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Abstract 

In this paper, the problem of designing dynamic multidrug therapies scheduling to 
medicate the Human Immunodeficiency Virus (HIV) type 1 infection is described. The 
control approach used for this purpose is the “State Dependent Algebraic Riccati 
Equation”, (SDARE), which is one of the highly promising and rapidly emerging 
methodologies for designing nonlinear feedback controllers. A nonlinear dynamical 
model which consists of six states, where the interaction of the (HIV) particles with the 
immune system of a human being, and the Highly Active Antiretrovirus Therapy 
(HAART)  as Control Inputs are described, and employed to design the dynamical 
multidrug therapies. 

The (SDARE) approach is applied to the (HIV) mathematical model to design a 
suboptimal tracking controller to drive the states of the (HIV) model to a stationary state 
in which the immune system of the (HIV) patient can be bolstered enough against the 
virus in a way to lead to long-term control of the (HIV) by the immune System of (HIV) 
patient by itself after discontinuation of therapy. 
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 "معادلة ريكاتي الجبرية المعتمدة على الحالة"عالج باالعتماد على طريقة الجدولة 

  لتحسين االستجابة المناعية لفيروس نقص المناعة 
  الخالصة

 طرح مشكلة تصميم جدولة معالجات ديناميكية متعددة العقار لعالج اإلصابة تم في هذا البحث ، 
معادلة (لسيطرة المستخدمة لهذا الغرض هي طريقة ، إن طريقة ا) HIV(بفيروس نقص المناعة 

، وهي واحدة من الطرق الواعدة والصاعدة في ) SDARE(أو ) ريكاتي الجبرية المعتمدة على الحالة
مجال تصميم مسيطرات التغذية العكسية الال خطية ، وقد تم توظيف موديل رياضي ال خطي والذي 

مع نظام المناعة لإلنسان ) HIV(فاعل بين جزيئات الـحاالت حيث يصف الموديل الت) 6(يتكون من 
جات عال ، وذلك بهدف تصميم جدولة مكمدخالت للسيطرة) HAART(وكذلك يصف عالج الـ

الرياضي لتصميم ) HIV(قد طبقت على موديل الـ) SDARE(إن طريقة الـ .ديناميكية متعددة العقار
إلى حالة ثابتة يكون فيها ) HIV(موديل الرياضي للـمسيطر متعقب قريب من األفضل لقيادة الحاالت لل

من ) HIV(نظام المناعة قد دعم بشكل كاف ضد الفيروس بطريقة تقود إلى سيطرة بعيدة األمد على الـ
  .بعد توقف العالج) HIV(قبل نظام المناعة للمريض المصاب بالـ
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