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ل عددی مبتنی بر تصویر برای دارورسانی به تومورهای جامد
مد 
فرشاد مرادی کشکولی ،مجید سلطانی* ،محمدحسین حامدی
گروه تبدیل انرژی ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران
خالصه :استفاده از مدلهای ریاضی و شبیهسازیهای عددی در کنار مطالعات بالینی میتواند به درک صحیح مکانیزم
دارورسانی به تومور کمک کرده ،کارآیی درمان دارویی را ارتقا داده و اثر پارامترهای فیزیولوژیکی مختلف را بر رفتار
تومورها نشاندهد .هدف اصلی این پژوهش استفاده از یک مدل چندمقیاسی مبتنی بر مدلسازی ریاضی و نیز دینامیک
سیاالت محاسباتی برای بررسی رسانش دارو به تومور و پیشبینی اثر درمان است .مدل فیزیولوژیکی واقعیترشدهی تومور
نسبت به مدلهای پیشین با بهدستآوردن هندسه شبکه مویرگی از یک تصویر و نیز درنظر گرفتن ناحیه نکروز و جذب
سلولی مورد بررسی قرار میگیرد .در ادامه ،مدلسازی جریان سیال و رسانش دارو در فضای میان بافتی انجام میگیرد.
نسبت سلولهای کشتهشده توموری بعد از درمان بافت سرطانی با دوکسوروبیسین در حدود  69/03درصد بهدست آمده
است .نتایج نشان میدهند که مقدار غلظت در ناحیه نکروز بسیار پایین بوده و تنها مقدار کمی دارو بهواسطه دیفیوژن به
درون ناحیه نکروز نفوذ میکند .یافتههای مطالعهی حاضر میتواند به درک بهتر مکانیزم دارورسانی به تومورهای جامد
برای غلبه بر موانع میکرو محیطی تومور با هدف اثر بخشی بهتر درمان کمک کند.
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به پاسخهای مختلفی در مقابل درمانهای متفاوت میگردد ،خطر

طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی در سال  2018میالدی،
سرطان بهعنوان دومین عامل مرگ و میر در سراسر جهان ،منجر

مرگ ناشی از این بیماری را باالتر میبرد .این عوامل باعث شده است

که اخیرا ً گرایش بسیار زیادی از طرف محققان و مراکز تحقیقاتی

به مرگ حدود  9/6میلیون نفر شده است [ .]1طبق مطالعات

سرطان بهسمت شخصیسازی درمان سرطان بهوجود آید .توسعهی

صورتگرفته ،سرطان سومین عامل اصلی مرگومیر در ایران میباشد

مدل ریاضی برای پیشبینی صحیح درمان ،بهبود و بهینه کردن آن و

[ ]2که نشان میدهد این موضوع نیازمند توجه ویژهای است .اگر

ارائه روشهای جدید درمانی میتواند به شخصیسازی درمان ،افزایش

چه پیشرفتهای زیادی در تحقیقات مربوط به سرطان در دهههای

زندگی بیماران کمک نماید [.]4
طول عمر و کیفیت
ِ

اخیر صورت گرفته است ،اما همچنان نیاز شدیدی به روشهای

بررسی دارورسانی تومورهای جامد شامل مطالعات در دو حوزه

تشخیص صحیح و بهموقع تومور و ایجاد گزینههای جدید درمان برای

مربوط به جریان سیال در تومورها و انتقال دارو در تومورها است.

جلوگیری از پیشرفت آن وجود دارد [ .]3بسیاری از خواص سرطان

جین و بکستر [ ]6-5جریان سیال میانبافتی را در تومورهای جامد

بهصورت دینامیک و پویا و وابسته به بیمار هستند و بر اساس زمان

بررسی کرده و فشار سیال میانبافتی را بهعنوان یک عامل تأثیرگذار

و نیز نوع درمان تغییر کرده و تکامل پیدا میکنند .تمام این تغییرات

مورد توجه قرار دادهاند .از دیدگاه آنها ،تومور بهعنوان بافت متخلخل

دینامیکی خواص سرطان ،پیشرفت درمانهای موثر بر آن را بسیار

بوده [ ]5و سطوح پایینتر آن مانند شبکه مویرگی با فرضیات سادهای

سخت و پیچیده میکند .عدم وجود برنامهی درمانی مناسب برای

حل میشوند [ .]6این روش ،دیدگاهی ماکروسکوپیک از مدلسازی

فیزیولوژیکی خود بیمار که منجر
هر بیمار با توجه به پارامترهای
ِ

جریان سیال در تومور است .بر پایهی این فرضیه ،جین و همکاران
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[ ]6مدل کروی از تومور را با استفاده از روش المان محدود مطالعه

مکانیزمهای انتقال مواد و همچنین رسانش دارو از طریق مویرگها

و بررسی کردند .مدل آنها جریان سیال میانبافتی و انتقال دارو را

را شامل میشود [ .]11سفیدگر و همکاران [ ]12مدل عددی المان

بهطور همزمان حل و حرکت دارو در بافت و عبور آن از دیوارهی مویرگ

محدود جامعی که دربرگیرنده عوامل مختلف فیزیولوژیکی رسانش

را با استفاده از فرضیات سادهای بررسی میکرد .در پژوهش آنها

دارو به تومور بود را با درنظرگرفتن سه نوع شبکه مویرگی (دینامیک،

مشخص شد که مقدار فشار میانبافتی در تومور تقریباً یکنواخت بوده

استاتیک و بدون شبکه) توسعه دادند .نتایج نشان دادند که شبکه

و مقدار آن بیشتر از فشار بافتهای اطراف تومور است .این فشار میان

مویرگی دینامیک نتایج واقعیتری را نسبت به دو شبکه دیگر ارائه

بافتی باال ،مانع اصلی در مقابل رسانش مناسب دارو است .سلطانی و

میدهد .آریفین و همکاران [ ]13حساسیت توزیع دارو به پارامترهای

همکاران [ ]7مدل ریاضی جریان میانبافتی را در تومور کروی ایزوله

شیمیایی و فیزیکی را در یک مدل عددی از تومور مغزی مطالعه

(بدون درنظرگرفتن بافت سالم اطراف تومور) با استفاده از روش المان

نمودند .ژان و همکاران [ ]14با درنظرگرفتن هندسه تومور ایدهآل در

محدود توسعه دادند و دو پارامتر جدید قطر تومور بحرانی و قطر

یک مدل محاسباتی که شامل فرآیندهای فیزیکی و بیوشیمیایی در

بافت نکروز بحرانی را معرفی کردند .آنها همچنین مدلشان را بر روی

تحویل دارو و جذب سلولی است ،بررسیهایی را بر روی تزریق پیوسته

هندسههای مختلفی از تومور بهمنظور مطالعهی تأثیر شکل و اندازة

داروی شیمیدرمانی و نیز دارورسانی با استفاده از لیپوزومهای حساس

تومور بر رسانش دارو اعمال کردند [ .]8در پژوهشهای ذکرشده،

به دما انجام دادند .اخیراً ،سلطانی و همکاران [ ]15با درنظرگرفتن

اثر شبکه مویرگی بهصورت فشار ثابتی با توزیع یکنواخت در داخل

شبکه مویرگی توزیع مکانی-زمانی ردیاب دستگاه پتاسکن را در

بافت درنظر گرفته شده است .جی وو و همکاران [ ،]9مدل عددی را

تومور دارای شبکه مویرگی با استفاده از مدل عددی المان محدود

که ترکیبی از جریان درون مویرگی ،جریان عبوری از رگ و جریان

مورد بررسی قرار دادهاند .چارچوب پیشنهادی آنها میتواند برای

میان بافتی بود ارائه نمودند .سلطانی و همکاران [ ]10اثرات جریان

ارزیابی اثر پارامترهای مختلف بر توزیع ردیاب مورد استفاده قرار

خون در شبکه مویرگی ایجادشده بهوسیله مدل ریاضی را بر جریان

گیرد.

میانبافتی تومور مدلسازی کردند .در مدل ارائهشده ،جریان میان

تصاویر پزشکی رایجترین دادههای بالینی هستند که بهعنوان

بافتی به جریان تراوایی از دیوارهی رگ به جریان درونرگی مرتبط

ورودی در مدلهای شخصیسازی شده مورد استفاده قرار میگیرند.

شده و اثراتی مانند بازسازی شبکه مویرگی توسط عوامل جریانی و
متابولیکی نیز در نظر گرفته شده است.

روشهای دینامیک سیاالت محاسباتی اخیرا ً با استفاده از مدلسازی
عددی دارورسانی به تومورهای جامد با ترکیب ویژگیهای بیمار

رسانش داروهای شیمیدرمانی به سلولهای تومور از محل تزریق،

با دادههای تصاویر پزشکی ،دامنهی جدیدی از امکانات بالینی

شامل انتقال و تزریق از طریق سیستم گردش خون ،تراوش از رگهای

شخصیسازیشده را ایجاد کردهاند .بهعنوان نمونه ،فرآیند دارورسانی

اطراف تومور و انتقال میانبافتی تا رسیدن به به سلولهای توموری

به تومورهای فاقد شبکه مویرگی بهکمک شبیهسازیهای عددی در

است .بازدهی شیمیدرمانی به توزیع مکانی-زمانی دارو در بافت تومور

پژوهش بهانداری و همکاران [ ]16با استفاده از عکسهای بهدست

وابسته است که خود به ویژگیهای محیط تومور و همچنین دارو

آمده از  MRIبرای تومور مغزی و پیشکو و همکاران [ ]17برای تومور

بستگی دارد .از اواخر دههی  1990میالدی تا به امروز ،شبیهسازی

موش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .برای بهینهسازی روشهای

توزیع دارو در تومورهای جامد از سوی محققان بسیاری بهمنظور

درمانی ،این مدل عددی با درنظرگرفتن عروق ناهمگن و تخلخل

حل مشکالت مختلف مربوط به رسانش دارو ارائه شده است [،6

بافت ،امکان محاسبه جریان سیال و انتقال دارو را در بافت توموری

 .]15-12این پژوهشها بستری را برای بررسی انتقال دارو و جریان

فراهم میکند [ .]17اخیراً ،عسگری و همکاران [ ]18با درنظرگرفتن

سیال در تومورهای زنده با توجه به مدلهای محاسباتی فراهم نموده

تصویری غیرواقعی از تومور رگزاییشده ،توزیع ردیاب را با استفاده از

ل انتقال مواد حلشدنی در ماده متخلخل از جمله مدلهای
است .مد 

روش المان محدود مورد بررسی قرار دادند .با درنظرگرفتن هندسهای

کاربردی در زمینه دارورسانی به تومورهای جامد است .این مدل،

تصنعی از تومور رگزاییشده ،شجاعی و همکاران [ ]19به بررسی
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Intracellular space

Extracellular space

جریان سیال و انتقال دارو برای تعیین پارامترهای موثر بر بهبود
KINT
دارورسانی با استفاده از روش
المانCمحدود پرداختندCB .
INT
در این پژوهش با بهکارگیری مدلسازی ریاضی و دینامیک

معادلههای جریان سیال میان بافتی Vascular

KON

مومنتومCکلی حاکم بر جریان سیال در محیط متخلخل ،بر
مدل
F
Cp
KOFF
(الف)
اساس مدل دارسی-فورچیمر -برینکمن میباشد .با توجه به فرضیاتی

Extracellular
پایین (که منجر به حذف عبارتهای اینرسی میشود)،
سیاالت محاسباتی ،تصویر تومور رگزاییشده و نیز واقعیترکردن spaceاز قبیل سرعت

Intracellularسلول ،جذب سلولی و
spaceاتصال دارو به
فیزیولوژی تومور (درنظرگرفتن

 Diffusion+Convectionحجمی و عبارت ویسکوزیته برینکمن
مقدار بسیار کم عبارات نیروهای
Vascular

 Kمقایسه با سایر عبارتها ،و نیز زمان پایداری بسیار کوچک فشار
نیز فرض وجود بافت نکروز در تومور) ،مدل ارائهشده برای دارورسانی ONدر
KINT
C
B
C
به تومورهای جامد در پژوهشINT
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توان جریان میانبافتی را پایدارCp
فرض کرد) ،این معادله
هایCگذشته توسعه دادهشدهاست .در OFFمیا
ادامه ،نتایج نسبت مرگ سلولهای سرطانی برای پیشبینی اثر درمان

(ب)

به معادله دارسی تبدیل میشود .از این معادله ،میتوان بهمنظور

محیط بافت،
دارو در
بینها،
رابطه رگ
برقراریدارو از
است.دارورسانی شامل انتقال
فرآیند
شماتیک
(الف)
مورد :1
به دست آمده وشکل
گرفته
بررسی قرار
بحث و
اتصالو در
استفاده نمود
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انتقال فشار
سرعت و
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[.]11دارو
کاربردبهداردانتقال
مختلفمربوط
بخشی
(ب) مدل
دارو به سلول ،و در نهایت وارد شدن به درون سلول
مشاهدات تجربی دارسی
بیولوژیکی
مسایل

 1:باFigure
(a) Schematic
of drug
delivery
including transport of the drug in microvessels,
 -2مواد و روشها
گرادیان
متناسب
محیط متخلخل،
سیال در
 processسرعت
نشان داد که
drug transport in tissue medium, and drug binding to the tumor cell, and finally entry into the
در دارورسانی به تومورهای جامد بهمنظور هدف قراردادن منطقه
(ب)است ،بنابراین سیال در ماده متخلخل بهکمک معادلهی زیر بیان
فشار
cell space (b) Compartment model of drug transport
1-2به داخل سیستم گردش خون تزریق میشود،
بیماری ،دارو در ابتدا
میشود [:]7

شکل ( :1الف) شماتیک فرآیند دارورسانی شامل انتقال دارو از رگها ،انتقال دارو در محیط بافت ،اتصال

جاییکه آنها از طریق رگها ،در میان بافتها و درون سلولها منتقل

انتقال
به
مربوط
بخشی
مدل
(ب)
سلول
درون
دارو به سلول ،و در نهایت وارد شدن به
()1
میشوند .با (1
داروPi =−   v
i
توجه)به اتصال ویژه بین لیگاندهای دارو و گیرندههای
k
Figure 1: (a) Schematic of drug delivery process including transport of the drug in microvessels,
منطقه هدف بیماری قرار میگیرد .سپس ،فرآیند
)2( to the
vi =transport
− Pi in tissue medium, and drug binding
سلول ،دارو در()2
drug
tumor cell, and finally entry into the
بهسمت جذب سلولی و آزادسازی دارویی خواهد رفت .از دیدگاه مدل cell space (b) Compartment model of drug transport

پیوسته ،فرآیند 1-2
دارورسانی شامل انتقال در محیط بافت و اتصال به
()3
()1

سلول توموری ،و در نهایت واردشدن به درون سلول است .شماتیکی

از این رویکرد در شکل -1الف نشان داده شده است .از طرف دیگر،

مدل بخشی ()2
مسئله حاضر نیز در شکل -1ب ارائه شده است .با توجه

به رویکرد این پژوهش ،مسئله پیش رو یک مسئله چند مقیاسی
حل)آن معطوف به حل جریان با وجود مقیاس سلولی با
است ،زیرا که (3
ابعاد نانومتر تا جریان درون بافت با ابعادی در حدود سانتیمتر است.

 vi= B − L
ضریب رسانش هیدرولیکی میانبافتی است.

Pi =−   v i
از طرف دیگر معادله پیوستگی با فرض وجود 
عبارkتهای چشمه
= vi
(در اینجا ،شبکه مویرگی) و چاه (در اینجا ،سیستم  Pi
صورت
لنفاوی) ب−ه
زیر 1اصالح میگردد [:]7

 vi= B − L

()3

در ادامه ،رویکرد مدلسازی ریاضی ،هندسه مدل ،دامنه محاسباتی،

که در آن نشاندهندهی آهنگ جریان سیال بر واحد حجم از

شرایط مرزی ،پارامترهای مربوط به مدلسازی ،استراتژی حل ،و

شبکه مویرگی به فضای میانبافتی و بیانگر آهنگ جریان سیال بر

در نهایت راستیآزمایی نتایج با جزئیات مربوطه مورد بررسی قرار

1
واحد حجم از بافت به سیستم لنفاوی میباشد.

میگیرد.

آهنگ جریان تراوایی یا همان عبوری از دیواره مویرگ بهوسیلهی

 1-2معادالت حاکم
معادالت حاکم بر مسئله حاضر شامل معادلههای جریان سیال
میان بافتی ،معادلههای انتقال دارو ،و در نهایت معادله محاسبه

()4

کارآیی شیمیدرمانی است .در ادامه این معادلهها ،با جزئیات مورد

قانون استارلینگ محاسبه میشود که بیانکنندهی نقش فشارهای
هیدرواستاتیک و اسمزی در عبور جریان از غشای مویرگ است.
بنابراین [:]7
()4

بررسی قرار خواهند گرفت.

S
=
) L LP L ( ) L ( Pi − PL
V

()5
()6

S
)) ( PB − Pi −  s ( B −  i
V

=
B LP

3189

−2 Pi= B − L
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Figure 1: (a) Schematic of drug delivery process
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=
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اسمزی سیال میانبافتی ،رسانش هیدرولیکی دیواره مویرگ ،ضریب
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انعکاس()1
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دوکسوروبیسین تعیین شده است [.]22
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پیشین برای داروی C
F

L
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 -2-2جزئیات شبیهسازی
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of
Killed
Cells
) exp(−  C
برای
تومور در
حجمی
 Sو=φ1 −کسر
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1−آن
های
= F
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مویرگها
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ب
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) INTبه  C
شدنی1ofبر CB
=
K ON Crec CF − K OFF CB − K INT CB
ل پَ
تلک t
همراه با شبکه مویرگی در بافتهای توموری و سالم ،در این پژوهش
[ ]21از
از فضای میانبافتی به سیستم لنفاوی است .مد 
2

شدنی از
کاملترین روشها بهمنظور محاسبه آهنگ خروجی مواد حل
CINT
= K INT CB
صورت
دیواره مویرگ است .بنابراین آهنگ انتقال دارو از مویرگها بtه

بهعنوان ورودی استفاده میشود .پس از پردازش تصویر ،یک میدان

زیر بیان میشود [:]12

محاسباتی دوبعدی با حضور توموری با قطر  1سانتیمتر در وسط

()10

S
Pe
(CP − CF ) Pe
V
e −1

 B= B (1 −  f )CP + P

) B (1 −  f

()11
2
2

2

S
P
V

= Pe

از تصویری که از مطالعه والتر و همکاران [ ]23استخراج شده است،

میدان که با بافت سالم احاطه شده و در حضور رگهای والد مورد
بررسی قرار خواهد گرفت .شکل  2میدان محاسباتی درنظرگرفتهشده
در شبیهسازي را نشان میدهد .نحوه بررسی و مدلسازی ناحیه نکروز
در پژوهش حاضر به اینصورت است که فضایی در مرکز تومور (در
حالت پایه این مطالعه ،به شعاع  R n = 0.4Rطبق مراجع [)]24

 ،Peعدد پِکله که نشاندهنده نسبت آهنگ جابهجایی به پخش
= L
L C F
از دیواره مویرگ σf ،ضریب بازتاب فیلتراسیون P ،ضریب نفوذپذیری

آن ،اثرات این ناحیه در توزیع فشار و سرعت میانبافتی و نیز توزیع

مویرگها و  CPغلظت ماده حلشدنی در پالسماست.

دارو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بهعنوان ناحیه نکروز انتخاب و جدا میشود .برای بررسی نحوه تأثیر

) Fraction of Killed Cells =1 − SF =1− exp(−  CINT
3191
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شکل  :2میدان محاسباتی درنظرگرفتهشده در شبیهسازی عددی

Figure 2: Computational field considered in numerical simulation
Table 1: Boundary conditions governing the problem

جدول  1شرایط مرزی حاکم بر مسئله
ناحیه
مرکز تومور

شرط مرزی
جریان سیال

غلظت دارو

∇𝑃𝑃 = 0

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∇𝐶𝐶 + 𝜐𝜐𝑖𝑖 𝐶𝐶 = 0

𝑖𝑖
عددی
محاسباتی درنظرگرفتهشده+در شبیهسازی
شکل  :2میدان
𝑡𝑡
شبیهسازي عددی 𝑛𝑛
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𝑘𝑘−هشده در(𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∇𝐶𝐶 + 𝜐𝜐𝑖𝑖 𝐶𝐶) ⌊Ω = (𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∇𝐶𝐶 + 𝜐𝜐𝑖𝑖 𝐶𝐶) ⌊Ω
⌊Ω
شکل⌊Ω
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مرز خارجی
−𝑛𝑛 ∙ ∇𝐶𝐶 = 0
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑃𝑃
𝑖𝑖
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1.
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مسئله
جدول  1شرایط مرزی حاکم بر
Table 1: Boundary conditions governing the problemgoverning the

جدول  1شرایط مرزی حاکم بر مسئله
()14
ناحیه
جریان سیال
ناحیه
جریان سیال
مرکز تومور
∇𝑃𝑃𝑖𝑖 = 0
− =0
+
مرکز تومور
𝑃𝑃∇−𝑘𝑘𝑡𝑡 ∇𝑃𝑃𝑖𝑖 ⌊Ω
=
𝑖𝑖 −𝑘𝑘𝑛𝑛 ∇𝑃𝑃𝑖𝑖 ⌊Ω
مرز داخلی
−
+
⌊Ω
⌊Ω
𝑃𝑃
=
𝑃𝑃
−
+
𝑖𝑖
𝑖𝑖
⌊Ω
⌊Ω
𝑖𝑖𝑃𝑃∇ 𝑡𝑡𝑘𝑘−
𝑖𝑖𝑃𝑃∇ 𝑛𝑛𝑘𝑘= −
مرز داخلی
−
مرز خارجی
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 ⌊Ω
= 𝑃𝑃𝑖𝑖 ⌊Ω+
=
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑖𝑖
مرز خارجی
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑖𝑖𝑃𝑃

شرط مرزی
شرط مرزی

C
=
) exp ( −t Kd
P

غلظت دارو
غلظت دارو

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∇𝐶𝐶 + 𝜐𝜐𝑖𝑖 𝐶𝐶 = 0

𝑡𝑡
𝑛𝑛= 0
∇𝐶𝐶− +
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐷𝐷(
𝐷𝐷𝜐𝜐 ∇𝐶𝐶 +
𝐷𝐷(𝜐𝜐 =
∇𝐶𝐶 + 𝜐𝜐𝑖𝑖 𝐶𝐶) ⌊Ω+
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒⌊Ω
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶 𝑖𝑖
)𝐶𝐶 𝑖𝑖
+
𝑛𝑛𝐶𝐶 = − −
𝑖𝑖 ⌊Ω
(𝐷𝐷 𝑡𝑡 ∇𝐶𝐶 + 𝜐𝜐𝑖𝑖 𝐶𝐶)𝐶𝐶⌊Ω
= (𝐷𝐷 𝑖𝑖 ⌊Ω∇𝐶𝐶 + 𝜐𝜐𝑖𝑖 𝐶𝐶) ⌊Ω+
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

⌊Ω0+
𝐶𝐶𝑖𝑖 ⌊Ω
=∙ −𝑛𝑛−
=𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶∇
−𝑛𝑛 ∙ ∇𝐶𝐶 = 0

مرزی و استقالل از شبکه محاسباتی
شرایط ()14

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

25
=
mmHg
mmHg POutlet ,1 10 mmHg
C
=
=exp ( −PtInletK,2d ) 25
3
P
=
شیمیexp
( −t K
Cلسازی
مد
داروی
درمانی P
در مطالعه حاضر ،تزریق تودهای ) d

بررسی شرایط مرزی حاکم بر مسئله پیش رو دو مرز در
برای ()14

نظر گرفته میشود :مرز میان تومور و بافت سالم که در اینجا مرز

PInlet ,1

میشود بهطوری که غلظت در ورودی شبکه عروقی بهصورت تابعی

داخلی نامیده میشود ،و مرز واقعشده در قسمت بیرونی بافت سالم

نمایی کاهش مییابد [:]26

یا همان مرز خارجی .شرایط مرزی حاکم بر مسئله شامل شرایط

 Kdثابت زمانی است که به نیمهعمر دارو در پالسمای خون

مرزی معادلههای جریان سیال و غلظت ماده حلشدنی میباشد که

مربوط میشود.

در جدول  1نشان داده شده است.

در تولید شبکه محاسباتی در فضای حل ،یک شبکه بسیار

مقدار اولیه فشار میانبافتی و غلظت ،صفر در نظر گرفته میشود.

مقدار فشار ورودی و خروجی به رگهای والد بهعنوان یک شرط  3متراکم به نواحی مویرگها اختصاص داده شد تا بهصورت دقیقتر
مرزی در نظر گرفته میشود .این مقادیر بر اساس شرایط فیزیولوژیکی

 3پیچیدگیهای هندسی مویرگها را پوشش دهد .برای اطمینان از

واقعی گزارش شده در مراجع [ ]25به شرح زیر انتخاب میشوند:

تراکم شبکه باالتر در مناطقی که شبکه متراکم موردنیاز بود و نیز
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روش عددی و پارامترهای معادالت
برای بهدستآوردن فشار و سرعت خون در مویرگ ،معادله پوازی

1.5

(که در اعداد رینولدز پایین قابل استفاده است) بهکار برده میشود
[ .]27،12فشار درون مویرگی و فشار سیال میانبافتی از طریق قانون
1

CTot

Normal mesh
Fine mesh
Finer mesh
Extremely fine mesh

0.5

استارلینگ که نرخ جریان تراوایی از غشای مویرگ را نشان میدهد،
به هم کوپل میشوند .سپس جریان سیال میانبافتی بر اساس معادله
دارسی حل شده و از مقادیر سرعت و فشار حاصل در حل معادالت
غلظت دارو استفاده میشود .معادلههای انتقال داروی وابسته به زمان
بهصورت عددی تکراری در طی  60ساعت و با گام زمانی  0/01حل

60

50

40

30

20

10

0

0

)Time (h

میشوند .الزم به ذکر است که دقت عددی جوابها  10-6در نظر
گرفته شده است .همه شبیهسازیهای عددی با استفاده از نرمافزار

مختلف چهار
محاسباتی برای
شبکه
 :3بررسی شکل
زتر و
مختلفعادی ،ریز ،ری
شبکه(شامل
تولیدشده
چهار شبکه
استقالل ازبرای
بررسیمحاسباتی
 .3شبکه
استقالل از
محدود تجاری کامسول نسخه  5/3انجام شده است .برای
المان
تولیدشده (شامل عادی ،ریز ،ریزتر و بسیار ریز)
ریز)
شبیهسازیها ،یک سیستم با پردازنده نسل هفتم اینتل با سرعت 2/8
Fig. 3. Mesh independency examination for four differ-

Figure 3: Mesh independency examination for four different generated meshes (including normal
ent generated meshes (including normal, fine, finer, and
finer,و
گیگاهرتز
)and extremely fine

extremely fine)m

نیز حافظه  16گیگابایتی مورد استفاده قرار گرفت.

در مطالعه حاضر ،داروی دوکسوروبیسین بهعنوان یکی از
متداولترین داروهای شیمیدرمانی مدنظر قرار گرفته شده است ،هر

برای کنترل اندازه رشد المانها از مویرگها به نواحی دیگر حوزه
محاسباتی ،از تابع اندازه استفاده شد .برای بررسی استقالل از شبکه،
هنگامی که شبکهی ریزتر نتایج عددی را به میزان قابل توجهی تغییر
ندهد ،این شبکه بهعنوان شبکهی مناسب در نظر گرفته میشود.
چهار شبکه محاسباتی مختلف با المانهای مثلثی (شامل عادی ،ریز،
ریزتر و بسیار ریز) برای ارزیابی استقالل از شبکه ایجاد شد .در شکل
 3نتایج این بررسی برای غلظت کلی (مجموع غلظتهای داروی آزاد،
متصل شده و داخل سلولی) بر روی خط ( 1که در شکل  2مشخص
شده) نشان داده شده است .با المانهای شبکه ریزتر که  4برابر تعداد
المانهای شبکهی عادی است4 ،
حدود  %2/4تغییر در غلظت داروی

شبیهسازیشده و پارامترهای جریان سیال نسبت به حالت شبکهی
ریز ایجاد شد .با افزایش تعداد المانهای شبکه به بسیار ریز با تعداد

 8برابر تعداد المانهای شبکهی عادی) ،تقریباً کمتر از  %1تغییر
در غلظت دارو و پارامترهای جریان سیال نسبت به حالت شبکهی
ریزتر مشاهده میشود ،بنابراین از شبکهی ریزتر با تعداد 1129474
المان (بهدلیل دقت قابل قبول و هزینهی محاسباتی کمتر) برای
شبیهسازیهای مختلف استفاده میشود.

چند که روش عددی بهکاربردهشده برای هر نوع دارویی قابل استفاده
است .مشخصات دارو در بافت سالم و توموری در جدول  2و مقادیر
مورد نیاز برای حل جریان سیال میانبافتی در جدول  3ارائه شده
است.
 -3نتایج و بحث
در مطالعه حاضر ،یک مدل مبتنی بر تصویر از تومور جامد
شامل شبکه مویرگی پیچیده برای حل پدیده انتقال دارو بر اساس
معادالت جابجایی-پخش-واکنش استفاده شده است .مطالعه حاضر،
با نزدیکترکردن هندسه به حالت واقعی با درنظرگرفتن بافت نکروز
و درنظرگرفتن شرایط واقعی بیولوژیکی ،اثر پارامترهای مهمی مانند
فشار و سرعت درون مویرگی ،فشار و سرعت میانبافتی ،توزیع غلظت
در زمانهای مختلف و نیز بررسی کارآیی شیمیدرمانی را مورد
مطالعه و بررسی قرار میدهد.
توزیع فشار و سرعت درون مویرگی در شکل  4نشان داده شده
است .حداکثر مقدار فشار درون مویرگی در نزدیکی مرز ورودی
است ،اما مقدار آن بهتدریج در فضای محاسباتی بهدلیل افت فشار
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Table 2: Values
ی of
parameters
سازیused
in the
of transport
of chemotherapy
drug
درمانی
انتقال داروی شیم
simulationشبیه
مورد استفاده در
مقادیر پارامترهای
جدول .2

Valuesی
ofمیدرمان
parametersشی
usedانتقال داروی
theیهinسازی
در شب
مورد استفاده
chemotherapyرofپارامترهای
 drugجدول  2مقادی
Table 2.
simulation
of transport
نوع بافت

مقدار

پارامتر

واحد

بافت سالم

1/58×10-10

بافت تومور

-10

Deff

m2/s

بافت سالم

3/57×10-7

بافت تومور

3/00×10-6

P

m/s

0/35

[]28

σf

-

هر دو بافت

[]20

KON

)1/(M·s

هر دو بافت

1/50×104

KOFF

1/s

هر دو بافت

8×10-3

[]20

KINT

1/s

هر دو بافت

-5

5×10

[]20

φ

-

هر دو بافت

0/4

[]26

Crec

M

هر دو بافت

1×10-5

[]20

ω

m3/mole

هر دو بافت

0/6603

[]22

3/40×10

مرجع
[]28
[]28

بافتی Table 3: Values
of parameters
سازیused
in the
of interstitial
fluid.3flow
جریان سیال میان
 modelingمدل
مورد استفاده در
مقادیر پارامترهای
جدول

بافتی
سیال
مدلسازی
های مورد
fluidمقادیر
جدول 3
Table
میان 3.
Values
جریان of
parameters
درused
استفاده in
the modeling
پارامتر of
interstitial
flow
پارامتر

واحد

πb

mmHg

πi

mmHg

σs

-

Lp

)cm/(mmHg s

)cm2/(mmHg s
PL

Pa

نوع بافت

مقدار

بافت سالم

20

بافت تومور

20

بافت سالم

10

بافت تومور

15

بافت سالم

0/91

بافت تومور

0/82

بافت سالم

0/36×10-7

بافت تومور

2/8×10-7

بافت سالم

8/53×10-9

بافت تومور

4/13×10-8

بافت
هر دو 5

0/0
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مرجع
[]7
[]7
[]7
[]7
[]7
[]19

)cm2/(mmHg s
PL

4/13×10-8

بافت تومور

بافتویژه  ،5سال 0/0،1400
دوره دو
مهندسی مکانیک امیرکبیر ،هر
نشریه Pa
صفحه  3187تا 3200
 ،53شماره

(الف)مویرگی (بر حسب پاسکال)
الف :توزیع فشار درون

[]7
[]19

ب :توزیع سرعت درون(ب)
مویرگی (بر حسب متر بر

شکل  .4توزیع فشار و سرعت درون مویرگی
الف :توزیع فشار درون مویرگی (بر حسب پاسکال) ب :توزیع سرعت درون مویرگی (بر ثانیه)
حسب متر بر ثانیه)

مویرگیFig. 4.
Distribution
intravascular
سرعتofدرون
 pressureفشار و
 :4 andتوزیع
velocityشکل
)a) Intravascular pressure distribution (in Pa), (b) Intravascular velocity distribution (in m/s)m

Figure 4: Distribution of intravascular pressure and velocity, (a) Intravascular pressure distribution (in Pa),
)(b) Intravascular velocity distribution (in m/s

کاهش مییابد بهطوریکه هرچه از سمت چپ میدان محاسباتی به

6

طرف راست حرکت میکنیم ،فشار درون مویرگی کاهش مییابد

است .این در شرایطی است که شبکههای مویرگی در این دو مطالعه
با هم متفاوت بوده و از طرف دیگر ،در مرجع ذکر شده [ ]19دو

که این موضوع با توجه به شرایط مرزی قابل توجیه میباشد .مقدار

ورودی و دو خروجی برای جریان خون وجود دارد در حالیکه در

بهدستآمده برای بیشینه فشار در مطالعه شجاعی و همکاران [،]19

این مطالعه دو ورودی و یک خروجی برای جریان خون وجود دارد.

 3520پاسکال بوده درصورتیکه مقدار بیشینه فشار برای مطالعه

مقدار بهدستآمده برای سرعت درون مویرگی در مطالعه حاضر دارای

حاضر  3350پاسکال میباشد که حاکی از اختالف  4/83درصدی

بیشینه مقدار  0/18متر بر ثانیه میباشد که با مقدار محاسبهشده از

(الف)ی (بر حسب پاسکال)
الف :توزیع فشار میانبافت

(ب) (بر حسب متر بر ثانیه)
ب :توزیع سرعت میانبافتی

شکل  .5توزیع فشار و سرعت در فضای میانبافتی
بافتیحسب متر بر ثانیه)
بافتی (بر
توزیعدرسرعت
پاسکال) ب:
الف :توزیع فشار میان
میانمیان
فضای
سرعت
حسب فشار و
بافتی(:5برتوزیع
شکل
Fig. 5. Distribution of interstitial fluid pressure and velocity

Figure 5: Distribution of interstitial fluid pressure and velocity, (a) Interstitial fluid pressure distribution
()a) Interstitial fluid pressure distribution (in Pa), (b) Interstitial fluid velocity distribution (in m/s
)(in Pa), (b) Interstitial fluid velocity distribution (in m/s
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سوي شجاعی و همکاران [ ]19هممرتبه بوده و مطابقت خوبی دارد.

در کار تجربی باتلر و همکاران [ ]33و نیز مطالعات عددی پیشکو و

مطالعات زیادی فشار میانبافتی باال را بهعنوان یک عامل

همکاران [ ]17و سفیدگر و همکاران [ ]12نیز مشاهده شده است.

تأثیرگذار در مقابل دارورسانی مناسب با کارآیی باال مطرح کردهاند

بهطور کلی ،سرعت سیال میانبافتی مقادیر بسیار کمی در کل حوزه

[ .]26 ،7 ،6شکل -5الف فشار سیال میانبافتی را در هندسه مسأله

محاسباتی دارد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که عبارت جابجایی

حاضر نشان میدهد .همانگونه که از شکل  5مشخص است ،فشار

مربوط به جریان سیال میانبافتی ناچیز است [ .]19در مطالعات

سیال میانبافتی در ناحیه توموری دارای بیشترین مقدار میباشد.

پیشین [ ]34نشان داده شده است که این عبارتها فقط در شکلهای

علت این پدیده را میتوان به دو عامل فقدان سیستم لنفاوی کارآمد

خاص و اندازههای کوچک تومورها تأثیرگذار هستند .الزم به ذکر است

و نیز تراوایی باالتر مویرگها در بافتهای توموری نسبت داد .این

که در ناحیه نکروز ،سرعت سیال میانبافتی بسیار پایینتر از سایر

نتایج با مطالعات آزمایشگاهی هوبر و همکاران [ ،]29آریفین و

نواحی بوده و تقریباً صفر است.

همکاران [ ]30و نیز کار عددی سفیدگر و همکاران [ ]12همخوانی

توزیع زمانی-مکانی حالت بیبعد غلظتهای مختلف دارو برای

مناسبی دارد .همچنین الزم به ذکر است که در تومور و بافت سالم

تومور و بافت سالم اطراف آن در شکل  6نشان داده شده است .هر

احاطهکننده آن ،هر جا که تراکم بیشتری از عروق وجود داشته باشد،

کدام از این غلظتها ،در یک زمان مشخص با تقسیم آن غلظت در

فشار سیال میانبافتی در آن ناحیه مقدار بیشتری دارد .بهعبارت

هر نقطه از هندسه بر حداکثر مقدار غلظت در کل دامنه ،محاسبه

دیگر ،فشار سیال میانبافتی متناسب با تراکم شبکه مویرگی بوده

شده است .غلظت کل () یز به عنوان مجموع سه غلظت داروی آزاد

و نشاندهنده ناهمگونی در ناحیه توموری است .در واقع ،علت این

() ،داروی متصلشده () و داروی داخلشده به سلول () در نظر گرفته

ناهمگونی در فشار میانبافتی وجود شبکه مویرگی با هندسه پیچیده

میشود .همانطور که از شکل مشخص است غلظت دارو در ناحیه

بهعنوان عبارت چشمه میباشد .از طرف دیگر ،در ناحیه نکروز بهعلت

توموری بسیار بیشتر از غلظت آن در بافت سالم میباشد که این

فقدان چشمه و چاه ،فشار سیال میانبافتی به پایینترین میزان خود

امر بهدلیل ضریب باالی تراوایی مویرگها در ناحیه توموری و نیز

میرسد.

باالتربودن چگالی شبکه عروقی در این ناحیه است .غلظت داروی

نتایج سرعت سیال میانبافتی در شکل-4ب نشان داده شده است.

آزاد به مرور با گذشت زمان کاهش یافته (از شکل  1-6به  5-6و از

بر اساس قانون دارسی ،سرعت سیال میانبافتی وابسته به گرادیان

شکل  5-6به  )9-6و به داروی متصلشده تبدیل میشود (شکلهای

فشار سیال میانبافتی است .از آنجا که توزیع فشار سیال میانبافتی

 2-6و  6-6و  .)10-6سپس ،داروی متصلشده به تدریج وارد فضای

در ناحیه توموری بهصورت ناهمگن است ،در نتیجه ،توزیع سرعت

داخل سلولها شده و در آنجا مصرف میشود (شکلهای  3-6و

سیال میانبافتی در این ناحیه نیز غیر یکنواخت است .این موضوع در

 7-6و  .)11-6همانطورکه از شکلها مشخص است در دقیقه 30

مطالعات ژائو و همکاران [ ]31و پیشکو و همکاران [ ]17نیز گزارش

مقدار داروی بسیار ناچیزی به داخل سلول نفوذ کرده است (شکل

شده است .اگرچه مقدار بهدستآمده برای سرعت در این مطالعه با

 )3-6در حالیکه در زمانهای  300دقیقه و  2400دقیقه نفوذ دارو

مقدار تجربی مشاهدهشده از سوي هومپلند و همکاران [ ]32برابر

به داخل سلول کام ً
ال مشخص است (شکلهای  7-6و  )11-6که

نیست؛ ولی هممرتبهبودن سرعتهاي بهدستآمده و همچنین توزیع

این موضوع منجر به کشتهشدن سلولهای سرطانی میشود .مقدار

غیریکنواخت در ناحیۀ توموري ،میتواند نشاندهندهی دقت خوب

غلظت در ناحیه نکروز بسیار پایین بوده بهگونهای که بهطور کلی قابل

مدلسازي با شبکۀ مویرگی باشد .سرعت سیال میانبافتی در ناحیۀ

صرفنظرکردن میباشد و تنها مقدار کمی دارو بهواسطه دیفیوژن به

توموري داراي مقدار بسیار کمی بوده و در روي مرز بیرونی تومور

درون بافت نکروز نفوذ میکند.

داراي حداکثر مقدار است .این توزیع سرعت ،با توجه به وابستگی
سرعت به گرادیان فشار بر اساس مدل دارسی و تغییرات شدید
گرادیان فشار برروي مرز تومور قابل پیشبینی است .این موضوع
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ش استیلیانوپولوس
نسبت سلولهای کشتهشده بر حسب زمان با پژوه 
و همکاران [ ]20انجام شده است (شکل  .)7نتایج بررسی نشان
میدهند که تطابق خوبی بین نتایج مطالعه حاضر و مرجع ذکرشده
برقرار است بهگونهای که با واقعیترکردن فیزیولوژی تومور ،نسبت
سلولهای کشتهشده دارای روندی مشابه است ولی مقدار آن نسبت
به کار استیلیانوپولوس و همکاران [ 15/62 ،]20درصد کاهش یافته
است که ناشی از تفاوت در هندسه بهعلت اضافهکردن ناحیه نکروز و
تفاوت در شبکه مویرگی میباشد .در واقع در مرجع ذکرشده [،]20
ناحیه نکروز در تومور درنظر گرفته نشده است .چنانچه تومور بدون
8

نکروز را به عنوان مبنای مقایسه قرار دهیم ،نتایج مطالعه حاضر در
مقایسه با نتایج مرجع [ ]20اختالف  3/88درصدی را نشان میدهند

شده در تومور بر حسب
سلولهای
هایاز کسر
استفاده
نتایجی بان با
اعتبارسنجیی پیش
شکلیج.7با پژوهشها
 :7اعتبارسنجی نتا
کشتهکسر
استفاده از
پیشین با
پژوهش
زمانتومور بر حسب زمان
سلولهای کشتهشده در

که به علت متفاوتبودن شبکه مویرگی است.

Fig. 7. Validation of results with the literature using fraction of killed tumor cells over time
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 نتیجهگیری-5
بهمنظور پیشبینی دقیقتر فرآیند دارورسانی به تومورهای جامد
(با استفاده از عاملهای شیمیدرمانی که یکی از اصلیترین راههای
 جریان میانبافتی و درونرگی بایستی بهصورت هرچه،)درمان است
 با درنظرگرفتن، در این مطالعه.کاملتر و واقعیتر مورد بررسی قرار گیرد
 ناحیه نکروز در هندسه،شبکه مویرگی بهدستآمده از تصویر تومور
 مدل محاسباتی،تومور و نیز شرایط مرزی و میدان حل شبیه به واقعیت
 شبکه مویرگی.دارورسانی به تومورهای جامد توسعه داده شده است
واقعی بهدستآمده از تصویر باعث قابلاعتمادتربودن نتایج شبیهسازی
 مدلسازي با حل همزمان، سپس.نسبت به مطالعات پیشین میشود
جریان میانبافتی و درونمویرگی و کوپل کردن آنها با هم انجام
 یکی از پارامترهایی که در بررسی رژیم های دارویی از.شده است
 توانایی کشتن سلولها توسط عوامل،اهمیت زیادی برخوردار است
 نتایج.دارویی است که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است
 به بیشینه،مدلسازی نشان داد که مقدار فشار میانبافتی در تومور
 سرعت سیال میانبافتی در در روي مرز تومور و.خود مقدار میرسد
 غلظت دارو در زمانهای مختلف.بافت سالم داراي بیشینه مقدار است
 پیچیدگی شبکه مویرگی اصلیترین عامل.مورد مطالعه قرار گرفت
 نتایج نشان دادند.برای توزیع غیریکنواخت غلظت دارو در تومور است
 توزیع غلظت به مرور از حالت داروی آزاد به داروی، پس از تزریق دارو
 نتایج.متصلشده و سپس داروی داخلشده به سلول تبدیل میشود
 نسبت سلولهای،نشان دادند که با واقعیترکردن فیزیولوژی تومور
 نتایج. درصد میباشد69 کشتهشده در تومور دارای مقداری حدود
 میتواند در دارورسانی،این بررسی بر روی هندسه مستخرج از تصویر
به تومورهای جامد و نیز در شخصیسازی درمان بر اساس خصوصیات
.هر بیمار بسیار مفید باشد
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