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عملكرد سيستم دفاعي بدن برای يک بيمار مبتال به سرطان مالنوما انجام شده است .مزيت اصلي اين مدل ،در نظر گرفتن تعداد متغيرهای بيشتر
برای بيان ديناميک بدن بيمار ميباشد که باعث نزديكي ه ر چه بيشتر مدل بيان شده به بيمار واقعي خواهد شد .برای تخمين ضرايب در مدل
رياضي ،از يكي از روشهای بهينهسازی چند هدفه به نام روش "الگوريتم ژنتيک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب" استفاده شده است.
رياضي طراحي شده ،کامال عملكرد سيستم دفاعي بدن بيمار مبتال به سرطان مالنوما را شبيهسازی ميکند .برای آناليز حساسيت و تعيين ميزان
همبستگي خروجي مدل رياضي به تغييرات برخي پارامترها از روش "ضريب همبستگي درجه جزئي"با نام اختصاری PRCCاستفاده شده
است .در انتها نشان داده شده است که تغييرات نرخ توليد اينترلوکين )IL-2( 2بيشترين ميزان  PRCCرا دارد و تغييرات آن تاثير زيادی بر
خروجيهای مدل خواهد داشت.
کلمات کلیدی :مدلسازی ،مالنوما ،NSGAII ،آنتيژن تومور ،اينترلوکين.PRCC ،2

Modeling for the body defense mechanisms in stage I melanoma
patient and sensitivity analysis by using Partial Rank Correlation
Coefficient (PRCC) method

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.6.3

مزيت اين روش ،در نظر گرفتن چند تابع هدف و محدود کردن همزمان آنها ميباشد .نتايج حاصل از شبيهسازی نشان داده است که مدل
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Abstract: The scientific modeling of cellular growth and proliferation can significantly help to
physicians to offer an appropriate treatment. In this paper the modeling of the body's immune system
function for a patient with melanoma cancer has been studied .The main advantage of this model is
considering more variables to describe the dynamics of the melanoma patient’s body, which will
make our model more realistic. For estimating the coefficients of the mathematical model, a multiobjective optimization method, "Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm", is used. One of the
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major advantages of such method is considering multiple objectives and simultaneously constraining
them. Simulation results reveal that our mathematical model can successfully simulate the function
of the body defense system of the melanoma patient. In order to analyze the sensitivity and determine
the correlation of the mathematical model output to changing in some parameters, Partial Rank
Correlation Coefficient (PRCC) method is employed. Finally, it is demonstrated that Interleukin-2
(IL-2) generation rate change has the highest PRCC value and changing this parameter will have a
high impact on the model outputs.
Keywords: Modeling, Melanoma, NSGAII, CTL, Tumor Antigen, Interleukin-2, PRCC
مدل دو محفظه به نامهای محفظه پوست و محفظه نقطه تزريق در نظر گرفته
شده است .عملكرد متغيرها در هر دو محفظه مورد بررسي قرار گرفته است.

 -1مقدمه
تشخيص دقيق ،سريع و بهموقع آن امری بسيار مهم ميباشد .بهوجود آمدن
تغيير غيرعادی بر روی اليه بيروني پوست يكي ازداليل ايجاد سرطان
پوست ميباشد .اين سرطان از شايعترين انواع سرطانها در جهان ميباشد.
خطرناکترين نوع سرطان پوست مالنوما ميباشد که در صورت عدم
تشخيص به موقع باعث مرگ بيمار خواهد شد] .[1قرارگيری پوست در
برابر اشعه فرابنفش خورشيد ،يكي از مهمترين عوامل ايجاد اين نوع سرطان
ميباشد .سرطان مالنوما در دو نوع بدخيم و خوشخيم وجود دارد و بر اثر
تغيير در مالنوسيتها (سلولهای رنگدانه پوست) اتفاق ميافتد] .[2ايجاد
مدل رياضي از رشد و تكثير سلولي کمک ميکند به شبيهسازی دقيق از
عملكرد سيستم دفاعي برای مقابله با سلولهای سرطاني ،کمک ميکند.
همچنين بدست آمدن يک الگوی مناسب برای تزريق دوز دارو و کاهش
اثرات زيانبار آن را ممكن ميشود .تقويت سيستم ايمني بدن بيمار و
ايمونوتراپي از ديگر مزايای مدلسازی ميباشد .مدل رياضي قادر خواهد
بود تا حدودی عملكرد سيستم ايمني بر عليه سلولهای سرطاني را پيشبيني
شكلگيری ،رشد و پراکنده شدن تومور اشاره کرد .همچنين به دليل اينكه
پديدههای زيستي همانند سرطان ،مدام در حال تغيير ميباشند و
غيرخطياند ،اين امر به پزشكان کمک خواهد کرد که يک برنامه درماني
مناسب را ارائه دهند .چراکه تا حد زيادی سعي شده است معادالت به
صورت غيرخطي بيان شوند] .[4,3از مزايای ديگر مدلسازی ،ميتوان به
سرعت زياد در شبيهسازی عملكرد سيستم اشاره کرد که اين امر باعث
کاهش آزمايشات بر روی حيوانات برای رسيدن به اطالعات الزم ميشود.
در اين مقاله ،عملكرد سيستم دفاعي بدن برای يک بيمار مبتال به
سرطان مالنوما مدلسازی شده است .در ابتدا به بررسي مقاالتي که
مدلسازی بر روی سرطان مالنوما انجام دادهاند ،پرداخته ميشود.
در] ،[3هفت معادله ديفرانسيل برای بيان ديناميک بدن بيمار مبتال به
ديفرانسيل جدا برای بيان عملكرد سلولهای سرطاني اشاره کرد .در اين

از دو نوع داروی تزريقي استفاده شده است .يكي از معايب اصلي اين مدل
در نظر نگرفتن برخي از ارتباطات بين متغيرها برای تعدادی از معادالت
ميباشد .اين امر باعث سادگي معادالت ارائه شده ميشود .در نهايت ،نتايج
حاصل از شبيهسازی نشان داده است که بدون تزريق دارو سلولهای
سرطاني شروع به رشد کرده ،سيستم دفاعي بدن دچار مشكل شده و در
نهايت مرگ بيمار را به همراه خواهد داشت .اما با تزريق دارو سلولهای
سرطاني کنترل شده ،کاهش پيدا کرده و به صفر ميرسند .در اين حالت،
بقيه پارامترهای سيستم دفاعي بدن نيز ارتقاء داشتهاند ،که باعث بهبود هر
چي بيشتر بيمار خواهد شد .اين مدل توسط مارزيو پنيسي 3و همكارانش
ارائه شده است .در ] ،[4مدلسازی سرطان مالنوما به صورت عمل جراحي
و برداشتن توده سرطاني مطرح شده است .از هفت معادله ديفرانسيل برای
بيان ديناميک بيمار مبتال به سرطان مالنوما استفاده شده است .در اين مدل
نيز معادله ديفرانسيل جدا برای بيان چگالي سلولهای تومور در نظر گرفته
شده است .از ديگر متغيرهای استفاده شده ميتوان به چگالي سلولهای
سالم ،تومور آنتيژن ،چگالي سلولهای اندوتليال ،4چگالي بافت مرده،5
ميزان فشار اکسيژن 6و چگالي اليه بيزل پوست 7اشاره کرد .در اين مدل
پارامتر  𝜃1به عنوان پارامتر کنترلي در نظر گرفته شده است که کم و زياد
کردن آن ،باعث کنترل سلولهای سرطاني ميشود .در اين مدل جايي که
ضايعه پوستي وجود دارد ، ،ابعاد بهخصوصي از پوست بيمار(محل سرطان
پوست) در نظر گرفته شده است و مدل سازی در آن ابعاد انجام گرفته
است .اين امر باعث ميگردد که استفاده از مدل بيان شده برای فقط در
همان ناحيه از بدن ميسر باشد که يكي از معايب مدل رياضي ارائه شده
ميباشد .اين مدل توسط استيفن ايكنبری 8و همكارانش ارائه شده است .در
] ،[5مدل رياضي طراحي شده ديناميک بدن بيمار مبتال به مالنوما را با چهار
معادله ديفرانسيل توصيف ميکند .در مدل معادلهای جدا برای بيان رفتار
تومور سرطاني در نظر گرفته نشده است و با باال بردن ايمني بدن عملكرد
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مالنوما مطرح شده است .از مزايای اين مدل ميتوان به در نظر گرفتن معادله

پوست ،تغييرات عملكرد آنتيبادیها ،تغييرات سلولهای سرطاني مالنوما،

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.6.3

کند که از مزايای آن ميتوان به کمک به پزشكان در رابطه با چگونگي

شدهاند ،سلولهای ايمني بدن (1CTLها) در محفظه تزريق و محفظه

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

سرطان مالنوما يكي از شايعترين انواع سرطان پوست ميباشد که

متغيرهايي که برای بيان ديناميک بدن بيمار در اين مدل در نظر گرفته
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سلولهای سرطاني کنترل شده است .دو نوع کمکرسان 1در نظر گرفته

درمان ميباشد .همانطور که نتايج حاصل از شبيهسازی نشان داده است ،در

شده است که سلولهای اختصاصي بدن بيمار هستند .متغيرهای در نظر

مدلسازی انجام شده در اين مقاله ،تعداد سلولهای سرطاني بعد از گذشت

گرفته شده در اين مدلIL-102 ، Th2 ، Th1 ،و 3 IFNميباشد .با

𝑙𝑙𝑒𝑐
زمان مناسب از  108 𝑚𝑚3کاهش پيدا کرده و از بين رفتهاند .در اين معادله

تنظيم ميزان  IL-10ايمني بدن بيمار تنظيم ميشود که اين امر باعث کنترل

ماکزيمم تعداد سلولهای سرطاني ،نرخ توليد و نرخ مرگ برای سلولها

سلولهای سرطاني خواهد شد .نتايج حاصل از شبيهسازی افزايش ايمني

در نظرگرفته شده است .از معايب اصلي و عمده اين مدل درنظر نگرفتن

بدن که باعث کنترل و حذف سلولهای سرطاني خواهد شد را نشان

رفتار ديگر پارامترهای مهم بدن بيمار در هنگام کاهش سلولهای سرطاني

ميدهد .در نظر نگرفتن معادله جدا برای نمايش رفتار سلولهای سرطاني

ميباشد .اين مدل توسط آهرن و همكارانش 10ارائه شده است .در ]،[11

همكارانش ارائه شده است .در ] ،[6از ترکيب بازدارندهها برای کنترل

يک نوع واکسن برای تقويت سيستم ايمني بدن و مهار سلولهای سرطاني

سلولهای سرطاني استفاده کردهاند و مدل طراحي شده به دليل ناهمگن

استفاده شده است .و عملكرد سلولهای سرطاني مالنوم و جمعيت

بودن سلولهای سرطاني براساس مقاوم به دارو و حساس به دارو بودن

سلولهای ايمني بدن در برخورد با اين واکسن نشان داده شده است .از

سلولهای سرطاني ميباشد که اين دو مورد به صورت معادله ديفرانسيل

نوآوریهای اصلي اين مقاله ،در نظر گرفتن پارامتر واکسن به عنوان داروی

جدا مطرح شدهاند .در اين مدل برای تخمين ضرايب از دادههای کلينيكي

خارجي ميباشد .اما از اشكاالتي در اين مدل وجود دارد ،عدم لحاظ کردن

استفاده شده است .در نتايج شبيهسازی روند رشد و يا کاهش سلولهای

ديگر پارامترهای مهم از جمله  CD4و  CD8در برخورد با اين واکسن

سرطاني مورد بررسي قرار نگرفته است .بلكه فقط تعداد سلولهای حساس

ميباشد .اين مدل توسط نكلو و ننلو 11ارائه شده است .در ] ،[12يک مدل

و مقاوم به دارو بررسي گرديده است .اين مدل توسط يانگ شاوو 5و

رياضي دارای عدم قطعيت از بيمار مبتال به سرطان مالنوما ارائه شده است.

همكارانش ارائه شده است .در ] ،[8,7از پنج معادله ديفرانسيل استفاده شده

در اين مدل چهار متغير برای بيان ديناميک بدن بيمار مبتال به مالنوما در نظر

است .مزيت اصلي اين مدل ،در نظر گرفتن معادله ديفرانسيل جدا برای بيان

گرفته شده است .در اين مقاله از سلول درماني برای مدلسازی و کنترل
جمعيت سلولهای سرطاني در بيمار مبتال به مالنوما استفاده کردهاند .در

عملكرد سلولهای سرطاني ميباشد .متغيرهای ديگر در اين مدل،
سلولهای کمکرسان ،CD8 ،6CD4سلولهای دندريتيک و IL-2

7

ميباشند .سادگي معادالت و در نظر نگرفتن تمام ارتباطات بين متغيرها از
معايب اصلي اين مدل بوده است .اين مدل توسط کاستيكليون و پيكلي

8

واقع مدلسازی بهگونهای انجام گرفته است که احتمال از بين رفتن
سلولهای ايمني بدن به حداقل برسد .در اين مدل تخمين پارامترها بر اساس
دادههای بيولوژيكي و با استفاده از روش "الگوريتم تقريب تصادفي انتظار

خون ،طحال و تومور .هر کدام از محفظهها به سه معادله ديفرانسيل توصيف

بيمار مبتال به سرطان مالنوما در نظر گرفته شده است .اين چهار متغير به

شدهاند .اين امر به معنای در نظر گرفتن سه متغير حالت ميباشد که شامل:

ترتيب سلولهای مالنومای تمايز يافته ،سلولهای مالنومای غير تمايزيافته،

سلولهای دندريتيک CTL ،های فعال و CTLهای خاطرهای ميشود .در

سلولهای ايمني  Tو نوعي سايتوکاين به نام 𝛼𝐹𝑁𝑇 ميباشند .نوآوری

اين مدل نقطه تعادل سيستم نيز محاسبه شده است و جمعيت سلولهای

اصلي اين مقاله ،در نظر گرفتن سلولهای ايمني در مدل بيانشده و درمان

سرطاني که به عنوان شرايط اوليه بيمار ميباشد ،بين مقادير 9.80  108

و کنترل سرطان مالنوما توسط رشد اين سلولها ميباشد .اين مدل توسط

نگرفتن معادله ديفرانسيل جدا برای بيان رفتار سلولهای سرطاني ميباشد.
اين مدل رياضي توسط دپيلز9و همكارانش ارائه شده است .در ] ،[10تاکيد
خيلي زياد بر اهميت مدلسازی برای درمان انواع سرطانها شده است .در
اين م قاله برای بيان ديناميک بدن بيمار مبتال به مالنوما تنها از يک رابطه
رياضي استفاده شده است و آن هم بيان رفتار سلولهای تومور در حين

دیآ بات و همكارانش ارائه شده است.
تعدادی از مدل رياضيهای مربوط به سرطان که تقريبا تمام سيستم
دفاعي بدن را مورد بررسي قرار دادهاند به شرح زير ميباشند :در ] ،[13از
 10متغير برای بيان سيستم دفاعي بدن استفاده شده است .اين متغيرها به
ترتيب ،سلولهای سرطاني ،سلولهای کشنده طبيعيCD8 ،13های موثر،14
15

سلولهای مبتدیCD4

CD4 ،های موثر ،IL-2 ،16سلولهای

عرضهکننده آنتيژن ،17سلولهای مبتدیCD4 ،CD4 18های موثر

19

2

12

Nikolov and Nenov
DIABATE et al
13
NK cell
14
Effector CD8
15
Naïve CD4
16
Effector CD4
17
Antigen presenting cell
18
Naïve CD4 foxp3
19
effector CD4 foxp3
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بيان شده است .در ] ،[9ديناميک بدن بيمار با سه محفظه بيان شده است:

حداکثر" انجام گرفته است .در اين مدل چهار متغير برای بيان ديناميک بدن

تا  9.82  108قابل تغيير ميباشد .يكي از معايب اصلي اين مدل در نظر

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

از معايب اصلي اين مدل ميباشد .اين مدل توسط يوری کوجن 4و

تاثير واکسن بر درمان مالنوما مورد بررسي قرار گرفته است .در واقع از
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ميباشند .در اين مدل نيز برای نمايش دقيقتر سلولهای سرطاني ،معادله

که برای هدف قرار دادن و از بين بردن سلولهای سرطاني استفاده ميشود.

ديفرانسيل جدا برای بيان عملكرد آنها در نظر گرفته شده است .با توجه به

نتايج شبيه سازی نشان داده است که اين مدل به خوبي پيشبيني الزم جهت

شبيهسازی که روی اين مدل انجام شده است ،سلولهای سرطاني کاهش

پاسخ به درمان سرطان را ارائه ميدهد و نقش اساسي در بهينهسازی و
9

پيدا کرده و به صفر رسيدهاند و ساير متغيرهای سيستم نيز روی مقدار نرمال

کارايي درمان را داشته است .اين مدل توسط جنر و همكارانش رائه شده

خود قرار دارند .متغيرهای اين مدل در حالت عدم تزريق دارو رفتار مطلوب

است.

کوينونز 1ارائه شده است .در ] ،[14ديناميک بدن بيمار مبتال به سرطان با

تاکنون وجود داشته است ،نوآوری اصلي اين مقاله ايجاد يک مدل رياضي

 10معادله ديفرانسيل توصيف شده است .عملكرد سلولهای دندريتيک،

از بيمار مبتال به سرطان مالنوما با در نظر گرفتن تعداد پارامترهای مهمتر و

 CTLو سلولهای تومور در سه مرحله بررسي شده است که اين امر باعث

بيشتر از مدلهای قبلي برای بيان ديناميک بدن بيمار ميباشد .مزيت اين

افزايش دقت در مدل بدست آمده ،ميشود .نتايج حاصل از شبيهسازی نشان

مدل رياضي نسبت به مدلهای پيشين ،نزديكي هر چه بيشتر آن به ديناميک

داده است که سلولهای تومور در مراحل ابتدايي شروع به افزايش کرده،

بدن بيمار مبتال به مالنوما در مرحله اوليه و پيچيدگي آن ميباشد .دليل

سپس کاهش پيدا ميکنند و به صفر ميرسند .در اين مدل برخي از ضرايب

کامل بودن مدل ارائه شده ،در نظر گرفتن  9پارامتر تاثيرگذار در سيستم

با استفاده از محدود کردن خطای بين مقدار واقعي و مقدار تخمين زده شده

دفاعي بدن بيمار مبتال به مالنوما ميباشد .در نظر گرفتن اين تعداد پارامتر

محاسبه شده است و برخي ديگر نيز از مقاالت پزشكي گرفته شدهاند .اما

تاثيرگذار در يک مدل ،در هيچ يک از مدلسازیهای پيشين از بيمار مبتال

در نظر نگرفتن برخي از ارتباطات بين متغيرها در معادالت و سادگي آنها،

به مالنوما ديده نشده است .الزم به ذکر ميباشد که تمامي متغيرها با توجه

از معايب اصلي اين مدل بوده است .اين مدل توسط بريانا دوکين 2ارائه شده

به تاييد پزشكان مربوطه در نظر گرفته شدهاند و لحاظ کردن تمامي آنها

است .در ] ،[15ديناميک بدن بيمار با  9معادله ديفرانسيل توصيف شده

در مدل ارائه شده الزم و ضروری ميباشد.

در نظر گرفته شده است .متغيرهای در نظر گرفته شده در اين مدل ،جمعيت

"الگوريتم ژنتيک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب" با نام اختصاری

سلولهای سرطانيNKcell ،ها ،سلولهای مبتدی CD8 ،CD8های

 NSGAIIاشاره کرد .که با استفاده از بازه حدودی در نظر گرفته شده

فعالشده ،3سلولهای دندريتيک ، IL-2 ،سلولهای تنظيمکننده،4T

برای هر يک از ضرايب با توجه به مقاالت] [42-18و همچنين تاييد

مبتدی ، 5CD4سلولهای کمکرسان نوع  ) Th1 6( 1ميباشند .اين مدل

پزشک ،بهترين مقدار برای هر ضريب توسط اين روش تخمين زده شده

دارای تاخير ميباشد و نتايج حاصل از شبيهسازی حاکي از آن ميباشد که

است .تخمين ضرايب توسط اين روش نيز در هيچ يک از مقاالت

در حالت تزريق دوز دارو سلولهای سرطاني کاهش پيدا کرده و به صفر

مدلسازی مالنوما انجام نگرفته است .همچنين برای بررسي صحت

مي رسند .اما در اين مدل نيز برخي از ارتباطات بين متغيرها در نظر گرفته

مدلسازی انجام شده و بررسي حساسيت پارامترهای مدل بر روی

نشده است .اين مدل توسط کوماالکي 7ارائه شده است .در ] ،[16مدل

خروجيهای آن ،از روش "ضريب همبستگي درجه جزئي" با نام

رياضي برای تعامل بين سلولهای ايمني بدن تومورهای سرطاني ارائه شده

اختصاری  PRCCاستفاده گرديده است .و رفتار مدل در حضور اعمال

است .درواقع ايده اصلي اين مقاله و مزيت مدل ارائه شده جايگزين ساختن

عدم قطعيت در پارامترهای مدل بررسي شده است.

سلولهای درماني 𝑇  𝐶𝐷4+به جای شيمي درماني برای حذف تومورهای

بخشهای بعدی مقاله به شرح زير ميباشد :در بخش دوم توضيحات

سرطاني ميباشد .متغيرهای درنظر گرفته شده در اين مدل ،سلولهای

کامل در ابطه با متغيرهای در نظر گرفته شده برای مدل رياضي و ارتباط

تومور ،سلولهای کشنده طبيعي و  𝐶𝐷8+ميباشند .در اين مقاله ضرايب

بين آنها بيان شده است .در بخش سوم در رابطه با نحوه تعيين ضرايب

برای دو بيمار تخمين زده شدهاند و نتايج حاصل از شبيهسازی نشان داده

معادالت توسط روش  NSGAIIتوضيحاتي ارائه شده است .در بخش

است که تغييرات  𝐶𝐷8+در هر لحظه ثابت بوده است .اين در حالي

چهارم عملكرد مدل رياضي و نتايج خروجي بيان شده است .در بخش پنجم

ميباشد که در رفتار مطلوب برای اين متغير ميبايست ابتدا روند افزايشي

نيز آناليز حساسيت و روش  PRCCتوضيح داده شدهاند و برای مدل ارائه

داشته باشند و سپس با حذف تومور سرطاني به يک مقدار ثابت برسند .اين

شده مورد بررسي قرار گرفتهاند .نتيجهگيری مقاله نيز در بخش ششم بيان

مدل توسط مخلوف و همكارانش 8ارائه شده است .در ] ،[17مدلسازی

شده است.

است .اين نوع ويروس يک آزمايش تجربي برای درمان سرطان ميباشد.
1
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رياضي از تعامل بين سلولهای سرطاني و ويروس انكوليتيک ارائه شده

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.6.3

است .در اين مدل نيز يک معادله ديفرانسيل جدا برای سلولهای سرطاني

از ديگر نوآوریهای اين مقاله ميتوان به تخمين ضرايب توسط روش

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

متناسب با عدم تزريق دارو از خود نشان نميدهند .اين مدل توسط الكساندر

با توجه به مدلهای رياضي که برای بيمار مبتال به سرطان مالنوما
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 -2مدل ریاضی
بهوجود آمدن تغيير غيرعادی بر روی اليه بيروني پوست يكي ازداليل
ايجاد سرطان پوست ميباشد .اين سرطان از شايعترين انواع سرطانها در
جهان ميباشد .خطرناکترين نوع سرطان پوست مالنوما ميباشد که در
صورت عدم تشخيص به موقع باعث مرگ بيمار خواهد شد] .[1قرارگيری
پوست در برابر اشعه فرابنفش خورشيد ،يكي از مهمترين عوامل ايجاد اين
نوع سرطان ميباشد .سرطان مالنوما در دو نوع بدخيم و خوشخيم وجود
دارد و بر اثر تغيير در مالنوسيتها (سلولهای رنگدانه پوست) اتفاق ميافتد
سيستم دفاعي يک بيمار مبتال به مالنوما در مرحله يک مدلسازی شده
است .عملكرد سيستم دفاعي بدن در مقابله با وارد شدن سلولهای سرطاني
را ميتوان به اين صورت عنوان کرد :در ابتدا تا زماني سلولهای سرطاني
وارد بدن نشدهاندCD8 ،های مبتدی در بدن وجود دارند که به صورت
غيرفعال ميباشند .با وارد شدن سلول سرطاني به بدن ،تبديل به  CTLشده
و خاصيت کشندگي پيدا ميکنند .سلولهای دندريتيک که در عدم حضور
سلول سرطاني حامل پروتئين خودی ميباشند ،با وارد شدن سلول سرطاني
حامل آنتيژنهای تومور خواهند بود و آنها را جهت ازبين رفتن به

شكل  :1بلوک دياگرام ارتباط بين متغيرهای سيستم با يكديگر(خط
کامل :تاثير مثبت ،خطچين تاثير منفي)

همانطور که در شكل( )1مشاهده ميشود ،هر متغير توسط يک رنگ
نشان داده شده است .خطهای صاف نشاندهنده تاثير مثبت متغير بر روی
ديگر متغيرها ميباشند و خطچينها نيز تاثير منفي متغير بر روی ديگر
متغيرها را نشان ميدهند نام پارامترها ،نام متغير مربوط به هر يک و واحد
آنها در جدول( )1بيان شده است.
جدول :1متغيرهای بيان شده برای مدل رياضي

CTLها عرضه ميکنند .خاصيت فعال شدن و کشندگي CTLها در اين
حالت اتفاق ميافتد .آنها از طريق ايجاد حفره به وسيله مواد مخرب و يا

متغير بيان شده در

نام متغير

اين مدل

آپوپتوزيست باعث مرگ سلولهای سرطاني ميشوندNK cell .ها که

سايتوتاکسيک -Tلنفوسيت

C

سلولهای کشنده طبيعي ميباشند ،خط اوليه دفاعي بدن را تشكيل داده و

سلولهای دندريتيک

D

تومور آنتيژن

A

سلولکشنده طبيعي

NK

به محض وارد شدن سلول سرطاني به بدن ،به آن حمله ميکنند .اين سلولها
وابسته به سيستم دفاعي ذاتي بدن ميباشند و نياز به عرضه آنتيژن مثل
تنظيمکننده ميباشند و محيط را برای عملكرد بهتر CTLها و سلولهای
دندريتيک که خاصيت تهاجمي دارند مهيا ميکند .بنابراين هيچگاه از بين
نرفته و با ازبين رفتن سلول سرطاني نيز ،همچنان در بدن وجود دارند.

Th

CD4
اينترلوکين2

𝐼1

اينترلوکين4

𝐼2

آنتيبادی

Ab

CD8های مبتدی

N

آنتيبادی ترشح شده بر عليه تومور آنتيژنها در بدن انسان نيز به عنوان
دارو عمل کرده و نقش بسيار موثری در از بين رفتن سلولهای سرطاني
دارد].[3

از نوآوریهای اصلي اين مقاله در نظر گرفتن دو متغير مهم ديگر در
توصيف ديناميک بدن بيمار مبتال به مالنوما با توجه به نظر پزشک

آن ها اشاره شده است ،استفاده شده است .اين پارامترها به عنوان سيستم

سلولهای کشنده طبيعي( NKCها) و کمکرسان  IL-4ميباشند.

دفاعي در عملكرد سلولهای سرطاني بسيار موثر ميباشند .مزيت اصلي اين

 NKCها به طور طبيعي در بدن هر فردی وجود دارند و به محض ورود

مدل در مقايسه با ديگر مدلهای ذکر شده برای بيمار مبتال به سرطان مالنوما

سلولهای سرطاني ،اين سلولها سريعتر از سلولهای ايمني بدن ()CTL

ميتوان به در نظر گرفتن تعداد متغيرهای بيشتر برای بيان ديناميک بدن بيمار

فعال شده و سعي ميکنند سلولهای سرطاني را از بين ببرند .اين امر دليل

مبتال به سرطان مالنوما اشاره کرد که اين امر باعث نزديكي هر چه بيشتر

درنظر گرفتن اين متغير در مدل ارايه شده ميباشد IL-4 .نيز همانند IL-

مدل بيان شده به مدل بيمار واقعي خواهد شد .از ديگر مزايای اين مدل

 2خاصيت کمکرساني و آمادهسازی شرايط برای عملكرد هر چه بهتر

ميتوان به تقويت سيستم ايمني بدن بيمار و ايمونوتراپي نيز اشاره کرد.

 CTLها و سلولهای دندريتيک را دارا ميباشند .به همين دليل با توجه

بلوک دياگرام مربوط به تاثير متغيرهای مدل بر روی يكديگر در شكل()1

به نظر پزشک در نظر گرفتن هر دو کمکرسان در مدلسازی بيان شده

قابل مشاهده ميباشد.

ضروری ميباشد .بنابراين در نظر گرفتن اين دو متغير در مرحله اوليه

مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400
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برای بيان عملكرد مدل رياضي از  9پارامتر تاثيرگذار که در باال نيز به

ميباشد که در مدلسازیهای پيشين در نظر گرفته نشدهاند .اين دو متغير

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.6.3

CTLها ندارندCD4 .ها به همراه  IL-2و IL-4به عنوان کمکرسان و

سلولهایکمکرسان

واحد

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28
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بيماری بسيار از نظر پزشكان حائز اهميت بوده و باعث نزديكي هر چه

-2سلولهای دندريتيک:)DC(1

بيستر رفتار مدل ارايه شده به ديناميک بدن بيمار واقعي خواهد شد.

𝐷𝑑

از جمله مواردی که در مدلهای پيشين در نظر گرفته شدهاند اما در

()2

مدل ارايه شده ضروری نبودهاند نيز ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

= (𝛼𝐷1 𝐷) − (𝛼𝐷2 𝐷) + (𝛼𝐷3 𝐶) + (𝛼𝐷4 𝐴) +
𝑡𝑑
) (𝛼𝐷5 𝐼1 ) + ( 𝛼𝐷6 𝐼2

يكي از اين موارد ،در نظر گرفتن دو محفظه تزريق و پوست برای

رابطه فوق بيانگر تغييرات عملكرد سلولهای دندريتيک در يک بيمار

بيمار مبتال به مالنوما ميباشد .در مدل ارايه شده به دليل اينكه مدلسازی

مبتال به سرطان مالنوما ميباشد .اين سلولها با توجه به جمله دوم رابطه

با استفاده از سيستم دفاعي بدن و بدون تزريق خارجي انجام ميگيرد،

رشد آنها کاهش پيدا کرده و به مقدار ثابت ميرسند ] .[8,7اين رابطه

نيازی به لحاظ کردن اين مورد نبوده است .همچنين در مقاله] [4نيز،

در جمله دوم اين معادله نشان داده شده است .برای بهبود معادله ارائه

مدلسازی برای مرحله عمل جراحي و برداشتن توده سرطاني انجام گرفته

شده در ] [8,7جملههای بعدی در به رابطه( )2اضافه گرديدند .به طور

است .بنابراين متغيرهای در نظر گرفته شده از جمله چگالي سلولهای

متقابل تغييرات ميزان CTLها نيز ،تاثير مثبت بر روی سلولهای

اندوتليال ،چگالي بافت مرده و ...نيز برای مراحل باالی اين بيماری

دندريتيک خواهد داشت که اين امر در جمله سوم معادله فوق (

ميباشند و برای مدلسازی در مرحله اوليه ضروری نميباشند .بنابراين

)  ) ( D 3Cقابل مشاهده ميباشد .سلولهای دندريتيک عرضهکننده و

ميتوان اين طور بيان کرد که مدل رياضي ارايه شده در اين مقاله برای

حملکننده تومور آنتيژن به CTLها ميباشند ،بنابراين تغييرات

بيان ديناميک بدن بيمار مبتال به مالنوما در مرحله اوليه نسبت به مدلهای

سلولهای سرطاني نيز بر روی سلولهای دندريتيک تاثير مثبت خواهد

پيشين کاملتر ميباشد و با توجه به اينكه مراحل مختلف برای سرطان

داشت که در جمله چهارم معادله فوق( ) ) ( D 4 Aنمايش داده شده

مالنوما وجود دارد ،رفتار اين مدل به ديناميک بدن بيمار واقعي در مرحله

است IL-2 .و  IL-4به عنوان کمکرسان ميباشند و وظيفه آنها

اوليه نزديکتر ميباشد.

آمادهسازی محيط برای عملكرد بهتر CTLها ميباشد .اين دو بر روی

معادالت سيستم در روابط ( )1تا ( )9بيان شدهاند:

سلولهای دندريتيک تاثير مثبت خواهند داشت که اين تاثير در دو جمله
آخر معادله فوق قابل مشاهده ميباشند.

 -1سايتوتاکسيک -Tلنفوسيت ):(CTL

-3تومور آنتيژن:(TA)2

= 𝛼𝐶1 − (𝛼𝐶2 𝐶) + (𝛼𝐶3 𝐷) + (𝛼𝐶4 𝐴) +

()1

𝐶)𝑁 (𝛼𝐶8

𝐴
)) +
)𝐶 (𝛼𝐶7

𝐶𝑑

در بدن توليد ميشوند ]  [3و بر طبق جمله دوم معادله فوق ) ( c 2 C

] [3رشد آنهاکم شده و در نهايت به مقدار ثابت ميرسند .برای عملكرد
بهتر اين معادله و نزديک شدن آن به ديناميک بدن بيمار واقعي جملههای
بعدی در معادله فوق به معادله ارائه شده برای  CTLدر مقاله ]  [3اضافه
گرديدند .جزئيات آنها بدين شرح ميباشد :در تغييرات سلولهای
دندريتيک به دليل عرضه آنتيژن بيشتر ،بر افزايش اين سلولها تاثيرگذار

خواهد بود که در جمله سوم معادله فوق( ) ) ( c 3 Dنشان داده شده
است .به دليل خاصيت کشندگي اين سلولها در حذف سلول سرطاني،

تغييرات سلولهای سرطاني نيز در افزايش و يا کاهش CTLها تاثيرگذار
خواهد بود .جمله چهارم معالدله فوق ( ) ) ( c 4 Aبيانکننده اين
موضوع ميباشد IL-2 .و  IL-4به عنوان کمکرسان ميباشند .به همين
)  ( c 5 I1 I 2قابل مشاهده ميباشد .دو جمله آخر معادله فوق نيز به

ترتيب بيانگر تاثير سلولهای سرطاني در حذف CTLها و تاثير مثبت
CD8های مبتدی در افزايش ميزان CTLها ميباشد.
Dendritic Cells

1

معادله فوق بيانگر تغييرات عملكرد سلولهای سرطاني در بيمار

مبتال به سرطان مالنوما ميباشد .در اين معادله جمله اول( )( A1 A

) بيانگر رشد سلولهای سرطاني در بدن ميباشد]  .[3با رشد سلول
سرطاني عوامل سيستم دفاعي بدن وارد عمل شده و تالش بسيار زياد
جهت از بين بردن سلول سرطاني انجام ميدهند .در معادله فوق نيز
تاثير اين عوامل با ضريب منفي قابل مشاهده ميباشد .جمله دوم اين

معادله(  [3 ]) ( A 2 C ) Aنمايشگر خاصيت کشندگي CTLها در
حذف سلولسرطاني ميباشد .برای بهبود معادلهای که در ]  [3جهت
بيان رفتار تومور آنتيژنها ارائه شده است ،با نظر پزشک جملههای
بعدی به معادله( )3اضافه گرديدند .افزايش سلولهای دندريتيک نيز
بر کاهش سلولهای سرطاني تاثيرگذار خواهد بود که در جمله سوم

رابطه فوق(  ) ( A3 D) Aنمايش داده شده است .با ورود سلول

سرطاني آنتيبادی بر عليه تومور آنتيژن در بدن فرد ترشح شده که
به سلولهای سرطاني ميچسبند و باعث ازبين رفتن آنها ميشوند.

تاثير آنتي بادی در چهارمين جمله معادله فوق(  ) ( A 4 Ab) Aقابل
مشاهده ميباشد .سلولهای کشنده طبيعي نيز که وابسته به سيستم

Tumor Antigen
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خاطر تاثير مثبت بر روی CTLها خواهند داشت .اين تاثير در جمله

()3

= (𝛼𝐴1 𝐴) − (𝛼𝐴2 𝐶)𝐴 − (𝛼𝐴3 𝐷)𝐴 −
𝑡𝑑
) (𝛼𝐴4 𝐴𝑏 )𝐴 − (𝛼𝐴5 𝑁𝐾)𝐴 − (𝛼𝐴6 𝐼1 + 𝛼𝐴7 𝐼2
] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.6.3

رابطه فوق بيانگر تغييرات CTLها ميباشدCTL .ها با نرخ ثابت  c1
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𝐴𝑑

𝑡𝑑

( (𝛼𝐶5 𝐼1 𝐼2 ) − (𝛼𝐶6

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

در مرحله اوليه انجام گرفته است ،و همچنين حذف سلولهای سرطاني

فوق ( ) ) ( D1 Dدر بدن توليد ميشوند .توسط رابطه ( )) ( D 2 D
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ايمني ذاتي ميباشند ،با ورود سلول سرطاني به بدن سريعتر از CTLها
وارد عمل شده و باعث حذف آنها ميشوند .اين تاثير در جمله پنجم

متوقف ميشود و به مقدار ثابت رسيده و يا کاهش مييابند که در جمله (

)  [13]) ( I 14 I1قابل مشاهده ميباشد .به دليل قابليت تكثير و فعالسای

معادله فوق(  ) ( A5 NK ) Aديده ميشود .جمله اخر معادله فوق،

 IL-2در مهيا سازی شرايط برای عملكرد CTLها ،تغييرات آنها(CTLها)

بيانگر تاثير منفي کمکرسانهای  IL-2و  IL-4بر روی سلولهای

نيز در افزايش  IL-2تاثيرگذار خواهد بود که اين امر در جمله آخر معادله

سرطاني ميباشد.

فوق قابل نمايش ميباشد.
 -7اينترلوکين:(IL-4)24

-4سلولکشنده طبيعي):(NKC
𝐾𝑁𝑑

()4

= 𝛼𝑁𝐾1 − (𝛼𝑁𝐾2 𝑁𝐾) + (𝛼𝑁𝐾3 𝐼1 ) +
𝑡𝑑
)𝐴 (𝛼𝑁𝐾4 𝐼2 ) + ( 𝛼𝑁𝐾5

سرطان مالنوما ميباشد .اين سلولها با نرخ ثابت   NK 1در بدن توليد
ميشوند] [13و همانطور که در جمله دوم معادله فوق نشان داده شده
است ،رشد اين سلولها توسط رابطه )  ( NK 2 NKنيز در بدن
کاهش پيدا کرده و به مقدار ثابت ميرسند ] .[13جملههای بعدی
معادله فوق با توجه به نظر پزشک و تاثيرگذاری متغيرها بر روی
يكديگر اضافه شدهاند .جمله سوم و چهارم معادله فوق بيانگر تاثير
کمکرسانهای  IL-2و IL-4ميباشند .که محيط را برای عملكرد هر
چه بهتر سلولهای کشنده طبيعي در حذف سلولهای سرطاني مهيا

ميکنند .جمله آخر در معادله فوق( ) ) ( NK 5 Aبيانگر تاثير تغييرات
سلولهای سرطاني در افزايش سلولهای کشنده طبيعي ميباشد.

()7

)𝐴𝐼23 +

)𝐷 (𝛼𝐼25 𝐶) + (𝛼𝐼26

معادله فوق ،بيانگر عملكرد  IL-4در بدن و در حضور سلول سرطاني
ميباشد .اولين جمله در اين معادله بيان کننده توليد  IL-4با تاثيرپذيری
از سلولهای سرطاني ميباشد .جمله دوم معادله فوق نيز کاهش يا توقف
افزايش  IL-4را نشان ميدهد𝐶𝐷4+ .ها نيز در توليد  IL-4نقش دارد
که در جمله سوم معادله فوق( ) ) ( I 21Thقابل نمايش ميباشد.

تغييرات CTLها و سلولهای دندريتيک نيز به دليل خاصيت
کمکرساني  IL-4در مهيا سازی شرايط برای عملكرد آنها در افزايش
 IL-4موثر ميباشند که در دو جمله آخر معادله فوق نشان داده شدهاند.
 -8آنتيبادی:3
)𝐴 = (𝛼𝐴𝑏1 𝐴𝑏) − (𝛼𝐴𝑏2 𝐴𝑏) + (𝛼𝐴𝑏3

()8

 -5سلولهای کمکرسان :𝐶𝐷4+

𝑏𝐴𝑑
𝑡𝑑

معادله فوق بيانگر آنتيبادیهای ترشح شده برعليه تومور
𝑑𝑇ℎ

()5

)𝐴 𝐼

𝑡𝑑

= 𝛼 𝑇ℎ1 − (𝛼 𝑇ℎ2 𝑇ℎ) + (𝛼 𝑇ℎ3 𝐼1 ) +
) (𝛼 𝑇ℎ4 𝐼2
𝑡𝑑

ميشوند و بر طبق دومين جمله در معادله فوق ،توسط رابطه )( Th 2Th
رشد آنها کاهش پيدا کرده و به مقدار ثابت ميرسند] IL-2 .[8,7و IL-

 4نيز در افزايش ميزان 𝐶𝐷4+ها نقش دارند .اين امر در دو جمله آخر
معادله فوق نشان داده شده است.

آنتيژنها در داخل بدن برای حذف سلول سرطاني ميباشد .جمله اول
اين معادله( )) ( Ab1 Abتوليد خود به خودی آنتيبادی در بدن را

نشان ميدهد] .[3جمله دوم نيز( ) ) ( Ab 2 Abکاهش ميزان آنتيبادی
ترشح شده با حذف سلولهای سرطاني را نشان ميدهد] .[3تغييرات
ميزان سلولهای سرطاني نيز در افزايش ترشح آنتيبادی تاثير مثبت
خواهد داشت که در جمله آخر اين معادله نشان داده شده است .اين
بخش از معادله به معادله بيان شده برای آنتيبادی در ] [3اضافه شده
است.

 -6اينترلوکين:(IL-2)12

CD8 -9های مبتدی:

𝑑𝐼1

= 𝛼𝐼11 + (𝛼𝐼12 𝑇ℎ) + (𝛼𝐼13 𝐷) −
()6
𝑡𝑑
)𝐶 (𝛼𝐼14 𝐼1 ) + (𝛼𝐼15
معادله فوق ،بيانگر عملكرد  IL-2در بدن در حضور سلول سرطاني

ميباشد .در اين معادله IL-2 ،با نرخ ثابت   I 11در بدن توليد
ميشود]7و .[8برای بهتر شدن عملكرد  IL-2به عنوان کمکرسان در
حذف سلولهای سرطاني ،تاثيرگذاری  CTL ،𝐶𝐷4+ها و سلولهای

)(𝛼𝑁5 𝑇ℎ

معادله فوق بيانگر رفتار  Naïve CD8ميباشدددد .جمله اول و دوم
اين معدادلده بده ترتيدب توليدد و کداهش رشدددد Naïve CD8هدا را نشدددان
ميدهندد] .[3در تغييرات متغير ذکر شددددده  IL-4 ، IL-2و سدددلولهدای

دارد که در جمله دوم معادله فوق( ) ) ( I 12Thقابل نمايش ميباشد .سلول

دنددريتيدک نيز تداثيرگدذار ميبداشدددندد  .اين تداثيرگدذاری بددين ترتيدب

دندريتيک نيز در افزايش  IL-2تاثيرگذار خواهند بود که در سومين جمله

ميباشدد :جمله سدوم اين معادله کاهش Naïve CD8ها با توجه به IL-

( ) ) ( I 13 Dنشان داده شده است .با حذف سلول سرطاني رشد IL-2
)Interleukin-2 (IL-2
)Interleukin-4(IL-4

1

𝑡𝑑

4و با توجه به DCها را نشددان ميدهد .کاهش Naïve CD8ها با توجه
Anti body

2
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دندريتيک نيز در رابطه ( )6لحاظ گرديدند𝐶𝐷4+ .ها نيز در توليد  IL-2نقش

()9

)+

𝐼1
1+𝛼𝑁4 𝐼2

()+

𝐷
1+𝛼𝑁3 𝐼2

( = 𝛼𝑁1 − (𝛼𝑁2 𝑁) +

𝑁𝑑

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.6.3

در معادله فوق𝐶𝐷4+ ،ها با نرخ ثابت ) ( Th 2Thدر بدن توليد
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معادله فوق بيانگر عملكرد سلولهای کشنده طبيعي در بيمار مبتال به

𝛼(

= ( (𝛼𝐼22 2 ) − (𝛼𝐼24 𝐼2 ) + (𝛼𝐼21 𝑇ℎ) +

𝑑𝐼2
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بده  IL-2و بدا توجده بده  IL-4در جملده چهدارم معدادلده فوق قدابدل نمدايش
ميبداشددددد .آخرين جملده اين معدادلده نيز ،تداثير CD4+هدا در افزايش
 Naïve CD8را نشدان ميدهد .تمام معادالت سديسدتم در روابط ( )10تا
( )18قابل نمايش ميباشند.
= 𝛼𝐶1 − (𝛼𝐶2 𝐶) + (𝛼𝐶3 𝐷) +

()10

𝐴
)) +
)𝐶 (𝛼𝐶7

𝐶𝑑
𝑡𝑑

( (𝛼𝐶4 𝐴) + (𝛼𝐶5 𝐼1 𝐼2 ) − (𝛼𝐶6
𝐶)𝑁 (𝛼𝐶8
𝐷𝑑

()11

= 𝛼𝑁𝐾1 − (𝛼𝑁𝐾2 𝑁𝐾) +
𝑡𝑑
)𝐴 (𝛼𝑁𝐾3 𝐼1 ) + (𝛼𝑁𝐾4 𝐼2 ) + ( 𝛼𝑁𝐾5
= 𝛼 𝑇ℎ1 − (𝛼 𝑇ℎ2 𝑇ℎ) + (𝛼 𝑇ℎ3 𝐼1 ) +
𝑡𝑑
) (𝛼 𝑇ℎ4 𝐼2
= 𝛼𝐼11 + (𝛼𝐼12 𝑇ℎ) + (𝛼𝐼13 𝐷) −
)𝐶 (𝛼𝐼14 𝐼1 ) + (𝛼𝐼15

𝑡𝑑

)𝐴 𝐼

𝛼(

()16

)𝐴𝐼23 +

الگوريتم ،که از ميان آنها دب 2معروفتر از سايرين است ،نسخه دوم
آن را در سال  2002با نام اختصاری NSGA-IIارائه نمودند .اين

𝐴𝑑

= (𝛼𝐴1 𝐴) − (𝛼𝐴2 𝐶)𝐴 − (𝛼𝐴3 𝐷)𝐴 −
𝑡𝑑
(𝛼𝐴4 𝐴𝑏 )𝐴 − (𝛼𝐴5 𝑁𝐾)𝐴 − (𝛼𝐴6 𝐼1 +
) 𝛼𝐴7 𝐼2

= ( (𝛼𝐼22 2 ) − (𝛼𝐼24 𝐼2 ) +

پس از ارائه نسخه اول اين الگوريتم در سال  ،1995معرفي کنندگان اين

استفاده از اين الگوريتم به عنوان الگوی شكلگيری بسياری از

𝑑𝐼1

()15

الگوريتمهای شاخص و پرکاربرد در زمينه بهينهسازی چندهدفه است.

𝑡𝑑

𝑑𝑇ℎ

()14

الگوريتم ژنتيک چند هدفه با مرتبسازی نامغلوب يكي از

الگوريتم کاراييهای بسياری دارد اما در بين همه آنها ميتوان به

𝐾𝑁𝑑

()13

نامغلوب()NSGA-II

𝑑𝐼2
𝑡𝑑

)𝐷 (𝛼𝐼25 𝐶) + (𝛼𝐼26

الگوريتمهای بهينهسازی چندهدفه اشاره کرد .مزيت اصلي اين
الگوريتمها ،بهينه کردن همزمان چند تابع هدف ميباشد].[43

عملكرد اين الگوريتم به شرح زير ميباشد:
-1تعيين فاصله تراکمي 3به عنوان ويژگي جايگزين برای شيوههايي مانند
اشتراک برازندگي.
-2استفاده از عملگر انتخاب تورنومنت دودويي
-3ذخيره کردن جوابهای نامغلوب که در مراحل قبلي به دست
آمدهاند][43

𝑏𝐴𝑑

= (𝛼𝐴𝑏1 𝐴𝑏) − (𝛼𝐴𝑏2 𝐴𝑏) +
𝑡𝑑
)𝐴 (𝛼𝐴𝑏3

()17
()18

)+

𝐷
1+𝛼𝑁3 𝐼2

( = 𝛼𝑁1 − (𝛼𝑁2 𝑁) +
)) + (𝛼𝑁5 𝑇ℎ

𝑁𝑑
𝑡𝑑

𝐼1
1+𝛼𝑁4 𝐼2

(

][7,8و،[8
][7,8و7 ]A0 = 14.4 ،[8
][7,8و7 ] D0 = 0.1 ،[8
7 ]C0 = 2.4
]،[[7,8
]7 ] I10 = 2.4 ،[7,8و8
]7 ]Th0 = 0.1 ،[10و[8
[13 ]NK 0 = 0.004

] [3ميباشند.
][3] N 0 = 0 ،[3
][3]Ab0 = 0 ،[13
[13]I 20 = 2.4
شكل :2رتبه بندی جوابها بر اساس معيار پارتو ][44

 -3تعیین ضرایب ثابت معادالت
بعد از بدست آوردن معادالت سيستم و تعيين ارتباط بين متغيرها،
ضرايب ثابتي که اين متغيرها را به يكديگر مرتبط ميکنند بايد تعيين شوند.
در اين بخش به تعيين اين ضرايب و چگونگي نحوه بدست آوردن آنها
پرداخته شده است .ابتدا مقدارتقريبي برای اين ضرايب توسط مقاالت
پزشكي تعيين شدند که اين مقاالت در مراجع ] [18-42آورده شدهاند.
"الگوريتم ژنتيک چند هدفه با مرتبسازی نامغلوب" 1ميباشد .در زير

هدف ميباشند که ميبايست مينيمم گردند .جوابهای بدست آمده
برای رسيدن به اين هدف براساس نامغلوب بودن آنها رتبهبندی
ميشوند .جوابهای بهينه ابتدا مربوط به اولين رتبه 4ميشوند و در
صورت نياز دومين رتبه 5استفاده ميشود و به همين ترتيب ساير جوابها
مورد استفاده قرار ميگيرند .فاصله ازدحامي برای جوابهای مناطق
خلوتتر ،بيشتر و در مناطق پرجمعيت کمتر ميباشد .بايد توجه داشت

توضيح مختصری در رابطه با اين الگوريتم ارائه شده است].[43
Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
Deb
3
Crowding Distance
2
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سپس برای تخمين آنها از يكي از روشهای هوش مصنوعي به نام روش

همانطور که در شكل( )2مشاهده ميشود 𝐹1 (𝑥) ،و )𝑥(  𝐹2توابع

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.6.3

شدددرايط اوليده در نظرگرفتده برای بيمدار مبتال بده سدددرطدان مالنومدا،

1

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

()12

= (𝛼𝐷1 𝐷) − (𝛼𝐷2 𝐷) + (𝛼𝐷3 𝐶) +
) (𝛼𝐷4 𝐴) + (𝛼𝐷5 𝐼1 ) + ( 𝛼𝐷6 𝐼2
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که اين فاصله فقط بين اعضای يک رتبه 1تعريف ميشود .شكل()3
مراحل کاری  NSGA-IIرا نشان ميدهد].[43

()19

𝑐𝑜𝑠𝑡𝐶𝑇𝐿 = |𝐶𝑀𝑒𝑙𝑎𝑛𝑜𝑚𝑎𝑛𝑒𝑤 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 −
| 𝑙𝑒𝑑𝑜𝑚 𝑑𝑙𝑜𝑎𝑚𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑀𝐶

()20

= 𝑛𝑒𝑔𝑖𝑡𝑛𝐴 𝑟𝑜𝑚𝑢𝑇 𝑡𝑠𝑜𝑐
| 𝑙𝑒𝑑𝑜𝑚 𝑑𝑙𝑜𝑎𝑚𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑀𝐴 |𝐴𝑀𝑒𝑙𝑎𝑛𝑜𝑚𝑎𝑛𝑒𝑤 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 −
= 𝑦𝑑𝑜𝑏𝑐𝑜𝑠𝑡𝐴𝑛𝑡𝑖−

()21

|𝐴𝑏𝑀𝑒𝑙𝑎𝑛𝑜𝑚𝑎𝑛𝑒𝑤 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 −
| 𝑙𝑒𝑑𝑜𝑚 𝑑𝑙𝑜𝑎𝑚𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑀𝑏𝐴

()22

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑁𝑎𝑖𝑣𝑒 𝐶𝐷8 = |𝑁𝑀𝑒𝑙𝑎𝑛𝑜𝑚𝑎𝑛𝑒𝑤 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 −
| 𝑙𝑒𝑑𝑜𝑚 𝑑𝑙𝑜𝑎𝑚𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑀𝑁

بدست امده از مدل رياضي مطرح شده در اين مقاله و خروجي محاسبه
شده از مدل رياضي مرجع] [3ميباشد .ضرايب تخمينزده شده توسط

شكل :3مراحل کار [45] NSGA-II

همانطور که در شكل فوق نشان داده شده است ،ابتدا جوابها بر
اساس رتبه طبقهبندی ميشوند و سپس بر اساس فاصله ازدحامي جوابها
انتخاب ميشوند که هر چقدر اين فاصله کمتر باشد ،جوابها بهتر خواهند
بود .در انتها نيز به دليل اينكه اندازه جمعيت جديد با جمعيت اوليه بايد برابر
باشد ،تعدادی از جوابها حذف ميشوند].[43

روش  NSGA-IIبه همراه مقادير بدست آمده از مقاالت پزشكي در
جدول( )2قابل نمايش ميباشند.
به طور کلي در اين مقاله برای تخمين بهتر پارامترهای مدل از يكي از
روشهای بهينهسازی چند هدفه به نام روش "الگوريتم ژنتيک چند هدفه
با مرتب سازی نامغلوب" با نام اختصاری  NSGAIIاستفاده گرديده
است .در اين روش چند تابع هدف ميبايست به طور همزمان مينيمم

 -3-1-1تعیین ضرایب سیستم توسط روش NSGA-II

گردند .برای تعيين توابع هدف ابتدا مدل رياضي بيان شده از بيمار مبتال

اين مقاله چهار تابع هزينه بيان شده است که بايد همزمان مينيمم گردند.

چهار خروجي که دقيقا منطبق بر متغيرهای در نظر گرفته شده در اين

برای اينكه عملكرد مدل رياضي مطرح شده به عملكرد سيستم دفاعي

مقاله ميباشند ،برای محاسبه تابع هدف در هر لحظه در نظر گرفته

بدن يک بيمار مبتال به سرطان مالنوما نزديکتر شود ،برای تعيين توابع

شدهاند .روند کار الگوريتم  NAGAIIدر تعيين ضرايب مدل بدين

از خروجيهای مدل رياضي بيمار مبتال به سرطان مالنوما ارائه شده در

صورت ميباشد که ابتدا برای پنجاه تا ضريب ذکر شده در مدل ،با توجه

مرجع] [3استفاده شده است .سعي بر اين شده است که تا حد زيادی

به مقاالت] [42-18و همچنين تاييد پزشک رنج تغييرات(مقدار مينيمم

اختالف بين عملكرد مدل رياضي مطرح شده با مدل رياضي ارائه شده

و ماکزيمم) و مقدار اوليه تعيين ميگردد .سپس معادالت با در نظر

در مرجع] [3مينيمم شود .از چهار خروجي اين مقاله که منطبق با مدل

گرفتن ضرايب اوليه توسط الگوريتم ،با استفاده از دستور  odeحل

رياضي مطرح شده ميباشد ،به منظور تعيين توابع هزينه استفاده شده

ميشوند .پس از حل معادالت برای محاسبه توابع هدف ،نتايج خروجي

مبتدی ميباشند .تعيين ضرايب بدين صورت انجام شده است که ابتدا

ميگردند .آنقدر ضرايب مختلف در بازههای بيانشده توسط الگوريتم

مدل رياضي ارائه شده در مرجع] [3شبيهسازی شده است و نتايج حاصل

گذاشته ميشوند تا زماني که هر چهار تابع هدف کمترين مقدار خود را

از تغييرات خروجي آن ذخيره شده است .مقادير اوليه بر اساس مقاالت

داشته باشند .بنابراين ميتوان اينطور بيان کرد که دادههای در نظر گرفته

پزشكي برای ضرايب تعيين شده است .معادالت ارائه شده در اين مدل

شده برای محاسبه توابع هدف ،در واقع دادههای آموزش دادهشده از قبل

توسط اين ضرايب حل ميشوند و نتايج حاصل از خروجي( ،CTLتومور

ميباشند که در زمان تعيين ضرايب مدل از آنها استفاده شده است .پس

آنتيژن ،آنتيبادی و CD8های مبتدی) با نتايج مدل رياضي] [3مقايسه

از تعيين ضرايب ،معادالت ديفرانسيل ارايهشده برای بيمار مبتال به مالنوما

ميشوند .اختالف بين اين خروجيها ميبايست مينيمم گردد ،بنابراين

حل شدهاند و نتايج حاصل از رفتار هر يک از متغيرهای در نظرگرفته

تمام ضرايب سيستم که به عنوان متغير ميباشند آنقدر تغيير خواهند کرد

شده در شكل( )4به نمايش گذاشته شده است .همانطور که بيان گرديد

که اين اتفاق بيفتد و هر چهار خروجي همزمان مينيمم گردند .در نهايت

شرايط اوليه بيمار نيز بر اساس مقاالت پيشين و نظر پزشک تعيين شدهاند.

ضرايب بدست آمده به عنوان ضرايب اصلي سيستم در نظر گرفته شوند.

جدول :2ضرايب تخمينزده شده توسط روش NSGA-II

توابع هزينه در معادالت( )19تا ( )22قابل مشاهده ميباشند.
Front
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است .اين چهار خروجي  ،CTLتومور آنتيژن ،آنتيبادی و CD8های

با نتايج ذخيره شده برای چهار خروجي بيانشده در مقاله ] [3مقايسه

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.6.3

برای تعيين ضرايب سيستم ابتدا ميبايست توابع هزينه تعيين گردند .در

به مالنوما در مقاله ] [3پيادهسازی و نتايج خروجي آن ذخيره شده است.

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

در تمام معادالت فوق ،تابع هزينه بر اساس اختالف ميان خروجي
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ضریب

توضیح ضریب

 c1

نرخ توليد CTLها

تعیین ضرایب توسط
NSGAII
(body،TA ،CTL

 NK 4
واحد

)Naïve CD8 ، anti

c2
 c3
c4

در بدن
نرخ حذف CTLها
در بدن
نرخ تاثير DCها بر
روی CTLها

 NK 5

0.0499

day −1

0.9948

day −1

0.0915

day −1𝑐𝑒𝑙𝑙 −1

1.1314

𝑑𝑎𝑦 −1

نرخ تاثير تومور

نرخ تاثيرIL-
2و  IL-4بر روی

0.4435

𝑑𝑎𝑦 −1

CTLها

c6

 I 11

نرخ تاثير تومور
آنتيژن بر حذف

𝑑𝑎𝑦 −1

 I 13

CTLها

c7

Th 2

 I 12
0.6646

نرخ تاثير CTLها در
حذف  CTLتوسط

0.25

𝑑𝑎𝑦 −1

 I 14

تومور آنتيژن

 c8

 I 15

نرخ تاثير Naïve
CD8ها بر روی

−4

4.0449  10

−1

𝑦𝑎𝑑

 I 21

CTLها

 D1
 D2
 D3
 D4

نرخ توليد DCها در
بدن
نرخ حذف DCها
در بدن
رخ تاثيرCTLها بر
روی DCها

2.2234 10−6

𝑑𝑎𝑦 −1

 I 22
0.4503

2.4307 10−6

𝑑𝑎𝑦 −1𝑐𝑒𝑙𝑙 −1
𝑑𝑎𝑦 −1

نرخ تاثير تومور
آنتيژن بر روی

 I 25

 D6

 A1

روی DCها
نرخ تاثير  IL-4بر
روی DCها

0.8616

𝑑𝑎𝑦 −1

0.7590

𝑙𝑚 𝜇𝑔⁄𝑑𝑎𝑦.

0.7777

𝑦𝑎𝑑𝑚2⁄

 I 26
 Ab1

نرخ توليد
تومور آنتيژن در

 Ab 2

بدن

 A2
 A3
 A4
 A5
 A6

 NK 1
 NK 2

 NK 3

روی تومور آنتيژن
نرخ تاثير DCها بر
روی تومور آنتيژن
نرخ تاثير آنتيبادی بر
روی تومور آنتيژن
نرخ تاثير NKCها بر
روی تومور آنتيژن
نرخ تاثير  IL-2بر
روی تومور آنتيژن
نرخ تاثير  IL-4بر
روی تومور آنتيژن
نرخ توليد NKCها
در بدن
نرخ حذف NKCها
در بدن
نرخ تاثير  IL-2بر
روی NKCها

1.6736 10−7

𝑙𝑢𝑐𝑒𝑙𝑜𝑚𝑑𝑎𝑦 −1

0.5000

در بدن
نرخ حذف CD4ها

0.1703

در بدن
نرخ تاثير  IL-2بر

0.2173

روی CD4ها
نرخ تاثير  IL-4بر

0.03

روی CD4ها
نرخ توليد  IL-2در

280

بدن
نرخ تاثير CD4ها بر
روی IL-2
نرخ تاثير DCها بر
روی IL-2

5.9146 10−5
2.3798 10−6

نرخ حذف  IL-2در

0.2440

بدن
نرخ تاثير CTLها بر
روی IL-2

1.7174 10−13

نرخ تاثير CD4ها بر

1.4267

روی IL-4

𝑑𝑎𝑦 −1𝑚𝑚3
𝑑𝑎𝑦 −1
𝑙𝑚 𝑛𝑔⁄𝑑𝑎𝑦.
𝑑𝑎𝑦 −1
𝑑𝑎𝑦 −1𝑚𝑙−1
𝑙𝑚 𝑛𝑔⁄𝑑𝑎𝑦.
𝑙𝑚 𝑛𝑔⁄𝑑𝑎𝑦.
𝑑𝑎𝑦 −1𝑚𝑚−3
𝑑𝑎𝑦 −1𝑐𝑒𝑙𝑙 −1
,
−1

𝑦𝑎𝑑

نرخ توليد  IL-4در
بدن توسط تومور

0.8655

𝑑𝑎𝑦 −1

 Ab3

نرخ توليد  IL-4در

0.2834

بدن
نرخ حذف  IL-4در

0.0253

بدن
نرخ تاثير CTLها بر

−4

2.3149 10

−7

1.1007 10

روی IL-4
نرخ تاثير DCها بر
روی IL-4
نرخ توليد آنتيبادی

0.2662

در بدن
نرخ حذف آنتيبادی

0.0150

در بدن

𝑑𝑎𝑦 −1
𝑑𝑎𝑦 −1
−1

𝑦𝑎𝑑

−1

𝑦𝑎𝑑

−1

𝑦𝑎𝑑

−1

𝑦𝑎𝑑

نرخ تاثير آنتيژن
تومور بر روی

2.4464

𝑙𝑚𝑛 𝑐𝑒𝑙𝑙 ⁄𝑑𝑎𝑦.

آنتيبادی

1 10−12

𝑑𝑎𝑦 −1

0.1870

𝑑𝑎𝑦 −1

1.5926

𝑑𝑎𝑦 −1

0.7904

𝑑𝑎𝑦 −1

 N1
N2

نرخ توليد Naïve

−6

9.1868 10

−4

8.8374  10

CD8ها در بدن
نرخ حذف Naïve
CD8ها در بدن

𝑙𝑚𝑛 𝑐𝑒𝑙𝑙 ⁄𝑑𝑎𝑦.
𝑑𝑎𝑦 −1

ضريب کاهش Naï

N3

ve CD8ها با توجه
به  IL-4و با توجه به

0.1

𝑑𝑎𝑦 −1

DCها

8.7498 10−7
0.2419

4.5180 10−8
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𝑑𝑎𝑦 −1
𝑑𝑎𝑦 −1

ضريب کاهش Naï

N4

N5

ve CD8ها با توجه

0.1

به  IL-4و با توجه به
IL-2
نرخ تاثير CD4ها بر
روی Naïve CD8

0.0049

𝑑𝑎𝑦 −1

𝑙𝑚 3⁄𝑑𝑎𝑦.

𝑙𝑚 𝑛𝑔⁄𝑑𝑎𝑦.
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 A7

نرخ تاثيرCTLها بر

0.5361

𝑑𝑎𝑦 −1

نرخ توليد CD4ها

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.6.3

 D5

نرخ تاثير  IL-2بر

 I 23

𝑙𝑢𝑐𝑒𝑙𝑜𝑚𝑑𝑎𝑦 −1

DCها

آنتيژن بر روی

0.1096

𝑑𝑎𝑦 −1

آنتيژن

 I 24
0.1731

نرخ تاثير تومور

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

 c5

Th1

Th 4

 CTLها

روی NKCها

NKCها

Th 3

آنتيژن بر روی

نرخ تاثير  IL-4بر

5.4860 10−4

𝑙𝑚 𝑛𝑔⁄𝑑𝑎𝑦.
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جدول فوق ضرايب نهايي بعد از تخمين توسط روش  NSGAIIرا
نشان ميدهد.

رياضي بيمار مبتال به سرطان مالنوما و نتايج حاصل از شبيهسازی در
شكل( )4نشان داده شده است.

 -4عملکرد مدل و نتایج خروجی
بعد از تعيين ضرايب سيستم توسط روش  ،NSGA-IIعملكرد سيستم
با در نظرگرفتن اين ضرايب شبيهسازی شد .عملكرد تمام متغيرهای مدل

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

با توجه به شكل(:)4
نمودار( ،)Aبيانگر عملكرد CTLها ميباشد .همانطور که در اين

داشته و سپس روی مقدار ثابتي نوسان خوهند داشت .اين امر از نظر
پزشكان با واقعيت سازگاری کمتری دارد.

نمودار نشان داده شده است ،با ورود سلولهای سرطاني CD8های

نمودار( ،)Cنمايشدهنده عملكرد سلولهای سرطاني ميباشد .با حمله

مبتدی فعال شده و خاصيت کشندگي پيدا ميکنند و تبديل به CTL

سيستم دفاعي به اين سلولها رشد آنها متوقف شده و کاهش پيدا

ميشوند .اين سلولها تا حذف کامل سلولهای سرطاني شروع به افزايش

ميکنند و در نهايت از بين ميروند .در مقاله ] [3نيز سلولهای سرطاني

ميکنند و با از بين رفتن سلول سرطاني رشد آنها متوقف شده و به يک

ابتدا کمي رشد پيدا کرده ،سپس کاهش يافته و به صفر ميرسند.

مقدار ثابت ميرسند .بر اساس آنچه که در مقاله ] [3نيز از نتايج

نمودار( ،)Dبيانکننده عملكرد NK cellها ميباشد .همانطور که ذکر

شبيهسازی بدست آمده است CTL ،ها ابتدا افزايش يافته و سپس به

شد ،اين سلولها جزء سيستم دفاعي ذاتي بدن ميباشند و با ورود سلول

مقدار ثابت ميرسند.

سرطاني به سرعت وارد عمل ميشده و به آنها حمله ميکنند .بنابراين

ورود سلولهای سرطاني ،اين سلولها نيز که حامل تومور آنتيژن برای

اين موضوع به خوبي نشان داده شده است .در نتايج شبيهسازی در مقاله

عرضه به CTLها ميباشند ،ابتدا افزايش پيدا کرده و سپس با حذف

] [13نيز روند افزايشي وجود دارد اما برای سرعت اين افزايش به دليل

سلولهای سرطاني رشد آنها متوقف شده و به مقدار ثابت ميرسد.

عدم در نظر گرفتن  CTLبه عنوان متغيرهای مدل نميتوان مقايسهای

سلولهای دندريتيک رشدی نرمتر نسبت به CTLها دارند .اما در مدل

انجام داد.

رياضي ارائه شده در مقاالت ]7و [8سلولهای دندريتيک روند افزايشي

مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400
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نمودار( ،)Bنمايشگر عملكرد سلولهای دندريتيک ميباشد .با

افزايش اين سلولها زودتر از CTLها اتفاق ميافتد .در اين نمودار نيز

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.6.3

شكل :4عملكرد تمام متغيرهای مربوط به مدل رياضي بيمار مبتال به سرطان مالنوما
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نمودار( ،)Eعملكرد  CD 4+های مبتدی را در حضور سلولهای

پارامترهايي که از اهميت کمتری برخوردارند کنار گذاشته شوند .برای

سرطاني نشان ميدهد .اين سلولها به عنوان کمکرسان ميباشند و به

انجام اين امر از روشهای مختلف در تحليل حساسيت استفاده ميشود.

کمک  IL-2و IL-4شرايط محيطي را برای عملكرد هر چه بهتر

يكي از اين روشها "ضريب همبستگي درجه جزئي " با نام
2

سلولهای کشنده  CTLو  NK cellمهيا ميکنند .بنابراين مقدار آنها

اختصاری PRCCميباشد] .[44,3برای مدل رياضي ارائه شده در اين

افزايش پيدا کرده و به مقدار ثابت ميرسد و هيچگاه از بين نميروند.

مقاله ،از اين روش جهت تحليل ميزان حساسيت مدل به پارامترها و

اين امر در اين نمودار قابل مشاهده ميباشد .در مقاالت ]7و [8نيز روند

شناسايي پارامترهای تاثيرگذار استفاده شده است.

تغييرات  CD 4+های مبتدی همانند مدل ارائه شده در اين مقاله

 -5-1روش ضريب همبستگي درجه جزئي ()PRCC

ميباشد.

روش  PRCCيكي از روشهای تحليل ميزان حساسيت مدل رياضي

ميدهند .اين دو متغير نيز به عنوان کمکرسان ميباشند و شرايط محيطي

شده را به خروجي مدل مشخص ميکند PRCC .مقداری بين  -1و 1

را برای عملكرد هر چه بهتر سلولهای کشنده  CTLو  NK cellمهيا

ميباشد که هرچه به  1نزديکتر باشد ،بدين معنا ميباشد که ميزان

ميکنند .تغييرات اين دو متغير نيز ابتدا که سلولهای سرطاني زياد

وابستگي خروجي مدل به تغييرات آن پارامتر بيشتر ميباشد و افزايش

ميباشند ،افزايش مييابند سپس با از بين رفتن سلولهای سرطاني بر روی

پارامتر مورد نظر با بيشترين نرخ ممكن ،افزايش متغير مربوطه را به همراه

مقدار ثابت قرار ميگيرند .در اين دو نمودار اين امر نشان داده شده است.

دارد و هر چه به  -1نزديكتر باشد به معنای همبستگي منفي ميباشد و

روند تغييرات برای  IL-2نيز مشابه رفتار اين متغير در مدل ارائه شده در

افزايش پارامتر مورد نظر با بيشترين نرخ ممكن باعث کاهش متغير

مقاالت ]7و [8ميباشد.

مربوطه خواهد شد .اگر مقدار  PRCCبرای يک پارامتر صفر باشد،

نمودار( ،)Hنحوه تغييرات ميزان آنتيبادی ترشح شده در بدن با ورود

تغييرات آن پارامتر بر روی خروجي تاثيری نخواهد داشت] .[44,3روند

سلولهای سرطاني را نشان ميدهد .همانطور که در اين نمودار نشان

محاسبه مقدار  PRCCبرای پارامترهای تعريف شده در مدل در هر

داده شده است ،ابتدا که سلولهای سرطاني زياد ميباشند ،ميزان آنتيبای

لحظه به شرح زير ميباشد:

ميچسبند و آنها را از بين ميبرند .با حذف سلول سرطاني ترشح

و يا يونيفرم 3برای هر پارامتر به تعداد  Nنمونه مقدار تصادفي بدست

آنتيبادی نيز کاهش مييابد .در مدل ارائه شده در مقاله ] [3نيز

ميآيد] .[44,3شكل( )5ايجاد  5نمونه از سه پارامتر  a, b, cرا توسط

آنتيبادیها ابتدا افزايش مييابند و سپس با حذف سلولهای سرطاني به

توزيع نرمال و يونيفرم نشان ميدهد .معادالت غيرخطي به صورت کلي

مقدار ثابت ميرسند.

در رابطه( )23بيان شدهاند.

نمودار( ،)Iنشاندهنده عملكرد CD8های مبتدی ميباشد .اين سلولها
در شرايط عادی نيز در بدن هر فردی وجود دارند اما با ورود سلولهای

()23

)𝜃 ;𝑋(𝑓 = 𝑦

سرطاني به بدن و عرضه تومور آنتيژنها توسط سلولهای دندريتيک،

𝑋̇ = 𝑔(𝑋, 𝜃)، 𝑋𝜖𝑅2
}𝑐 θ ∈ 𝑅3 ، θ ≡ {𝑎, 𝑏,

فعال شده و تبديل به  CTLميشوند که خاصيت کشندگي پيدا ميکنند.
با تبديل شدن به  CTLاز بين نميروند بلكه فقط روند افزايشي آنها
نسبت به CTLها با شيبنرمتری خواهد بود .اين نحوه تغييرات در
نمودار( )Iقابل نمايش ميباشد .اين روند تغييرات برای CD8های
مبتدی در مقاله ]  [3متفاوت ميباشد .در اين مقاله CD8های مبتدی
بعد از حذف سلولهای سرطاني کاهش پيدا کرده و سپس به مقدار ثابت
ميرسند.

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.6.3

ترشح شده زياد ميباشد .اين آنتيبادیها به سلولهای سرطاني

-1با توجه به داشتن مقدار اصلي برای پارامترهای مدل ،با توزيع نرمال

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

نمودار( )Fو( ،)Gبه ترتيب نحوه تغييرات ميزان  IL-2و IL-4را نشان

به پارامترهای آن ميباشد .اين روش ميزان همبستگي پارامترهای تعريف

 -5آنالیز حساسیت
تحليل حساسيت ،1مطالعه بر روی ميزان تاثيرپذيری خروجيهای
مدلهای رياضي باعث پيچيدگي آنها ميشود .بررسي آناليز حساسيت
سبب ميشود پارامترهای با اهميت بيشتر و تاثيرگذارتر مشخص شوند و

Sensitivity Analysis
Partial Rank Correlated Coefficient
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400

1

توزيع نرمال و يونيفرم

Uniform

2
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3
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سيستم از متغيرهای ورودی گفته ميشود .وجود پارامترهای زياد در

شكل :5بدست آوردن پارامترهای مدل به تعداد  5نمونه را توسط
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-2مقادير تصادفي بدست آمده در ماتريسي به نام" نمونهگيری

همانطور که در شكل ( )8نشان داده شده است ،تغييرات نرخ توليد

هيپرکاب التين "1با نام اختصاری  LHSقرار ميگيرند .خروجي متناظر

 IL-2بر روی ميزان NKcellها IL-4 ،IL-2 ،و آنتيبادی بسيار

با ضرايب توليد شده در هر لحظه نيز در ماتريس  Yقرار ميگيرد .سپس

تاثيرگذار خواهد بود.

رتبه 2دو ماتريس نيز محاسبه ميشود] .[44شكل( )6قرار گرفتن ضرايب

همانطور که بيان شد ،اينترلوکين )IL-2(2وظيفه کمکرساني به

توليد شده در ماتريس  LHSو توليد خروجي متناظر با آن و همچنين

CTLهای کشنده و سلولهای دندريتيک برای از بين بردن سلولهای

محاسبه رتبه آنها را نشان ميدهد.

سرطاني دارد و همچنين قابليت تكثير و فعالسازی آنها را نيز دارا
ميباشد .به همين دليل تغييرات اين پارامتر بر روی خروجي مدل تاثير
زيادی خواهد داشت .همانطور که در نتايج حاصل از شبيهسازی در اين
ميزان  PRCCمثبت را داشته است.
فلوچارت مربوط به روند کلي مدلسازی از ديناميک بدن يک بيمار
مبتال به سرطان مالنوما در شكل( )9قابل نمايش ميباشد.
همانطور که در شكل ( )9نشان داده شده است ،برای بدست آوردن

شكل :6محاسبه ماتريس  ،LHSماتريس خروجي و  Rankآنها][44

مدل رياضي از يک بيمار مبتال به سرطان مالنوما ،ابتدا تمام پارامترهای

-3با استفاده از رتبه ماتريسهای بدست آمده ميزان  PRCCبرای

تاثيرگذار در سيستم دفاعي يک بيمار مبتال به سرطان مالنوما تعيين شده

هر پارامتر در هر لحظه محاسبه ميشود] .[44در اين مقاله برای مدل

است .در گام بعدی ارتباط بين متغيرها و نحوه تاثيرگذاری آنها بر روی

رياضي بدست آمده از بيمار مبتال به سرطان مالنوما ،از بين  50ضريب

يكديگر مشخص شده است .ميزان تاثيرگذاری اين متغيرها روی يكديگر

تعريف شده در مدل رياضي 14 ،ضريب به عنوان ضرايب تاثيرگذار در

تحت عنوان ضرايب معادالت ميباشد که با استفاده از يكي از روشهای

نظر گرفته شدهاند و ميزان همبستگي آنها به خروجي مدل توسط روش

بهينهسازی به" الگوريتم ژنتيک چندهدفه با مرتبسازی نامغلوب" بدست

 PRCCمحاسبه شده است .از بين تمامي آنها نرخ توليد  IL-2در بدن

آمده است .در اين بخش ابتدا شبيهسازی مدل رياضي مطرح شده در

بيشترين ميزان  PRCCرا داشته است .شكل( ،)7تغييرات ميزان PRCC

مرجع] [3انجام گرفته است و نتايج خروجي آن برای مقايسه با نتايج

برای نرخ توليد  IL-2در بدن را نشان ميدهد.

خروجي مدل رياضي طراحي شده در اين مقاله استفاده شده است .از چهار

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

بخش نشان داده شده است ،تغييرات نرخ توليد اينترلوکين 2بيشترين

خروجي جهت مقايسه و تعريف توابع هزينه استفاده شده است که به
توابع هدف ،اختالف ميزان خروجيهای مدل رياضي طراحي شده در اين
مقاله با خروجيهای مدل مرجع] [3ميباشند .ضرايب معادالت به عنوان
پارامترهای تنظيم ميباشند و ميبايست بهگونهای تنظيم شوند که هر چهار
تابع هزينه به طور همزمان مينيمم گردند .در هر گام اجرای الگوريتم،
معادالت مدل با در نظر گرفتن مقادير مختلف برای ضرايب حل ميشوند.
به محض مينيمم شدن توابع همزمان ،ضرايب تخميني به عنوان ضرايب
نهايي مدل در نظر گرفته ميشوند .معادالت مدل با نظرگرفتن ضرايب
نهايي حل شدند و نتايج حاصل از خروجي مورد بررسي قرار گرفت .در
شكل :7مقايسه بين  PRCCمربوط به تغييرات نرخ توليد  IL-2در بدن و

نهايت برای بررسي ميزان حساسيت خروجي مدل به تغييرات پارامترها ،از

پارامتر مصنوعي در  100روز

روش  PRCCاستفاده شد و نشان داده شد که تغييرات نرخ توليد  IL-2به

 PRCCبرای نرخ توليد  IL-2خيلي زياد و نزديک به يک ميباشد که

خواهد داشت .اين امر در نتايج حاصل از شبيهسازی قابل نمايش ميباشد.

اين امر به معنای وابستگي مثبت و خيلي زياد خروجي مدل مطرح شده

-6نتیجهگیری

به تغييرات اين ضريب ميباشد .در شكل( ،)8تغييرات  %25اين پارامتر

سرطان مالنوما از خطرناکترين انواع سرطان پوست ميباشد .بنابراين

برای سه مقدار و اعمال آن بر روی مدل ،قابل نمايش ميباشد.

Latin hypercube sampling
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400

تشخيص سريع و درمان بهموقع آن امری بسيار مهم و ضروری ميباشد.
1

Rank
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2

] [ DOI: 10.52547/joc.15.2.159

همانطور که در شكل( )7نشان داده شده است ،تغييرات ميزان

دليل داشتن بيشترين مقدار  ،PRCCتاثير زيادی بر روی خروجي مدل

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.6.3

ترتيبCTL ،ها ،تومورآنتيژن ،آنتيبادی و CD8های مبتدی ميباشند.

172

مدلسازی عملكرد سيستم دفاعي بدن در بيمار مبتال به سرطان مالنوما در مرحله اوليه و بررسي آناليز حساسيت با استفاده از روش ضريب همبستگي درجه جزئي ()PRCC
الناز کلهر ،امين نوری ،جليل توکل افشاری ،سارا صبوری راد

در اين مقاله ،به مدلسازی عملكرد سيستم دفاعي يک بيمار مبتال به

متغيرها ميباشد که باعث پيچيدگي مدل و نزديكي هر چه بيشتر آن به

سرطان مالنوما پرداخته شد .از مزايای بدستآمده از مدل رياضي

ديناميک بدن بيمار واقعي ميشود .برای تخمين ضرايب مدل ،از يكي از

ميتوان به شبيهسازی عملكرد سيستم دفاعي برای مقابله با سلولهای

روشهای بهينهسازی چندهدفه به نام" الگوريتم ژنتيک چندهدفه با

سرطاني و نيز ارائه يک برنامه درماني مناسب توسط پزشكان با سعي و

مرتبسازی نامغلوب" استفاده شد .اين روش يكي از روشهای

کمتر اشاره کرد .در اين مقاله برای بيان عملكرد سيستم دفاعي بدن بيمار

الگوريتمهای تكاملي ميباشد که در اين روش برای بدست آوردن

مبتال به سرطان مالنوما از  9پارامتر تاثيرگذار استفاده شد .مزيت اين مدل

بهترين ضرايب از چهار تابع هدف استفاده گرديد که ميبايست بهطور

نسبت به ديگر مدلهای مطرح شده برای سرطان مالنوما بيشتر شدن تعداد

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

شكل :8تاثير تغيير ضريب نرخ توليد  ، IL-2با عدم قطعيت  %25بر روی تمام متغيرهای مدل

خروجي مدل مطرح شده با چهار خروجي مدل بيان شده در مرجع][3

محاسبه شد .عدم قطعيت  %25برای  14پارامتر ذکر شده اعمال گرديد و

ميباشد .اين اختالف ميبايست در هر لحظه کمترين مقدار خود را داشته

ميزان  PRCCبرای هر لحظه و برای  100روز متوالي محاسبه گرديد.

باشد .در نهايت بهينهترين مقادير برای ضرايب بدست آمد .اين چهار

در اين حالت از ميزان  PRCCبرای يک پارامتر مصنوعي که در مدل

متغير که از متغيرهای اصلي و تاثيرگذار در عملكرد سيستم ايمني بدن

رياضي حضور ندارد جهت مقايسه با ميزان  14 PRCCضريب مطرح

برای حذف سلولهای سرطاني ميباشند ،به ترتيبCTL ،ها ،تومور

شده ،استفاده گرديد .با توجه به نتايج حاصل از شبيهسازی نشان داده شد

آنتيژن ،آنتيبادی و CD8های مبتدی ميباشند .نتايج حاصل از

که بيشترين ميزان  PRCCدر اين حالت مربوط به تغييرات اينترلوکين 2

شبيهسازی نشان داد که مدل بيان شده عملكرد سيستم ايمني بدن را در

( )IL-2ميباشد که اين امر نشاندهنده تاثير بيشتر تغييرات اينترلوکين2

مقابله با سلولهای سرطاني در سرطان مالنوما به درستي شبيهسازی

در خروجي مدل ميباشد .نتايج حاصل از شبيهسازی اين موضوع را بيان

ميکند .در مرحله بعد ،برای بررسي آناليز حساسيت و تعيين ميزان

ميدارد.

وابستگي تغييرات پارامترهای مدل به خروجي آن ،از روش"ضريب
همبستگي درجه جزئي" با نام اختصاری  PRCCاستفاده شد .اين روش

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.6.3

همزمان مينيمم گردند .اين توابع هدف بر اساس اختالف بين چهار

روش  ،PRCCميزان وابستگي  14پارامتر مهم به خروجي های مدل

ميزان همبستگي را بين  -1تا  1بيان ميدارد .در اين مقاله با استفاده از

] [ DOI: 10.52547/joc.15.2.159

مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400
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 روند کلي مدلسازی ديناميک بدن يک بيمار مبتال به سرطان مالنوما:9شكل

[6] Sun, X., Bao, J. and Shao, Y. (2016). Mathematical
modeling of therapy-induced cancer drug
resistance: connecting cancer mechanisms to
population survival rates. Scientific reports, 6,
22498.
[7] Castiglione, F. and Piccoli, B. (2006). Optimal
Control in a Model of Dendritic Cell Transfection
Cancer Immunotherapy. Bulletin of Mathematical
Biology, Vol.68, 255–274.
[8] ] Castiglione, F. and Piccoli, B. (2007). Cancer
Immunotherapy, Mathematical Modeling and
Optimal Control. Journal of Theoretical Biology,
Vol.247, 723–732.

مراجع
[1] Suryapraba, M., Rajanarayanee, G. and Kumari, P.
(2015). Analysis of Skin Cancer Classification
Using GLCM Based On Feature Extraction in
Artificial Neural Network, International Journal of
Emerging Technology in Computer Science &
Electronics.
[2] Siavash, M. (2015). Modeling the Effect of
Chemotherapy on Melanoma B16F10 in Mice
Using Cellular Automata and Genetic Algorithm in
Tapered Dosage of FBS and Cisplatin. Frontiers in
Biomedical Technologies 2.2, 103-108.

[9] DePillisZ, L. G. and Radunskaya, A. (2013). A
model of dendritic cell therapy for melanoma.
Frontiers in oncology 3.

[3] Pennisi, M. (2012). A mathematical model of
immune-system-melanoma
competition.
Computational and mathematical methods in
medicine.

[10] Aherne, N. J., Dhawan, A., Scott, J. G., &
Enderling, H. (2020). Mathematical oncology and
it’s application in non melanoma skin cancer–A
primer for radiation oncology professionals. Oral
Oncology, 103, 104473.

[4] Eikenberry, S., Craig, T. and Yang, K. (2009).
Tumor-immune interaction, surgical treatment, and
cancer recurrence in a mathematical model of
melanoma. PLoSComputBiol.

[11] Nikolov, S., & Nenov, M. (2019). Modelling
vaccine quantity in mathematical models of
melanoma treatment. Series on Biomechanics.

Journal of Control, Vol. 15, No. 2, Summer 2021

[5]

Kogan, Y., Zvia, A. and Moran, E. (2013). A
mathematical model for the immunotherapeutic
control of the Th1/Th2 imbalance in melanoma.
Discrete and Continuous Dynamical Systems
Series B.
1400  تابستان،2  شماره،15  جلد،مجله کنترل

)PRCC( مدلسازی عملكرد سيستم دفاعي بدن در بيمار مبتال به سرطان مالنوما در مرحله اوليه و بررسي آناليز حساسيت با استفاده از روش ضريب همبستگي درجه جزئي

174

 سارا صبوری راد، جليل توکل افشاری، امين نوری،الناز کلهر

[23] Carter, P., Smith, L. and Ryan, M. (2004).
Identification and validation of cell surface
antigens
for
antibody
targeting
in
oncology. Endocrine-related cancer, 11(4), 659687.

[ DOI: 10.52547/joc.15.2.159 ]

[ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.6.3 ]

[ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28 ]

[24]

García-Martínez, K. and León, K. (2010).
Modeling the role of IL-2 in the interplay between
CD4+ helper and regulatory T cells: assessing
general dynamical properties. Journal of theoretical
biology, 262(4), 720-732.

[25] Challita-Eid, P. M., Penichet, M. L., Shin, S. U.,
Poles T., Mosammaparast, N., Mahmood, K. and
Rosenblatt, J. D. (2018).A B7. 1-antibody fusion
protein retains antibody specificity and ability to
activate via the T cell costimulatory pathway. The
Journal of Immunology, 160(7), 3419-3426.
[26] Lindgren ,H., Axcrona ,K., and Leanderson ,T.
(2001). Regulation of transcriptional activity of the
murine CD40 ligand promoter in response to
signals through TCR and the costimulatory
molecules CD28 and CD2. The Journal of
Immunology, 166(7), 4578-4585.
[27] Kim, Y., Lee, S., Kim, Y. S., Lawler, S., Gho, Y.
S., Kim, Y. K., and Hwang, H. J. (2013).Regulation
of Th1/Th2 cells in asthma development: a
mathematical model. Mathematical Biosciences &
Engineering, 10(4), 1095-1133.
[28] Andre, N., Barbolosi, D., Billy, F., Chapuisat, G.,
Hubert, F., Grenier, E., and Rovini, A. (2013).
Mathematical model of cancer growth controled by
metronomic
chemotherapies.
In ESAIM:
Proceedings,Vol. 41, pp. 77-94.
[29] Bocharov, G., Ford, N. J., and Ludewig, B. (2005).
A mathematical approach for optimizing dendritic
cell-based
immunotherapy.
In Adoptive
Immunotherapy: Methods and Protocols. 19-33.
[30] de Pillis, L. G., Fister, K. R., Gu, W., Head, T.,
Head, K. x, Neal, T. and Kozai, K. (2008). Optimal
control
of
mixed
immunotherapy
and
chemotherapy of tumors. Journal of Biological
systems, 16(01), 51-80.
[31] Pappalardo, F., Forero, I. M., Pennisi, M., Palazon,
A., Melero, I. and Motta, S. (2011). SimB16:
modeling induced immune system response against
B16-melanoma. PloS one, 6(10), e26523.
[32] de Pillis, L. G., Radunskaya, A. E. and Wiseman,
C. L. (2005). A validated mathematical model of
cell-mediated immune response to tumor
growth. Cancer research, 65(17), 7950-7958.
[33] Karev, G. P., Novozhilov, A. S. and Koonin, E. V.
(2006). Mathematical modeling of tumor therapy
with oncolytic viruses: effects of parametric
heterogeneity
on
cell
dynamics. Biology
direct, 1(1).
[34] Wei, H. C. (2018). A mathematical model of
tumour growth with Beddington–DeAngelis
functional response: a case of cancer without
Journal of Control, Vol. 15, No. 2, Summer 2021

[12] Diabate, M., Coquille, L., & Samson, A. (2018).
Parameter estimation and treatment optimization in
a stochastic model for immunotherapy of
cancer. arXiv preprint arXiv:1806.01915.
[13] Quinonez, J. A. (2011). A MATHEMATICAL
INVESTIGATION OF THE INNATE AND
ADAPTIVE IMMUNE SURVEILLANCE OF
TUMOR GROWTH. A Senior Honors Thesis
Submitted to the Faculty of the University of Utah.
[14] Dawkins, B. A. (2016). Mathematical models of
the adaptive immune response in a novel cancer
immunotherapy. University of Central Oklahoma.
[15] Qomlaqi, M., Bahrami, F., Ajami, M. and Hajati, J.
(2017). An extended mathematical model of tumor
growth and its interaction with the immune system,
to be used for developing an optimized
immunotherapy treatment protocol. Mathematical
biosciences, 292, 1-9.
[16]

Makhlouf, A. M., El-Shennawy, L., &
Elkaranshawy, H. A. (2020). Mathematical
Modelling for the Role of CD4+ T Cells in TumorImmune
Interactions. Computational
and
Mathematical Methods in Medicine, 2020.

[17] Jenner, A. L., Yun, C. O., Kim, P. S., & Coster, A.
C. (2018). Mathematical modelling of the
interaction between cancer cells and an oncolytic
virus: insights into the effects of treatment
protocols. Bulletin of mathematical biology, 80(6),
1615-1629.
[18] Mao, Y., Yin, S., Zhang, J., Hu, Y., Huang, B.,
Cui, L. and He, W. (2016). A new effect of IL-4 on
human γδ T cells: promoting regulatory Vδ1 T cells
via IL-10 production and inhibiting function of Vδ2
T cells. Cellular & molecular immunology, 13(2),
217-228.
[19] Wuest, S. C., Edwan, J. H., Martin, J. F., Han, S.,
Perry, J. S., Cartagena, C. M. and Bielekova, B.
(2011). A role for interleukin-2 trans-presentation
in dendritic cell–mediated T cell activation in
humans, as revealed by daclizumab therapy. Nature
medicine, 17(5), 604.
[20] Carmenate, T., Ortíz, Y., Enamorado, M., GarcíaMartínez, K., Avellanet, J., Moreno, E. and León,
K. (2018). Blocking IL-2 Signal In Vivo with an
IL-2 Antagonist Reduces Tumor Growth through
the Control of Regulatory T Cells. The Journal of
Immunology, ji1700433.
[21]

Mariani, L., Schulz, E. G., Lexberg, M. H.,
Helmstetter, C., Radbruch, A., Löhning, M. and
Höfer, T. (2010). Short‐term memory in gene
induction reveals the regulatory principle behind
stochastic IL‐4 expression. Molecular systems
biology, 6(1), 359.

[22]

Joly, M. and Odloak, D. (2013). Modeling
interleukin-2-based immunotherapy in AIDS
pathogenesis. Journal of theoretical biology, 335,
57-78.

1400  تابستان،2  شماره،15  جلد،مجله کنترل

175

)PRCC( مدلسازی عملكرد سيستم دفاعي بدن در بيمار مبتال به سرطان مالنوما در مرحله اوليه و بررسي آناليز حساسيت با استفاده از روش ضريب همبستگي درجه جزئي
 سارا صبوری راد، جليل توکل افشاری، امين نوری،الناز کلهر

disease. Journal of biological dynamics, 12(1),
194-210.
[35] Fasano, A., Bertuzzi, A. and Gandolfi, A. (2006).
Mathematical modelling of tumour growth and
treatment. In Complex systems in biomedicine, 71108.
[36] Lorz, A., Botesteanu, D. A. and Levy, D. (2017).
Modeling cancer cell growth dynamics in vitro in
response to antimitotic drug treatment. Frontiers in
Oncology, 7, 189.
[ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28 ]

[37]

Ghaffari, A. and Nasserifar, N. (2009).
Mathematical modeling and lyapunov-based drug
administration in cancer chemotherapy. Iranian
Journal
of
Electrical
and
Electronic
Engineering, 5(3), 151-158.

[38] de Pillis, L. G., Gu, W. and Radunskaya, A. E.
(2006). Mixed immunotherapy and chemotherapy
of tumors: modeling, applications and biological
interpretations. Journal
of
theoretical
biology, 238(4), 841-862.
[39] d’Onofrio, A. (2005). A general framework for
modeling tumor-immune system competition and
immunotherapy: Mathematical analysis and
biomedical inferences. Physica D: Nonlinear
Phenomena, 208(3-4), 220-235.

[ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.6.3 ]

[41] Wilson, S. and Levy, D. (2012). A mathematical
model of the enhancement of tumor vaccine
efficacy
by
immunotherapy. Bulletin
of
mathematical biology, 74(7), 1485-1500.

[ DOI: 10.52547/joc.15.2.159 ]

[40] Jackson, R. C., Di Veroli, G. Y., Koh, S. B.,
Goldlust, I., Richards, F. M. and Jodrell, D. I.
(2017). Modelling of the cancer cell cycle as a tool
for rational drug development: A systems
pharmacology approach to cyclotherapy. PLoS
computational biology, 13(5), e1005529.

[45] Hajiabadi, R. and Zarghami, M. (2014). Multiobjective reservoir operation with sediment
flushing; case study of Sefidrud reservoir. Water
resources management, 28(15), 5357-5376.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[42] Kuznetsov, V. A. and Knott, G. D. (2001).
Modeling
tumor
regrowth
and
immunotherapy. Mathematical and Computer
Modelling, 33(12-13), 1275-1288.
[43] Gustavsson, P. and Syberfeldt, A. (2018), A new
algorithm using the non-dominated tree to improve
non-dominated
sorting. Evolutionary
computation, 26(1), 89-116.
[44] Marino, S., Hogue, I. B., Ray C. J. and Kirschner,
D. E. (2008). A methodology for performing global
uncertainty and sensitivity analysis in systems
biology. Journal of theoretical biology, 254(1),
178-196.

Journal of Control, Vol. 15, No. 2, Summer 2021

1400  تابستان،2  شماره،15  جلد،مجله کنترل

