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سرطان بالینی کارآزمایی های طراحی
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چکیده

رشد به رو روند است. سرطان از جمله مزمن بیماری های برای دارو تجویز راهبردهای توسعه پزشکی، علوم در تمرکز حوزه های مهم ترین از یکی
بهینه سازی است. کرده ایجاد ریاضی بهینه سازی در جدیدی کاربردی حوزه دارو، بهینه تجویز و سرطان شیمی درمانی برنامه ریزی زمینه در پژوهش ها
مختلف درمانی برنامه های عملکرد در ،... و داروها عوارض آن، مصرف دوز و دارو نوع مانند بهداشتی عوامل انواع اثر می کند کمک ریاضی
دارویی ترکیب بهترین است قادر که می شود ارائه معده سرطان شیمی درمانی در دارویی ترکیبات بهینه سازی برای مدلی مقاله، این در شود. بررسی
طراحی هزینه های و زمان در پیشنهادی، مدل از استفاده با همچنین دهد. پیشنهاد دارویی عوارض کاهش و بیماران بقای افزایش هدف با را

خواهد شد. صرفه جویی قابل توجهی میزان به بهینه دارویی ترکیبات شناسایی به منظور بالینی کارآزمایی های
بقاء ریاضی؛ بهینه سازی بالینی؛ کارآزمایی ترکیبی؛ شیمی درمانی کلیدی کلمات

پیش گفتار ١

غیر واگیر) بیماری های از ناشی مرگ های  کل از %٢٢) مرگ میلیون ٨٫٢ و سرطان به ابتال مورد میلیون ١۴ جهانی، بهداشت سازمان آمار طبق
نوع هر یابد. افزایش %٧٠ حدود تا آینده دهه دو طی در مبتالیان آمار که می رود انتظار و است شده ثبت ٢٠١٢ سال در سرطان از ناشی
گرچه می شود. گفته شیمی درمانی روش آن به شود، استفاده دارو از سرطان درمان در وقتی ؛ دارد را خود خاص درمان های و مشخصات سرطان،
بین تعادل ایجاد برای بنابراین، می رسد. آسیب نیز سالم سلول های به دارو نوع به با توجه اما می رود بین از سرطانی سلول های شیمی درمانی در
هر دوز و دارویی ترکیب های شیمی درمانی، جلسات زمان بتواند که شیمی درمانی برنامه یک توسعه دارویی، عوارض و سرطانی سلول های کاهش

است. ضروری کند، بهینه مشخص هدفی به توجه با را دارو
جدید درمانی شیوه های و داروها اثرات مطالعه به منظور شیمی درمانی برنامه های سنجش در استاندارد روش یک به عنوان بالینی کارآزمایی های
و زمان ازجمله محدودیت هایی با اما می کند شناسایی را قابل اطمینان و اثربخش شیمی درمانی برنامه های بالینی کارآزمایی .[۴] می رود به کار
جدید مؤثر شیمی درمانی ترکیب یک یافتن .[٢] است مواجه متنوع شیمی درمانی برنامه های تست دشواری و کارآزمایی باالی بسیار هزینه های
از شد. خواهد زیاد بسیار بالقوه دارویی ترکیب های تعداد دارو، هر دوز زمان بندی های و دارو مختلف دوز های به توجه با زیرا است برانگیز چالش

است. حیاتی بالینی کارآزمایی های در مطلوب دارویی ترکیبات طراحی برای مؤثر روشی ارائه این رو،
روابط توصیف طریق از ریاضی مدل های از استفاده با معده سرطان درمان مختلف روش های مؤثرتر ارزیابی برای کم هزینه روشی مقاله، این در
بالینی، کارآزمایی ١٠٠ از شده منتشر داده های پایگاه اساس بر ابتدا می شود. ارائه دارویی عوارض و بیمار بقای مانند متعدد عوامل بین کمی
اساس بر بهینه سازی مدل یک سپس می یابد. توسعه دارویی) عوارض و بیماران (بقای بالینی کارآزمایی های نتایج پیش بینی برای آماری مدل های

می شود. تحلیل و فرموله جدید درمانی رژیم های پیشنهاد برای آماری مدل های نتایج

سرطان شیمی درمانی مسأله بررسی ٢
توسط به تدریج آن از پس و مطرح، بهینه کنترل مسأله یک صورت به [۵] وینسنت و سوان توسط بار اولین سرطان شیمی درمانی برنامه ریزی مسأله
متا رگرسیون و داده کاوی مصنوعی، عصبی شبکه های روش های از بالینی، نتایج پیش بینی مورد در قبلی پژوهش های در شد. داده توسعه دیگران
پژوهش ها این .[١] است شده پرداخته گذشته داده های از استفاده با بیماران بقای تحلیل به تنها پژوهش ها از بسیاری در است. شده استفاده
دوز دارویی، ترکیب های دارو، نوع مورد در اکثرا اما کرده اند شناسایی را سرطان به ابتالء در مؤثر پارامتر های یا بیماران بقای بر مؤثر متغیرهای

clinical trials
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رژیم های طراحی برای داروها دوز و دارویی ترکیبات جزئیات به مقاله، این در .[٣] نکرده اند بحثی بهینه دارویی ترکیب های کلی به طور و دارو هر
می شود. پرداخته نیز جدید درمانی

پژوهش روش ٣

سرطان این خاص روی به طور مقاله این است. سرطان از ناشی مرگ بیشترین اول رتبه دارای و ایران در سرطان ها شایع ترین از یکی معده سرطان
یابد. تعمیم نیز سرطان ها دیگر به می تواند کار روش گرچه می شود متمرکز

آماری مدل های توسعه و داده ها پایگاه تدوین ٣ . ١

مجالت در منتشره کارآزمایی ١٠٠ مجموع، در و جستجو PubMed در معده سرطان II و I فاز بالینی کارآزمایی های داده ها، جمع آوری برای
شد. استخراج درمانی گروه های از ١ جدول اطالعات بودند. درمان گروه ١١٧ شامل که شد انتخاب ٢٠١۴ تا ٢٠٠٠ سال های معتبر

بالینی کارآزمایی های از شده استخراج داده های :١ جدول
تغییرات دامنه متوسط مقدار متغیر

(xi) بیماران اطالعات
٠٫٣۴ − ١٫٠٠ ٠٫٨١ مرد جنسیت با بیماران نسبت
٠٫٠٠ − ١٫٠٠ ٠٫٠٩ شیمی درمانی سابقه دارای بیماران نسبت
٠٫٠٠ − ١٫٠٠ ٠٫٨۴ معده در اولیه تومور دارای بیماران نسبت

۵١ − ٧۶ ۶٣ بیماران سن متوسط
٠٫٠٠ − ٢٫٠٠ ٠٫٧٩ (ECOG) عملکرد وضعیت

(xi) دارویی اطالعات
- - دارو نام

به وابسته به وابسته مصرف بار هر در دوز میزان
دارو نوع دارو نوع
به وابسته به وابسته هفته هر در دوز مصرف میزان متوسط
دارو نوع دارو نوع

(yi) کارآزمایی نتایج
٢٫٧ − ٢٠ ٨٫٣ (ماه) بیماران بقای متوسط
به وابسته به وابسته عوارض

عارضه نوع عارضه نوع

کمینه با β٠ و β رگرسیون ضرایب یافت. توسعه دارویی عوارض و بیماران بقای پیش بینی برای آماری مدل های داده، پایگاه این از استفاده با
شدند: محاسبه زیر رابطه کردن

min
β,β٠

N∑
i=١

(
βT (xi) + β٠ − yi

)٢
+ λ∥β∥p.

پیش بینی در آن ها توانایی بیانگر که آمد به دست ٠٫٧٩ و ٠٫۶١ به ترتیب دارویی عوارض و بیماران بقای پیش بینی آماری مدل های برای R٢ مقدار
است. بالینی کارآزمایی های نتایج

١٠٢
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بهینه سازی مدل توسعه ٣ . ٢

می آید. ادامه در که یافت توسعه صحیح اعداد با آمیخته خطی برنامه ریزی مدل یک آماری، مدل های نتایج از استفاده با

max
z,u,v

(β̄z)′z + (β̄u)′u+ (β̄v)′v + c′, (١)

s.t. (τ̄z)′z + (τ̄u)′u+ (τ̄v)′v ≤ t− c′′, (٢)
n∑
i=١

zi = N, (٣)

Az ≤ b, (۴)
cizi ≤ ui ≤ Cizi, i = ١, · · · , n, (۵)
dizi ≤ vi ≤ Dizi, i = ١, · · · , n, (۶)
(ui, vi) ∈ Ωi, i = ١, · · · , n, (٧)
zi ∈ {٠, ١}, i = ١, · · · , n. (٨)

اگر است یک zi باینری متغیر می کند. بیشینه را کل بقای پیش بینی متوسط که است بیماران بقای پیش بینی آماری مدل ،(١) رابطه در هدف تابع
داروی متوسط مقدار و مصرف بار هر در i داروی دوز مقدار ترتیب به vi و ui پیوسته متغیرهای شود؛ استفاده شیمی درمانی ترکیب در i داروی از
(٢) رابطه است. (١ جدول در متوسط (مقادیر آماری مدل در پیشگو متغیرهای سایر مقادیر مجموع c′ ثابت هستند؛ هفته هر در شده مصرف i
N برابر را درمانی ترکیب در داروها کل تعداد (٣) رابطه می کند. t مجاز سطح به محدود را آماری مدل اساس بر شده پیش بینی دارویی عوارض
روابط می کند. جلوگیری دارند پزشکی منع که تجویزهایی از مثال، برای است؛ مدل منطقی محدودیت های مجموعه شامل (۴) رابطه می دهد. قرار
کارآزمایی های ترکیبات شامل Ωi شدنی مجموعه به را vi و ui دوتایی ترکیبات (٧) رابطه می کنند. محدود مجاز سطوح به را vi و ui (۶) و (۵)

می کند. محدود گذشته بالینی

نتایج ۴

ارزیابی برای بنابراین است، نشده استفاده گذشته کارآزمایی های از یک هیچ در که است جدید دارویی ترکیب یک مدل جواب اینکه به توجه با
نیمه دو به و مرتب انتشار سال اساس بر داده ها ابتدا شد. استفاده آینده کارآزمایی های از مؤثر، جدید دارویی ترکیبات طراحی در مدل توانایی
حل و فرموله بهینه سازی مدل آن از پس شد. استفاده آماری مدل ساخت برای درمان گروه ۵٩ شامل اول نیمه از سپس شدند. تقسیم مساوی
در مدل عملکرد تغییرات دادن نشان منظور به ادامه در شد. مقایسه درمان) گروه ۵٨ شامل داده ها دوم (نیمه آینده در کارآزمایی ها با نتایج و شد
آینده داده های با و شد حل دوباره مدل و افزوده بود شده استفاده مدل ساخت برای که داده هایی به نیز بعد سال داده های سال، هر برای زمان، طول

شد. تکرار (٢٠١۴) آخر سال تا روند این شد. مقایسه
تمام با مدل جواب مدل، حل دوره هر در گرفت: قرار ارزیابی مورد صورت بدین رتبه بندی و تطبیق معیارهای بر اساس عددی نتایج
به انطباق یک بود، مشابه آینده کارآزمایی هر در داروها مجموعه با مدل پیشنهادی داروهای اگر و شد مقایسه آینده در شده انجام کارآزمایی های
محاسبه زمانی به صورت آینده» آزمایی های کار «کل نیز و منطبق» آینده «کارآزمایی های برای کل بقای میانگین سپس شد. افزوده تطبیق معیار
عملکرد مدل پیشنهادی کارآزمایی های به نسبت آینده کارآزمایی های ،٢٠٠٧ سال تا گرچه می شود. مشاهده ١الف شکل در نتایج روند که شد
داده های پیش بینی، مدل های ساخت در چون قطعا است. بوده مؤثرتر دارویی ترکیبات طراحی به قادر خوبی به مدل بعد، به آن از اما داشته بهتری

یابد. افزایش زیادی میزان به می تواند پیشنهادی مدل عملکرد بهبود نتایج می شود، افزوده آینده در بیش تری

(ب) رتبه بندی و (الف) تطبیق معیارهای اساس بر مدل ارزیابی :١ شکل

هر در شد. استفاده رتبه بندی معیار از آینده، در شده انجام کارآزمایی های بین از کارآزمایی ها بهترین انتخاب در مدل عملکرد ارزیابی برای
نتایج اساس بر کارآزمایی ها پیشنهادی، آماری مدل های از استفاده با سپس گرفتند. قرار مجموعه یک در آینده کارآزمایی های تمام مدل، حل دوره
شدند محاسبه آینده» کارآزمایی های «کل نیز و شده» رتبه بندی کارآزمایی های اول %٢۵» برای کل بقای میانگین شدند. رتبه بندی انتظار مورد
طول در خوبی تدریجی بهبود پیشنهادی مدل که می شود مشاهده مجددا می دهد. نشان ارتباط این در را بهینه سازی مدل عملکرد ١ب شکل که

می دهد. نمایش آتی سال های

١٠٣
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شناسایی به خوبی را مؤثر جدید دارویی ترکیبات گذشته، بالینی کارآزمایی های بر تکیه با است قادر مدل که می دهد نشان بررسی این نتایج
با همچنین خواهد شد. صرفه جویی کارآزمایی ها طراحی هزینه و زمان در موثر، دارویی ترکیبات یافتن در خطا و سعی کاهش با بنابراین نماید.

شد. خواهد حاصل بهبود بیماران درمان روند در نتیجه در و شیمی درمانی دارویی ترکیبات کیفیت در مطمئن تر، کارآزمایی های طراحی
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