهای زیادی برای مدلسازی،دیفرانسیل
 این موضوع.رفتارهای مختلف سیستم مورد مطالعه نیاز میباشد
باعث میشود که مدل معادلات دیفرانسیل معمولی برای
مدلسازی سیستمهایی که دادههای تجربی کافی از آن در
 در حالی که، با محدودیت جدی روبهرو شود،دسترس نیست
ایدهی فازی کردن پارامترهای کینتیک مدل معادلات
. این محدودیت جدی را برطرف میکند،دیفرانسیل معمولی
 پژوهشگران سیستم،به کمک مدل ارائه شده در این مقاله
سرطان میتوانند فرضیههای مختلف خود را در محیط-ایمنی
شبیهسازی آزمایش کرده و با توجه به ارتباطات غیرخطی و
 رفتارهای،پیچیدهی اجزای سیستم ایمنی و سلولهای سرطان
 نتایج ایمنیدرمانی با.مختلف این سیستم را پیشبینی کنند
 در این مطالعه میتواند پیشنهادهایی5-FU استفاده از داروی
جهت آزمایش در محیط آزمایشگاهی برای جامعهی پزشکی
 لازم به ذکر است که اگر چه روش ارائه شده در این.فراهم کند
سرطان به کار گرفته-مطالعه برای مدلسازی سیستم ایمنی
 اما محدود به این سیستم نبوده و برای مدلسازی هر،شده
.سیستم دیگری نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد

 سپاسگزاری-5
مقالهی حاضر شامل گزارشی از نتایج طرح پژوهشی با کد
 است که با حمایت مرکز پژوهشهای53-08-82-86820
.علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است
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