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ABSTRACT
Developing a biosensor faces the different challenges for parameter optimization and calibration. In this study,
a machine learning based approach is used to model and optimize the effective parameters of an electrochemical
nanobiosensor based on thiolated probe-functionalized gold nanorods (GNRs) decorated on the graphene oxide
(GO) sheet on the surface of a glassy carbon electrode (GCE). The response of the biosensor was considered
as the output and eight effective factors including GO concentration, GNR concentration, probe concentration,
probe time, MCH time, hybridization time, Oracet Blue (OB) concentration, and OB incubation time were used
as inputs to train and model an artificial neural network. The experimental results demonstrate that the output
of the developed model has an acceptable compatibility with the results obtained in the laboratory. The
developed model is able to predict the output of the nanobiosensor with accuracy of 96.91% and the mean
absolute percentage error (MAPE) value of 5.5090 %. Finally, genetic algorithm is used to find the optimum
values of these parameters which yield the maximum value of the nanobiosensor output. The optimization
results indicated that this method has better performance compared to the laboratory results and this method
can be used for nanobiosensor design.
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مدلسازی و بهينه سازی نانوبيوسنسور اليگونوکلئوتيدی با استفاده از رويکرد مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی و
الگوريتم ژنتيک
1

آيدين ايمانی ،1سليمان حسينپور ،*1مصطفی عظيمزاده ،4 ،3 ،2عليرضا کيهانی

 .1گروه مهندسي ماشين هاي کشاورزي ،دانشکده مهندسي و فناوري ،پردیس کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه تهران،
کرج ،ایران
 .2گروه علوم و فناوري هاي نوین پزشکي ،دانشکده پيراپزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي یزد ،یزد ،ایران
 .3مرکز تحقيقات بيولوژي سلول هاي بنيادي ،پژوهشکده علوم توليد مثل یزد ،دانشگاه علوم پزشکي یزد ،یزد ،ایران
 . 4مرکز تحقيقات نانوتکنولوژي پزشکي و مهندسي بافت ،پژوهشکده علوم توليد مثل یزد ،دانشگاه علوم پزشکي یزد ،یزد،
ایران
(تاریخ دریافت -1398/7/21 :تاریخ بازنگري -1398/9/16 :تاریخ تصویب)1398/9/19 :

چکيده
توسعه هر نوع بيوسنسور با چالشهایي در زمينه بهينه سازي پارامترها و کاليبراسيون مواجه است .در این تحقيق رویکردي
مبتني بر یادگيري ماشين براي مدلسازي و بهينهسازي مولفههاي تاثيرگذار در ساخت نانوبيوسنسور الکتروشيميایي بر
اساس الکترود کربن شيشه اي اصالح شده با گرافن اکسيد و نانوميله طال در شرایط کاري آزمایشگاهي ارائه شده است.
پاسخ نانوبيوسنسور به عنوان خروجي و تاثير هشت عامل موثر شامل :غلظت گرافن اکسيد ،غلظت نانو ميلههاي طال ،غلظت
پروب تکرشتهاي ،مدت زمان ماند پروب تکرشتهاي بر روي الکترود اصالح شده ،مدت زمان ماند  MCHبر روي الکترود
اصالح شده ،مدت زمان هيبریداسيون پروب و اليگونوکلئوتيد هدف ،غلظت محلول شناساگر اوراستبلو ،مدت زمان ماند
اوراستبلو ،به عنوان ورودي هاي مدل شبکه عصبي براي آموزش و توسعه مدل مورد استفاده قرار گرفتند .نتایج بدست
آمده ن شان داد که خروجي مدل همخواني قابل قبولي با نتایج آزمایشگاهي داشته و مدل ميتواند پاسخ نانوبيوسنسور را با
دقت  96/91درصد و ميانگين درصد خطاي مطلق  5/5090درصد پيشبيني کند .در پایان با استفاده از الگوریتم ژنتيک
مقادیر بهينه متغيرهاي ورودي براي دستيابي به حداکثر جریان پاسخ نانوبيوسنسور ،محاسبه گردید .نتایج بهينهسازي
نشان داد که این روش عملکرد مناسبي در مقایسه با نتایج آزمایشگاهي دارد و ميتواند براي ساخت و طراحي نانوبيوسنسور
مورد استفاده قرار بگيرد.
واژههای کليدی :نانوبيوسنسور ،مدلسازي ،شبکه عصبيمصنوعي ،بهينهسازي ،الگوریتم ژنتيک.

مقدمه
در سالهاي اخير مبحث امنيت غذایي به عنوان یک نگراني در
عرصه بينالمللي مورد توجه جوامع و دولتها قرار گرفته است.
مواد خطرناک موجود در غذا ميتواند تهدید بزرگي براي سالمت
انسان باشد و خسارات عظيم اقتصادي را در بخش صنایع غذایي
به بار بياورد .وقوع انقالب سبز در قرن گذشته موجب رشد سریع
توليد مواد غذایي شده است .بدیهي است که احتمال آلودگي مواد
غذایي به دليل ورود ناخواسته باقيمانده سموم نيز در همين مدت
افزایش یافته است ( .)Liu et al., 2018از این رو ،امنيت غذایي
همچنان به عنوان یک چالش بزرگ جهاني براي تامين سالمت

انسان و توسعه صنعت غذا باقي مانده است .عالوه بر این ،با توجه
به پيچيدگي ساختار مواد غذایي و آثار باقيمانده آلودگيها و
سموم ،توسعه رویکردهایي سریع ،حساس و جدید براي تشخيص
سالمت غذایي از اهميت باالیي برخوردار است .در سالهاي اخير،
بيوسنسورهاي فراواني به عنوان جایگزین روشهاي مرسوم و یا
ابزارهاي تشخيصي مکمل این روشها جهت تشخيص سریع و
دقيق آلودگيهاي غذایي ،بيماريها ،اهداف بيولوژیکي و ...به طور
موفق توسعه داده شدهاند (.)Sharma et al., 2015
حسگرهاي زیستي( 1بيوسنسورها) ابزارهاي محاسباتي
براي تشخيص و یا کميت سنجي آناليت2ها در محلولهاي
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شيميایي و بيوشيميایي مانند مارکرهاي زیستي 1هستند.
بيوسنسورهاي مرسوم براي مصارف گوناگوني از قبيل تشخيص
عوامل سرطانزا ،اندازهگيري سم در محيط یا کاربردهاي بسيار
متنوع دیگر مورد استفاده قرار گرفتهاند .یک بيوسنسور بهطور
کلي از بخشهاي مختلفي شامل گيرنده زیستي 2،مبدل3،
پردازشگر سيگنال و نمایشگر تشکيل شده است .گيرنده زیستي
ميتواند شامل  ،RNA ،DNAآنتي بادي ،آپتامر ،آنزیم و یا یک
سلول باشد .مبدل از اجزاي اساسي بيوسنسورها است که پيام
حاصل از برهمکنش آناليت (جزء شناسایي شونده) با بخش
زیستي که اغلب بهصورت بيوشيميایي است به پيام الکتریکي قابل
ثبت تبدیل ميکند  .بيوسنسورها بر اساس مبدل به انواع مختلف
از قبيل الکتریکي ،الکتروشيميایي ،نوري (رنگسنجي ،فلئورسانت
و ،)...مکانيکي ،گرمایي و ...تقسيم ميشوند ( Topkaya et al.,
.)2016
بيوسنسورهاي الکتروشيميایي به دليل دقت باال ،ارزان
بودن و ساختار سادهتر جزو فراوانترین بيوسنسورهاي مورد
استفاده هستند .به طور مثال ،یک دستگاه اندازهگيري قند خون
نمونهاي از یک بيوسنسور الکتروشيميایي است که داراي
خصوصيات ذکر شده است .در بيوسنسورهاي الکتروشيميایي،
الکترود جزء اصلي به حساب ميآید و سطح آن محلي براي
قرارگيري گيرندهزیستي است .براي دستيابي به بهترین نتيجه
جهت توسعه یک بيوسنسور الکتروشيميایي ،پارامترهاي ساخت
باید از طریق آزمایشهایي ،ارزیابي و مقادیر بهينه آنها براي
دستيابي به باالترین حساسيت تعيين گردد .پژوهشگران براي
دستيابي به این هدف از رویکردهاي متفاوتي از جمله :بهينهسازي
گام به گام ،طراحي آزمایشها ،شبيهسازيهاي رایانهاي و
مدلسازي استفاده کردهاند ( ;Topkaya & Azimzadeh, 2016
.)Azimzadeh et al., 2017
توسعه هر نوع بيوسنسور با چالشهایي در زمينه
بهينهسازي پارامترها و کاليبراسيون مواجه است .به طور معمول،
اجراي این مراحل نيازمند انجام آزمایشهاي فراوان و یافتن
روشهاي مناسب پردازش سيگنال براي ثبت فعل و انفعال زیستي
رخ داده همراه با کمترین ميزان نویز و خطاي اندازهگيري است.
در نتيجه ،دستيابي به یک رویکرد ارزان ،سریع و دوستدار محيط
زیست در روند بهينهسازي بيوسنسور ضروري به نظر ميرسد
( ;Rodriguez-Mozaz et al., 2004; Sapeliauskas et al., 2014
.)Eaimkhong, 2013
مدلسازي رایانهاي ميتواند یک راه موثر براي یافتن

بهترین شرایط آزمایشي یک بيوسنسور با هزینه و زمان کم باشد.
از سوي دیگر استفاده از مدلهاي رایانهاي ممکن است اعتبار
کمتري در مقایسه با نتایج آزمایشگاهي داشته باشد .از این رو،
برخي از محققان تالش کردند تا بر این مشکل غلبه کنند .اکثر
رویکردهاي مدلسازي سعي در فهم پاسخ حسگر به عنوان تابعي
از رفتار سينتيک شيمایي بيوسنسور الکتروشيميایي داشتهاند .به
عنوان مثال )1972( Blaedel et al. ،اولين مدل قابل توجه را
براي توصيف بخشي از رفتار سينتيکي یک بيوسنسور ایدهآل
آنزیمي ارایه دادند .از این مدل براي بررسي رفتار پتانسيومتریک
الکترودهاي اورهآز 4استفاده شد .با استفاده از شبيهسازيهاي
دیجيتالي )1975( Mell & Maloy ،پاسخ جریان حالت پایدار
الکترودهاي آمپرومتریک آنزیمي را مدل کردند .با این وجود ،عدم
توصيف دقيق شرایط مرزي انتقال جرم تعميم مدل را با
محدودیت روبرو کرد.
روشهاي دیگر شامل استفاده از رویکردهایي براي
مدلسازي پاسخ بيوسنسور با استفاده از تحليلهاي ریاضي
معادالت دیفرانسل جزیي است .این رویکردها در فرآیندهاي
بيوکاتاليستي ساده و همچنان مدلسازيهاي دیجيتال با استفاده
از تبدیالت پيچيده بيوکاتاليستي ،هندسه مبدلهاي چندوجهي
و ساختارهاي غشایي بيوکاتاليستي قابل استفاده هستند
( .)Bartlett et al., 2008; Baronas et al., 2009اخيرا پتانسيل
استفاده از روشهاي یادگيري ماشين مانند شبکه عصبي مصنوعي
( ،)Alonso et al., 2010; Rangelova et al., 2010ماشين بردار
پشتيبان ( ،)Hastie et al., 2005سيستم عصبي فازي تطبيقي
(انفيس) ( )Akbari et al., 2016و ...براي مدلسازي پاسخ
بيوسنسور الکتروشيميایي توسط محققان گوناگون مورد توجه
قرار گرفته است.
رویکردهاي مبتني بر هوش مصنوعي مانند شبکههاي
عصبي مصنوعي به دليل اینکه تنها به ورودي و خروجي براي
ایجاد مدل احتياج دارند ،ميتوانند ابزارهاي بسيار کارآمدي براي
مدلسازي کاربردهاي شيميایي مانند پاسخ بيوسنسور باشند.
شبکه عصبي مصنوعي قادر به مدلسازي سيگنالهاي خطي یا
غير خطي با دقت باال ،در مدت زمان کوتاه و در عمليات زمان
واقعي هست .مزیت دیگر عدم نياز این رویکرد به روابط ميان
پارامترهاي به شدت غيرخطي موجود در فرایند آزمایش است
( Gutés et al., 2005; Valdés-Ramírez et al., 2009; Alonso
.)et al., 2012
در سالهاي اخير پژوهشهاي انجام گرفته در زمينه توسعه

1. Biomarkers
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روشهاي مبتني بر شبکه عصبي مصنوعي براي پردازش سيگنال
بيوسنسورهاي گوناگون مانند :مدلسازي پاسخ بيوسنسور جهت
اندازهگيري باقيمانده سموم موجود در مواد غذایي ( Ferentinos
 ،)et al., 2012شبيهسازي پاسخ بيوسنسورهاي نوري ( Abdullah
 ،)et al., 2008توسعه بيوسنسور جهت پایش و کنترل غير
مستقيم پپتيدهاي ضد ميکروب،)Hou et al., 2016( 1
اندازهگيري ميزان ترکيبهاي موجود در شير ( Mishra et al.,
 ،)2016تشخيص ترکيبات فنلي در آب ()Maleki et al., 2017
گسترش یافته است.
در این تحقيق رویکردي مبتني بر یادگيري ماشين براي
مدلسازي و بهينهسازي عوامل تاثيرگذار در ساخت نانوبيوسنسور
مبتني بر اليگونوکلئوتيد در شرایط کاري آزمایشگاهي ارایه شده
است .بدین منظور ،در پژوهش حاضر یک مدل مبتني بر شبکه
عصبي مصنوعي به عنوان ابزاري قدرتمند براي تخمين پاسخ
جریان نانوبيوسنسور الکتروشيميایي بر اساس الکترود کربن
شيشهاي اصالح شده با گرافن اکسيد و نانوميله طال مورد استفاده
در پژوهش  )2016( Azimzadeh et al.توسعه داده شد .تاثير
هشت عامل موثر بر پاسخ نانوبيوسنسور به عنوان ورودي مدل
شبکه عصبي و ميزان پاسخ نانوبيوسنسور به عنوان خروجي مدل
در نظر گرفته شد .در نهایت پس از تکميل فرایند مدلسازي براي
یافتن شرایط آمادهسازي بهينه مربوط به حداکثر جریان پاسخ
نانوبيوسنسور ،از الگوریتم ژنتيک براي بهينهسازي مدل توسعه
داده شده ،استفاده شد.

مواد و روشها
مواد شيميايی و محلولهای آزمايش

تمام مواد شيميایي مورد استفاده در پژوهش حاضر بدون تغيير
مورد استفاده قرار گرفتند و از خلوص آزمایشگاهي برخوردار
بودند .اليگونوکلئوتيدهاي مورد استفاده در این تحقيق به
صورت پودر ليوفليز شده و با درجه خلوص  HPLCاز
شرکتهاي  Bioneerو  Macrogenتهيه شدند .آناليت
هدف در این تحقيق ( miRNA-155با توالي هدف
 )TTAATGCTAATCGTGATAGGGGTبود .تمام ظروف
شيشهاي و لولههاي آزمایش مورد استفاده در این تحقيق در
شرایط مناسب به طور مجزا توسط دستگاه اتوکالو ضدعفوني
شدند .تمام محلولهاي مورد استفاده (بجز محلولهاي  MCHو
اوراستبلو) ،توسط آب دو بار تقطير تهيه شدند.
محلول بافر فسفات با مقدار  pHبرابر با  7/0به عنوان
1. Immunomodulatory peptides

الکتروليت براي اندازهگيريهاي ولتامتري پالس تفاضلي
تهيهگردید .براي تثبيت اليگونوکلئوتيدها بر روي نانوميلههاي
طالي موجود در سطح الکترود کربن شيشهاي اصالح شده ،از بافر
فسفات  1/0 Mبا  pHبرابر  4/5شامل تکرشتهاي پروب تيولدار
استفاده شد .جهت انجام فرایند هيبریداسيون از محلول شامل
غلظتهاي مختلف از تکرشتهاي مکمل ،بافر فسفات  0/05 Mو
 0/3Mبا  pHبرابر  7/0استفاده شد .به منظور تهيه محلول
شناساگر ،مقدار مشخصي از اوراستبلو در متانول حلشده و پس
از آن با افزایش محلولهاي بافر فسفاتي  0/1Mبا  pHبرابر 7/0
حجم مورد نظر رسيد .از محلولهاي  1/0 mMاز  MCHو 1/0 M
از سولفوریک اسيد ،در آب دو بار تقطير ،به ترتيب براي تهيه
محلولهاي  MCHو پيشتيمار الکتروشيميایي الکترود طال
استفاده شد .محلول اوليه اليگونوکلئوتيدها به وسيله بافر TE
( )0/1 M Tris-EDTAبا غلظت نهایي  100 µMتهيه و در دماي
 -20 ºCتا زمان استفاده با غلظت مورد نظر نگهداري شدند.
تهيه نانوبيوسنسور

آزمایشات مربوط به چرخه ولتامتري و ولتامتري پالس تفاضلي با
potentiostat–golvanostat
استفاده از یک دستگاه
 microautolab IIIانجام گرفت .سيستم سه الکترودي مورد
استفاده از الکترود کالومل اشباع2به عنوان الکترود مرجع ،الکترود
کربن شيشهاي اصالحشده با گرافن اکسيد و نانوميلههاي طال به
عنوان الکترود کار و الکترود پالتيني به عنوان الکترود کمکي
تشکيل شده بود .در نانوبيوسنسور تحت آزمایش از الکترود کار
کربن شيشهاي با قطر  2 mmاصالح شده ،ساخت شرکت آذر
الکترود ایران استفاده شد.
به منظور پاکسازي سطح الکترود کربن شيشهاي ،توسط
مخلوط آلومينا با ذرات  0/05 µmو  0/1 µmبا آب بر روي یک
سطح پارچهاي نخي ،صيقل داده شد تا زماني که یک سطح شبه
آینهاي براي الکترود بدست آید .در نهایت الکترود با آب دو بار
تقطير شستشو داده شد و مجددا به منظور حذف ذرات آلومينيوم
بر روي پارچه نمدار تميزي سایيده و صيقل داده شد .در نهایت با
استفاده از حمام فراصوت الکترود کار در آب مقطر یونزدایي شده
به مدت  5دقيقه براي از بين بردن بقایاي آلومينا قرار گرفته و
تحت جریان گاز نيتروژن خشک گردید.
براي یافتن پاسخ بهينه نانوبيوسنسور نسبت به متغيرهاي
مورد بررسي در این تحقيق ،ابتدا مخلوطهاي با غلظت مختلف
گرافن اکسيد ( 0/25 – 2 mg/mLمخلوط معلق در آب) بر روي
سطح الکترود کربن شيشهاي آماده شده قرار داده شد و به مدت
2. Saturated Calomel Electrode
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 5دقيقه در محفظه سربسته با رطوبت باال قرار گرفت تا خشک
شود .پس از حصول اطمينان از اصالح الکترود با گرافن اکسيد،
غلظتهاي مختلف نانوميله طال ( 25 – 300 mcg/mLمخلوط
معلق در آب) بر روي الکترود شيشهاي اصالحشده با گرافن اکسيد
در محفظهاي سربسته با رطوبت باال قرار گرفت تا به آرامي خشک
شود .شایان ذکر هست که پيش از استفاده از نانوذرات گرافن
اکسيد و نانوذرات طال ،مخلوط معلق آنها به مدت  5دقيقه در
حمام فراصوت قرار داده شدند .در مرحله بعدي ،غلظتهاي
مختلف از پروب تيولدار بر روي الکترود اصالح شده با گرافن
اکسيد و نانوميله طال ( )10 – 200 nMدر بازههاي مدت زماني
( )30 – 240 minدر محفظهاي سربسته با رطوبت باال قرار گرفت
تا به آرامي امکان اتصال کوواالنسي گروههاي عاملي تيول ()-SH
به سطح نانوميله هاي طال برقرار شود .پس از این مرحله ،الکترود
به آرامي توسط محلول شستشو تميز شده و در ادامه در بازههاي
مدت زماني مختلف ( )0/5 – 25 minدر محلول  MCHغوطهور
گشت.
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پس از آمادهسازي سطح نانوبيوسنسور و ذخيره پاسخ
نانوبيوسنسور در هر مرحله ،عمل هيبریداسيون توسط
اليگونوکلئوتيد هدف در چند سطح از بازههاي زماني (150 min
–  ) 15بر روي سطح نانوبيوسنسور انجام گرفت .در نهایت بعد از
اطمينان از صحت فرایندهاي آمادهسازي نانوبيوسنسور در محلول
با غلظتهاي مختلف اوراستبلو ( )0/3 – 0/005 mMو همچنين
سطوح مختلف زمان انباشت ( )5 – 120 minقرار داده شد .در
نهایت تمامي اطالعات بدست آمده از مراحل مختلف آزمایش به
صورت ترکيب هشت متغير به عنوان ورودي و پاسخ جریان
نانوبيوسنسور به عنوان مقادیر خروجي جهت آموزش و توسعه
مدل شبکه عصبي در بخش مدلسازي مورد استفاده قرار گرفتند.
در (شکل  )1خالصهاي از روند انجام گرفته در تحقيق حاضر ارایه
شده است .جزئيات مراحل مختلف آزمایش در پژوهش
 )2016( Azimzadeh et al.موجود هست.

شکل  -1خالصهای از روند تهيه و کار نانوبيوسنسور اليگونوکلئوتيد ،برگرفته از ( ،)Azimzadeh et al., 2016با کسب اجازه از نويسندگان.

مدل شبکه عصبی مصنوعی

الیههاي مختلف شبکه عصبي شامل یک الیه ورودي ،یک یا
چندین الیه پنهان و یک الیه خروجي هستند (شکل  .)2این
شبکه چندالیه بدون نياز به اطالعات اوليه و یا دانش مربوط به
روابط ریاضي حاکم بر داده ،قادر به پيشگویي رابطه بين ورودي
و خروجي است .یافتن بهترین ساختار براي شبکه عصبي شامل
مشخص کردن تعداد دقيق الیههاي پنهان و نورونها ،مقادیر
1 Multi-layered perceptron

دقيق وزنها و نوع تابع انتقال هر الیه است .عملکرد شبکه ممکن
است با افزایش تعداد نورونها بهبود یابد؛ اما پيچيدگي محاسبات
نيز متناظر با آن افزایش خواهد یافت .بنابراین ،در تصميمگيري
درباره ساختار یک شبکه همواره باید تعادلي ميان عملکرد و
پيچيدگي شبکه برقرار کرد.
در این پژوهش ،یک شبکه عصبي پرسپترون چندالیه1
( )MLPبراي مدلسازي دادههاي آزمایشي بدست آمده مورد
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استفاده قرار گرفته است .در این مدل ،پاسخ نانوبيوسنسور در
قالب جریان خروجي ( )nAبه عنوان خروجي شبکه در نظر گرفته
شد و متغيرهاي مستقل شامل :غلظت گرافن اکسيد (2 mg/mL
–  ،)0/25غلظت نانوميله طال ( ،)25 – 300 mcg/mLغلظت
پروب ( ،)10 – 200 nMزمان پروب ( ،)30 – 240 minزمان
انباشت  ،)0/5 – 25 min( MCHزمان هيبریداسيون (150 min
–  ،)15غلظت اوراستبلو ( )0/3 – 0/005 mMو زمان انباشت
اوراستبلو ( )5 – 120 minبودند .مجموعه داده هاي مورد
استفاده براي توسعه این مدل شامل  63داده بودند .از ميان این
 63داده  75و  15درصد به ترتيب به عنوان دادههاي آموزشي و
دادههاي تست به صورت تصادفي انتخاب شدند 10 .درصد
باقيمانده دادهها به عنوان دادههاي اعتبارسنجي براي ارزیابي
توانایي تعميم مدل استفاده شد.

به صورت زیر تعریف ميشوند:
2
𝑖
𝑖
𝑁∑
) 𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑧𝑖=1(𝑧𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡 −
2
𝑖
𝑁∑
) ̅𝑧𝑖=1(𝑧𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 −

(رابطه )1

𝑅2 = 1 −

2

𝑖
𝑖
𝑁∑
) 𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑧𝑖=1(𝑧𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡 −

(رابطه )2
(رابطه )3

𝑁

|

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

𝑖
𝑖
𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑧
𝑡𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑝𝑧−

1

𝑖
𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑧

𝑁

𝑁∑ = 𝐸𝑃𝐴𝑀
| 𝑖=1

i
i
 ytargetو y
که در این روابط y ipredict
ytiarg et ،ypredict

به ترتيب جریان خروجي پيشبيني شده ،جریان خروجي واقعي
و مقدار ميانگين جریان خروجي واقعي را نشان ميدهند و N
نشاندهنده تعداد کل داده است.
مدل شبکه عصبي مصنوعي پيشنهادي شامل یک الیه
ورودي ،یک الیه پنهان و یک الیه خروجي است .توابع انتقال
 Tangent-sigmoidو  Purelineبه ترتيب براي الیه پنهان و الیه
خروجي در نظر گرفته شدهاند.
بهينهسازی

بعد از توسعه مدل نانوبيوسنسور اليگونوکلئوتيدي ،به یک فرایند
بهينهسازي براي تعيين مقادیر بهينه متغيرهاي مستقل مدل نياز
است .به این معني که ،مقادیر غلظت گرافن اکسيد ( ،)x1 x1
غلظت نانوميله طال (  ،)x2 x2غلظت پروب (  ،)x3 x3زمان پروب (
 ،)x4 x4زمان انباشت  ،)x5 x5 ( MCHزمان هيبریداسيون ( x6
 ،)x6غلظت اوراستبلو (  )x7 x7و زمان انباشت اوراستبلو ( x8
 )x8که منجر به بيشترین جریان خروجي ميشوند ،باید تعيين
شوند .براي این منظور ،معادله بهينهسازي زیر باید حل شود:
) 𝑛𝑥 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝐼(𝑥1 , 𝑥2 , … ,
𝑛𝑥𝑥1 ,𝑥2 ,…,

شکل  -2ساختار شبکه عصبی دو اليه با  8ورودی n ،نورون در اليه پنهان و
 1نورون در اليه خروجی.

(رابطه 𝑛 subject to 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑖𝑚𝑎𝑥 , 𝑖 = 1, 2, … ,

)4

از الگوریتم پسانتشار معروف لونبرگ-مارکوارت 1براي
آموزش شبکه عصبي چندالیه استفاده شد .این الگوریتم ،یک
الگوریتم آموزش تکراري است که از یک معيار خطا براي به روز
کردن وزنها و بایاسها استفاده ميکند که شامل دو مرحله
"انتشار" و "بهروزرساني وزن" است .براي ارزیابي شبکههاي
عصبي آموزش داده شده ،سه معيار ضریب تعيين (تبيين))R2(2
(رابطه  ،)1ریشه ميانگين مربع خطا (( )RMSEرابطه  )2و
ميانگين درصد خطاي مطلق (( )MAPEرابطه  )3استفاده شد که

1 Levenberg-Marquardt

که در آن  x1 , x2 , … x8 x1 , x2 ,...x8متغيرهاي مستقل و
)  I(x1 , x2 , … , x8 ) I ( x1 , x2 ,...x8جریان خروجي استximin .

 ximinو  ximax ximaxنشاندهنده مقادیر کمينه و بيشينه هر یک
از متغيرها هستند .در این مرحله مدل شبکه عصبي بدست آمده
در مرحله قبل به عنوان تابع هدف و مقادیر بهينه متغيرهاي:
غلظت گرافن اکسيد ،غلظت نانوميله طال ،غلظت پروب ،زمان
پروب ،زمان انباشت  ،MCHزمان هيبریداسيون ،غلظت اوراستبلو
و زمان انباشت اوراستبلو خروجيهاي مرحله بهينهسازي بودند.

2 Coefficient of determination
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شکل  -3فرايند بهينهسازی توسط الگوريتم ژنتيک.

در این پژوهش ،از الگوریتم ژنتيک براي حل این مساله
استفاده شده است .شکل  3گامهاي اصلي الگوریتم ژنتيک را
نمایش ميدهد .در گام اول که به آن نسل آغازین گفته ميشود،
الگوریتم با مجموعهاي از مقادیر اوليه براي x1 , x2 ,...x8
 x1 , x2 , … x8آغاز ميشود که به عنوان جواب اوليه مساله ( )4در
نظر گرفته ميشوند .در گام برازندگي ،یک تابع برازندگي براي
تخصيص یک امتياز برازندگي به هر یک از موجودیتها ،تعریف
ميشود .این امتياز مشخص ميکند که هر موجودیت تا چه اندازه
براي حل مساله مورد نظر مناسب است .امتيازهاي برازندگي به

دست آمده ،در مرحله انتخاب استفاده ميشوند تا مناسبترین
موجودیتها را که نسل بعدي پاسخها را توليد خواهند کرد،
انتخاب شوند .سپس ،یک عملگر ترکيب بر روي دو موجودیت
انتخابشده اعمال ميشود و یک فرزند توليد ميشود .در نهایت،
عملگر جهش براي حفظ تنوع جمعيت و بسط فضاي جستجو
استفاده ميشود .مرحله جهش به الگوریتم ژنتيک این امکان را
ميدهد که از پاسخهاي مشابه دوري کرده و از همگرایي به نقطه
کمينه محلي اجتناب کند .جدول  1ساختار الگوریتم ژنتيک مورد
استفاده در این تحقيق را نشان ميدهد.

جدول  -1ساختار مربوط به الگوريتم ژنتيک مورد استفاده در تحقيق حاضر

پارامتر

مقدار

Parameter

نوع جمعيت
اندازه جمعيت
تابع توليد
تابع برازندگي
تابع انتخاب
تعداد نخبه
کسر تلفيق
تابع جهش
جهت مهاجرت
کسر مهاجرات

Double vector

Population type

200

Population size

Constraint dependent

Creation function

Rank

Fitness scaling function

Stochastic uniform

Selection function

10

Elite count

0.8

Crossover fraction

Constraint dependent

Mutation function

Forward

Migration direction

0.2

الگوریتم مقيد غيرخطي

Augmented Lagrangian

جریمه اوليه
ضریب جریمه

10

Migration fraction
Nonlinear
constraint
algorithm
Initial penalty

معيارهاي توقت

100
Generations: 600
Stall generations: 50
Function tolerance: 1×10-6
Constraint tolerance: 1×10-3

Penalty factor

Stopping criteria
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نتايج و بحث
مشخصات مدل شبکه عصبي مصنوعي توسعه یافته با  8ورودي و
یک خروجي در (جدول  )2نمایش داده شده است .همانگونه که
در جدول مشاهده ميشود ،این شبکه از یک الیه پنهان با 13
نورون ساخته شده است .بهترین ساختار شبکه تحت شرایط زیر
یافت گردید :اول ،تعدادگرههاي الیه ورودي براساس تعداد
متغيرهاي مدل برابر  8بود .دوم ،تعداد گرههاي الیه مخفي بر
اساس یک روند سعي و خطا بهگونهاي تعيين گردید که دو معيار
 RMSERMSEو  MAPEMAPEداراي مقدار کمينه و معيار R2
داراي مقدار بيشينه گردد .درنهایت ،خروجي یک گره شامل مقدار
جریان پاسخ نانوبيوسنسور در نظر گرفته شد.

(جدول  )3پارامترهاي آماري ،RMSERMSERMSE
 MAPEMAPEMAPEو  R2R2بدستآمده مربوط به دادههاي
آموزش ،تست و همه دادهها براي مدل توسعهیافته را نمایش مي-
دهد .بهترین همبستگي بين دادههاي پيشبيني شده و دادههاي
آزمایشگاهي براي دادههاي آموزشي ،آزمایشي و کل دادهها به
ترتيب برابر با  0/9760 ،0/9705و  0/9691و ميزان خطاي
 MAPEMAPEبرابر با  4/7708 ،5/3227و  5/5090درصد به
دست آمد .مقادیر باالي بدست آمده براي ضریب تعيين نشان
ميدهد که مدل توسعه یافته توانایي پيشبيني جریان خروجي
نانوبيوسنسور را به خوبي دارا است .عالوه بر این ،مقادیر بسيار
ناچيز بدست آمده براي ميانگين مربعات خطا و ميانگين درصد
خطاي مطلق نشاندهنده قدرت تعميم مدل توسعهیافته است.

جدول  -2مشخصات مدل شبکه عصبیمصنوعی توسعهدادهشده برای تخمين خروجی نانوبيوسنسور

الیه خروجي

ساختار شبکه

تابع یادگيري

8-13-1

لونبرگ-مارکوارت

الیه پنهان

تابع انتقال

تعداد نورون

تابع انتقال

تعداد نورون

خطي

1

تانژانت-سيگموئيد

13

نوع شبکه
چندالیه پرسپترون

جدول  -3نتايج شاخصهای آماری در پيشبينی مقدار جريان خروجی نانوبيوسنسور

R2R2

MAPEMAPE

RMSE

0/9705

5/3227

31/5100

0/9760

4/7708

27/6847

0/9691

5/5090

33/6175

براي ارزیابي بيشتر عملکرد مدل توسعه یافته ،مقادیر
خروجي واقعي نانوبيوسنسور اليگونوکلئوتيدي برحسب مقادیر
پيشبيني شده توسط مدل براي دادههاي آموزشي ،تست و تمام
دادهها رسم شده است (شکل  .)4با توجه به شکل واضح است که
تمامي دادهها اطراف خطي با زاویه  45درجه متمرکز هستند .از
نظر کيفي در صورتي که مقادیر تخمين زده شده به مقادیر واقعي
نزدیکتر باشند ،دادهها در حول این خط متمرکز خواهند شد.
این نکته به این معني است که مدل شبکه عصبي مصنوعي توسعه
یافته در تخمين مقادیر واقعي جریان خروجي بسيار موفق عمل
کرده است .عالوه بر این ،تعداد بسيار کم تخمينهاي اشتباه نيز
بر این مهم تاکيد ميکنند.
نتایج مربوط به بهينهسازي متغيرهاي مستقل آزمایش
توسط الگوریتم ژنتيک در (جدول  )4نشان داده شده است.

دادههاي آموزش
دادههاي تست
تمام دادهها

همانگونه که در جدول مشخص است پاسخ نهایي حاصل از
پردازش الگوریتم ژنتيک و مقادیر آزمایشگاهي جداگانه آورده
شده است که مقادیر حاصل از الگوریتم ژنتيک از لحاظ شرایط
آزمایشگاهي نيز منطقي و قابل دستيابي به نظر ميرسند .چرا که
در کل مطلوب سازندگان نانوبيوسنسورها این است که فرایند
ساخت مواد کمتري مصرف کند و زمان کمتري نيز از محقق یا
سازنده بگيرد تا از لحاظ اقتصادي و آزمایشگاهي منطقيتر و
عمليتر باشد که نتيجه بهينهسازي از این حيث بسيار قابل قبول
ميباشد و به مقدار آزمایشگاهي نيز نزدیک هست .نکته قابل توجه
باالتر بودن جریان خروجي به دست آمده از الگوریتم ژنتيک
نسبت به نتایج آزمایشگاهي ميباشد که ميتوان احتمال داد که
با استفاده از روشهاي الگوریتم ژنتيک ميتوان به نتایج بهتري
که حتي در آزمایشگاه تست نشدهاند ،دست یافت.
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(ب)

(ج)
شکل  .4نتايج مربوط به مدل شبکه عصبی .الف) نتايج مدل شبکهی عصبی برای دادههای آموزش .ب) نتايج مدل شبکهی عصبی برای دادههای تست ج)
نتايج مدل شبکهی عصبی برای تمام دادهها
جدول  -4مقايسه مقادير بهينه متغيرهای مستقل بدست آمده توسط الگوريتم ژنتيک برای دستيابی به بيشترين پاسخ نانوبيوسنسور اليگونوکلئوتيد و نتايج
آزمايشگاهی بهينه

نوع روش

غلظت
گرافن اکسيد

غلظت
نانوميله طال

غلظت
پروب

زمان
پروب

)(mg/mL

)(µg/mL

)(nM

)(min

زمان

MCH

)(min

زمان
هيبریداسيو
ن

غلظت
اوراستبلو

زمان
اوراستبلو

)(mM

)(min

)(min

پاسخ
نانوبيوسن
سور
)(nA

الگوریتم
ژنتيک

1/1151

93/7562

134/0559

168/6214

6/7507

64/1290

0/1797

56/1140

754/3

آزمایشگاهي

1

100

100

120

5

60

0/15

60

691/3

نتيجهگيری
توسعه مدلي مبتني بر یادگيري ماشين به عنوان رویکردي مکمل
براي روش گرانقيمت ،زمانبر و طاقت فرساي آزمایشگاهي جهت
یافتن مقدار بيشينه پاسخ نانوبيسنور نسبت به پارامترهاي دخيل
در فرایند توليد به طور موفقيت آميزي انجام گرفت .بهطور
خالصه ،از شبکه عصبي مصنوعي براي توسعه یک مدل جهت

تخمين پاسخ نانوبيوسنسور با توجه به پارامترهاي موثر بر ميزان
خروجي جریان آن از جمله :غلظت گرافن اکسيد ،غلظت نانو
لولههاي طال ،غلظت پروب ،مدت زمان ماند پروب ،مدت زمان
ماند  ،MCHزمان هيبریداسيون ،غلظت محلول شناساگر
اوراستبلو ،مدت زمان ماند اوراستبلو استفاده شد .نتایج بدست
آمده از سه معيار آماري مورد استفاده در این تحقيق نشان داد

1399  بهار،1  شماره،51  دوره،مهندسی بيوسيستم ايران

 انتظار ميرود با توجه به.اليگونوکلئوتيدي در نظر گرفته شود
قابليت انتخابي و اختصاصي باال در نانوبيوسنسورهاي
 استفاده از این رویکرد در آناليتهاي دیگر نيز،اليگونوکلئوتيدي
.از کارایي مناسب براي تخمين پاسخ نانوبيوسنسور برخوردار باشد
 بررسي روند ارائه شده در این پژوهش بر روي،از این رو
نانوبيوسنسورهاي الکتروشيميایي مشابه جهت تشخيص
.آناليتهاي گوناگون براي پژوهشهاي آینده پيشنهاد ميگردد
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که مدل توسعه داده شده از توان قابل قبولي براي پيشبيني پاسخ
 خروجيهاي شبکه، بهطور مشخص.نانوبيوسنسور برخوردار است
عصبي براي پاسخ نانوبيوسنسور همخواني قابل قبولي با مقادیر
 در نهایت مقادیر.بدست آمده از دادهبرداري آزمایشگاهي داشتند
، از این رو.بهينه جهت ساخت نانوبيوسنسور محاسبه گردید
 سریع و آسان،رویکرد حاضر ميتواند به عنوان روشي هوشمند
براي تعيين دقيق شرایط بهينه ساخت نانوبيوسنسورهاي
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