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Önsöz

Bu projede hibrid sistemlerin, özellikle parçalı doğrusal (piecewise linear) sis-
temlerin çok sayıda durağan hali olan (multistationary) süreçlerin modellen-
mesinde kullanımı üzerine çalışılmıştır. Geleneksel dinamik sistem modellerinin
problem yaşayabileceği davranış şekilleri için uygun parçalı doğrusal ve parçalı
sabit (piecewise constant) modeller geliştirilmiş, olası gözlemlerden sistem özel-
liklerinin çıkarımı (inference) problemi için uygun teknikler çalışılmış ve damar-
lanma ile tümör gelişimini birarada simüle eden örnek simulasyon modelleri
geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar uluslararası konferanslarda sunulmuş ve
önemli bir kısmı uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmıştır. Son iki çalışmanın
değerlendirme süreci devam etmektedir. Proje kapsamındaki çalışmalarla üç
M.Sc. tezi tamamlanmıştır ve ilişkili iki doktora tezi devam etmektedir. Bu proje
TÜBİTAK tarafından 104T133 No.lu projeadı altında beş yıl süreyle destek-
lenmiştir.
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Özet

Bir dinamik sistemin çok sayıda durağan hale sahip olması, epigenetik diferan-
siasyon ve ilişkili davranış biçimlerini gösterebilmesini sağlayan temel dinamik
özelliktir. Gen etkileşimleri hakkında bilinenler gen ağlarının temelde hibrid
sistem (kesintili ve sürekli değişkenlerin biribirlerini etkilediği dinamik sistem-
ler) özelliği gösterdiği düşüncesini desteklemektedir. Gen etkileşimleri hakkında
bilinenlerin sınırlı olması gen ağlarının temel ilkeler modellerinin yapılmasının
önündeki en büyük engeldir. Bu nedenle alternatif modelleme yaklaşımları son
dönemlerde büyük ilgi görmektedir. Bu çalışmada işlevsel genomik öncelikli
olmak üzere cok sayıda durağan hali olan sistemlerin modellenmesine yöne-
lik parçalı doğrusal ve parçalı sabit modelleme araçlarının geliştirilmesi hede-
flenmiştir. Soyut modeller olarak sürekli zamanda evrilen Boole ağları ve hafızalı
(stokastik) hibrid sistemler geliştirilmiş ve geleneksel dinamik sistemlerin prob-
lem yaşayabileceği ancak gen ağlarında görülmesi mümkün davranış şekillerini
modelleyebilecekleri gösterilmiştir. Çıkarım modeli olarak olası gen hal değişimlerini
türev kestirimi ve sıçramaların saptanması yoluyla saptayıp haller arasındaki
geçiş ve herhangi bir haldeki sürekli dinamiğin bilinen yöntemlerle çıkarılmasını
hedefleyen bir metod geliştirilmiş ve varsayımsal modellerle denenmiştir. Somut
simülasyon modelleri için kanser dinamiğindeki damarlanma süreci seçilmiş ve
önce bu sürecin alternatif (çıkarımsal öğeler içeren) modeli yapılmıştır. Daha
sonra geliştirilen model ailesi damarlanma ve tümör gelişimini birarada simüle
eden PDE modeli oluşturmak için kullanılmıştır.

Anahtar kelimeler: Hibrid sistemler, Çok sayıda durağan hali olan dinamik
sistemler, Parçalı doğrusal sistemeler, Gen ağları, Çıkarımsal modelleme
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Abstract

Multistationarity is the fundemental dynamical feature underlying the epige-
netic differentiation and related dynamical behavior in gene regulatory networks.
The gene regulatory networks are generally considered as hybrid dynamical sys-
tems (dynamical systems formed by continuous and discrete variables interact-
ing each other) on the basis of available information on gene interactions. The
available information on gene interactions is higly limited preventing the con-
struction of first principles models of those networks. Thus alternative modelling
approaches has received a significant interesrt. This study is aimed at develop-
ing piecewise linear and piecewise constant tools for modelling multistationary
dynamical systems with an emphasis on functional genomis. As abstract models
Boolean Networks evolving in continuous time and Stochastic hybrid systems
with memory are developed and it was shown that some dynamical behavior
which can be expected to exist in gene networks while demonstrating with pop-
ular traditional models might have problems. For infferring gene interactions
a methodology based on derivative estimation and jump detection to identify
the gene state transitions, than using known methods to infer the dynamics
was developed and tested with an hypothetical model. For conrete simulation
angiogenesis process is studied. First an alternative model involving inferen-
tial features has been constructed and finally the developed class was used in
constructing a PDE model simulating angiogenesis with tumor development.

Keywords: Hybrid systems, Multistationary dynamical systems, Piecewise
linear systems, Gene netwoks, Inferential modelling
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Bölüm 1

Giriş

Son yıllarda nörofizyoloji, biyoloji, genomik ve ekoloji alanlarındaki gelişmeler
bu süreçleri düzenleyen mekanizmaların anlaşılması ve modellenmesine yönelik
yoğun bir ilgiye neden olmuştur. Bu tür düzenleyici sistemlerin modellenmesi
için tercih edilen yaklaşım genellikle problemin statüsüne göre değişebilmektedir.
Modellencek süreç hakında sahip olunan bilgi, modelin ölçeği, çalışmanın amacı
gibi faktörler farklı yaklaşımların daha uygun olmasını belirleyebilmektedir (Öktem2005).
Temel ilkeler yaklaşımı bir sistemi temsil eden değişik türde diferansiyel, in-
tegral veya cebirsel denklemleri veya eşitsizlikleri, sistemi oluşturan parçalar
ve bunların biribirleriyle etkileşimleri hakkındaki detaylı bilgi ve anlayıştan
türetmeyi hedefler (Pearson1999). Bu tür denklemler kurulabildiği taktirde hem
sonuçlarının doğrudan yorumlanabilirliği hem de sistemi yüksek doğrulukta tanımlayabilmesi
açılarından cazip olmakla birlikte hem modelde yeralan değişken sayısıyla bir-
likte artan karmaşıklıkları hem de bu tür sistemlerden bazıları hakkında sahip
olunan bilgilerin oldukça sınırlı olması alternatif modelleme yaklaşımlarını daha
uygulanabilir kılmaktadır (Öktem2003). Gen ağları, hem çözülmemiş problem-
lerin çokluğu hem de olası çözümlerin yaşamsal süreçlerin daha iyi anlaşılması ve
insan yaşamına katkı potansiyeli nedeniyle en ilginç modelleme problemlerinden
birisini sunmaktadır.

Son yıllarda mikroarray teknolojisinin gelişmesi gen ifadelerindeki değişimlerin
genom ölçeğinde izlenmesini mükün kılmıştır (Akutsu1999). Aynı zamanda çeşitli
genomlar için gen sıralama çalışmalarının tamamlanmaya başlaması genlerin
hücre davranışı ölçeğindeki işlevlerinin anlaşılmasına yönelik ilgiyi artırmıştır
. Genlerin mRNA transkripsiyonu aracılığıyla protein sentezini başlattığı, aynı
zamanda transkripsiyonun da ilişkin promoter bölgesine bağlanan protein veya
protein kompleksleri tarafından denetlendiği bilinmektedir. Bu döngü doğrusal
olmayan geri besleme mekanizmaları içeren bir düzenleyici dinamik sistemi tanımlamaktadır.
Genomik düzenlemenin basitleştirilmiş şematik gösterimi Şekil 1 de verilmiştir.

Jacob ve Monodun öncü çalışmasından (Jacob 1961) sonra gen hallerinin
(aktif veya bastırılmış) Boole değişkenleriyle protein yoğunluklarının ise sürekli
değişkenlerle gösterilmesi geniş kabul gören yaklaşımdır. Bu geniş kabul gören
yaklaşıma göre bir genin hali promoter bölgesine bağlanan ilişkin proteinin
derişimi bir eşik değerinin üstüne çıkması veya altına inmesi sonucunda değişmektedir.
Gene bir genin aktif veya bastırılmış olması sentezlenmesini düzenlediği pro-
teinin derişimini yöneten ilişkileri belirlemektedir. Bu tanım tipik bir hibrid
sistemi gösterir.
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Şekil 1.1: Genomik düzenlemenin basitleştirilmiş şematik gösterimi.

Hibrid Sistemler biribirlerini düzenleyen kesintili ve sürekli değişkenlerin
oluşturduğu dinamik sistemlerdir (Henzinger1996). Hibrid sistemlerin değişik
formal tanımları olmakla birlikte en yaygın kabul gören tanımı hibrid otomata
üzerinden yapılmaktadır (Schaft2000). Hibrid sistemler son derece geniş bir di-
namik sistem ailesi oluşturmakla birlikte bazı alt sistemleri özellikle parçalı
doğrusal ve parçalı sabit sistemler daha karmaşık sistemlere anlaşılabilir ve
çözümlenebilir yaklaşımlar sunduğu için son derece kullanışlıdır.

Bu çalışmada düzenelyici gen ağlarının değişik ölçek ve amaçlarla modellen-
mesinde kullanılan belli başlı yaklaşımlar gözönünde tutularak değişik amaçlara
uygun değişik modelleme araçları geliştirilmiştir. Modelleme yaklaşımları arasında
ilk popüler olmakla birlikte hala yoğunluğunu koruyan yaklaşım soyut modellerle
gen ağlarının dinamiğinin genel olarak anlaşılması ve gözlenen genel bir dinamik
özelliğin arka planındaki olası sistem özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunul-
masıdır. Bu alanda en kabul gören yaklaşımlar Boole ağları ve parçalı doğrusal
sistemlerin bir alt kolu olarak düşünülebilecek model gen ağlarıdır (Glass1975).
Bu tür çalışmaların en önemli faydaları çıkarımsal modelleme yaklaşımları için
model yapılarının türetilmesi, daha detaylı alt sistem araştırmaları için eldeki
bilgilere tamamlayıcı öngörülerin eklenmesi ve gerekirse daha yüksek ölçekli
sistemleri simüle edilmesi olarak düşünülebilir. Bu çalışmanın soyut gen model-
lerine katkısı hafızalı hibrit sistemlerin tanımlanması ve sürekli zamanda evrilen
Boole ağlarının gen etkileşimlerindeki olası fonksiyonel özellikleri açıklamasında
kullanılmasıdır. Bir dinamik sistemin çok sayıda durağan hale sahip olması ve
bu dinamik sistemi oluşturan parçaların etkileşiminde gecikmelerin bulunması
sonucunda sistemin sapmalara tarihe bağımlı tepki verebildiği bilinmektedir
(Smolen2000). Böyle bir sistemin basit diferansiyel denklemler yerine fonksiyonel
diferansiyel denklemlerle temsil edilmesinin daha uygun olduğu bilinmektedir.
Öncelikle temel gen etkileşimleri sürekli zamanda evrilen Boole ağlarıyla mod-
ellenmiş ve gen ağlarının popüler soyut modellerin gösterdiğinden daha ayarlan-
abilir olabileceği gösterilmiştir. Daha sonra hafizalı (stokastik) hibrid sistemlerin
tanımlanması için hibrid otomata tanımına zaman içinde büyüyen bir hafıza
elemanı eklenmiş ve böylece fonksiyonel sistem özelliklerine daha uygun bir hi-
brid sistem ailesi geliştirilmiştir. Bu çalışmalar ikinci bölümde detaylı olarak
anlatılmıştır.

Son dönemlerde özellikle mikroarray teknolojisinin gelişmesinden sonra yoğun
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ilgi gören bir yaklaşım gen etkileşimlerine yönelik eksik bilgilerin deneysel veri-
den çıkarılmasıdır. Bu yaklaşımda öncelikle dinamik sistemi oluşturan değişkenlerin
etkileşim şekillerine ilişkin bilinenlere dayanılarak bir yapı varsayılıp sonra her
değişken için en olası etkileyiciler ve nasıl etkiledikleri bulunmaya çalışılır (Shmule-
vich2002). Bu tipik bir ters problem örneğidir. Bu tür problemlerin en büyük
sıkıntısı tek çözüm bulabilmek için çözüm uzayının veriye göre sınırlı olacak
şekilde kısıtlanması zorunluluğudur. Bu hem genel kabul görmüş model yapısını
daha fazla kısıtlama veya tek çözüm yerine en olası çözüm bulmaya yönelik
ek sınırlamalar kullanmayı gerektirebilir. Ayrıca mevcut olanaklarla etkileşim
gecikmelerini hesaba katan modelleri çıkarımda kullanmak doğrulanması zor
olan ek tahminlerin kullanılmasını gerektirebilir. Bütün bu problemlere rağmen
olası çıkarımları değerinin çok yüksek olması çıkarımsal modellemeye yönelik il-
ginin artmasına neden olmaktadır. Ayrıca çıkarımdan bir yolak (pathway) içinde
yeraldığı önceden bilinmeyen bir genin o devreyle ilişkili olabileceği gibi sınırlı
bir sonuç alınması bile biyologlara biyolojik yöntemlerle daha detaylı incelen-
mesi gereken bir hedef gösterebileceği için değerlidir. Çıkarım amacıyla genel-
likle Boole ağları veya Probabilistik Boole ağları kullanılmaktadır. Ancak mev-
cut mikroarray teknolojisiyle gözlenebilen veri mRNA yoğunlukları olup genel-
likle örneklenmiş süreki değişkenler şeklindedir. Bu çalışmada varsayılmış model
yapısı olarak parçalı doğrusal sistemler kullanılmıştır. Bir genin hal değişikliğinin
sentezlediği mRNA yoğunluğunun türevinde bir sıçramaya neden olabileceği
varsayımıyla olası gen hal değişikliklerini türev kestirimi ve sıçrama yakalama
teknikleriyle saptama daha sonra hal değişimine neden olan olası eşik geçişlerini
bulma yöntemi öngörülmüştür. Bu çalışma üçüncü bölümde detaylı olarak an-
latılmıştır.

Değişik genetik ve metabolik yolaklara ilişkin bilgi birikimi arttıkça eldeki
bilgilerle bazı alt sistemlerin modellenmesi yönündeki çalışmalar artmıştır. Genel-
likle popülasyon dinamiği, enzim kinetiği, reaksiyon-difüzyon denklemleri gibi
alanlardan sağlanan bilgilerin de kullanıldığı bu tür çalışmalar doğrudan simülasy-
ona izin vermesi, klinik alanda özellikle tedavi planlanması konusunda kul-
lanılabilirliği nedeniyle son derece caziptir. Kanser dinamiğinde yeralan anyiyo-
genez süreci bu alanda yapılan birçok çalışmaya tipik bir örnektir. Bu tür
sistemlerin doğrudan modelleri genellikle karmaşık olmakta ve kurulan mod-
elde kullanılan değişkenler de bu nedenle sınırlı olmaktadır. Bu tür modellerin
parçalı doğrusal hale getirilmesi daha çok değişkeni içeren modellerin kurul-
masına olanak sağlamasının dışında çıkarımsal hale getirilmeleri bireyden bir-
eye karşılaşılabilecek değişimlere uyun olanağını getirmektedir. Hem çevresel
faktörler hem yolak içinde yeralan değişkenlerden bazılarının başka yolaklarda
da yeralabilmesi olasılığı bu tür süreçlerin gelişiminin kişiden kişiye değişen
parametrelerle gerçekleşmesine neden olabilmektedir. Bu çalışmada önce an-
jiyogenez sürecinin parçalı doğrusallaştırılmış ve çıkarımsallaştırılmış bir modeli
yapılmış daha sonra tümör gelişimi ve anjiyogenezin birarada kullanıldığı bir
kısmi diferansiyel denklem modeli oluşturulmuştur. Bu çalışmalar dördüncü bölümde
detaylı olarak anlatılmıştır.

Gen ağlarının şekil ve ölçeklerde modellenmesine yönelik çalışmalar yakın bir
gelecekte tedavi planlaması, optimum ilaç tasarımı, kişiye özel ilaç geliştirilmesi,
immunoterapi olanaklarının kullanılabilmesi, bazı endüstriyel ürünlerin bakter-
iler veya mantarlar tarafından üretilmesi gibi birçok gelişmeye yardımcı ola-
caktır. Güncel yaşamda doğrudan kullanılabilir sonuçların alınması daha çok
uygulamacıların özellikle klinik araştırmacılarının öncülüğünde yapılacak çalışmalara
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bağlıdır. Bu çalışmanın son bölümünde çalışma sonuçları özetlenmiş geliştirilmiş
olan modellerin olası kullanımlarına yönelik önerilerde bulunulmuştur.
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Bölüm 2

Soyut Modeller

2.1 Sürekli zamanda evrilen Boole ağları

Gen düzenleyici ağlarının soyut modellenmesinde kullanılan popüler araçlardan
birisi sistemi genlerin aktif veya bastırılmış olmalarına göre Boole değişkenlerinden
oluşan bir vektörle temsil eden rastgele Boole ağlarıdır. Bu fikir ilk olarak Ja-
cob ve Monod tarafından formüle edilmiştir (Jacob 1961). Daha sonra Sugita
(Sugita1963) ve Kauffman bu formülasyondan kesintili bir zaman ızgarasında
evrilen dinamik modelleri geliştirmiştir. Thomas sadece tek bir gecikme değil
değişik kesintili gecikmeleri kullanarak teoriyi geliştirmiş (Thomas1998), daha
sonra Dee ve Ghil (Dee1984) iklim ve sismoloji modellerinde kullanmak üzere
Boole gecikme denklemlerini geliştirmiştir. Daha önceki çalışmalarda Boole gecikme
ağlarının biyolojik kökenli refrakter süreleri eklenerek genlerin soyut modellen-
mesinde kullanılabileceği gösterilmiştir.

Delbruck (Delbruck1949) epigenetik farklılıklarla sistemin çok sayıda durağan
hale sahip olması arasındaki ilişkiyi öngörmüş, Jacob ve Monod bu durumun
geri beslemeyle ilişkisini ortaya koymuş, Thomas ise çok sayıda durağan halin
sistemde en aşağı bir pozitif geri besleme devresi gerektirdiğini bildirmiştir.
Geleneksel Boole ağları gen ağlarındaki kendi kendine organize olma duru-
munu açıklamış ve diferensiasyonu göstermiştir. Bu şemaya göre her durağan
hal (attractor, çekici) bir hücre tipini temsil etmektedir ve her hücre başlangıç
koşullarının hangi çekim havzasında (basin of attraction) olduğuna göre ilgili
durağan hale evrilmektedir. Sistemin birçok olası durağan halden hangisinde
olduğu geçmişe ait bir bilgi taşıması olarak yorumlanabilir. Gene aynı şekilde
bir hücre başlangıçtaki durağan halini bir rastgele sapma veya dış etki sonucu
terkederse bu sistemin gelecek davranışını etkileyecek şekilde etkiyi anımsaması
olarak düşünülebilir. Sistemin zaman içinde karşılaştığı etkiler sonucu değişebilecek
özelliklerini dinamik bilgi olarak değerlendirebiliriz. Hücre tipi diferensiasyonunu
açıklamadaki başarısına rağmen geleneksel Boole ağları kesintili zamanda evrilmelerinin
sonucu olarak dinamik değişkenliği (olası durağan hallerinin boyutları) açısından
oldukça sınırlıdır. Bu sınırlılık aynı tipteki hücreler arasındaki daha küçük farklılıkları,
her hücrede zaman içinde ortaya çıkabilecek ortama uyum sağlama veya öğrenme
gibi göstermekte yetersiz kalmaktadır.

Bu sınırlamaları aşmak için değişik öneriler geliştirilmiştir bunlardan önemli
bir örnek Edwards ve Glass tarafından gen ağlarını modellemek için kullanılan ve
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bu ağlardaki sembolik dinamik ve komputasyon davranışını göstermek için kul-
lanılan parçalı doğrusal sistemlerdir (Edwards2000). Bu sistemler bu çalışmanın
çıkarımsal modelleme kısmında ana model olarak kullanılmıştır. Başka bir
yaklaşım ise Boole ağlarının genellenmiş versiyonlarını kullanmaktır. Bunlar
arasında kayda değer bir yaklaşım Dee ve Ghil tarafından klimatoloji ve sis-
moloji modellerinde kullanılmak üzere geliştirilen Boole gecikme denklemleridir.
Bu modelin sağladığı önemli bir katkı başlangıç koşulları yerine parçalı doğrusal
başlangıç fonksiyonlarını anımsayabilmesidir. Bu denklemlerin gen ağlarında
kullanılması yazarların zamanla artan karmaşıklık olarak tanımladığı, hibrid
sistemler literatüründe Zeno etkisi olarak geçen ve sınırlı zaman içindeki hal
değişimi sayısının sınırlanamamasından kaynaklanan problem nedeniyle kul-
lanılması sorunludur. Bu sorunu aşmak için elektrofizjolojiden bilinen refrakter
periyod yani bir değişkenin hal değişiminden sonra bir süre ikinci bir hal değişimi
gerçekleştirememesi sisteme eklenmiştir. Tek bir mRNAnın sentezlenmesi için
mutlaka belirli bir zaman geçmesi gerekeceğinden bu varsayım kabul edilebilir.

BDE ssitemleri aşağıdaki formda verilen Boolean fark denlemleriyle tanımlanmıştır
(Dee1984):

y1(t) = F1[y1(t− τ11), . . . , yn(t− τ1n)]
y2(t) = F2[y1(t− τ21), . . . , yn(t− τ2n)]

...
...

yn(t) = Fn[y1(t− τn1), . . . , yn(t− τnn)]. (2.1)

Burada, yi(t) dijital hal vektörünün iinci elemanının t zamanındaki değerini
ve τj,i, jinci değişkendeki bir değişikliğin iinci değişkeni etkeilemesine kadar
geçmesi gereken süreyi göstermektedir. Sistemdeki rastgele değerler alabilecek
sürekli gecikmeler hesaba katıldığında sistemin zaman içindeki değişimi sadece
başlangıç zamanındaki değerleri degil, gecikme süreleri kadar öncesinden başlangıç
zamanına kadar olan tüm davranışı tarafından belirlenecektir.

Bu çalışmada kullanılan model sınıfı BDE sistemlerinin aşağıda verilmiş özel
formu şeklindedir:

y1(t) = (y1(t− τ1,+) ∧ y1(t−)) ∨ ((y1(t− τ1,−) ∧ y1(t−)) ∧ F1[. . . ]) = G1(...)
...
...

yn(t) = (yn(t− τn,+) ∧ yn(t−)) ∨ ((yn(t− τn,−) ∧ yn(t−)) ∧ Fn[. . . ]) = Gn(...)
(2.2)

burada ∧mantıksal ve operatörünü, ∨mantıksal veya operatörünü, (·) mantıksal
değil operatörünü belirtmektedir, Fi[. . . ] terimi is Fi[y1(t− τi1), . . . , yn(t− τin)]
gecikmeli Boole denklemini kastetmektedir. Sistemdeki yi(t,− ) = limε→0 yi(t−
ε), τi,+ bir 0den 1a hal değişiminden sonra gelebilecek 1den 0a hal değişimi
gelebilmesi için gereken en az zamanı ve τi,− bir 1den 0a hal değişiminden sonra
gelebilecek 0dan 1e hal değişimi gelebilmesi için gereken en az zamanı göster-
mektedir. Burada yi(t)nin değerinin Fi[...] tarafından sadece yi(t−)= yi(t−τi,−)
= 0, veya yi(t−)= yi(t− τi,+) = 1 olması koşulunda belirlenebilmektedir.

Bir devre içinde harici etkilerden etkilenebilecek değişkenler için, iki harici
girdi değişkeni, xi,1 ve xi,2, bazı yi(t) değişkenleriyle ilişkilendirilebilir. Böylece
denkle (2.2) nin harici girdilerden etkilenebilecek değişkenler aşağıdaki formda
düşünülebilir:
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yi(t) = (xi,1(t) ∧Gi(...)) ∨ (xi,1(t) ∧ xi,2(t)) (2.3)

Her sistem değişkeni yi(t) için, girdi değişkeni xi,1(t) öbür değişken xi,2(t) nin
değerini belirlemesine izin verme veya engelleme amaçlı kullanılabilir. Yani, eğer
xi,1(t) = 0, ise yi(t) denklem (2.2) deki gibi is Gi(...) fonksiyonu tarafından be-
lirlenir. Aksi halde, eğer xi,1(t) = 1, ise yi(t) = xi,2(t) şeklinde harici etkenler
tarafından belirlenir. Bu tür girdiler organizmanın hücreler üzerindeki düzen-
leyici kontrolü, hücre haberleşmesi, veya sistem içindeki başka altsistemlerle etk-
ileşimi temsil edebilir. Bu tür dış girdilerin düşünülmesi özellikle uyum sağlama
veya öğrenme gibi davranışların incelenmesi veya küçük alt sistemelerin daha
büyük ölçekteki ağlar şeklinde birleştirilmesi amacıyla kullanılabilir.

2.1.1 Temel devreler ve niteliksel özellikler

Sistemlerin niteliksel analizinde kullanmak üzere iki fonksiyon y(t) ve y′(t)
arasındaki norm aşağıdaki sekilde verilebilir.

||y|| = lim
t→∞

1
t

∫ t

0

(y ⊕ y′)dt

y ⊕ y′ = (y ∧ y′) ∨ (y ∧ y′)

burada ⊕ mantıksal EXOR (dışlayıcı VEYA) operatorünü temsil etmektedir
(operatörün sonucu iki değişken farklı ise 1 aynı ise 0 olacak şekilde).

Ayrıca bir değişkenin t0 anındaki gelecek davranışlara etkili olabilecek başlangıç
fonksiyonu aşağıdaki şekilde verilebilir.

yi[t0 − τmax,i, t0] = (s(t0), di,1(t0), di,2(t0), ...di,l(t0)),
di,l(t0) < τmax,i < di,l+1(t0)

burada s(t0), yi değişkeninin t = t0 anındaki değerini, di,k(t0) ise ilgili değişkenin
t0 zamanından önceki kıncı hal değişiminden t0 zamanına kadar geçen süreyi
göstermektedir.

Pozitif geri besleme devreleri

Biribirleriyle etkileşen k değişkenden oluşan bir alt sistemin her değişken kendi
gelecek değerini etkileyecek şekilde organize olmuşsa bir geri besleme devresi
oluşturduğu, bu etki her eleman için pozitif yöndeyse pozitif geri besleme devresi
negatif yöndeyse negatif geri besleme devresi oluşturduğu söylenebilir.

Basit bir tipik pozitif geri besleme devresi aşağıdaki denklemlerle verilmiştir:

yi(t) = yj(t− τa)|di1t1τri
(2.4)

yj(t) = yi(t− τb)|dj1t1τrj
,

burada |di1t1τri
sembolü ilişkin elemanın refrakter periyodunu belirtmektedir

(denklem 2.2 de açık hali verilmiş olan). durağan halde ikinci denklemş bşrşncş
denkleme indirgediğimizde yi(t) = yj(t− τa) = yi(t− τa − τb) ilişkisini buluruz.
Buradan denklem sistemi 2.4nin periodic (veya sabit olduğunu), ve başlangıç
fonksiyonunu tekrarladığını görebiliriz. Gene başlangıç fonksiyonundaki herhangi
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bir sapmanın olduğu gibi korunacağı da görülebilir. Bu devre aşağıdaki gibi
genişletilebilir:

yi(t) = ((xi,1(t) ∧ yj(t− τa)) ∨ (xi,1(t) ∧ xi,2(t)))|di1t1τri
(2.5)

yj(t) = yi(t− τb)|dj1t1τrj
.

Bu sistemde devre xi,1(t) 0 olduğunda, sistem denklem 2.4 tarafından kontrol
edilmekte, 1 oldupunda ise yi(t) değişkeni xi,2(t) tarafından belirlenmektedir.
Böylece 2.5 denklem sistemi regüle edilen bir anımsama devresi gibi çalışmaktadır.

İki kararlı halli devreler

Denklem 2.5 de verilen sistem aşağıdaki gibi genişletildiğinde:

yi(t) = ((y1(t) ∧ yj(t− τ)) ∨ (y1(t) ∧ y2(t)))|di1t1τ
(2.6)

yj(t) = ((y1(t) ∧ yi(t− τ)) ∨ (y1(t) ∧ y3(t)))|dj1t1τ

y1(t) = (yi(t− τ) ∨ yj(t− τ))|dx1t1τ

y2(t) = (x1(t) ∧ y3(t))|d21t1τ
, y3(t) = (x2(t) ∧ y2(t))|d31t1τ

yi(t) = yj(t) = x1(t) = x2(t) = 0, y1(t) = 1 for t < t0.

Sistemin başlatılmamış halinde (x1 ve x2 0 olarak korunduğu sürece). Sistem
değişkenleri halleirni koruyacaktır. Ancak dış girdilerden x1 daha önce 0dan 1e
geçiş yaparsa [yi(t) yj(t)] sistemi kalıcı bir şekilde [1 0] eğer x2 daha önce 0dan
1e geçiş yaparsa [0 1] değerine kalıcı olarak evrilecektir. Bu iki kararlı halli bir
anahtarı temsil etmektedir.

Basit bir pozitif geri besleme devresindeki (sistem 2.5) nötral durağan hal
ve iki kararlı hali olan devredeki (sistem 2.6) tersinmez diferansiasyon sistemi
gen ağlarında karşılaşılabilecek dinamik değişkenliğe uygun seçenekler sunmak-
tadır. İki (veya daha çok) kararlı hali olan anathtarlar daha çok hücre tipi belir-
lenmesi gibi diferansiasyondan sonra kararlılığını koruması gereken sistemlerin
temsil edilmesi için uygun olurken nötral devreler uyum sağlama ve öğrenme
gibi işlevleri göstermek için daha uygundur.

Negatif geri besleme devreleri

Basit bir tipik negatif geri besleme devresi aşağıdaki denklemlerle verilmiştir:

yi(t) = yj(t− τa)|di1t1τri
(2.7)

yj(t) = yi(t− τb)|dj1t1τrj
,

Durağan halde denklemlerdekiş değişkenler biribirlerinin içine konduğunda yj(t) =
yj(t− τa− τb) = yj(t− 2τa− 2τb) eşitliğini buluruz. Thus bu sistemin çözümleri
de periyodik olup her yarı periyodda bir önceki yarı periyodun tersi tekrarlan-
maktadır ve bu sistemde sapmaları korumaktadır.
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Özel fonksiyonları yerine getirebilen alt sistem örenekleri

Temel devrelerin davranışlarına ait bilgiler kullanılarak: kararlı bir motifi tekrar
eden priyodik osilatörlerin:

yi(t) = ((xi,1(t) ∧ yj(t− τ)) ∨ (xi,1(t) ∧ xi,2(t)))|di1t1τr
(2.8)

yj(t) = yi(t− τ)|dj1t1τr

yk(t) = ((xi,1(t) ∧ yl(t− τ)) ∨ (xi,1(t) ∧ xi,2(t)))|dk1t1τr

yl(t) = yk(t− τ)|dl1t1τr

ym(t) = yi(t− τ)⊕ yk(t− τ).

aynı değişkenlere etki eden çok sayıda geri besleme devreleri sayesinde karmaşık
davranış gösteren alt sistemlerin:

yi(t) = yj(t− τij)⊕ yk(t− τik)|di1t1τri
(2.9)

yj(t) = yi(t− τji)⊕ yk(t− τjk)|dj1t1τrj

yk(t) = yi(t− τki)⊕ yj(t− τkj)|dk1t1τrk
.

ortalama protein derişimlerini ayarlanabilir bir değerde sabit tutan ayarlanabilir
altsistemlerin:

yi(t) = 1 for 2nτ < t− t0 ≤ (2n + 1)τ
yi(t) = 0 for (2n + 1)τ < t− t0 ≤ (2n + 2)τ
yj(t) = 1 for 2mτ < t− t1 ≤ (2m + 1)τ
yj(t) = 0 for (2m + 1)τ < t− t1 ≤ (2m + 2)τ
yk(t) = yi(t)⊕ yj(t)

n = [(t− t0)/2τ ], m = [(t− t1)/2τ ]
n, m ∈ N, 0 < t1 − t0 ≤ τ,

dci

dt
= yi(t)− ci(t)

ci(t) = yi(t) tarafından sentezlenen proteinin derişimi

yarıperiyodik (quasiperiodic) osilatörlerin:

yi(t) = 1 for 2nτi < t− t0 ≤ (2n + 1)τi

yi(t) = 0 for (2n + 1)τi < t− t0 ≤ 2n + 2)τi

yj(t) = 1 for 2mτj < t− t0 ≤ (2m + 1)τj

yj(t) = 0 for (2m + 1)τj < t− t0 ≤ (2m + 2)τj

yk(t) = yi(t)⊕ yj(t)
n = [(t− t0)/2τi], m = [(t− t0)/2τj ].

14



ana değişkeninin halini sadece dış girdi özel bir motifi (pattern) sağladığı tak-
tirde değiştiren seçici anahtarların:

yj(t) = (xj(t))|dl1t>(τa−τb)/2+∆ (2.10)

yi(t) = yj(t− τa)
yk(t) = yj(t− τb)
yl(t) = yj(t− τb + ∆)

ym(t) = yj(t− τa −∆)
yn(t) = yi(t) ∧ yk(t) ∧ yl(t) ∧ ym(t)|dn1t12∆

∆ � τb < τa , ∆ � τa − τb

geliştirilmesi mümkündür. Sürekli zamanda evrilen Boole ağları, biribirleriyle
etkileşen altsistemlerden oluşan daha yüksek ölçekli ağların modellenmesinde
başka altsistemlerden gelen etkileri dış girdi gibi değerlendirilerek kullanılabilir:

yi1(t) = (ya(t) ∧ Fi1(yi1(t− τi11), . . . , yin(t− τi1n))) ∨ (ya(t) ∧Gi1((yi1(t− τi11), . . . , yin(t− τi1n)))
...
...

yin(t) = (ya(t) ∧ Fin(yin(t− τin1), . . . , yin(t− τinn))) ∨ (ya(t) ∧Gin((yi1(t− τin1), . . . , yin(t− τinn)))

2.2 Hafızalı (Stokastik) Hibrid Sistemler

Hibrid sistemlerin formal tanımı konusunda değişik yaklaşımlar bulunmakla bir-
likte en popüler olanı hibrid otomaton üzerinden yapılanıdır (Lygeros2003). Hi-
brid dinamik sistemlerin gen düzenleyici ağlarının tipik modeli olduğu süreçteki
ekileşimlerin bilinen tanımından çıkarılabilir. Gen düzenleyici ağları tarafından
denetlendiği düşünülen kalıcı hafızanın düzenlenmesi, bağışıklık sisteminin değişen
koşullara uyum sağlaması gibi henüz tam çözülmemiş süreçlerin fonksiyonel nite-
lik taşıdığı bilinmektedir. Ayrıca bazı soyut gen etkileşim modelleri aracılığıyla
bazı fonksiyonel davranışların mekanizması için olası yapılar öngörülebilmekte-
dir. Bu nedenle hibrid sistem tanımının fonksiyonel özellikleri içerecek şekilde
genişletilmesi gerekmektedir. Bir hafızalı (stokastik) hibrid otomaton aşağıdaki
gibi tanımlanabilir:

Tanım: (Hafızalı Hibrid otomaton) Bir hafızalı hibrid otomaton H = (Q,X, U, T, Init,M, f, Inv, E,G, R)
aşağıdaki elemanlardan oluşan bir kümedir:

• Sınırlı sayıda kesintili halden oluşan bir küme Q = {q1, ..., qm},

• Sürekli değişkenlerin oluşturduğu bir uzay X = Rn

• Başlangıç koşullarından oluşan bir küme Init ⊆ Q×X

• Girdilerden oluşan bir uzay U = Rm (kontrol, perturbasyon veya her ikisi
birden)

• Bağımsız değişkenlerden oluşan bir uzay T = Rk, genellikle zaman T =
[t0,∞)

• Sistemin sürekli evrimini denetleyen f, : Q×X ×U ×M→ X, bir vektör
alanı
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• Her q ∈ Q için bir sabit set (invariant set, domain, subspace) Inv : Q ×
M→ P (Y ), P (·) ilgili kümenin tüm alt kümelerini kastetmektedir (power
set). Her hale karşılık gelen dinamik kendi sabit setinde geçerlidir.

• Bir kenarlar (edge) kümesi (hal değişimleri) E ⊂ Q×Q×M,

• Her kenar için gard koşulları (guard conditions) G : E ×M→ P (X),

• Her kenar için bir ayarlama bağıntısı (reset map) R : E ×X × U ×M→
P (X).

• M(t) ∈M aşağıdaki gibi tanımlanan geçmiş hal değişikliklerinin büyüyen
hafızası:

– M(0) = {m0} = {(t0, x0, q0)}
– eğer M(tj−) = {m0,m1, ...,mi} ve x(tj) ∈ g{(q(t), q ∈ Q) ise M(tj+) =
{M(tj−),mi+1}

– mi+1 = {tj , x(tj−), x(tj−)}

Hafızanın hibrid sistemlere eklenmesinin ana fikri sistemin geçmişini en önemli
olaylar sayılabilecek olan hal değişimlerinde örneklemektir. M(t) parçalı sabit
olup sadece hal değişimlerinde değişir ve zaman içinde büyür büyüyen hafızanın
boyutunu sınırlamak için bir gereksiz bilgi dılama sistemi eklenebilir.

Tipik bir alt sınıf olan parçalı doğrusal hafızalı dinamik sistemler aşağıdaki
gibi tanımlanabilir:

dx

dt
= Aq(t),M(t)x(t) + Bq(t),M(t)u(t) + kq(t),M(t)

x(0) = x0, q(0) = q0

q(t) = qj if x(t) ∈ Xj

M(0) = {m0} = {(t0, x0)}
if x(ta−) ∈ Xj and x(ta+) /∈ Xj and M(ta−) = {m1, ...,mk},

then M(ta+) = {M(ta−),mk+1}
mk+1 = {ta, x(ta−), x(ta+)}.

burada Aq(t),M(t) ve Bq(t),M(t) anahtarlayan matrisler ve kq(t),M(t) bir anahtar-
layan vektördür.

Gerçek dinamik sistemlerin önemli bir kısmı rastgele perturbasyonlardan
etkilenmektedir (Boukas2006). Sistemin dış girdileri hakkında herhangi bir bilgi
yoksa veya rastgrele perturbasyonlar sisteme eklenmek isteniyorse Stokastik
Hafızalı Hybrid Sistem H = (Q,Y, T, Init,M, f, g, Inv,E,G, R) olark tanımlanabilir.
Burada sistemin sürekli evrilişi bir stochastik diferensiyal denklemle (f, g) :
Q× Y ×M→ Y , denetlenmektedir:

dy = f(y(t),M(t))dt + g(y(t),M(t))dW

burada dW Wiener Prosesini belirtmektedir. Rastgelelik ayarlama bağıntıları,
hal değişiklikleri ayarlama bağıntıları şeklinde veya sıçrama perturbasyonları
olarak ta sisteme katılabilir ama stokastik hibrid sistemlerde kullanılan en popüler
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yöntem SDE kullanımıdır. Parçalı doğrusal Hafızalı Stokastic Sistemler aşağıdaki
gibi tanımlanabilir:

dy = Aq(t),M(t)y(t)dt + kq(t),M(t) + Σq(t),M(t)y(t)dW

x(0) = x0, q(0) = q0

q(t) = qj if x(t) ∈ Yj

M(0) = {m0} = {(t0, x0)}
if x(ta−) ∈ Xj and x(ta+) /∈ Xj and M(ta−) = {m1, ...,mk},

then M(ta+) = {M(ta−),mk+1}
mk+1 = {ta, x(ta−), x(ta+)}.

Aq(t),M(t) and Σq(t),M(t) anahtarlayan matrisler ve kq(t),M(t) bir anahtarlayan
vektördür.

Hafızalı (Stokastik) Hibrid Sistemler proje kapsamında uygulanmamış ol-
makla birlikte kanser dinamiğine bağışıklık sistemi tepkisini içeren modeller için
umut verici görünmektedir.
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Bölüm 3

Çıkarım Modeli

Bilinmeyen sistem parametrelerini verilerden çıkarmak gen ağları modelleme
çalışmalarının en önemli hedeflerinden birisini oluşturmaktadır. Gen ağları da
dahil olmak üzere birçok düzenleyici dinamik sistemin eşik fenomeni nedeniyle
anahtarlamalı bir doğaya sahip olduğu bilinmektedir. Problem çıkarım olduğunda
hem seçilen model ailesinin çıkarılmak istenen sistemin temel özelliklerini karşılaması
hem de çözüm uzayının sınırlı olması gerekmektedir. Bu nedenle gen etk-
ileşimlerinin çıkarım modelinde kullanmak için hal uzayının her değişken için bir
eşik tarafından bölündüğü parçalı doğrusal sistemler üzerine yoğunlaşılmıştır.
Parçalı doğrusal sistemler uzun süredir gen ağlarının modellenmesi ve analizi
için kullanılmaktadır. Diğer yandan NK (Perkins2004) modellerinin dayandığı
Rastgele Boole ağları çıkarım için çeşitli olanaklar sunmaktadır.

Bu çalışmada verli bir halde sistemin sürekli değişkenlerinin doğrusal ODEl-
erle yönetildiği, sistemin halinin değişmesinin değişkenlerden birisini yöneten
ODEde ani bir değişmeye neden oldugu ve bunun başka bir değişkenin ilişkin
eşik değerini aşmasından kaynaklandığı varsayımları kullanılmıştır. Çıkarılacak
sistem için varsayılan model ailesi aşağıdaki gibi seçilmiştir:

ẏt = MS(yt)(yt) + bS(yt) (3.1)

burada anahtarlayan matris M ve anahtarlayan vektör b sistemin t anındaki hali
tarafından belirlenmektedir ve y sürekli değişkenleri temsil eden bir vektördür.
Sistemin hali S(yt) 1 ve 0lardan oluşan her elemanına karşılık gelen sürekli
değişken ilişkin eşik değerinin altındaysa 0 üstündeyse 1 değerini alan bir vektörle
temsil edilebilir. Burada n değişkenden oluşan bir sistemin 2n değişik hal ala-
bileceği görülebilir. Sistemin halinin değişmesi onu temsil eden vektörün eleman-
larından birisinin değişmesini kastetmektedir. Eğer sistemin t zamanındaki hali
S(t) ve iıncı değişkenin t anındaki hali Bi(t) ise ve sadece yi sürekli değişkeni
[t −∆, t) zaman aralığında ilişkin eşiğin üstüne çıkmış veya altına inmişse hal
değişimi aşağıdaki gibi belirtilebilir:

S(t) = (B1(t), B2(t), .., Bi(t), .., Bn(t)) where

Bj(t) = Bj(t−∆) ∀ j 6= i

Bj(t) = 1−Bj(t− 1) ∀ j = i (3.2)

Çözüm uzayının sınırlanması için 3 varsayım kullanılmıştır:
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Şekil 3.1: 3 değişkenden oluşan bir sistemde varsayılan olası hal geçişleri

1. Hiç bir değişken kendi eşik geçişiyle doğrudan kendisini regüle etmiyor ve
bir değişkenin eşiğini geçmesi başka bir değişkenin dinamiğinde şıçramaya
neden oluyor.

2. Aynı eşiğin geçimi her zaman aynı anahtarlamaya neden oluyor.

3. Bir halden başka bir hale geçiş sadece tek bir değişkenin halinin değişmesiyle
gerçekleşiyor. Şekil 3.1 üç değişkenden oluşan bir sistemde varsayılan olası
hal geçişlerini göstermektedir.

3.1 Çıkarım

Bir dinamik sistemde çıkarım gözlemlerle tahmin arasındaki normu minimize
eden parametrelerin bulunmasına karşılık gelmektedir

dŷk/dt = fp̂(yk)

p̂ = arg min
p

(
n∑

k=1

C(|dyk/dt− fp(yk)|)

)
(3.3)

Burada yk, k anında örneklenen gözlem vektörünü, fp̂(yk) türev vektörünü yk

vektörüyle ilişkilendiren ve p parametreyle karakterize edilmiş bir fonksiyonu,
C ise bir maliyet fonksiyonunu temsil etmektedir.

Ulaşılabilir olan verinin sistemin hal gözlemleri olduğu düşünüldüğünde türevin
de bu gözlemlerden kestirilmesi gerekmektedir. Tercih etmiş olduğumuz parçalı
doğrusal sistem ailesi için çıkarım problemimiz aşağıdaki gibidir:

M̂, b̂ = arg min
M,b

(
n∑

k=1

(
∣∣yk −MS(yk)(yk) + bS(yk)

∣∣)2) (3.4)

Bu formülasyonda sistemin haline bağlı olan M and b parameterlerinin anahtar-
lamalı olduğu kabul edildiği için bu parametrelerin her hal için ayrı ayrı bulun-
ması gerekmektedir
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3.1.1 Anahtarlamaların ve buna neden olan eşiklerin bu-
lunması

İlk aşamada dy/dt = My+b sistemini kurabilmek için gereken türevlerin gözlem-
lerden kestirilmesi gerekmektedir. Bunun için yerel polinom uydurulması genel
kabul gören bir yaklaşımdır. İkinci aşamada zaman serisi içindeki anahtarlar-
lama zamanlarının bulunması hedeflenmiştir. Anahtarlamalı dinamik sistem-
lerde sistem dinamiğinin değiştiği anlarda türevlerde sıçrama gerçekleşmesi bek-
lenebilir. Türevler kestirildikten sonra kestirilmiş türevler yüksek geçiren bir
süzgeçle filtrelendiğinde çıkan sonuç sadece anahtarlama anlarında yüksek değerlere
ulaşan impulslara dönüşmesi beklenebilir. Daha sonra hangi değişkenin hangisi
tarafından etkilendiğinin bulunması aşaması gelmektedir. Bu aşama algoritmik
olarak aşağıdaki gibi açıklanabilir:

• Aktivatörü veya represörünü bulmak istediğimiz değişkenin OFF-ON veya
ON-OFF anahtarlamalarını izle.

• Aynı eşik geçişinin aynı anahtarlamaya yolaçacağı varsayımıyla ilişkin hal
geçişlerinde aynı değerde olan değişkeni bul.

• Bu değişkeni ilişkin aktivatör veya represör olarak belirle

• Prosedürü bütün değişkenler için uygula.

Son olarak her hal için ilikin sürekli dinamiği tanımlayan matris ve vektörlerin
uygun bir optimizasyon algoritması kullanılarak bulunması gerekir.

Yaklaşımı göstermek için varsayılan 3 değişkenli sistem var1 var2 yi, var2

var3ü ve var3 var1i inhibe edecek şekilde simüle edilmiş ve şekil 3.2 deki gözlem-
ler elde edilmiştir. Yerel polinom uydurma bazlı türev kestirim işleminden sonra
şekil 3.3 teki kestirilmiş türevler elde edilmiş ve yüksek geçerli filtrelemeden
sonra şekil 3.4 teki sonuçlar alınmıştır.

Eğer çıkarılmak istenen bir sistem periyodik bir modda ise bütün anahtar-
lama zamanlarında tüm değişkenler hep aynı değerlerde olacağı için düzenleyici
ilişkilerin kestirilmesi mümkün olmayacaktır ancak böyle bir durum sadece öner-
ilen parçalı doğrusal çıkarım yaklaşımını değil aşağı yukarı bütün çıkarım algorit-
malarını etkileyecek bir zorluktur. Böyle bir durumda yapılabilecek en iyi tepki
sistemin zaman içindeki evrilişine pertürbasyonlarla müdahele ederek bir hal
değişimine gerçekten neden olan değişkeni saptamak olabilir. Önerilen yaklaşım
mevcut teknolojiyle elde edilebilen verilerin çözünürlüğü için yüksek miktarda
verilere ihtiyaç duymakla birlikte gelişen teknolojiyle birlikte gerçek problem-
lerde denenebilecek hale gelebilir. NK modelleri (N değişkenin K etkileşimini
varsayan modeller) bilinen sistem hallerinden ilişkin Boole ağını çıkarmada son
derece başarılı olmakla ve kullanılan veriyi çok iyi değerlendirebilmekle birlikte
sistemin kesintili hallerini biliyor olma varsayımına dayanmaktadır ve bunun
için öncelikle eşik değerlerini bilmek gerekmektedir (Perkins2004). Bu nedenle
önerilen yaklaşım elde edilebilir olan mRNA yoğunlukları verisiyle kullanmak
için daha uygundur.
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Şekil 3.2: Üç değişkenli bir varsayımsal sistemin 1. 2. yi 2. 3.yü ve 3. 1. yi inhibe
edecek şekilde simüle edilmesiyle elde edilen veriler.

Şekil 3.3: Varsayımsal sistemin yerel polinom uydurma yoluyla kestirilen türev-
leri.
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Şekil 3.4: Üstte yüksek geçiren filtrenin çekirdeği, ortada kestirilmiş türevler,
altta filtreleme işleminden sonra çıkan sonuç.
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Bölüm 4

Bir altsistemin Simülasyon
Modeli: Anjiyogenez

4.1 Anjiyogenez modeli

Anjiyogenez mevcut damarlardan gelişme yoluyla yeni damarların oluşmasıdır.
Anjiyogenezin kanser gelişimindeki ve terapisindeki önemi ilk olarak Folkman
(Folman1971) tarafından bildirildi ve 1990 lardan sonra anti-anjiyojenik mad-
delerin bulunmasından sonra geniş ölçüde kabul gördü (O’Reillyet1994). Boyut-
ları 1-2 mm nin altındaki maligan tümörlerin büyümeleri yeni damarların oluşmasına,
olgun olmayan damarların olgunlaşmasına ve destabilizasyon sürecine kritik bir
şekilde bağlıdır. Anti-anjiyojenik tedavinin daha iyi planlanabilmesi için di-
namiğinin daha iyi anlaşılması gerekmektedir. Anjiyogenez sürecinin dinamiği
son derece karmaşık olup biribiriyle etkileşen çeşitli alt sistemlerden oluşmuştur
ve çok sayıda salınan proses içermektedir. Çeşitli anjiyojenik faktörler gözönüne
alınmalıdır. Genellikle modeller moleküler, hücresel ve doku ölçeğindeki se-
viyelerden oluşup çok-ölçekli yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadır. Vasküler tümör
büyümesine ilişkin değişik sürekli zaman modelleri geliştirilmiş (Hahnfeldt1999)
ve bu modeller analiz edilmiştir (Agur2004, Arakelyan2002). Sürekli modeller
genellikle üç ana prosese: tümör büyümesi, damarlanma ve protein proliferasy-
onu. Damar bölümlerinin dinamiği genellikle dört sürecin birleşimi olarak düşünülmek-
tedir: yeni damarların oluşması, olgunlaşmamış damarların regresyonu, olgunlaşmamış
damarların olgunlaşması ve olgun damarların destabilizasyonu. Bu dört süreç
ilişkin proteinlere bağlı olarak sigmoid tepkiler şeklinde gerçekleşmektedir. An-
jiyogenezin gözlenmiş en önemli özellikleriden birisi salınımlar göstermesidir.
Etkileşimler arasındaki geceikmeleri hesaba katan veya katmayan değişik mod-
eller önerilmiştir gecikmelerin hesaba katıldığı modellerde salınımlara yolaçan
Hopf dallanma noktaları bulunurken gecikmelerin yeralmadığı modellerde bu
sonuç alınamamaktadır.

Literatürde bulunan damarlanma modelleri sistemi oluşturan faktörlere ve
bu faktörlerin aralarındaki ilişkilere yönelik detaylı bir bilgi birikimi üzerine
kurulmuştur. Özellikle fizyolojik bir sistem düşünüldüğünde bilinmeyen veya
hesaba katılmayan faktörlerin, kişiden kişiye değişkenliklerin bu modellerin uygu-
lanmasında sorun yaratması olasıdır. Sigmoid hal değişimlerine kesintili hal
değişimleri olarak yaklaşılması biyolojide yeni bir düşünce değildir. Parçalı doğrusal
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sistemler geniş bir dinamiği destekleyebilmeleri, iyi çalışılmış ve analiz edilmiş
olmaları, gerektiğinde hal değişim ağları gibi daha kolay incelenebilir formlara
dönüştürülebilmeleri gibi nedenlerle biyoloji uygulamaları için önemli bir potan-
siyel taşımaktadır. Gecikme içeren parçalı doğrusal sistemler de biyolojik sis-
temlerin modellenmesi amacıyla çalışılmıştır. Ancak gecikmeler anahtarlayan
diferansiyel denklemlere eklendiğinde parçalı doğrusal sistemlerin analitik olarak
izlenebilir olma özellikleri geniş ölçüde değişmektedir. Bu nedenle gecikmeler sis-
temlerin parçalı sabit kısımlarına eklenmiştir ve gecikmelerin eşiğin geçilmesiyle
hal değişikliği arasında varsayıldığı şekilde modellenmiştir.

4.1.1 Gecikme içermeyen ve içeren sürekli modeller

Gecikme içermeyen üç boyutlu bir model aşağıdaki denklemlerle belirtilmiştir:

Ṅ = f1(E)N,

Ṗ = f2(E)N − δP, (4.1)

V̇ = f3(P )V.

Burada N , E and V nin türevleri sigmoid bir Maltusyan kuralla belir-
lenmiştir; f1(E), f3(P ) fonksiyonları artan ve f2(E) fonksiyonu azalan bir fonksiyon-
dur.

Tümör hücre proliferasyon hızı f1, E nin artan bir fonksiyonu olup aşağıdaki
denklemi sağlar:

f1(x = 0) < 0, lim
x→∞

f1(x) > 0. (4.2)

Protein üretim hızı f2, E nin azalan bir fonksiyonu olup aşağıdaki denklemi
sağlar:

f2(x = 0) > 0, lim
x→∞

f2(x) = 0. (4.3)

Deprade olan proteinlerin sayısı P sabit bir oaran olan δ ile belirlenmektedir.
Damar büyüme hızı f3, P nin artan bir fonksiyonu olup aşağıdaki denklemi

sağlar:
f2(x = 0) < 0, lim

x→∞
f3(x) > 0. (4.4)

Bu model büyüyen damarlar için tüketilen proteinleri hesaba katarak değiştirilmiş
böylece sistemin ikinci denklemi aşağıdaki hale gelmiştir:

Ṗ = f2(E)N − δP − fc(f3(P )EN)P,

fc(x) > 0, lim
x→+∞

fc(x) > 0, fc(0) ≈ 0

Bu modellerde Hopf noktalarının bulumadığı gösterilmiş deneysel olarak gözle-
nen salınımların model tarafından simüle edilemediği anlaşılmıştır (Agur2004).

Sisteme gecikmeler eklendikten sonra üç boyutlu model aşağıdaki hale gelmiştir:

Ṅ = f1(Eτ1)N,

Ṗ = f2(E)N − δP, (4.5)

Ė = f3(Pτ2)E − f1(Eτ1)E.

Burada gecikme fonksiyonları Eτ1 = E(t − τ1), Pτ2 = P (t − τ2) dır ve τ1

stimülasyona proliferasyon/ölüm tepkisi τ2 ise damar oluşum/regresyon tep-
kisidir.
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Sistemin daha güvenilir olması için damar yoğunluğu V ollgunlaşmamış ve
olgunlaşmış damar yoğunlukları V1 ve V2yle değiştirilmiş, Ayrıca P iki özel
protein: P1 ile gösterilen VGEF, ve P2 ile gösterilen Ang1, ile değiştirilmiştir.
Böylece gecikmeleri içeren beş boyutlu model aşağıdaki gibi olmuştur:

Ṅ = f1(Eτ1)N,

Ṗ1 = f2(E)N − δ1P1,

Ṗ2 = αN − δ2P2, (4.6)

V̇1 = f3(P1τ2)V1 − f4(P2)V1 + f5(P1τ3)V2,

V̇2 = f4(P2)V1 − f5(P1τ3)V2,

Burada olgunlaşma hızı f4, P2 nin artan bir fonksiyonudur. Destabilization hızı
f5, P2 nin pozitif azalan bir fonksiyonudur. Gecikmeler τ1 tumor proliferasyon ve
ölümü, τ2 olgunlaşmamış damar oluşumu ve and regresyonu ve τ3 olgun damar
destabilizationundaki gecikmeleri göstermektedir.

4.1.2 Gecikmenin parçalı sabit kısımda yeraldığı parçalı
doğrusal gecikmeli sistemler

Gecikmenin parçalı sabit kısımda yeraldığı parçalı doğrusal gecikmeli sistemler
aşağıdaki denklemle belirtilmiştir:

dy

dt
= Ms(t)y(t) + ks(t),

si(t) = Fi(q([y1(t− τ1,i), x2(t− τ2,i)], ...)),

burada y(t) ∈ Rn sürekli değişkenleri temsil eden bir kolon vektörü, s(t) ∈
{0, 1}n sistemin halini temsil eden bir kolın vektörü, M : s → Rn×n elemanları
sistemin hali tarafından belirlenen anahtarlayan bir matris, k : s → Rn eleman-
ları sistemin hali tarafından belirlenen anahtarlayan bir vektör ve Fi : {0, 1}n →
{0, 1} s(t)nin iıncı elemanını belirleyen bir Boole fonksiyonudur.

Ayrıca τj,i ∈ R sürekli değişken j nin ilişkin eşiği geçmesiyle değişken j
nin halini etkilemesi arasında geçen süreyi göstermektedir ve q is kuantizasyon
operasyonunu göstermektedir:

q(yi) =
{

1 eğer yi(t) > hi

0 eğer yi(t) ≤ hi
.

Herhengi bir hal s(t) = Qj durumunda sistem aşağıdaki denkleme göre
evrilir:

y(t) = −M−1
j kj + (y0 + M−1

j kj)eMj(t−t0) for t0 < t < te,

burada −M−1
j kj is sistemin Qj halindeki odak noktası, y0 sistemin Qj haline

girdiği andaki sürekli değişkenlerin değeri, t0 sistemin Qj haline girdiği zaman
ve te eğer gerçekleşirse sistemin Qj halinden çıktığı zamanı göstermektedir.

Herhangi bir Qj halinde sistemin odak noktasına eigenvektörleri boyunca
yakınsadığı veya ıraksadığını söyleyebiliriz. Burada, gerçek kısmı negatif olan
özedeğerler için ilgili eigenvektör boyunca yakınsama pozitif olan özdeğerler için
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Şekil 4.1: Üç değişkenden oluşan bir sistemin şematik gösterimi

ise eigenvektör boyunca ıraksama beklenen davranış şeklidir. Burada M = Λ
formundaki diagonal matrisleri varsayacağız.

Her değişkeni için tek eşik bulunan bir parçalı doğrusal sistem n-boyutlu bir
hiperküp olarak düşünülebilir. Her eksen bir değişkeni yiyi ve eksen üzerindeki
her köşe ilgili değişkeni bir hali Qjyi temsil eder. Herhangi bir değişken yinin
ilişkin eşiğini geçmesine bağlı bir hal değişimi başlangıç köşesinden hedef köşesine
yi ekseni üzerindeki bir yönlendirilmiş kenarla gösterilebilir. Şekil 4.1 de üç
değişkenden oluşan bir sistemin şematik gösterimi bulunmaktadır.

Herhangi bir Qj halinden yi = hi hiperdüzlemiyle ayrılan komşu Qk haline
geçiş aşağıdaki koşullardan birisi sağlanırsa gerçekleşebilir:

for Re(λji) < 0 − λ−1
ji kji < hi < ye or −λ−1

ji kji > hi > ye,

for Re(λji) > 0 − λ−1
ji kji < ye < hi or −λ−1

ji kji > ye > hi,
burada ye ∈ Uj , Uj , Qj halinin değişmez kümesini göstermektedir, ve eğer

y(t− τ) ∈ Uj , ise dy
dt = λjy(t) + kj sistemi yöneten denklemdir.

4.1.3 Anjiyogenezin parçalı doğrusal modeli

Çalışılan model sisteme ilişkin bilgi ile veriyi birlikte kullanmak için öngörüldüğünden
metod olarak değişkenler arasındaki ilişkilere ilişkin ana bilgi (sadece hangi
değişkenin hangisini ne yönde etkilediğine ilişkin) literatürden alınmıştır. Ardından
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Arakelyen (Arakelyan2002) tarafından yapılan model simüle edilmiş ve simülasyon
snuçları deneysel veri gibi kullanılarak sistemin parametreleri çıkarılmıştır.

Modelde eşik ve oran bağımlı ilişkiler aşağıdaki gibi seçilmiştir:

• VEGF derişimi için üzerine çıktığında endothelial hücre proliferasyonun
gerçekleştiği bir eşik.

• VEGF derişimi için altına indiğinde endothelial hücrelerin ya olgunlaşmamış
damarlara katıldığı ya da serbest kaldığı bir eşik.

• Serbest perisitlerin derişimi için üzerine çıktığında olgunlaşmamış damar-
ların olgunlaşabildiği bir eşik.

• Ang1/Ang2 oranı için üzerine çıktığında olgunlaşmamış damarların ol-
gunlaşabildiği ve altına indiğinde olgun damarların destabilize olduğu bir
eşik.

Simüle edilmiş modelin verisiyle çıkarım yapıldığında aşağıdaki model oluşturulmuştur:

dTS

dt
= ms(t)TS + ks(t)

s(t) =


s1eğerEV D(t− τ) < hEV DveMV < hMV ,
s2eğerEV D(t− τ) ≥ hEV DveMV < hMV ,
s3eğerEV D(t− τ) < hEV DveMV ≥ hMV ,
s4eğerEV D(t− τ) ≥ hEV DveMV ≥ hMV .

dV EGF

dt
= ms(t)V EGF, s(t) =

{
s1eğerEV D(t) < hEV D,
s2eğerEV D(t) ≥ hEV D.

dAng1
dt

= ms(t)Ang1 + ks(t), s(t) =
{

s1eğerdTS
dt ,≤ 0

s2eğerdTS
dt > 0.

dAng2
dt

= ms(t)Ang2 + ks(t), s(t) =
{

s1eğerdIV
dt ,≤ 0

s2eğerdIV
dt > 0.

dMV

dt
= ms(t)MV, s(t) =

{
s1eğerAng2

Ang1 ≥ hAng2
Ang1

,

s2eğerAng2
Ang1 < hAng2

Ang1
.

dIV

dt
= ms(t)IV + ks(t), s(t) =

{
s1eğerV EGF ≥ hV EGF ,
s2eğerV EGF < hV EGF .

EV D = (IV + MV )/TS

Nümerik simülasyonlarda TS = 0.1, V EGF = 0.1, PDGF = 0.1, Ang1 =
0.1, Ang2 = 0.1, MV = 0.1, IV = 0.1 başalangıç değerleri olarak kullanılmıştır.
Eşik değerleri olarak hEV D = 2, hV EGF = 0.1, hMV = 12, hAng2/Ang1 = 0.3 bu-
lunmuştur.Parçalı doğrusal modelin simülasyonundan çıkan sonuçlar ağağıdaki
şekillerde gösterilmiştir. Çıkan sonuçlar Arakelyan’ın hesaplamalı modeliyle tu-
tarlıdır.
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Şekil 4.2: Tümör büyüklüğü
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Şekil 4.3: Olgun damar hacmi
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Şekil 4.4: Olgunlaşmamış damar hacmi
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Şekil 4.5: Efektif damar yoğunluğu
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Şekil 4.6: Ang2/Ang1 oranı
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4.2 Vasküler tümör büyümesi modeli

Tümör büyümesi bölünme hücre göçmesi ve tümör hücrelerinin ölümü gibi ana
etkileşimlere dayanan karmaşık bir sistemdir. Bu sistemin gelişimi besin mad-
delerinin akışından etkilenmekte ve anjiyogenez besin akışında önemli bir rol
oynamaktadır. Diğer yandan anjiyogenez de tümör büyümesinin ve çevresindeki
damarlarla etkileşiminin sonucu oılarak ortaya çıkmıştır. Literatürde hem tümör
büyümesi hem anjiyogenez için modeller mevcuttur. Bu çalışma kapsamında
bu iki sürecin birlikte simüle edilmesi hedeflenmiştir. Genel olarak literatürden
alınan modeller olduğu gibi kullanılmış, hibrid sistem yaklaşımı sadece iki süreci
biribirine bağlamak için kullanılmıştır. Ferreira (Ferreira2002) ve arkadaşları
tarafından geliştirilen ve sabit besin kaynağı varsayımı üzerine kurulan reak-
siyon difüzyon bazlı tümör gelişim modelinde besin kaynağı damar hücrelerinin
yoğunluğu bir eşik değerini geçmişse sabit değilse sıfır olarak kabul edilmiştir.
Diğer yandan tümör tarafından indüklenen anjiyogenez süreci için ağırlıklı olarak
Bauer ve arkadaşları tarafından geliştirilen model kullanılmıştır (Bauer2007).

Bu modelde besin maddesi derişimi N and M ile gösterilmiştir. N hücre
proliferasyonu için önemli olan M is önemli olmayan besinleri temsil etmekte-
dir. Bu besinler normal ve kanserli hücreler tarafından tüketilmektedir. An-
jiyogenez başlamadan önce tek besin kaynağı kılcal damarlarken ölü kanser
hücrelerinin oranı bir eşiği aştığında VEGF (Vascular Endothelial Growth Fac-
tor) salgılanmasının başladığı ve kılcal damarlar VEGF faktörünü belirli bir
miktarda aldığında anjiyogenezin başladığı varsayımı burada modellenen temel
ilişkiyi belirtmektedir. Model denklemlerden oluşmaktadır:

∂N(x, y, t)

∂t
= D∇2

N(x, y, t)− γN(x, y, t)fn(x, y, t)− λN γN(x, y, t)fc(x, y, t) + µN SN (x, y, t)

(4.7)
∂M(x, y, t)

∂t
= D∇2

M(x, y, t)− γM(x, y, t)fn(x, y, t)− λM γM(x, y, t)fc(x, y, t) + µM SM (x, y, t)

(4.8)

burada M(x, y, t) and N(x, y, t) besin yoğunluklarını temsil etmekte ve difüzyon
denklemlerine uymaktadır, fn(x, y, t) ve fc(x, y, t) ise kanser ve sağlıklı hücre
dağılım fonksiyonlarını göstermektedir.

SN =
{

1 if fEC(x, y, t) ≥ hN

0 if fEC(x, y, t) < hN

SM =
{

1 if fEC(x, y, t) ≥ hM

0 if fEC(x, y, t) < hM

SN ve SM besinler için fEC(x, y, t) tarafından belirlenen kaynak fonksiyonları
fEC(x, y, t) endothelial hücrelerin (damar ağı) yoğunluğunu göstermektedir.

Modelin simülasyonunda her tümör hücresi aşağıda verilen olasılıklara göre
bölünebilir, göç edebilir veya ölebilir.

Pdiv(x, y, t) = 1− exp

[
− N(x, y, t)

fc(x, y, t)θdiv

]
(4.9)

Pmov(x, y, t) = 1− exp

[
−fc(x, y, t)

M(x, y, t)
θmov

]
(4.10)

Pdel(x, y, t) = exp

[
− M(x, y, t)

fc(x, y, t)θdel

]
(4.11)

burada θdiv, θmov, θdel model parametreleridir.
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Şekil 4.7: Simülasyonun başlangıcı

Tümör tarafından indüklenmiş anjiyogenez için ise hücre bazlı bir yaklaşım
kullanılmıştır. V (x, y, t) VEGF derişimini temsil etmektedir.

∂V (x, y, t)

∂t
= D∇2V (x, y, t)−λV (x, y, t)−B(x, y, V (x, y, t))+µV EGF SV EGF (x, y, t) (4.12)

burada

Bx, y, V (x, y, t) =

 β if β ≤ V (x, y, t) and (x, y) ⊂ endothelialcell
V if 0 ≤ V (x, y, t) < β and (x, y) ⊂ endothelialcell
0 if (x, y) ⊂ endothelialcell

SV EGF (x, y, t) =
{

1 if fd(x, y, t) ≥ hV EGF

0 if fd(x, y, t) < hV EGF

fd(x, y, t) ölü kanser hücresi dağılım fonksiyonunu görtermektedir.
Damar ağının gelişimi için hücresel Potts modeli kullanılmış ve endothelial

hücreler,matris lifleri, doku hücreleri ve doku sıvısı değerlendirilmiştir:

τ = e,m, t, f

Simülasyon sonuçları aşağıdaki şekillerde sunulmuıştur:
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Şekil 4.8: Anjiyogenezin başlangıcı

Şekil 4.9: İlerlemiş tümör ve gelişmiş damar ağı
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Bölüm 5

Sonuç

Bu proje kapsamında gen ağları öncelikli olmak üzere çok sayıda durağan hali
olan süreçlerin modellenmesi için parçalı doğrusal ve parçalı sabit model ailelerinin
geliştirilmesinin üzerinde duruldu. Çok sayıda durağan hali olan sistemler oldukça
geniş ve genellikle karmaşık süreçler olduğu için calışılan sistem hakkında sahip
olunan bilgilerin niteliği ve miktarı, çalışılan sistemin ölçeği, modelleme çalışmasının
amacı gibi faktörler kullanılması uygun olan modelleme yaklaşımını büyük ölçüde
değiştirebilmektedir. Bu nedenle değişik senaryolara uygun modelleme yaklaşımları
üzerine çalışıldı. Soyut modeller olarak sürekli zamanda evrilen Booe ağları
çalışıldı ve bu amaçla kullanılan geleneksel modellerin gösteremediği ama gen
ağlarının göstermesinin beklenebileceği dinamik çeşitliliği desteklediği göster-
ildi. Genel bir soyut model ailesi olarak Hafızalı (stokastik) hibrid sistemler
tanımlandı. Proje kapsamında özel bir çalışmada kullanılmamış olmakla birlikte
olası gelecek çalışmalarda özellikle bağışıklık sisteminin tepkisini hastalık ve ter-
api planlama modellerine eklemek amacı ile kullanılma potansiyeli taşımaktadır.

Bu çalışmanın en önemli amaçlarından birisi olan çıkarım modeli için özel-
likle çıkarımıın parçalı doğrusal modellere yapılması üzerine çalışıldı ve bir
metodoloji geliştirildi. Geliştirilen çıkarım metodolojisi sürekli değişkenlerin za-
man içinde örneklenmesiyle elde edilebilen verileri kullanmayı hedefleyen bir
yaklaşımdır. Şu anda ölçülebilir veri olarak bu sınıfa giren mRNA ölçümleri
bulunduğu için olası veri tipiyle uyumlu bir yaklaşım özelliğini taşımaktadır.
Yöntemin denemeleri ilk olarak varsayımsal modellerde daha sonra başka mod-
ellerden simüle edilmiş veri üzerinde yapıldı. Gerçek deney ve gözlem verisiyle
çalışmak ancak olası gelecek çalışmalarda biyoloji veya tıp ağırlıklı çalışmalarda
mümkün olacaktır.

Örnek somut problem olarak anjiyogenez süreci seçildi ve bu konu üzerinde
çalışıldı. Parçalı doğrusal ve parçalı sabit sistemler üzerine üzerine projenin
daha önceki evrelerinde yapılmış çalışmalar ve çıkarım yaklaşımları bu aşamada
kullanıldı. Deneysel verilere ulaşmak mümkün olmadığı için denemeler genelde
literatürden bulunan temel ilkeler modellerinin simüle edilmesiyle ortaya çıkan
simüle edilmiş verilerle yapıldı. Anjiyogenez modelinde literatürden bulunan
modelin parçalı doğrusallaştırılmış ve çıkarımsallaştırılmış versiyonu geliştirildi
simülasyon sonuçlarının çok benzer olduğu görüldü. En son çalışmada ise vasküler
tümör gelişimi modeli üzerine çalışıldı. Bu çalışmada parçalı doğrusal yaklaşım
kullanılmamakla birlikte eşik fenomeni anjiyogenez ve tümör gelişimi arasındaki
bağlantıyı sağlamak için kullanıldı ve anjiyogenez ile tümör gelişimini birarada
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simüle eden bir model geliştirildi.
Bu projede olası gelecek çalışmalarda kullanılabilecek çeşitli araçlar geliştirildi.

Bu aşamadan sonraki çalışmalar daha çok biyoloji ve tıp ağırlıklı olduğunda
daha faydalı olabilecektir. İlk olası gelecek çalışma olarak kanser dinamiğinde
bağışıklık sistemi tepkisini de hesaba katan bir modelin geliştirilmesi ve bunun
modelin terapi planlama amacıyla kullanlılması yapılabilir bir çalışma olarak
görülmektedir. Gene çıkarım modelleri kullanarak optimum ilaç spesifikasyon-
larının sağlanması ilgi çekici olabilir.
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