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Abstract
Body cells, including mesenchymal stem cells are subject to a lot of mechanical forces. The type and
magnitude of these forces are different in different physiological and pathological conditions. They
cause a wide variety of cell responses and are able to change metabolisms and functions of the cell.
Analysis of stem cell response to mechanical stimulation is very important in recognizing healthy and
diseased condition of tissues and cells. Differentiation potential of mesenchymal stem cells to
specialized cells makes them important cell sources in tissue engineering. In this study, atomic force
microscopy and finite element method and used mechanical effects on a stem cell are simulated which
includes cell behavior due to strain and stress distributions in internal components of the cell. In this
study, the ADINA software used to simulate mechanical behavior of the cell components (cell
membrane, cytoplasm and nucleus) under a compressive load. Results indicate mechanical response of
stem cells in the body through which they can differentiate into bone cells and cartilage under
compressive loads in the physiological range. This study has some considerable innovations as
compared with the similar studies in the literature which is because of the kind of cells has been used
(adipose-derived stem cells) as well as and also using precise material models for cell components
based on the data extracted from laboratory tests for mechanical properties of the cell. Furthermore,
this study can be considered as an important initial step for future studies on different patho-cells and
analyzing their responses to mechanical loading using a similar method of this study to find new
diagnostic methods. Also, it can be used to deepen pathological studies of the cells and the tissues.
Keywords: Mechanical regulation of stem cell behavior, mechanical properties of the cell, finite element method,
cell Mechanics
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چکيده
سلولهاي بدن ،ازجمله سلولهاي بنيادي مزانشيمی در معرض نيروهاي مکانيکی مختلفی قرار دارند .نوع و بزرگی اين نيروها در
شرايط مختلف فيزيولوژيک و پاتولوژيک متفاوت بوده و پاسخهاي بسيار متنوعی در سلولها ايجاد میكند كه توانايی تغيير عملکرد
سلول را دارد .بررسی پاسخ سلولهاي بنيادي به نيروهاي مکانيکی در شناخت عملکرد سلولها و بافتها در شرايط سالم و بيمار از
اهمّيّت بااليی برخوردار است .توانايی تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمی به ديگر سلولها ،آنها را به يک منبع سلولی بسيار مهم در
مهندسی بافت تبديل كردهاست .درين مطالعه ،با استفاده از ميکروسکوپ نيروي اتمی و روش محاسباتی اجزاي محدود ،به شبيهسازي
اثر بارگذاريهاي مکانيکی بر سلول بنيادي پرداخته شد كه شامل بررسی رفتار سلول ،متأثر از رفتار اجزاي داخلی آن ،از طريق توزيع
تنش و تغيير شکلهاي بزرگ است .درين طرح ،نرمافزار اجزاي محدود آدينا براي شيبهسازي رفتارهاي اِالستيک خطی و
هايپراالستيک اجزاي سلول (غشاي سلول ،سيتوپالسم و هسته) تحت بار فشاري به كار گرفتهشد .نتايج حاصل ،نشان دهندهي پاسخ
مکانيکی سلول بنيادي در بدن است كه در اثر اِعمال بار فشاري در محدودهي مورد بررسی فيزيولوژيک ،قابليت تمايز به سلولهاي
استخوانی و غضروفی را دارد .جنبههاي نوآوري برجستهي اين حوزه تحقيق ،استفاده از نوع سلول (سلول بنيادي بافت همبندي
چربی) ،به كارگيري اجزاي سلولی و نيز استفاده از مدلهاي محاسباتی دقيقتر براي اجزاي سلولی با بهرهگيري از دادههاي
آزمايشگاهی از خواص مکانيکی سلول است .اين پژوهش میتواند گام اوّليهي مهمّی در تحقيقات از سلولهاي مختلف بيمار و
بررسی پاسخهاي آن سلولها به بارگذاريهاي مکانيکی با روش مشابه در جهت يافتن روشهاي درمانی جديد باشد و باعث تعميق
مطالعات آسيب شناسی بافت و سلول خواهد شد.
کليدواژهها :تنظيم مکانيکی رفتار سلول بنيادی ،خواص مکانيکی سلول ،روش اجزای محدود ،مکانيک سلولی
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ارزيابی قرار گرفت و سلول به صورت يک پوستهي متقارن

 -1مقدمه
مکانيک سلولی مطالعهي محدودهي وسيعی از فرآيندهاي
اساسی سلولی را دربر میگيرد .اين محدوده از اتّفاقات
ماكروسکوپی مانند حفظ شکل سلول ،حركت سلولی،

مدل شد .وولی ( )1181با اين ارزيابی نشان داد كه هر دو قيد
هندسی و بيومکانيکی در انجام اين فرآيند مهم است ].[5
بسياري از بافتهاي بدن انسان عملکرد مکانيکی دارند

چسبندگی و تغيير شکل تا ا ّتفاقات ميکروسکوپی مانند

كه شامل تحمّل بار در استخوان ،ميرا شوندگی انرژي در

چگونگی دريافت سيگنالهاي مکانيکی تو ّسط سلولها و

غضروف ،تغيير شکل اِالستيک پوست مطابق با حركت

هدايت آنها به دسته سيگنالهاي بيومکانيکی با پاسخهاي

مفاصل و انقباض فعّال قلب درحين گردش خون است .وقتی

بيولوژيکی را شامل میشود .از اهداف اصلی مطالعهي مکانيک

كه بافتی آسيب میبيند ،فعّاليّت مکانيکی جهت ترميم آغاز

سلولها ،توضيح و روشنسازي خواص مکانيکی سلولها،

میشود .اوبيک هويزر و همكارانش ( )1181يک مدل

ساختارهاي سلولی ،تأثير مکانيکی سلولها نسبت به هم و

محاسباتی را توسعه دادند كه جهتگيري اجزاي سلول در

محيط اطرافشان است .امروزه توجّه بسياري در زمينهي

برابر تحريکات مکانيکی براساس جهتگيري رشتههاي اكتين

بررسی خواص مکانيکی سلولها صورت میگيرد.

توزيع شده در داخل سلول را پيشبينی میكند ].[7

اوبري و همكارانش ( ،)1181براي بازسازي شرايط

استئوسايتها ساختار اِالستيکی دارند كه در پاسخ به

آزمايشگاهی ،سلولهاي هال 1را به صورت دو بعدي ،با

جريان سيال خارجی اِعمال شده در اثر باگذاري ،تغيير شکل

استفاده از روش اجزاي محدود و تنش صفحهاي ايجاد شده

میدهند .شرايط فيزيکی مسأله با توجّه به سيّال و جامد بودن

درآن درضمن حركت در ميکروكانال ،شبيهسازي كردند ].[8

محيط ،سبب ايجاد چالشهايی میشود .برهمين اساس،

بروآ و كام ( )1181چگونگی تعامل وابسته به زمان
سيستم انقباضی اكتاميوزين را بررسی نموده و پاسخ اِالستيک
اجزاي سلول و رفتار دريافت مکانيکی تک سلول را تعيين
كردند .درين مطالعه مدل تعيين شده يک برآورد اوّليه و ساده
براي پيشبينی رفتار فعّال ماكروسکوپی سلول ارائه شد ].[1

وربروگن ( )1181مدلی ايجاد كردند كه شرايط مکانيکی
محيط احاطه كننده استئوسايت را شبيهسازي نمايد ] .[6لذا
تعيين خواص محيط ،جهت تعيين رفتار سلول از اهميت
بااليی برخوردار است .از آنجايی كه رفتار هستهي سلول نقش
مهمّی در رفتار مکانيکی سلول دارد ،در مدلسازيهاي انجام

ونگ ( )1181با تركيب پارامترهاي آزمايشگاهی و مدل،

شده توسّط گيورسو ( ،)1181هستهي سلول به عنوان يک ماده

معيّن كرد كه طويل شدن سلول با اين پارامترها رابطه مستقيم

اِالستيک تراكم ناپذير را در نظر گرفت .با توجّه به نتايج به

دارد .مدل رياضی ارائه شده براي توضيح مشاهدات ،در

دست آمده ،اهمّيّت فعل و انفعال تغيير شکلپذيري هسته و

ارتباط با طويل شدن سلول با توجه به تغيير شکل ناهمسان-

چسبندگی سلول را آشکار كرد ].[1
براساس مطالعهي كاتزنگولد و همكارانش ( )1181كه با

گرد توري (بستر سلول) است ].[3
كانوي ( )1181با توسعهي تکينيکی به نام تصويربرداري

استفاده از روش اجزاي محدود انجام شده ،مدلسازي ساختار

بيومکانيکی ،1با تصويربرداري سريع از سلول ،امکان بررسی

سلولهاي بالغ چربی صورت گرفت كه خواص هندسی

خواص اجزاي سلول مانند سختی و پيشتنش 3را فراهم نمود

تجربی را براي اين نوع سلولها دربر دارد .اين مدلسازي به

].[1

بررسی رفتار سلول درحين بارگذازي فشاري و كششی
در ادامه بررسی ويژگیهاي مکانيکی سلول ،غشا و

فرآيندهاي غشايی درحين شروع ،بيرون زدگی سلولی مورد

پرداخت و تغيير شکلهاي بزرگ ايجاد شده در سلول را
بررسی كرد ] .[9پيشرفتهاي اخير در علوم زيستی و پزشکی
سبب توسعهي مدلسازي درين زمينه شدهاست .همچنين،

1

Hela
Biomechanical imaging
3
Prestress
2

ورود نرمافزارهاي جديد درين حوزه ،مسايل پيچيدهي زيستی
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و ارتباط بين اجزاي آن را آشکار میسازد .تالشهاي صورت

شروع به تمايز میكنند ،نظم و ترتيب اجزاي داخلی آنها

گرفته درين زمينه ،شبيهسازي پديدههاي زيستی با استفاده از

مانند شبکهي اسکلت سلولی ،درنتيجهي تغيير همزمان در

يک مدل ساده را به وجود آورده كه درعين سادگی به دليل

خواص مکانيکی آنها ،دچار تغييراتی میشود.

نياز به حل پذيري ،بتواند ويژگیهاي زيستی و فيزيولوژيکی

تست  AFMبراي به دست آوردن مجموعهاي از

اساسی مسألهي مورد بررسی را نشان دهد .مطالعات صورت

پارامترهاي اِالستيک و ويسکواالستيک به كار میرود كه رفتار

گرفته توسط مفرد ( )1117نشان میدهد استفاده از مدلسازي

مکانيکی تک سلول را بيان میكند .سلولها با سختی بيشتر،

با روش اجزاي محدود ،امکان تركيب مدلسازي پديدههاي

پتانسيل تمايز به سلولهاي استخوانی را دارند .سلولها با

زيستی را در مقياسهاي زمانی و طولی فراهم مینمايد ].[81

ويژگیهاي لزجی بيشتر ،پتانسيل تمايز به سلولهاي

امکان تعيين خواص مکانيکی تک سلولها از طريق

غضروفی دارند و سلولهاي نرمتر تمايل به تمايز به سلول-

آزمايش تکنيکهاي جديد به وجود آمدهاست .اين تکنيکها

هاي چربی دارند .شاخصهاي مکانيکی براي تعيين رفتار

شامل سايتومتري دوران مغناطيسی ،4ميکرورئولوژي رديابی

سلول بنيادي براي تمايز به يک نوع بافت خاص میتواند به

ذرات ،5ميکروسکوپ نيروي اتمی ،6مکش ميکروپيپت،7

كار رود .با توجّه به اين نوع خواص مکانيکی تک سلول،

كشش و ابزار نوري 8و سيّاليت سنجی 9است .اين تکنيکها

رافاعل قابليت تمايز سلول تمايز نيافته را پيشنهاد كرد ].[81

براي توصيف قابليت تغيير شکل پذيري انواع سلولهاي معيّن

با در نظر گرفتن موارد فوق ،درين تحقيق در ارتباط با سلول

به كار برده شدند .امّا ممکن است براي توصيف سيستم

بنيادي مزانشيمی و روش تعيين خواص مکانيکی ،با استفاده

مركزي سلولهاي عصبی كارآيی الزم را نداشته باشند.

از روش اجزاي محدود و ميکروسکوپ  AFMميزان تغييرات

سايتومتري دوران مغناطيسی يک تکنيک قدرتمند اندازهگيري

ايجاد شده در سلول با هندسهي كروي و رفتار غير خطی در

است كه خواص مح ّلی مواد در سطح غشا ،از طريق آن به

اثر اِعمال تحريک فشاري بررسی شد.

دست میآيد ،امّا براي آزمايش خواص در كل قسمتهاي
سلول مناسب نيست .تحقيقات انجام شده توسّط برنيک

 -2مواد و روشها

( )1188نشان داد كه آزمون  AFMبراي تصويربرداري از

 -1-2کشت سلول

سطح مواد غيرآلی با وضوح اتمی زياد توسعه پيدا كردهاست و

سلولهاي تمايز نيافته ويژگیهاي مورفولوژيکی و عملکردي

توانايی اندازهگيري خواص مکانيکی در مقياس سلولی و

خود را حفظ نکرده و در صورت بالغ شدن آن را به دست

اجزاي سلول در يک محدوده وسيع از نيروها (از مقياس پيکو

خواهند آورد .سلولهاي مزانشيم در محيط ()8:8

تا نانونيوتن) ،سرعتها (انواع مقياسهاي بارگذاري ديناميکی)

 DMEM/Ham’s F12با  %81سرم جنين گاو و %8

و مقياسهاي طولی (از نانو تا ميکرومتر) را دارد ].[88

پنيسلين/استپتومايسين نگهداري میشوند.

تنوع در هندسه نوک كانتيلور  AFMامکان آزمايش
محدودهي وسيعی از بارگذاريهاي سلولی را فراهم میسازد.

 -2-2آمادهسازی و تثبيت سلولها برای تصویربرداری

مطالعات اخير نشان میدهند كه سلولهاي بافتهاي

با ميکروسکوپ نيروی اتمی

استخوان ،چربی و غضروف ،خواص مکانيکی متفاوتی از
سلولهاي بنيادي اوّليه دارند .وقتی كه سلولهاي بنيادي
4

Magnetic twisting cytometry
Particle – tracking microrheology
6
)Atomic force microscopy (AFM
7
Micropipette aspiration
8
Optical tweezing and stretching
9
Microplate rheomtry
5

ميکروسکوپ نيروي اتمی اين قابليت را دارد كه برخالف
ديگر ميکروسکوپها سطح نمونه را بدون نياز به هيچ آماده
سازي خاصی ارزيابی كند .بررسی مورفولوژي ،توپوگرافی و
خواص مکانيکی سلول زنده به وسيلهي اين ميکروسکوپ
امکانپذير است.
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درين پژوهش ،به سبب پارهاي از مسايل از جمله دشوار
بودن كار با سلول زنده ،تأمين كردن ميزان مناسب گاز دي
اكسيدكربن ،درجهي حرارت و ميزان رطوبت ،به عالوه پر
هزينه بودن تيرک 90مصرفی در هر بار جاروب كردن سلول

است .شکل ( )8تصوير سلولهاي تثبيت شده را جهت تعيين
خواص مکانيکی سلول نشان میدهد.

 -3-2توسعه مدلسازی سلول بنيادی در نرمافزار آدینا

زنده ،از روشی بسيار كمهزينهتر استفاده شد كه اطالعات به

براي مطالعهي تغيير شکلهاي بزرگ ايجاد شده در اثر بار

دست آمده را تحت تأثير قرار نمیدهد

فشاري و براي توسعهي مدلهاي سلول بنيادي مزانشيمی،

براي تثبيت سلولها ،بعداز حذف محيط كشت سلول از
روي سطح نمونه ،مقدار  111-311 µlگلوتارالدييد  %1تا

چهار نوع مدل براي بررسی رفتار سلول در نظر گرفته شد كه
ويژگیهاي آن در جدول ( )8نشان داده شدهاست.

حدي كه روي سطح سلولها را بپوشاند ريخته شد و به مدّت

گروه اول ،براي اعمال تغيير شکلهاي بزرگ فشاري به

 8دقيقه بدين صورت رها شد .زانپس ،نمونهها را سه مرتبه با

سلول ،يک صفحه به عنوان پايه و يک صفحه به عنوان صفحه

فسفات بافر سالين ( )PBSو هربار به مدت  5دقيقه

اعمال بار در باالي سلول قرار گرفت كه اين صفحهها از ابعاد

شستوشو دادهشد .پساز اين مرحله ،براي جلوگيري از

سلول بزرگتر است .در شکل ( ،)1تک سلولی را نشان می-

رسوب هرگونه گرد و غبار و آلودگی روي سطح سلولها كه

دهد كه روي صفحهي پايه واقع شده و صفحه بارگذاري

میتواند نتايج خواص مکانيکی را تحت تأثير قرار دهد ،ظرف

روي آن قرار گرفته است.

پتري ديش به طور كامل بسته نگه داشتهشد.
در مرحلهي بعد ،براي اندازهگيري مدول يانگ سلولها،
Z

بالفاصله بعداز تثبيت ،پتري ديش حاوي نمونه آماده شده
Y

روي ميز كنترل نويز دستگاه  AFMقرار گرفت.

X

شکل ( -)2شماتيکی از نحوهي بارگذاري بر سلول و ابعاد آن ،سلول به
صورت هندسه كروي

درين مدل ،ابتدا سلول به صورت يک جسم واحد
كروي ،االستيک خطی ،همسانگرد ،تراكم ناپذير و يکنواخت
(الف)

در نظر گرفته شد (شکل  .)3مدول يانگ براي سلول براساس

(ب)

شکل ( -)1الف) تصوير سلولهاي بنيادي مزانشيمی تثبيت شده با

مدول يانگ به دست آمده از ميکروسکوپ نيروي اتمی است.

استفاده از ميکروسکوپ نوري و در بزرگنمايی  111جهت تعيين خواص
مکانيکی با استفاده از ميکروسکوپ نيروي اتمی؛ ب) نمونه تثبيت شده
هنگام پروپ ميکروسکوپ نيروي اتمی.

آغاز فرآيند آناليز با استفاده از پروب  dcبا نوک
مخروطی شکل به شعاع  81nmكه روي تيرک با ثابت فنريت
 85/1 N/mقرار دارد انجام شد .دستگاه براي هر سلول 511

(الف)

(ب)

شکل ( -)3شماتيکی از هندسهي سلول به صورت كره و جسم واحد
بدون در نظر گرفتن اجزاي داخل سلولی در نرمافزار آدينا و شبکهي

عدد نقطه با مختصات به صورت ( xو  )yارائه میدهد كه در

محاسباتی ايجاد شده؛ الف) سلول كروي و با رفتار اِالستيک؛ ب) شکل

آن  xميزان نيرو بر حسب نانونيوتون و  yارتفاع مطلق انبرک

برش يافته سلول در راستاي محور X

Cantilever

10
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جدول ( -)1مشخصات مدلهاي توسعه داده شده براي سلول در نرمافزار آدينا

گروه اول

گروه دوم

رفتار مکانيکی سلول

ويژگیهاي سلول

االستيک خطی

سلول بدون در نظر گرفتن سيتوپالسم و هسته

االستيک خطی

سلول با در نظر گرفتن اجزاي داخلی آن
سلول بدون در نظر گرفتن اجزاي آن و اثر ويسکواالستيک

هايپراالستيک

سلول و اجزاي آن بدون در نظر گرفتن اثر ويسکواالستيک

براي تعيين نقش ديگر اندامکهاي سلولی (سيتوسل و

درمعادلهي ( H0 ،)8ارتفاع اوليه و  Hارتفاع به دست

هسته) در تغيير شکلهاي بزرگ سلولی ،اجزاي سلولی به

آمده پساز تغيير شکل سلول است .سيتوپالسم سلولی در

مدل افزوده شد .مدل دوم ،سلول از اين از غشاي سلول،

مدلهاي اين تحقيق به صورت كامپوزيتی از فيبرهاي اسکلت

سيتوسل و هسته تشکيل شدهاست .بيشترين شعاع اين سلول

سلولی (اكتين ،فيالمانهاي حدواسط و ميکروتوبول) در

كروي  11µmو ضخامت غشاي آن در حدود  81nmدر نظر

زمينهي سيتوسل لزج در نظر گرفته شد .مدول يانگ

گرفته شد .شرايط بدون لغزش بين غشاي پالسمايی و صفحه

سيتوپالسم از قانون كامپوزيتها و با استفاده از درصد

اعمال شدهاست (شکل .)1

حجمی اسکلت سلولی و نيز سيتوسل در سلولها محاسبه
شد.
TIME 1.000

Z
Y

X

مطالعات پيشين ،مقدار مدول يانگ براي فيالمانهاي
اكتين ،ميکروتوبولها و فيالمانهاي حدواسط را به ترتيب
برابر

GPa

 EA =8/3-1/5و

GPa

 EM=8/9و

EIF=8-5 GPa

گزارش شدهاست ] .[81از طرف ديگر اكتينها به عنوان
فراوانترين فيبرهاي اسکلت سلولی ،حدود  %81و
شکل ( -)4مدل نوع اول با در نظر گرفتن اجزاي داخلی سلول به همراه
شبکهي محاسباتی ايجاد شده در نرمافزار آدينا براي مدلهاي اِالستيک و
هايپراالستيک

ميکروتوبولها و فيالمانهاي حدواسط به ترتيب  %5و  %8كل
پروتيينهاي سلول را تشکيل میدهند ] .[85بنابراين ،میتوان
مدول يانگ معادل را براي اين جزء سيتوپالسم مجدداً از
قانون كامپوزيتها محاسبه نمود .بدين ترتيب ،مدول يانگ

براي شبيهسازي بارگذاري ،ضريب اصطکاک بين سلول
و صفحهي پايه در حدود  1/1است كه امکان تغيير شکلهاي

سيتوپالسم با داشتن مدول يانگ مؤثّر اسکلت سلولی
(𝑎𝑃𝑘  [87] )𝐸𝑐𝑦𝑜𝑠𝑘𝑒𝑙𝑒𝑡𝑜𝑛 = 325و سيتوسل

(= 𝑙𝑜𝑠𝑜𝑡𝑦𝑐𝐸

سلولی را بدون مشکالت همگرايی فراهم میسازد ].[83

𝑎𝑃𝑘( ،)1برگر )1111 ،و نيز دانستن اين موضوع كه كسر

صفحهي پايه در همهي جهتهاي جابهجايی و چرخشی

حجمی محيط سيتوسل  %71و اسکلت سلولی  %81حجم كل

ثابت شده و صفحه بارگذاري ،تنها در امتداد محور عمودي،

سلول را تشکيل میدهد ] [85برابر

داراي حركت است .ميزان تغيير شکل براي سلول و اجزاي

محاسبه گرديد و در مدلها اِعمال شد (جدول .)1

آن از رابطهي ذيل به دست آمد:
()1

𝑯𝑯𝟎 −
𝟎𝑯

( 𝑎𝑃𝑘 )𝐸𝑐𝑦𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚 ~15

در گروه دوم ،به منظور نزديک كردن مدل با هندسه
كروي به رفتار واقعی سلول با درنظر گرفتن اجزاي سلولی ،به

=

ميزان تغيير شکل ايجاد شده در سلول11

صورت جامد هايپراالستيک ،همسانگرد ،تراكمناپذير و يک-
نواخت در نظر گرفته شد .از ميان مدلهاي هايپراالستيک،
مدل ساسمن/بته با تحليل استاتيکی انتخاب شد.

)Global cell deformation (GCD

11
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جدول ( -)2خواص و ويژگیهاي سلول در مدلهاي نوع اول

ضريب پوآسون

چگالی ()gr/cm3

هسته

5

]89[ 1/118

]83[ 1/1

]81[ 8/1

511

سيتوسل

81

]86[ 1/1119

]83[ 1/1

]81[ 8/17

3813

غشا

1/5

]81[ 1/1175

]83[ 1/1

]81[ 8/81

1139

سلول

81

]11[ 1/118

]89[ 1/31

]89[ 8/1

1573

اجزاي سلولی

ضخامت/شعاع ()µm

مدول يانگ

اين روش تابع چگالی انرژي كرنشی W ،را به صورت
مجموعی از توابع انرژي كرنشی جدا از هم w ،به كار می-
گيرد و از كرنشهاي حقيقی e ،به جاي نامتغيرهاي كششی
استفاده میكند .درين مدل ،براي تعيين منحنی تنش بر حسب
كرنش تنش ،σ ،به صورت تابعی از كرنشهاي حقيقی بيان
شد .رابطهي تنش و مشتق اول تابع چگالی انرژي كرنشی
()𝑒(  (𝑤 ′به صورت ذيل است:
()1

()Mpa

تعداد المانها

 -4-2انتخاب شبکهی محاسباتی ،زمان ،روش حل
معادالت و نتایج آناليز استقالل حل از شبکهی عددی
انتخاااب نااوع اجاازاي مربااوط بااه ماادل جامااد در هريااک از
ماادلهاي اياان پااژوهش بااا توجااه بااه حاال پااذيري مسااأله،
توانايیهاي نوع اجزا در مسايل خاص و محادوديتهاي نارم
افزار آدينا به دليل پيچيدگیهاي حل مسايل و رفتار غير خطی
تعياين شااد .در خصااوص زمااان حال ماادلهاي ارائااه شااده،

1 1

1

2 4

4

k
k
∞∑ = )w ′ (e
]k=0[σ(( ) e) + σ(− ( ) e

يادآوري اين نکته ضروري است كه تالش بر اين بوده كاه تاا
رسيدن به گام زمانی كارا هزينه محاسباتی تا حد امکان كاهش

بنابراين ،مشتق اول تابع چگالی انرژي كرنشی میتواند
براي به دست آوردن مقادير تابع چگالی انرژي كرنشی يک-

داده شود .اين مورد در مدلها در حدّ مطلوبی با انتخاب گاام
زمانی و سرعت حل مناسب در نظر گرفته شد.

پارچه استفاده شود.
() 3

40.

Uniaxial stress-strain curves
from material property data

) W = ∑3i=1 w (ei

35.

Material 1,
Sussman-Bathe

Material 1,
)(Test

30.

براي محاسبه چگالی انرژي كرنشی در اجزاي سلولی،

20.
-4

استفاده از مقادير نيرو/جابهجايی به دست آمده از

10.

5.

ميکروسکوپ نيروي اتمی براي سلول ،محاسبه شد .براي
شبيهسازي رفتار سلول به صورت هايپراالستيک ،حالتهاي
مختلفی از خواص هايپراالستيک از جمله ويژگی
مونی/ريولينی ،اگدن ،ساسمن/بته و هايپرفوم در نظر گرفته

*10

نياز به مقادير تنش/كرنش مهندسی است كه اين مقادير با

15.

stressstress
Engineering
Engineering

25.

0.

-5.

40.

35.

30.

25.

20.

15.

10.

5.

0.

-5.

Engineering strain

Engineering strain

شکل ( -)5نمودارهاي تنش/كرنش نرمافزار آدينا با ويژگی ساسمن/بته

شد .فقط نمودار تنش/كرنش ويژگی ساسمن/بته با دادههاي

(منحنی قرمز رنگ نشان دهندهي رفتار هايپراالستيکی منحنی تنش/كرنش

حاصل از ميکروسکوپ نيروي اتمی مطابقت داشت .لذا درين

نرمافزار است و نقاط سبز رنگ ،منحنی تنش/كرنش حاصل از دادههاي

تحقيق ،براي مدل خواص هايپراالستيکی براي سلول ،ويژگی

ميکروسکوپ نيروي اتمی است).

ساسمن/بته مورد مطالعه قرار گرفت.
نمودارهاي تنش/كرنش براي حالتهاي مختلف
هايپراالستيکی مطابق شکل ( )5است.

جهت حال معاادالت ،از روش عاددي اجازاي محادود
استفاده شد كه در آن گسستهساازي معاادالت براسااس حال
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ماتريسهاي تنک 81بوده كه ايان روش نسابت باه روشهااي
ديگر سرعت بااالتري دارد و حافظاه كاامپيوتري كامتاري را
اشغال میكند ].[18
از اتصاالت سطحی 93براي برقراري ارتباط بين شبکههاي
غشا/سيتوسل و شبکههاي سيتوسل/هسته در مدل استفاده شد.
براي انجام آناليز حساسيت شبکه ،اندازه المانها تا زماانی كاه
تفاوت بين پاسخ مورد بررسی كمتر از  1/15باشد ،تغييار داده
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 -3نتایج
 -1-3اندازهگيری خواص مکانيکی و مدول اِالستيک
سلول با استفاده از دادههای

AFM

دادههاي  AFMبراي هر سلول يک تصوير توپوگرافی و 511
عدد نقطه با مختصات ( )x,yارائه میدهد كه  yميزان نيرو بر
حسب نانونيوتون و  xارتفاع مطلق انبرک است (شکل.)7

میشود.
به جهت بررسی استقالل حال از شابکهي محاساباتی در
هريک از مدلها ،تأثير تعداد اجزاي شبکه بر مدل نيز بررسای
شد .تغييرات ايجاد شده در مدل پساز اِعمال بار نشاان مای-
دهد ،شبکهي درشت ،براي تجزيه و تحليل به انادازهي كاافی
دقيق نيست.
براي ايجاد توازن بين دقّت و كارآيی ،از چگالی شابکهي
متوسط ،براي شبيهسازي استفاده شد .تفااوت معنااداري باين

شکل ( -)6تصوير توپوگرافی از سلول بنيادي مزانشيمی تثبيت شده با

شبکههاي متوسط و ريز ،براسااس اساتفاده از شابکهي چهاار

استفاده از AFM

با تبديل  xبه  δكه ميزان جابهجايی انبرک است ،به

وجهی براي سلول وجود ندارد ].[11
تعداد  8176و  8176جزء جامد چهار گرهاي ساه بعادي

وسيلهي مدل هرتز تحت تبديل نقطه به نقطه ،نمودار مدول

(چهار وجهی) با شبکهبندي آزاد براي گسستهساازي دامناهي

اِالستيک بر حسب فرورفتگی تهيه شد .لحظهي مجانب شدن

جامد به ترتيب در مادلهاي اول و دوم ماورد اساتفاده قارار

نمودار مدول اِالستيک با خط افقی (در ده نقطهي انتهايی) به

گرفت.

عنوان مدول اِالستيک نهايی سلول گزارش شد .براي محاسبه

تعداد اجزا در آزمونهاي استقالل حل از شبکهي عاددي
هر گروه از مدلها در دامنهي جامد در جدول ( )3نشان داده

دقيق مدول اِالستيک و قابليت اطمينان اعداد گزارش شده ،سه
سلول به صورت تصادفی در نمونه انتخاب شد.
روي سلول اول به اندازههاي  111نانومتر و  311نانومتر،

شدهاست.

روي سلول دوم به اندازههاي  311نانومتر و  111نانومتر و
جدول ( -)3تعداد المانها در مدلهاي گروههاي متفاوت جهت بررسی
استقالل حل از شبکهي عددي

گروه
گروه 8
گروه 1

مدل

فرورفتگی ايجاد كرد .براي هر فرورفتگی ،چهار مرتبه آزمايش

چگالی شبکه در دامنه جامد
درشت

متوسط

ريز

حالت اول

96577

31951

7699

حالت دوم

6611

31118

816969

حالت اول

7699

31911

96631

حالت دوم

7633

19171

811816

روي سلول سوم به اندازههاي  311نانومتر و  111نانومتر
تکرار شد .ميزان فرورفتگی پروب دستگاه درون سلول ()δ
طبق رابطهي ( )1محاسبه شد:
()1

𝐹
𝐾

δ=𝑍 −

درمعادله  kثابت فنر كانتيلور و برابر  F ،851 nN/nmو

Z

به ترتيب همان  xو  yدر دادههاي  AFMاست .با كمی تغيير
Sparse
Face link

12
13
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رابطه مدل هرتز براي پروب مخروطی با شعاع  81 nmبه
منظور محاسبهي مدول اِالستيک رابطهي ذيل را داريم:
) δ2

() 5

𝐸
1 −𝜗2

()

𝛼 2 tan
𝜋

درحالت اول ،ابتدا سلول به صورت يک ماده همگن و
يکنواخت مدل شد و مدول االستيک براي آن ،مدول
اِالستيک كل سلول در نظر گرفتهشد.

( = 𝐹

درمعادلهي فوق α ،نصف زاويه مخروط است و برابر 11
درجه است .با رسم نقطه به نقطه مقادير محاسبه شده مدول
اِالستيک درين رابطه برحسب  δنمودار شکل ( 6الف) حاصل
شد كه مقدار مدول االستيک هريک از سلولها تعيين شد.
همان طور كه در شکل ( 6ب) مشاهده میشود ،مدول
االستيک براي هر سه سلول مورد اندازهگيري در حدود 31
كيلوپاسکال است.

درحالت دوم ،سلول به صورت يک ماده كامپوزيتی در
نظر گرفتهشد و مدل ايجاد شده شامل غشاي سلول،
سيتوپالسم و هسته است كه عدد مدول يانگ براي هر كدام از
اجزاي تشکيل دهندهي سلول متفاوت بوده و مطابق جدول
( )1است.
با اعمال بار فشاري ،بيشترين ميزان تغيير شکل ايجاد
شده در سلول ،درحالت اول %11 ،و در مقدار متو ّسط آن در
حدود  %89است .در صورتی كه بيشترين ميزان تغيير شکل
ايجاد شده درحالت دوم ،در غشاي سلولی  ،%81در
سيتوپالسم  %81و در هسته سلولی  %81است كه مربوط به
آخرين مرحله بارگذاري است و مقدار متوسط در غشا،
سيتوپالسم و هسته به ترتيب  %1/11 ،%6/11و  %3/61است
(شکل.)1

(الف)

مقايسه دو حالت نشان میدهد كه ميزان تغيير شکل
ايجاد شده در مدل حالت اول (سلول بدون اجزاي آن) بيش-
تر از حالت دوم (با در نظر گرفتن اجزاي سلولی) است.
هرچند ميزان تغييرات در غشاي سلولی مدل حالت دوم
نسبت به تک سلول حالت اول بيشتر است ،امّا ميزان
تغييرات ايجاد شده در كل مدل حالت دوم نسبت به حالت

(ب)

سهي مقادير به دست آمده براي
اول كمتر است .همچنين مقايب

شکل ( -)7الف) نمودار مدول االستيک بر حسب فرو رفتگی (لحظه

اجزاي سلولی حالت دوم ،نشان میدهد تغييرات غشاي سلول

مجانب شدن نمودار بهعنوان مدول االستيک سلول در نظر گرفته شده

در اثر اِعمال بار فشاري بيشتر از ساير اجزا است كه با

است)؛ ب) مدول يانگ ميانگين و انحراف معيار استاندارد محاسبه شده

ساختار دو اليه فسفوليپيدي غشا مطابقت دارد .وجود اسکلت

براي سه سلول متفاوت در پتريديش.

سلولی در ساختار سيتوپالسم باعث افزايش سختی آن شده و
مقاومت آن را در برابر نيروهاي اعمالی افزايش میدهد.

 -2-3تحليل مدلها

بنابراين ،عدد به دست آمده براي آن ،با اين ويژگی ذاتی

 -1-2-3بررسی مدلهای گروه اول

سيتوپالسم سازگاري دارد .با مطالعهي ساختار سلول نشان

براي بررسی اثر اجزاي داخل سلولی مانند سيتوسل ،اسکلت

میدهد كه هسته سلول سختی بيشتري دارد؛ لذا تغييرات

سلولی و هسته و نيز جهت بررسی رفتار غيرخطی سلول

ايجاد شده در آن كمتر است .در مدل ارائه شده نيز مقدار

نسبت به رفتار خطی آن براي هر گروه ،دو حالت براي سلول

تغيير شکل هسته كمتر از ساير اجزا است (شکل.)9

در نظر گرفته شد.
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X = -11.22
Y = -34.07
Z = 11.33

SMOOTHED
STRAIN-XZ
RSTCALC
TIME 8.800

X = -9.15
Y = 6.45
Z = 5.95

SMOOTHED
STRAIN-XZ

X = -9.15
Y = 6.45
Z = 5.95

SMOOTHED
STRAIN-XZ
RSTCALC
TIME 10.00

999

X = -9.15
Y = 6.45
Z = 5.95

SMOOTHED
STRAIN-XZ

RST CALC
TIME 10.00

RST CALC

0.07050
0.06150
0.05250
0.04350
0.03450
0.02550
0.01650
0.00750
-0.00150
-0.01050
-0.01950
-0.02850
-0.03750
-0.04650
-0.05550
-0.06450

0.05200
0.04600
0.04000
0.03400
0.02800
0.02200
0.01600
0.01000
0.00400
-0.00200
-0.00800
-0.01400
-0.02000
-0.02600
-0.03200
-0.03800

TIME 10.00

0.08640
0.07560
0.06480
0.05400
0.04320
0.03240
0.02160
0.01080
0.00000
-0.01080
-0.02160
-0.03240
-0.04320
-0.05400
-0.06480
-0.07560

MAXIMUM
0.07614
NODE 3451
MINIMUM
-0.07435
NODE 3426

0.00320
0.00224
0.00128
0.00032
-0.00064
-0.00160
-0.00256
-0.00352
-0.00448
-0.00544
-0.00640
-0.00736
-0.00832
-0.00928
-0.01024
-0.01120

MAXIMUM
0.05763
NODE 4370

MAXIMUM
0.09288
NODE3842
MINIMUM
-0.08536
NODE 4061

MAXIMUM
0.003686
NODE4581

MINIMUM
-0.04656
NODE 4510

(الف)

Y

MINIMUM
-0.01215
NODE5380

(ب)

X

(ج)

Z

(د )

شکل ( -)8ايجاد كرنش؛ الف) سلول بدون در نظر گرفتن اجزاي آن؛ ب) غشاي پالسمايی؛ ج) سيتوپالسم؛ د) هسته سلول در اثر اعمال بار فشاري (سلول با
رفتار االستيک خطی)

شکل ( -)9نمودار كرنش فشاري بر حسب تغيير شکل ايجاد شده؛ الف) سلول بدون در نظر گرفتن اجزاي آن؛ ب) براي اجزاي سلولی برحسب تغيير شکل
ايجاد شده در آن در اثر اعمال بار فشاري (نمودارهاي فوق مطابق جدول ( )1در گرههايی از شبکه سلول كه با بيشترين ميزان كرنش رسم شدهاند)

SMOOTHED
EFFECTIVE
STRESS
RSTCALC
TIME 8.800

X = -11.22
Y = -34.07
Z = 11.33

SMOOTHED
EFFECTIVE
STRESS
RST CALC

X = -9.15
Y = 6.45
Z = 5.95

TIME 10.00

0.001010
0.000950
0.000890
0.000830
0.000770
0.000710
0.000650
0.000590
0.000530
0.000470
0.000410
0.000350
0.000290
0.000230
0.000170
0.000110

0.0001100
0.0001040
0.0000980
0.0000920
0.0000860
0.0000800
0.0000740
0.0000680
0.0000620
0.0000560
0.0000500
0.0000440
0.0000380
0.0000320
0.0000260
0.0000200

(الف)

MAXIMUM
0.0001053
NODE 4654

MAXIMUM
0.0004792
NODE 3824
MINIMUM
2.211E-06
)NODE 4434 (4.398E-06

MINIMUM
4.192E-05
NODE 2977

MINIMUM
1.497E-05
)NODE3577 (1.892E-05

0.0001000
0.0000940
0.0000880
0.0000820
0.0000760
0.0000700
0.0000640
0.0000580
0.0000520
0.0000460
0.0000400
0.0000340
0.0000280
0.0000220
0.0000160
0.0000100

0.0004700
0.0004400
0.0004100
0.0003800
0.0003500
0.0003200
0.0002900
0.0002600
0.0002300
0.0002000
0.0001700
0.0001400
0.0001100
0.0000800
0.0000500
0.0000200

MAXIMUM
0.001053
NODE 3842

MAXIMUM
0.0001134
NODE3205

SMOOTHED
EFFECTIVE
STRESS
RSTCALC
TIME 10.00

X = -9.15
Y = 6.45
Z = 5.95

(ب)

SMOOTHED
EFFECTIVE
STRESS
RSTCALC
TIME 10.00

X = -9.15
Y = 6.45
Z = 5.95

Y

MINIMUM
1.974E-06
)NODE5359 (3.935E-06

X

(ج)

Z

(د)

شکل ( -)10توزيع تنش ون/مايسز در سلول و اجزاي آن برحسب MPa؛ الف) سلول بدون در نظر گرفتن اجزاي آن؛ ب) غشاي پالسمايی؛ ج) سيتوپالسم؛ د)
هسته سلول (سلول با رفتار االستيک خطی)

توزيع تنش ون/مايسز الگوي متفاوتی را در سلول و اجزاي

برخی نقاط افزايش يافته و در حدود  8كيلو پاسکال است.

آن نشان میدهد .با توجه به شکل ( )81بيشترين ميزان تنش

تنش ايجاد شده در سيتوپالسم  1/16كيلوپاسکال و براي

ايجاد شده در سلول را درحالت اول و در حدود 1/88

هسته سلول  1/8كيلوپاسکال است .مقايسهي اعداد به دست

كيلوپاسکال نشان داد كه در محل تماس سلول با بستر آن

آمده براي تنش نشان میدهد كه بيشترين مقدار تنش مربوط

است .ميزان تنش براي اجزاي سلولی درحالت دوم ،براي غشا

به سيتوپالسم است كه حضور اسکلت سلولی درين ارگانل،

به طور متوسّط حدود  1/8كيلو پاسکال است كه اين مقدار در

باعث افزايش استحکام كششی میشود .بررسی ميزان كرنش
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كششی در غشاي پالسمايی به لحاظ مقاومت كششی باالي

تنشهاي ايجاد شده در سلول در دو حالت نيز به

غشاي سلول و نقش آن در حفظ تماميت ساختار سلول حائز

صورت تنش ون/مايسز مورد ارزيابی قرار گرفت .مطابق

اهميت بسياري است .چراكه اعمال تنشهاي فشاري به سلول

شکل ( ،)83توزيع تنش در سلول در حالت اول كه فاقد

بيشاز حد تحمل غشاي سلولی است كه درين شرايط دچار

اجزاي سلولی است بيشتر از حالت دوم است كه شامل

كشش میشود (كرنش كششی بيشاز  %35و يا بارگذاري

اجزاي سلولی است .در توجيه اين توزيع تنش در هر دو

بيشاز ظرفيت سلول) منجر به پارگی غشا و تخريب و مرگ

شبکه میتوان گفت چون در مدل دوم ،رفتار هسته سلول به

سلولی میشود.

صورت االستيک خطی در نظر گرفته شدهاست ،ميزان
االستيسيته هسته بر ديگر ارگانلهاي مدل تأثير گذاشتهاست.

 -2-2-3بررسی مدلهای گروه دوم

در مدل حالت اول بيشترين ميزان تنش در قسمت رأسی

در گروه دوم ،مدل هندسه سلول به شکل كروي است؛ ا ّما

(جايی كه بار فشاري به صورت مستقيم بر سلول اعمال شده)

رفتار مواد آن به صورت هايپراالستيک است .همچنين به دليل

بيشتر است و در واقع محل تماس سلول با بستر آن ،محل

كمبود دادههاي آزمايشگاهی براي بسياري از اندامکهاي

تمركز تنش است .در مدل حالت دوم نيز ميزان توزيع تنش

سلولی ،غشاي سلولی ،اسکلت سلولی و سيتوپالسم به

در نقاط رأسی بيشتر است .در محل اتصال سيتوپالسم با

صورت يک شبکهي واحد در نظر گرفته شد .بنابراين ،مدل

هسته سلول نيز تنش رو به افزايش است.

شامل دو جزء سيتوپالسم و هسته سلول است كه اندامکهاي
اصلی در تحمل بار فشاري هستند.
همان طور كه در شکل ( )88مشاهده میشود ،بيشترين
ميزان كرنشها در داخل سيتوپالسم سلول است كه با توجّه
به نقش فيبرهاي اسکلت سلولی براي مقاومت دربرابر نيروي
مکانيکی اعمالی به خوبی قابل توجيه است.
كرنشها در داخل سيتوپالسم از طريق اسکلت سلولی در
فضاي سيتوسل توزيع شده و باعث بازآرايی فيبرها در راستاي

 -4بحث
درين مطالعه ،روشی براي تحليل عددي پاسخ مکانيکی تک
سلول بنيادي مزانشيمی به بارگذاري فشاري ارائه شدهاست.
جهت تعيين خواص مکانيکی سلول در تحقيق حاضر از
ميکروسکوپ نيروي اتمی استفاده شد .بدين ترتيب ،چند
نمونه سلولی آماده و تثبيت گرديد .سپس ،از ميان نمونههاي
سلولی ،سه نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد.

اعمال نيرو میشود .بررسی تغيير شکل ايجاد شده در هر دو

براي سلول اول ،در  111و  311نانومتر فرورفتگیهايی

حالت (بدون در نظر گرفتن اجزاي سلولی و با در نظر گرفتن

ايجاد شد و براي هر كدام از اين فرورفتگیها چهار مرتبه

اجزاي آن) نشان میدهد كه شبکهي سيتوپالسمی دچار تغيير

آزمايش تکرار شد .سپس ،با محاسبهي ميزان فرورفتگی

شکل بيشتري شد كه میتواند به دليل خواص غيرخطی اين

(معادله ،)1مقدار ميانگين مدول االستيک درين ميزان

شبکه باشد .امّا در شبکهي هسته سلول درحالت دوم تغيير

فرورفتگی محاسبه شد كه در حدود ( )13/11 ±1/58و

چندانی ايجاد نشد كه اين نيز میتواند به دليل رفتار االستيک

( )31/81 ±1/91كيلوپاسکال است.

خطی آن باشد.

براي سلول دوم ،جهت تعيين مدول االستيک در عمق

بيشترين مقدار تغيير شکل براي شبکه سلول در مدل

 311و  111نانومتري و با تکرار آزمايش (چهار مرتبه) ،مقدار

حالت اول  %55و مقدار متو ّسط آن  %15است .براي مدل

ميانگين مدول االستيک در عمق  311و  111نانومتري به

حالت دوم ،بيشترين مقدار تغيير شکل و مقدار متوسّط آن

ترتيب ( )31/11±1/91كيلوپاسکال و 11/67 ±1/16

براي شبکهي سيتوپالسمی به ترتيب  %71و  %16/1و براي

كيلوپاسکال است.

شبکهي هسته سلول به ترتيب  %11و  %6است (شکل.)81
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X = -12.8
Y = 35.93
Z = 7.57

SMOOTHED
DEFORMATION
GRADIENT-XZ

RST CALC
TIME 10.00

0.1920
0.1680
0.1440
0.1200
0.0960
0.0720
0.0480
0.0240
0.0000
-0.0240
-0.0480
-0.0720
-0.0960
-0.1200
-0.1440
-0.1680

X

SMOOTHED
DEFORMATION
GRADIENT-ZX
RSTCALC
TIME 10.00

0.1280
0.1040
0.0800
0.0560
0.0320
0.0080
-0.0160
-0.0400
-0.0640
-0.0880
-0.1120
-0.1360
-0.1600
-0.1840
-0.2080
-0.2320
MAXIMUM
0.1321
NODE 4557
MINIMUM
-0.2472
NODE 4560

MAXIMUM
0.1365
NODE 3441
MINIMUM
-0.1939
NODE 3424

Z

X = -6.89
Y = 29.16
Z = -1.24

SMOOTHED
STRAIN-XZ
RSTCALC
TIME 10.00

0.1250
0.1050
0.0850
0.0650
0.0450
0.0250
0.0050
-0.0150
-0.0350
-0.0550
-0.0750
-0.0950
-0.1150
-0.1350
-0.1550
-0.1750

MAXIMUM
0.1958
NODE 3488
MINIMUM
-0.1773
NODE 3330

Y

X = -6.89
Y = 29.16
Z = -1.24

991

(الف)

(ج)

(ب)

شکل ( -)11الف) توزيع گراديان تغيير شکل در شبکه سلول؛ ب) شبکه سيتوپالسمی؛ ج) در هسته سلول (سلول با رفتار هايپراالستيکی)

(الف)

(ب)

شکل ( -)12نمودار كرنش فشاري بر حسب تغيير شکل ايجاد شده؛ الف) سلول بدون در نظر گرفتن اجزاي آن؛ ب) براي اجزاي سلولی برحسب تغيير شکل
ايجاد شده در آن در اثر اعمال بار فشاري و با اعمال خواص هايپراالستيکی براي سلول (نمودارها مطابق جدول ( )1در گرهی با بيشترين ميزان كرنش در نظر
گرفته شدهاست)
X = -12.8
Y = 35.93
Z = 7.57

SMOOTHED
EFFECTIVE
STRESS
RSTCALC
TIME 10.00

0.0003433
0.0003233
0.0003033
0.0002833
0.0002633
0.0002433
0.0002233
0.0002033
0.0001833
0.0001633
0.0001433
0.0001233
0.0001033
0.0000833
0.0000633
0.0000433

X = -6.89
Y = 29.16
Z = -1.24

SMOOTHED
EFFECTIVE
STRESS
RSTCALC
TIME 10.00

SMOOTHED
EFFECTIVE
STRESS
RSTCALC
TIME 10.00
0.002940
0.002760
0.002580
0.002400
0.002220
0.002040
0.001860
0.001680
0.001500
0.001320
0.001140
0.000960
0.000780
0.000600
0.000420
0.000240

0.0007050
0.0006600
0.0006150
0.0005700
0.0005250
0.0004800
0.0004350
0.0003900
0.0003450
0.0003000
0.0002550
0.0002100
0.0001650
0.0001200
0.0000750
0.0000300

MAXIMUM
0.0003654
NODE 3552
MINIMUM
1.203E-05
NODE 3267

MAXIMUM
0.003079
NODE 4492

Y

MAXIMUM
0.0007166
NODE 3641

MINIMUM
4.309E-05
)NODE 2910 (5.234E-05

MINIMUM
6.917E-06
)NODE 4174 (9.835E-06

(الف)

X = -6.89
Y = 29.16
Z = -1.24

X

Z

(ج)

(ب)

شکل ( -)13توزيع تنش ون/مايسز در سلول و اجزاي آن برحسب .MPa؛ الف) سلول بدون در نظر گرفتن اجزاي آن؛ ب) سيتوپالسم؛ ج) هسته سلول (با
اعمال فشار ميزان تنش در سلول و اجزاي آن با رفتار هايپراالستيکی افزايش میيابد

براي سلول سوم نيز روند انجام آزمايش مانند سلول دوم

مقايسهي اعداد به دست آمده براي هر سه سلول نشان

بود كه مقدار ميانگين مدول االستيک براي اين سلول در 311

میدهد كه با فرورفتگی بيشتر پروپ ميکروسکوپ ،ميزان

و  111نانومتري به ترتيب ( )38/8±1/18كيلوپاسکال و

مدول اِالستيک كاهش میيابد .همچنين بررسی عدد به دست

( )11/18±8/17كيلوپاسکال است.

آمده و مطالعات صورت گرفته نشان میدهد كه بهترين
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شرايط براي تعيين عدد مدول االستيک در شرايط تثبيت

مطالعهي شرايط آزمايشگاهی نشان میدهد عوامل

سلولی ،در عمق فرورفتگی بيشتر پروپ دستگاه در سلول و

مختلفی مانند فاكتورهاي رشد ،سيگنالهاي شيميايی و چگالی

با اِعمال نيروي بيشتري نسبت به شرايط تثبيت نشده و زنده

اجزا میتوانند بر تنظيم عملکرد و تمايز سلولهاي بنيادي

سلول است ] .[13عدد مدول اِالستيک به دست آمده نزديک

تأثير بگذارند .همچنين اين مطالعات نشان میدهد بارگذاري

به محدودهي مدول يانگ سلولی در مطالعات پيشين (83

مکانيکی با كرنشهاي كوچک ،مدّت زمان كوتاه و فركانس

كيلوپاسکال تا  851كيلوپاسکال) است ][11؛ امّا اين مقدار،

باال براي تکثير و تمايز سلول مناسب است [.]11

بيشتر از مقدار تعيين شده براي سلول بنيادي مزانشيمی زنده

تفسير اين نتايج ،حاكیاز اين موضوع است كه سازمان

و استخراج شده از بافت چربی (حدود  8كيلوپاسکال) است

داخلی سلول بنيادي مزانشيمی استخراج شده از چربی ،به

] .[15در مطالعه ديگري كه روي سلولهاي بنيادي مايع

هندسه آن وابسته بوده و رفتار مکانيکی آن از هندسه سلولی

آمنيوتيک انجام شده است ميزان مدول يانگ تعيين شده براي

متأثّر است .درين زمينه ،تحقيقاتی روي سلولهاي

سلول زنده در حدود  38/7كيلوپاسکال است ] .[17بنابراين،

فيبروبالست و ميوبالست انجام شده است كه نشان میدهد

چنين به نظر میرسد كه فرآيند تثبيت سلولی سبب افزايش

هندسهي سلول بر كرنشهاي ايجاد شده در اجزاي داخلی آن

ميزان مدول االستيک شدهاست؛ اما اين افزايش تا حدي

تأثير میگذارد ].[19،16

نيست كه خواص مکانيکی سلول را به طور معتنابهی تحت
تأثير قرار دهد.

نکتهي مهم در ارتباط با تأثير بار فشاري بر تمايز سلول
بنيادي اين است كه نشانههاي اوليه از غضروفی يا استخوانی

با توجه به شکلهاي ( )81و ( ،)83با افزايش ميزان بار

شدن سلولها میتواند تحت اثر فشار ديناميکی و در ژل

فشاري ،ميزان كرنشهاي داخلی سلول و تنش ون/مايسز به

آليجنات كه از كالژن اسفنجی پوشيده شده است ،ظاهر شود.

طور چشمگيري افزايش میيابد .براساس ميزان تغيير شکل

با تغيير مقدار كرنش در اثر اعمال بار ،تشکيل چنين

ايجاد شده در اجزاي سلولی میتوان گفت ،تغيير شکلهاي

سلولهايی امکان پذير است و مقدار كرنش الزم براي براي

بزرگ درين اجزا اتفاق میافتد كه ميزان كرنشهاي ايجاد شده

ژن استخوان  %81و كرنش الزم براي ژن غضروف و استخوان

در آنها بيشاز كرنشهاي الزم جهت تمايز سلولی بنيادي

 %85است ].[11

مزانشيمی استخراج شده از چربی است ،چه بسا اين ميزان

مطالعه حاضر ،اِعمال اين ميزان بار در محدودهي

كرنش و تنش در سلول ،آسيب و مرگ سلولی را سبب شود

فيزيولوژيک است و بيشترين مقدار كرنش ايجاد شده در

(بيشترين آستانهي كرنشی كه غشاي سلول میتواند تحمل

سلول در حدود  %81است كه نشان میدهد كه سلول بنيادي

كند در حدود  %81گزارش شدهاست ])[16؛ لذا ،براي نزديک

شبيهسازي شده پتانسيل الزم براي تمايز به سلول غضروفی يا

شدن به شرايط واقعی نسبت به محيط فيزولوژيکی در

استخوانی را دارد .به طور كلی به نظر میرسد كه بار فشاري

مدلهاي گروه دوم ،دادههاي آزمايشگاهی حاصلاز

كه در بدن در مفاصل بر سلول بنيادي اعمال میشود براي

ميکروسکوپ نيروي اتمی جهت تعيين خواص مکانيکی روي

ايجاد ماتريس غضروفی و غيرفيبري مناسب است.

سلول با هندسهي كروي (ايدهال) اعمال شد .مقايسه ميزان

درين طرح ،ويژگی هايپراالستيک براي مواد نرم جهت

تغيير شکل ايجاد شده در مدلهاي گروه اول و دوم نشان

مدلسازي سلول بنيادي استفاده شد كه هدف اصلی بيان و

میدهد كه ميزان تغييرات در گروه اول بيشتر از گروه دوم

روشن سازي مکانيسم انتقال سيگنالهاي خارج سلولی به

است كه میتواند به دليل رفتار هايپراالستيک شبکهي

داخل سلول از طريق فرآيند تبديل نيروهاي مکانيکی به

سيتوپالسمی مدلهاي گروه دوم باشد.

سيگنالهاي بيوشيميايی است .يادآوري میشود كه توسعهي
مدل مواد با رفتار غيرخطی به درک رفتارهاي بيومکانيکی و
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