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چکیده
به منظور پیشبینی دقیق پاسخ سلولی ،الزم است که در کنار ساير عوامل ،اثر پهن شدن
سلول روی بستر ،به عبارتی ديگر اثر سختی بستر نیز در نظر گرفته شود .همچنین،
تنشهای ايجادشده روی هسته ،بر اثر پهن شدن سلول ،نقش تعیین کنندهای را در
سرنوشت يک سلول بنیادی ايفا میکنند .در اين پژوهش ،اثر کرنش سختی يک سلول
مزنشیمال ،در مدلی دو بعدی از سلول ،به کمک روش اجزای محدود ،با اعمال جابهجايی
تابع زمان به مرز سیتوپالسم ،بررسی عددی شد .با استفاده از تبديل شوارتز-کريستوفل،
مدلی برای پهن شدن سلول روی بستر ارائه شده است که میتواند در دستيابی به پاسخ
دقیق سلولی راهگشا باشد .سه مدل مختلف برای اين پديده در نظر گرفته شده است .در
مدل اول ،با سلول به عنوان مادهای غیرزنده رفتار میشود .بدين معنا که خواص مکانیکی
آن تحت پهن شدن روی بستر ثابت میماند .دو مدل ديگر ،کرنش سختی خطی و نمايی،
مدلهای فعال هستند .با مقايسه نتايج اين سه مدل با نتايج تجربی ،مشخص گرديد که
فرض غیرفعال بودن سلول پاسخ را از میزان دقیق آن دور میسازد و در نظر گرفتن ماهیت
زنده سلولی ،در دو مدل خطی و نمايی ،منجر به شباهت بیشتر نتايج ،چه از نظر مقدار
تنش و چه از نظر شیب تغییرات ،با مشاهدات آزمايشگاهی میشود .همچنین ،مشاهده شد
که با افزايش میزان پهن شدن سلول روی بستر ،اختالف مقدار تنش بدستآمده برای هسته
در مدلهای فعال با مدل غیرفعال افزايش میيابد ،به نحوی که تنش پیشبینی شده توسط
مدل خطی به  2/3برابر آنچه مدل غیرزنده پیشبینی میکند ،میرسد.
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مکانیک سلولی حوزهای نوين در مهندسی بافتهای زنده
است .در مکانیک سلولی يکی از اهداف مهم ارائهی
مدلهايی برای سلول است که بتواند به حد کافی مشاهدات
آزمايشگاهی مرتبط با تغییر شکل سلول تحت يک
بارگذاری مشخص را اغنا کند .تحريکات بیوشیمیايی [،]1
مورفولوژی مقید شدهی سلولی [ ،]2سختی بستر قرارگیری
سلول [ ]3و تحريکات نیرويی خارجی [ ]6-4هر يک
عواملی هستند که تغییر در میزان و ترکیب آنها با هم منجر

به نرخهای تکثیر و تمايز مختلف و جهتگیریهای مختلف
سلولی برای سلولهای بنیادی میشود .تاکنون ،محققان
بسیاری به کمک مدلهای مادی سعی در بررسی پاسخ
مکانیکی سلولهای زنده تحت تحريکات مکانیکی گوناگون
داشتهاند.
کارشر و همکاران ] ،[7با هدف بهدست آوردن توزيع تنش
در تکاليهای از سلولها در آزمون سلولسنجی مغناطیسی،
از يک مدل سه بعدی اجزای محدود استفاده کردهاند .آنها
با استفاده از مدلهای ويسکواالستیک مکسول و وويت

* پست الکترونیک نويسنده مسئولbahman.vahidi@ut.ac.ir :
 .1کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ،بخش مهندسی پزشکی ،گروه مهندسی علوم زيستی ،دانشکده علوم و فنون نوين ،دانشگاه تهران ،تهران
 .2دانشیار ،بخش مهندسی پزشکی ،دانشکده علوم و فنون نوين ،دانشگاه تهران ،تهران
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سازگاری بیشتر مدل مکسول با نتايج آزمايشگاهی را
نسبت به مدل وويت گزارش کردهاند .نوآوری پژوهش آنها
شامل اعمال ويسکواالستیسیته بر يک مدل توزيع شدهی
فضايی سلول برای سلولهای چسبیده و بررسی اثر
مدلهای مختلف ماده بر پاسخ مکانیکی سلول ،در نظر
گرفتن نقش مکانیکی ترکیبی غشاء و قشر سلول در سلول
سنجی مغناطیسی در پاسخ سلولی و در نظر گرفتن اثر
نرخ بارگذاری بر توزيع تنش میباشد .دايلی و همکاران ][8
مدل المان محدودی را به منظور فهم اثر تغییر مورفولوژی
سلولهای اپیتلیال در بازگشايی مسیر هوايی و تعیین سطح
تنش و کرنش در محل اين سلولها ايجاد کردهاند .داخل
سلول يک مادهی االستیک ايزوتروپ فرض شده است .نتايج
اين گروه نشان میدهد که مورفولوژی و مکانیک سلولی
نقش چشمگیری در آسیب سلولی و در اندازه و تمرکز تنش
در نقطهای خاص دارند.
اما اين مدلها در نوع رفتار آنها با سلول ضعف دارند؛ چرا
که در تمام اين مدلها سلول به صورت مادهای غیرزنده در
نظر گرفته شده است .اما خوشبختانه مدلهايی که
بازسازمانيابی اسکلت سلولی را به عنوان يکی از مهمترين
جنبههای پاسخ سلول زنده به تحريکات مکانیکی مدل
کنند ،ارائه شدهاند.
دشپانده و همکاران ] [11-9مدل زيستی مکانیکی
شیمیايی 1را برای بازآرايی اسکلت سلولی بر اثر تماس با
بستر ارائه کردهاند .در مدل آنها ،يک سیگنال فعالسازی
منجر به تشکیل فیبرهای تنشی 2و انقباض سیتوپالسم شد.
اين مکانیزم به مکانیزم انقباض سارکومر3های عضالنی
شبیه است .اين مدل به خوبی با مشاهدات تجربی ،مبنی بر
اينکه با افزايش سختی بستر نیروی انقباضی افزايش
میيابد و همچنین در محلهای اتصال به بستر فیبرهای
تنشی شکل میگیرند ،مطابقت دارد .آنها از اين مدل برای
بررسی پاسخ سلول بر اثر قرارگیری روی آرايهای از
میلههای در ابعاد میکرو استفاده کردهاند ].[11
به طور کلی مورفولوژی سلولها ،به طور خاص سلولهای
مزنشیمال اين امکان را فراهم میکند تا تأثیر هندسه سلول
در سرنوشت آن به خصوص تمايز بررسی شود ] .[12واعظ
قائمی و همکاران ] [13با روش رنگآمیزی فلورسنت4

سلولهای مزنشیمال مدلی سه بعدی را توسعه دادند و
پاسخ سلولی تحت تنش برشی سیال نوسانی عبوری را با
استفاده از آنالیز بر همکنش سیال-جامد بررسی نمودند.
مولن و همکارانش [ ]14مدل اجزای محدودی از سلولهای
مزنشیمال با دو مورفولوژی متفاوت پهن شده و شاخهدار
ايجاد کردند .در اين مدل ،آنها چسبندگیهای موضعی را
به صورت آزمايشگاهی مشاهده و در مدل سادهشدهی خود
وارد کردهاند .هدف از اين مطالعه مشاهدهی اثر سختی بستر
بر مکانیک داخل سلول است .نتايج به دست آمده نشان
میدهد که موقعیت و چگالی چسبندگیهای موضعی
تنشهای داخل سلولی ناشی از سختی بستر را تحت تأثیر
قرار میدهد .در اين مدل ،آنها سلول را به صورت يک
مادهی االستیک خطی مدل کردهاند.
مشاهدات بسیاری بر رفتار االستیک سلولهای زنده در
تغییر شکلهای بزرگ داللت داشتهاند .رونالد جین و
همکاران ] [15مشاهده کردند که افزودن عاملی به نام
تريپسین 5به سلولهای اندوتلیال پهن شده روی بستر باعث
میشود که سلولها به شکل اولیهی خود باز گردند .آنها
همچنین مشاهده کردند که اندازهی هستهی سلول،
متناسب با کاهش در سطح تصوير شدهی سلول ،کاهش می
يابد .آنها افزايش در سطح سلول بر اثر تماس با بستر را به
تشکیل فیبرهای تنشی جانبی در اطراف هسته نسبت
دادند .ويشاوکارما و همکاران ] [16مشاهده کردند که سلول
های مزنشیمال موش بر اثر تماس با بستر شروع به پهن
شدن کرده و اندازهی هسته متناسب با اين پهن شدن
افزايش میيابد .هستهی سلول بر اثر پهن شدن فشرده شده
و شکل کروی اولیهی خود را از دست میدهد .آنها اين
پديده را به تشکیل فیبرهای تنشی باالی هسته نسبت
دادند.
اين مشاهدات مفهوم االستیسیته در تغییر شکلهای بزرگ
را برای سیتوپالسم سلولهای زنده القا میکند .بر پايهی
اين مشاهدات ،ارائهی مدلهای هايپراالستیک برای سلول،
به منظور شبیهسازی فرآيند پهن شدن سلول ،توجیه می
شود.
همچنین ،سلول در تغییر شکلهای بزرگ ،رفتار کرنش
سختی 6از خود نشان میدهد تا شکل سلول پايدار بماند و
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از تغییر شکلهای بیش از حد جلوگیری کند ].[17
محققان بسیاری سعی کردهاند تا اين مکانیزم و عوامل مؤثر
بر آن را بررسی کنند .تومین و همکاران ] ،[18پديده کرنش
سختی را به تغییر ساختار اسکلت سلولی طی پهن شدن
سلول نسبت دادهاند .مک گری و همکاران ] ،[19نقش
اسکلت سلولی در ايجاد کرنشسختی ،طی پهن شدن
سلول ،را با اعمال نیرو به پنج هندسه متفاوت از پهن شدن
سلول بررسی کردند .مدل ارائه شده توسط آنها توانست
رفتار غیرخطی سلول در پاسخ به نیرو را نشان دهد.
همچنین ،آنها با مطالعات موردی به اين نتیجه رسیدند که
خواص سیتوپالسم (االستیسیته و تراکمپذيری) نقش قابل
توجهی در رفتار کرنشسختی سلول ايفا میکند .تمامی اين
مشاهدات مؤيد اهمیت کرنش سختی سلول به هنگام پهن
شدن روی بستر است.
پیشنهاد راهکاری برای مدلکردن انقباض اسکلت سلولی بر
اثر تماس با بستر ،ارائهی مدلی برای رفتار کرنشسختی
سلول بر اثر پهن شدن روی بستر و مقايسه اين مدلهای
فعال با مدلی که در آن با سلول به صورت مادهای غیرزنده
رفتار میشود ،از اهداف اين پژوهش است .بنابراين ،نوآوری
های اين تحقیق از دو جنبه قابل بیان است.
اولین جنبه ،در ارتباط با ارائهی راهکاری نوين برای مدل
کردن انقباض اسکلت سلولی به کمک مشاهدات مرتبط با
پهن شدن سلول است .همچنین ،مدلسازی پهن شدن
سلول به کمک مدلهای کرنشسختی جنبه ديگر نوآوری
پژوهش محسوب میشود.

سلولهای مزنشیمال روی بسترهای با سختی مختلف
مورفولوژیهای متفاوتی را اتخاذ میکنند .اين مورفولوژی
ها الزمهی تمايز به يک ردهی سلولی خاص هستند .شکل
های ستارهای برای سلولهای اندوتلیال ،شکلهای کشیده
با زائده برای سلولهای عصبی و شکلهای دوکی شکل برای
سلولهای استخوانی مشخصه هستند .اما چگونه میتوان
شکل کروی اولیه ی اين سلولها را به اين مورفولوژیها
تبديل کرد؟
بر اساس تئوری نگاشت ريمان ،اگر  Cيک منحنی سادهی
بسته در صفحهی مختلط  zباشد که مرزهای يک ناحیهی
همبند سادهی  Rرا تشکیل میدهد ،همواره يک تابع
تحلیلی در اين ناحیه وجود دارد که هر نقطهی  Rرا به
نقطهای درون دايرهی واحد (در صفحه  )wمینگارد .تبديل
شوارتز-کريستوفل تبديلی است که نقاط درون يک چند
ضلعی دلخواه را به نیمصفحه بااليی صفحهی مختلط و نقاط
رأس اين چندضلعی را به نقاطی روی محور حقیقی می
نگارد .به کمک اين تبديل و تبديلی که نقاط نیمصفحه
بااليی را به نقاط درون دايره واحد می نگارد ،روش زير برای
تبديل شکل دايروی اولیه سلول به شکل شبیه چندضلعی
نهايی آن پیشنهاد میشود ]:[20
در اين روش ،ابتدا ،نقاط درون دايره به نقاط نیمصفحهی
بااليی ،با استفاده از معکوس معادله ( ،)1سپس نقاط نیم
صفحه بااليی به نقاط درون چندضلعی ،به کمک معکوس
تبديل شوارتز – کريستوفل ( معکوس معادله ( ،))2تبديل
میشوند.
z  z0
)
z  z0

( w  e i 0

 -2مواد و روشها

()1

در اين بخش ابتدا متناسب با مشاهدات آزمايشگاهی ،مدلی
برای فرآيند پهن شدن سلول پیشنهاد میشود که بر اساس
آن میتوان تنشهای ايجاد شده روی هسته سلولهای
بنیادی مزنشیمال ،بر اثر تماس با بستر ،را تقريب زد .در
نهايت به کمک اين روش و فرض سه رفتار متفاوت کرنش
سختی برای سیتوپالسم سلول ،يک مدل فعال و دو مدل
غیرفعال ،مقادير تنشهای متوسط ايجادشده روی بستر،
تنش روی هسته و تغییر سطح تصوير شده هسته ،برای سه
مدل ،به دست میآيند.

()2

 -2-2بررسی رفتار كرنش سختی سلولهای بنیادی

 -1-2كاربرد تبدیل شوارتز-كریستوفل 1در مدل

مزنشیمال روی بسترهای االستیک

كردن پهن شدن سلول
Schwarz-Christoffel

مجله مدل سازی در مهندسی
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w = A  (z - x 1 )  1 ...( z  x n )  1 dz  B

در معادله (  0 ،)1زاويهای است که نقطه متناظر در صفحه
دايروی  wبا افق ايجاد میکند .در معادله ( )2نیز  xnها
نقاط روی محور حقیقی صفحه  zمیباشند .همچنین  n
ها زاويههايی هستند که رأس آنها همان نقاط نگاشته شده
در صفحه  wاست A .و  Bنیز ثوابت مختلط اين معادلهاند
که از شرايط مرزی به دست میآيند.

اکنون روشن شده است که سلولهای زنده طی پهن شدن

1
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روی بستر دچار کرنش سختی شده و مدول االستیک آنها
افزايش میيابد .اين رفتار با پديدهی ديگری که کاهش در
ويسکوزيتهی سلول است همراه است .در سطح مولکولی
اين پديده به تشکیل فیبرهای تنشی و بازآرايی اسکلت
سلولی نسبت داده میشود .يک مسیر بیولوژيک که به
عنوان فرآيند حسگری سختی بستر سلول دانسته میشود
شبیه فرآيند انقباض سارکومرهای عضالنی است .در اين
فرآيند آزاد شدن کلسیم باعث خارج شدن جايگاههای فعال
روی فیبرهای اکتین و اتصال مايوزين به آنها میشود .در
واقع آزاد شدن کلسیم باعث پلیمريزه شدن اکتینها و
فسفريالسیون مايوزينها میشود .اما يک سلول بنیادی چه
مقدار به افزايش کرنش حساس است؟ به عبارت ديگر
خواص مکانیکی و تنشهای روی هسته چه مقدار با افزايش
کرنش تغییر میکنند؟ تنشهای روی هسته در التزام تباری
سلولهای بنیادی نقشی حیاتی دارند.
به منظور شبیهسازی فرآيند پهن شدن سلولی ،به تعیین
چند مشخصهی مهم نیاز است .اولین مشخصه مدل مادی
است .همانگونه که در دو آزمايش مراجع ] [15و ][16
مشاهده شده بود ،سلول در تغییر شکلهای بزرگ رفتاری
االستیک دارد .لذا برای مدل کردن رفتار سلول در تغییر
شکلهای بزرگ ،در اين پژوهش ،از مدل مادی هايپر
االستیک نئوهوکین استفاده شده است .در اين مدل ضرايب
به صورت سادهای تعیین میشوند.
تابع چگالی انرژی کرنش برای اين مدل ماده به صورت
رابطه ( )3است ]:[21
()3

ln J


2

( I C  3)   (ln J ) 2 


2



در اين معادله  و  ثوابت مادی J ،تغییر حجم نسبی و
 I Cناوردای اول تانسور راستگرد کوشی گرين میباشند.
خواص مکانیکی نیز بايد مشخص شوند .در اين مسأله ،از
دادههای آزمايشگاهی گزارش شده برای مدول يانگ سلول
های مزنشیمال استفاده شده است .بدين منظور ،مدول
يانگ  400پاسکال برای سلول نچسبیده به بستر و 2000
پاسکال برای سلول چسبیده با سطح مقطع 3000
میکرومترمربع به کار گرفته شده است ] .[22برای مدول
های يانگ بین  400تا  2000پاسکال تابع خطی معادله
( )4بر حسب سطح مقطع تعريف میشود:
()4

)EY  0.64 A  80( Pa

ی نهايی آن است .مشخصهی نهايی ،رفتار کرنش سختی
سلول است .برای تعیین اين مشخصه از سه مدل مختلف
استفاده شده است .اولین مدل ،سلول را به صورت مادهای
غیرزنده در نظر میگیرد ،به طوری که خواص مکانیکی آن
طی پهن شدن ثابت میمانند .در اين حالت ،از میانگین
حسابی  400پاسکال و آنچه از معادلهی ( )4به دست
میآيد ،به عنوان مدول يانگ استفاده شده است .مدول
يانگ هسته 1700 ،پاسکال ،حدود  4برابر سیتوپالسم در
نظر گرفته شده است ].[23
از آنجايی که سیتوپالسم و هسته به صورت دو دايرهی
هممرکز مدل شدهاند ،مدل ،متقارن محوری است و
بنابراين ،به تعريف کرنش شعاعی نیاز است که خواص
مکانیکی به صورت تابعی خطی از آن تغییر میکند .اولین
مؤلفه از تانسور معادله ( ،)5کرنش شعاعی مدنظر است.
 Err Er  cos   sin    Exx Exy  cos   sin  
 E E    sin  cos     E E    sin  cos  
  yx yy  

 r   
T

()5

از اين معادله به دست میآيد که:
()6

Err  E xx (cos  ) 2  E yy (sin  ) 2  2 E xy sin  cos 

اگر  xو  yمختصات نقطهای دلخواه روی محیط اين دايره
باشند میتوان نوشت:
()7

x2
y2
xy
 E yy 2
 2 Exy 2
2
x y
x  y2
x  y2
2

Err  Exx

برای دومین مدل ،مدل خطی کرنش سختی ،تابع زير را
تعريف میشود:
()8

Err
Enn

EY  400  EM

در اين معادله EM ،اختالف  400پاسکال با آنچه که در
معادلهی ( )4حاصل شد ،میباشد Enn .معیاری از کرنش
الگرانژ است که از رابطه ی زير تعیین میشود:
()9

ds 2
) 2(ds 2  dS 2

Enn 

در اين معادله ds ،شعاع نهايی سلول و
آن ،برابر با  12/6میکرومتر است.
در سومین مدل ،برای اعمال رفتار نمايی کرنش سختی،
تابع نمايی رابطه ( ،)10تا سه ترم از سری مک لورن بسط
داده شده است:
dS

()10

EM
E
exp( rr )  400 
e
Enn

شعاع ابتدايی

EY  400 

در اين معادله EY ،مدول يانگ سلول و  Aسطح تصوير شده
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2

EM Err 1 E rr
1 E rr
(
( 
( )
))
e Enn 2 Enn 2
6 Enn3

در اين معادله  eعدد نپر است .در جدول  ،1مقادير
ازای سطوح تصوير شدهی سلولی ارائه شدهاند.

EM

به

جدول  -1مقادير به دستآمده برای  EMبر حسب سطح پهن
شدهی سلولی
سطح سلول ()μm2

EM
64

600

128

700

192

800

256

900

320

1000

384

1200

448

1400

512

1600

576

1800

در شکل ( -1ب) ،شبکه ايجاد شده بر مدل ،شامل  1880المان
مثلثی ،نشان داده شده است.

()11

1 17.84
(
 1) Xt
100 12.6

Ux 

()12

1 17.84
(
 1)Yt
100 12.6

Uy 

 -3-2شبیهسازی عددی و شرایط مرزی
در اين پژوهش ،پهن شدن سلول روی بستر در مدلی دو
بعدی از سلول (شکل  -1الف) که در واقع بیانگر سطح
تصوير شده آن است ،در محیط شبیهسازی نرمافزار
کامسول ،با استفاده از روش اجزای محدود ،بررسی شده
است.
در مدل دو بعدی مذکور ،مرز سیتوپالسم تحت يک جابه
جايی متغیر با زمان قرار میگیرد تا سلول به سطح تصوير
شده مطلوب برسد .مؤلفههای اين جابهجايی (  U xو ،( U y
متغیر با زمان  ،tدر معادالت ( )11و ( )12آمدهاند ].[15
همچنین ،بین مرز سیتوپالسم و هسته شرط مرزی Face
 Linkبرقرار است.
همزمان با اين پهن شدن ،مدول يانگ سلول افزايش می
يابد .کل بازه حل ،با معیار همگرايی و کمینه کردن هزينه
محاسباتی 100 ،ثانیه ،با گام زمانی  0.1ثانیه میباشد.

هسته

(ب)

شکل ( -1الف) مدل دو بعدی سلول( ،ب) شبکه ايجاد شده
روی مدل

مجله مدل سازی در مهندسی

به منظور بررسی استقالل شبکه ،میانگین تنش شعاعی در
بازه حل ،برای چهار نوع شبکهبندی متفاوت بررسی شد.
همانطور که در شکل ( )2مشهود است ،اختالف بینهايت
ناچیزی بین نتايج ريزترين شبکه (با  23184المان) با
درشتترين شبکه (با  342المان) وجود دارد .بنابراين برای
کاهش هزينه محاسباتی ،شبکه با  1880المان انتخاب شد.
الزم به ذکر است که تا نیمه بازه حل تفاوت نامحسوس
است .از اين جهت ،نمودار شکل ( )2تنها نیمه دوم بازه را
نمايش داده است.

 -3نتایج و بحث

سیتوپالسم

(الف)

شکل  -2متوسط تنش شعاعی برای شبکهبندیهای مختلف ،به
منظور بررسی استقالل از شبکه

نتايج حاصل از متوسط تنشهای ايجادشده روی بستر برای
سه مدل ذکر شده ،مدول يانگ ثابت ،خطی و نمايی ،به
همراه حد باالی مقادير آزمايشگاهی اندازهگیریشده برای
متوسط تنش ،روی بسترهای با سختیهای متفاوت در
شکل ( )3آورده شده است .همانگونه که از اين نمودار می
توان دريافت ،در محدودهی پهن شدن تا سطح 1000
میکرومترمربع ،منحنی مقادير پیشبینی شده برای متوسط
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تنشهای ايجاد شده روی بستر ،به کمک مدلهايی که با
سلول به صورت موجودی زنده رفتار میکنند ،شباهت بیش
تری از نظر اندازه و تمايل به منحنی حد باالی گزارششده
برای تنش وارده بر بستر دارند.

شکل  -3متوسط تنش انقباضی ،بر اثر پهن شدن سلول روی
بسترهای با سختی متفاوت

در شکل ( ، )4توزيع تنش شعاعی ايجاد شده در سلول ،بر
حسب پاسکال ،بر اثر پهن شدن روی بستر ،در ثانیه 100ام
نشان داده شده است .همچنین در نمودار  ،5مقادير تنش
های ايجادشده روی هسته برای سه مدل با يکديگر مقايسه
شدهاند .همانگونه که مشاهده میشود ،مقدار تنش پیش
بینی شده توسط دو مدل فعال تفاوت چشمگیری با مقادير
متناظر مدل غیرفعال دارند.

شکل  -4توزيع تنش شعاعی در سلول ،بر اثر پهن شدن روی
بستر ،در ثانیه 100

منحنی  ،6سطح نهايی هستهی سلول را برای سه حالت
ذکر شده بر حسب سطح پهن شدهی سلول مقايسه می
کند .اختالف نتايج بین دو نوع مدل فعال و غیرفعال مشهود
است .با توجه به شکل ( ،)3میتوان دريافت که رفتار کرنش

مجله مدل سازی در مهندسی

سختی سلول به رفتار خطی يا نمايی نزديک است .از شکل
 ،5میتوان دريافت که فرض رفتار خطی و يا نمايی برای
سلول تنشهای بیشتری را برای هسته بر اثر پهن شدن
پیشبینی میکنند.

شکل  -5تنش ايجادشده روی هسته بر حسب میزان سطح
پهن شدهی سلول

اين خود يک دلیل محکم بر اهمیت رفتار کرنش سختی در
تعیین سرنوشت سلولهای بنیادی است .به عبارت ديگر اگر
بتوان اين رفتار را کنترل کرد میتوان سرنوشت سلولهای
بنیادی را تغییر داد.

شکل  -6سطح تغییريافته هسته سلول بنیادی بر حسب میزان
سطح تصوير شدهی آن بر اثر پهن شدن روی بستر

اما چگونه میتوان اختالف زياد بین متوسط تنشهای پیش
بینی شده توسط حتی مدلهای فعال با مقادير اندازهگیری
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شدهی آزمايشگاهی را تفسیر کرد؟ زيلینسکی و همکاران
] [24اثر چسبندگیهای موضعی و مکانیک سلولی را بر
نیروی انقباضی سلول را به حداکثر تنشهای وارده بر بستر
تبديل میکند .بر پايهی نتايج آنها تنش انقباضی ايجادشده
درون سلول ،بر اثر بازآرايی اسکلت سلولی ،کمتر از حداکثر
مقادير تنشهای وارده بر بستر است .ضريب اصالح پیشنهاد
شده به وسیلهی آنها برابر با  0/38است به طوری که:
()13

 C  0.38Tmax

در اين معادله   Cتنش انقباضی ايجادشده درون سلول و
 ، Tmaxحداکثر تنش اندازهگیریشده در آزمايشگاه است که
بر بستر وارد میشود.
ضريب اصالح معرفی شده تا حدی مقادير به دست آمده از
شبیهسازی را جبران میکند ،ولی نه به طور کامل .منبع
ديگر عدم تطابق نتايج با نتايج آزمايشگاهی در مدل کردن
فرآيند پهن شدن به صورت فرآيندی متقارن محوری است.
طبیعتاً تبديل شدن سلول از شکل اولیهی خود به شکلی
پیچیدهتر نیازمند اعوجاج و کرنش بیشتر و بنابراين تنش
بیشتر است .همچنین در نظر گرفتن سلول در سه بعد می
تواند تنشها و تغییر شکلهای هسته را تحت تأثیر قرار
دهد ،چرا که تغییر شکل در يک جهت باعث تغییر شکل
در دو جهت ديگر میشود.

 -4نتیجه گیری
در اين تحقیق سعی شده است که با توجه به رفتارهای
مشاهده شده برای سلولهای بنیادی مزنشیمال و همچنین،
با توجه به ساختار سلولهای زنده ،مدلی مکانیکی برای
اسکلت سلولی ارائه شود .يکی از اين آزمايشات مهم ،افزودن
تريپسین به سلولهای چسبیده به منظور ممانعت از
تشکیل چسبندگیهای موضعی است .نتايج اين آزمايشات
] ، [15حاکی از اين است که سلول تغییر شکل يافته با
افزودن اين ماده بدون هیچ تغییر شکل ماندگاری به حالت
اولیهی خود باز میگردد .همچنین هستهی سلول نیز به
حالت اولیه تغییر شکل میيابد .اين امر نشان دهندهی اين
است که هسته بر اثر پهن شدن سلول روی بستر دارای يک
پیشتنش میباشد .اين پیشتنش نقش بسیار مهمی در

حداکثر تنشهای گزارششده ی وارد بر بستر مطالعه
کردند .آنها ضريب اصالحی را پیشنهاد کردند که
تعیین سرنوشت سلولهای بنیادی دارد .لذا به کمک مدلی
دو بعدی از سلول بنیادی سعی شده است تا میزان اين
تنشها تخمین زده شود .از آنجايی که سلول بر اثر پهن
شدن دچار کرنش سختی میشود ،لذا برای در نظر گرفتن
اين اثر ،سه رفتار متفاوت برای کرنش سختی سلول فرض
میشود و نتايج هر يک از اين مدلها با نتايج مشاهدات
آزمايشگاهی مقايسه میشود (شکل  .)3در اولین مدل،
مدول االستیک سلول طی فرآيند پهن شدن ثابت فرض می
شود .به اين معنا که سلول غیرزنده فرض شده است .دومین
مدل رفتاری خطی برای کرنش سختی اسکلت سلولی در
نظر میگیرد و در نهايت مدل سوم رفتاری نمايی برای اين
پديده فرض میکند .نتايج اين شبیهسازیها حاکی از اين
است که مدلهای خطی و نمايی چه از نظر مقدار تنشهای
وارد بر بستر و چه از نظر شیب تغییرات به نتايج
آزمايشگاهی نزديکتر بوده و تطابق بهتری دارند .لذا در نظر
گرفتن ماهیت زندهی سلولها نقش مهمی در تخمین تنش
ها روی هستهی آنها دارد .بر اساس نتايج بدست آمده در
شکل ( ،)5اختالف مقدار تنش بدستآمده برای هسته در
مدلهای خطی يا نمايی با مدل غیرزنده با افزايش میزان
پهنشدن سلول افزايش میيابد ،به طوری که در سطح
 1000میکرومترمربع ،مدل خطی تنشی  2/3برابر آنچه
مدل غیرزنده پیشبینی میکند ،به دست میدهد.
با اين وجود ،حتی مدلهای خطی و نمايی نیز به طور کامل
بر نتايج آزمايشگاهی منطبق نمیباشند .از جملهی منابع
خطا و عدم تطابق میتوان به دو بعدی بودن مدل ،در نظر
نگرفتن رفتار ويسکواالستیک سلول ،مدل نکردن اسکلت
سلولی ،و مدلکردن پهنشدن به صورت کامالً متقارن اشاره
کرد.
با توجه به محدوديتهای مذکور ،در تحقیقات آينده
میتوان مدلی سه بعدی برای سلول در نظر گرفت .ضمن
آنکه برای مدلکردن واقعی پهنشدن سلول ،مدلی که در
اين پژوهش با استفاده از تبديل شوارتز – کريستوفل معرفی
شد ،میتواند راهگشا باشد.
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