
رونگه-کوتا و گام�ها روش با سرطان مدل یک تأخیری دیفرانسیل معادالت حل
ماسوله مومنی حجت�اله سید علیرضایی١و فاطمه

تهران شاهد ریاضی-دانشگاه گروه پایه- علوم دانشکده

می�باشد، تأخیری دیفرانسیل معادالت سیستم یک که تومور) (رشد سرطان بیماری بر حاکم معادالت معرفی ضمن مقاله این در چکیده:
دیگر توسط شده انجام مطالعات با کار این نتایج می�پردازیم. ۴ مرتبه رونگه-کوتای از استفاده و ها (گام) پله روش به آن عددی حل به

می�دهد. نشان را روش دقت و کارایی محققان
گام�ها روش و رونگه-کوتا روش سلولی، چرخه سرطانی، سلول�های تأخیری، دیفرانسیل معادالت کلیدی: واژه�های

65L03 ،65L06 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١
درمان برای بسیاری تحقیقات می�باشد، جهان در بسیاری میر و مرگ عامل و است فراوانی پیچیدگی دارای سرطان بیماری که آن�جا از
شرایط به بسته می�باشند. سرطان�ها ریاضی الگوهای اساس تقریباً دیفرانسیل معادالت نیز و است گرفته صورت بیماری این با مقابله و
و عددی سازی�های شبیه به موارد اغلب در پژوهشگران دلیل همین به باشد. نداشته وجود دقیق حل راه مساله�ای برای است ممکن مساله
تومور، برداشتن و جراحی چون روش�هایی بر عالوه سرطان درمان برای می�کنند. تکیه تقریبی حل�های راه تحلیلی توصیف به دیگر موارد در
سالم سلول�های تخریب میزان که است جدیدی روش نیز بدن ایمنی سلول�های دست�کاری شیمی�درمانی، و گرما و حرارت با کردن متالشی
میتوز فاز و G2 فاز ،S فاز ،G1 فاز عنوان با مجزا بخش چهار خود سلولی چرخه در سرطانی سلول�های می�دهد. کاهش را درمان حین
تقسیم از سلول مرحله این در دارند. ساکن١ فاز یا و G0 عنوان به شده شناخته اضافی مرحله یک سلول�ها بعضی دارند. سلولی) (تقسیم
مرحله�ای این می�شوند. شناخته داخلی٢ فاز عنوان به مجموع در G2 و S و G1 مراحل می�کند. خودداری طوالنی زمانی دوره یک برای
چرخه بر پکلیتاکسل٣ نام به خاص داروی یک تأثیر با را مدل معادالت ابتدا مقاله دراین می�شود. آماده میتوز برای سلول آن در که است
ساکن سلول�های کردن اضافه با سپس [٣] گرفته نظر در ساکن سلول�های نادیده�گرفتن با ایمنی، سلول�های بر و تومور سلول�های تکثیر
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بررسی ایمنی سلول�های بر نیز و میتوز طول در و داخلی فاز طول در تومور سلول�های بر را دارو اثر و نموده بینانه�تر واقع را آن مدل به
. [٢] می�نماییم

سرطان مدل تأخیری دیفرانسیل معادالت ٢
است زیر شکل به تأخیری یک دیفرانسیل معادالت شکل ساده�ترین .١.٢ تعریف

y′(t) = f(t, y(t), y(t− τ)), t0 ⩽ t,

y(t) = ϕ(t), t ⩽ t0.

(١.٢)

می�دهد. نشان را y متغیر اولیه اطالعات ϕ(t) ∈ C0[t0 − τ, t0] و می�باشد مثبت τ زمانی تأخیر آن در که

سیستم بر حاکم معادالت ١.٢
از قبل داخلی فاز آن در که ، t زمان در داخلی فاز طول در تومور سلول�های جمعیت TI(t) کنید فرض می�باشد. ثابت τ مذکور مدل در
u(t) ،t زمان در بدن ایمنی سلول جمعیت I(t) ،tزمان در میتوز طول در تومور چمعیت TM (t) ،G١ + S +G٢ یعنی است میتوز
مدل بررسی در حاکم معادالت صورت این در باشند. فاز�داخلی مرحله در سلول�ها سکونت زمان τ و t زمان در دارویی مواد وجود میزان

است زیر شکل به سرطان
dTI(t)

dt
= ٢α۴TM (t)− (c١I + d٢)TI(t)− a١TI(t− τ), (٢.٢)

dTM (t)

dt
= a١TI(t− τ)− d٣TM (t)− a۴TM (t)− c٣TM (t)I(t)− k١)١ − e−k٢w(t))TM (t), (٣.٢)

dI(t)

dt
= k +

ρI(t)(TI(t) + TM (t))n

α+ (TI(t) + TM (t))n
− c٢I(t)TI(t)− c۴TM (t)I(t)− d١I(t)− k١)٣ − e−k۴w(t))I(t),

(۴.٢)
dw١(t)
dt

= −λ١w١(t) + c(t), (۵.٢)
dw٢(t)
dt

= −λ٢w٢(t) + c(t), (۶.٢)
w(t) = r١w١(t) + r٢w٢(t). (٧.٢)

از: عبارتند بررسی این در شده داده اولیه مقادیر

TI(t) ≡ 1, 3, t ∈ [−τ, 0],

TM (t) ≡ 1, 2, t ∈ [−τ, 0],

I(t) ≡ 0, 9, t ∈ [−τ, 0],

w١(t) ≡ 0, t ∈ [−τ, 0],

w٢(t) ≡ 0, t ∈ [−τ, 0].

(٨.٢)
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ماسوله مومنی و علیرضایی

کنیم اضافه سیستم به را هستند، خود سلولی چرخه از ساکن مرحله در که توموری سلول�های جمعیت Tq(t) کنیم فرض

dTQ(t)

dt
= a۵TI(t− τ)− a۶TQ(t)− d۴TQ(t)− c۵I(t)TQ(t)− u١(t)TQ(t) (٩.٢)

می�یابند تغییر زیر شکل به (۴.٢) و (٢.٢) معادله لذا

dTI(t)

dt
= ٢a۴TM (t)− a۵TI(t− τ) + a۶TQ(t) + c١I(t)TI(t)− d٢TI(t)− a١TI(t− τ).

dI(t)

dt
= k +

ρI(t)(TQ(t) + TI(t) + TM (t))n

α+ (TQ(t) + TI(t) + TM (t))n
− c٢I(t)TI(t)− c۴TM (t)I(t)− c۶TQ(t)I(t)− d١I(t)− u٣I(t).

رونگه-کوتا۵ روش و گام�ها۴ روش ٢.٢
معمولی، دیفرانسیل معادالت به مفروض بازه روی را تأخیری دیفرانسیل معادالت شد، مطرح بلمن۶ توسط بار نخستین که گام�ها روش در
پیدا حل راه با بعدی بازه در روند این و شده حل حاصل معادله سپس می�کنند. تبدیل بازه، روی شده شناخته پیشینه تابع به�کاربردن با
به روش عمل در نباشد، کوچک حد از بیش انجام فواصل که زمانی تا می�شود. تکرار بعدی بازه برای پیشینه تابع عنوان به جدید شده

این با است. مثبت ثابت ϕ0 طوری�که به باشد y(t0) = ϕ0 کنیم فرض می�دهیم. توضیح (١.٢) برای را روش .[١] کند می کار خوبی
می�شود تبدیل داده�شده اولیه مقدار با زیر معمولی دیفرانسیل معادله به [t0, t0 + τ ] بازه در تأخیری دیفرانسیل معادله ثابت، اولیه تابع

y′(t) = f(t0, ϕ0, y(t0 − τ)), t0 ⩽ t ⩽ t0 + τ,

y(t0) = ϕ0.

(١٠.٢)

است ذیل فرم به (١٠.٢) معادله جواب

y(t) = f(t, ϕ0, ϕ(t− t0)), t0 ⩽ t ⩽ t0 + τ.

t− τ ∈ [t0, t0+ τ ] لذا باشد t ∈ [t0+ τ, t0+٢τ ] می�کنیم فرض بعدی گام برای است. شده مشخص t0+ τ تا y نتیجه در
می�کنیم. حل ۴ مرتبه رونگه-کوتای روش از استفاده با را معمولی دیفرانسیل معادله بنابراین است معلوم y(t) نیز بازه این در چون و

است: زیر گام�های دارای دیفرانسیل، معادالت از سیستم یک الگوریتم .١ الگوریتم

فرم به مدل معادالت گرفتن نظر در •

yi(t) = fi(t, y١, · · · , ym), yi(t0) = yi0, i = ١, · · · ,m.

۴Method of steps
۵Runge-Kutta method
۶Bellman
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دیفرانسیل معادالت سیستم یک برای h گام طول با ۴ مرتبه رونگه-کوتای فرمول�های از استفاده •

k١j = h ∗ fi(tn, y١n, · · · , ymn),

k٢j = h ∗ fi(tn +
h

٢ , y١n +
k١j٢ · · · , ymn +

k١j٢ ),

k٣j = h ∗ fi(tn +
h

٢ , y١n +
k٢j
٢ , · · · , ymn +

k٢j
٢ ),

k۴j = h ∗ fi(tn + h, y١n + k٣j , · · · , ymn + k٣j), j = ١, · · · ,m.

yi(tn+١) از تقریبی عنوان به yin+١ محاسبه •

yi(n+١) = yin +
١
۶ (k١j + ٢ ∗ k٢j + ٢ ∗ k٣j + k۴j),

tn+١ = tn + h.

عددی نتایج ٣
با گام�ها روش از استفاده با معادالت سیستم این می�پردازیم. (٨.٢) شرایط تحت (٧.٢) تا (٢.٢) معادالت عددی حل به بخش این در
است. شده اخذ [٢] مرجع از نظر مورد پارامتر مقادیر است. شده حل ٠,٠٠٩٢ گام طول با ۴ مرتبه رونگه-کوتای روش و ٠,٩٢ تأخیر
را دارو به ایمنی پاسخ (١) شکل و شده مقایسه (dde٢٣)متلب نرم�افزاری بسته از استفاده با سیستم حل از آمده بدست نتایج با نتایج

است. شده برده پیش تأخیر گام برابر ١٠ تا سیستم شکل این در می�کند. مقایسه روش دو این در

برای dde٢٣ و کوتا رونگه روش و گام�ها روش از استفاده با ایمنی سلول�های و میتوز طول در و داخلی فاز طول در تومور سلول�های برای دارو مصرف نتایج :١ شکل
.٠, ٩٢ نتیجه�گیریتأخیر و بحث

معادالت نوع این معموال شوند. مدل�سازی گوناگون منظر��های از تأخیری دیفرانسیل معادالت از استفاده با می�توانند سرطان بیماری�های
می�تواند بهتر تقریبی جواب�های یافتن و معادالت نوع این حل لذا می�شوند. حل عددی روش�های از استفاده با و ندارند تحلیلی جواب
یک عددی حل به رونگه-کوتا روش از استفاده و گام�ها روش از استفاده با ما مقاله این در شود. واقع مفید سرطان درمان و شناخت در

پرداختیم. سرطان مدل در تأخیری دیفرانسیل معادالت از سیستم
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