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Abstract
Investigating the mechanical stimuli on stem cells under in vitro and in vivo conditions is a very
important topic to achieve an ability tocontrol the cellular responses like growth, proliferation and
differentiation. Many investigations carried out about biomechanical factors involved in this
phenomenon and nowadays, it is proved that some factors like as cell morphology, subcellular
elements configuration, scaffold architecture, substrate stiffness and mechanical stimulation via
substrate displacement or fluid flow, have got an important effecton cellular responses. In this study,
we have tried to evaluate the responses of a stem cell to the stiffness and thickness of the substrate by
the means of finite element method. For this purpose, we have used collagen-based scaffolds as the
artificial ECM and a cell culture in a bioreactor with fluid flow was simulated. By use of fluidstructure interaction method and solving the equations in two-way coupling scheme, the results show
that the increase in thickness and stiffness of the substrate will result in15 percent change in cellsubstrate stresses, respectively. Also, it was seen that the change of substrate stiffness only in the range
of 0.1-100 KPa could affect the cell response to an external stimulation. These results, along with other
similar investigations, could be used as an instructor by the researchers to optimize the stem cell’s
microenvironment in vitro, and finally get the most out of their stem cell related Investigations.
Key words: Mechanical Modulation, Finite Element Method, Fluid Structure Interaction, Substrate Thickness and
Stiffness, Collagen, Stem Cell
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چکیده
بررسي تحريكات مكانيكي موثر بر سلول بنيادی در شرايط طبيعي بدن و همچنين شرايط كشت آزمايشگاهي ،موضوعي بسيار مهم
درجهت دستيابي به توانايي كنترل بر رفتار و پاسخهای سلولي همچون رشد ،تكثير و تمايز ميباشد .درمورد عوامل بيومكانيكي دخيل
در اين پديده پژوهشهای فراواني انجامشده است .امروزه ثابتشده است كه عواملي همچون مورفولوژی سلول ،آرايش اجزای
زيرسلولي ،هندسة داربست ،سختي بستر و تحريک مكانيكي اعمالي از جانب آن و يا جريان سيال تاثير بسزايي در پاسخهای سلولي
دارند .در پژوهش حاضر سعي شده است تا با استفاده از تحليل اجزای محدود ،يكي از عوامل مذكور در تحريک مكانيكي موثر بر
سلول بنيادی مزنشيمال يعني اثر سختي و ضخامت بستر و پاسخ سلول از جنس تنش و كرنش به اين عامل ارزيابي شود .برای اين
منظور از بسترهای پايه كالژني بهعنوان ماتريس خارجسلولي مصنوعي استفاده شد و شرايط كشت سلول درون يک بيوراكتور و در
حضور جريان سيال شبيهسازی شد .با بهكارگيری روش برهمكنش سيال و سازه برای شبيهسازی و حل آن به شيوة جفتشوندگي
دو طرفة معادالت سيال و جامد ،تاثير افزايش سختي بستر و ضخامت آن به ترتيب در افزايش و كاهش تنشهای وارده بر سلول از
جانب بستر به ميزان حداكثر  16درصد در نتايج مشاهده شد .همچنين مشاهده شد كه تغيير سختي بستر تنها در بازهی  1/1تا 111
كيلو پاسكال ميتواند در تغيير رفتار سلول درمقابل تحريک خارجي موثر باشد .نتايج بهدست آمده از اين تحقيق در كنار ساير
تحقيقات مشابه مي توانند يک راهنما برای محققان جهت بهينهسازی شرايط ريزمحيطي سلول بنيادی در محيط كشت آزمايشگاهي و
درنهايت دستيابي به نتايج كارآمدتر در پژوهشهای مرتبط با مهندسي سلولهای بنيادی محسوب شود.
کلیدواژهها :تحریک مکانیکی سلول ،تحلیل اجزای محدود ،برهمکنش سیال و سازه ،سختی و ضخامت بستر ،کالژن ،سلول بنیادی
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هزينهبر است؛ در اين تحقيق سعيشده است تا با انجام

دانشمندان و پژوهشگران بسياری مطالعات گسترده و

شبيهسازی منطبق با اين مسئله ،پاسخ مكانيكي سلول بنيادی

تحقيقات فراوان روی انواع متفاوت سلول بنيادی برای بررسي

در معرض تحريک جريان سيال در سختيها و ضخامتهای

رفتار آنها در شرايط مختلف را سالها در دستور كار خود

مختلف اليه بستر را بررسي شود .در اين تحقيق از سختي و

قرار دادهاند؛ تا به شناخت جامعتری نسبت به پديدههای

ضخامت بستر كالژني در بازههای گزارششده استفاده مي-

مرتبط با اين حوزه برسند و پيشبيني دقيقتری از رفتارهای

شود تا اثر همزمان اين ضخامت و سختي و نيز مشخصههای

مختلف سلولي چون تمايز ،رشد ،تكثير و مهاجرت سلولي

ديناميكي جريان سيال درون بيوراكتور بررسي شود .برای

ارائه دهند .بررسي خواص بيوفيزيكي سلول بنيادی چون
خواص مكانيكي و هندسه و نيز پاسخ اين سلول در برابر

دستيابي به اين هدف از روش برهمكنش سيال و سازه
استفادهشده است كه سابقة استفاده از اين روش برای شبيه-

تحريكات بيوفيزيكي خارجي مانند تنش و كرنش ،از جمله

سازی برهمكنش سلول و شرايط ريزمحيطي بسيار محدود

اين پژوهشها ميباشد .مطالعة رفتار سلولهای بنيادی ،در اثر

است .گروه تحقيقاتي دكتر مک نامارا در دانشگاه ملي ايرلند

عبور جريان سيال در زمان كشت در محيط آزمايشگاهي،

تحقيقات وسيعي درزمينة شبيهسازی برهمكنش ميان سيال و

همواره حوزة بسيار جذابي برای محققان بوده است .سيال

سلول استخواني در محيط طبيعي و همچنين محيط

واسط درون بيوراكتور وظيفهی رساندن مواد غذايي و اكسيژن

آزمايشگاهي انجامداده اند] .[4-5از جمله بررسي پاسخ

به سلولها در نقاط مختلف محيط كشت را بر عهده داشته

مكانيكي سلول استخواني به فشار هيدروديناميک و نرخ برش

است؛ از طرف ديگر ميتواند بهعنوان يک عامل بيومكانيكي

سيال در يک بيوراكتور  PPFCدر محيط آزمايشگاهي كه

در تحريک سلولها عمل كند و در تعيين سرنوشت آنها موثر

هدف از انجام آن بررسي عامل موثر در تحريک سلول

باشد .پيشتر ثابت شده است اين اثر با تحريک از طريق تنش

استخواني از ميان عوامل فشار هيدروديناميكي و تنش برشي

برشي و فشار هيدروديناميكي سيال صورت ميگيرد ].[3-1

بوده است] .[6به همين منظور با ثابت نگهداشتن سرعت

همچنين برخي از محققان تاثير سختي بستر سلولها در تغيير

ورودی و درنتيجه تنش برشي ديواره ،فشار را در مرز

سرنوشت سلول بنيادی را در زمان كشت آزمايش كردند و

خروجي سيال افزايش دادند كه موجب افزايش فشار

ثابت شده است كه در شرايطي ،سلولهايي كه بر روی بستری

هيدروديناميكي در تمامي دامنة سيال ميشود .براساس نتايج

با سختي نزديک به سختي بافت استخوان قرار گرفتهاندبه-

اين تحقيق ،افزايش فشار هيدروديناميكي موجب افزايش

سمت استخوانسازی تمايز يافتهاند .رفتار مشابهي برای

تنشهای انتقالي به سلول ميشود و افزايش تنش برشي

گرايش سلولهای بنيادی جهت تمايز به سلولهای مغزی و

ديواره بهصورت ايزوله (يعني به گونهای كه موجب افزايش

ماهيچهای رفتار مشابهي مشاهدهشده است] .[9در تحقيق

فشار هيدروديناميک نشود ،مانند افزايش ارتفاع دامنهی سيال)

ديگری ارزيابي و مشاهدهشده است كه ضخامت الية بستر
ميتواند در تحريک تمايز و رشد سلول استخواني موثر باشد

تغيير چنداني در ميزان كرنشهای وارده بر سلول ايجاد نمي-
كند ] .[6نتايج تحقيق مذكور در بخش  5-2با جزئيات بيشتر

] .[6ميتوان نتيجه گرفت در يک بيوراكتور كه در آن از

تشريح خواهد شد .البته الزم به ذكر است در تمامي تحقيقات

جريان سيال برای تحريک سلول استفادهشده است و سلولها

اين گروه ،بستر دوبعدی يا داربست سهبعدی ،كه با سلول در

روی يک بستر يا داربست در اثر اين جريان قرار دارند،

تماس است ،صلب درنظرگرفته ميشود و تاكنون اثر سختي و

عوامل بيوفيزيكي ذكرشده بر سرنوشت سلول بنيادی بسيار

ضخامت اين اليه در هيچيک از پژوهشهای محاسباتي

موثراند .چون اجرای آزمايشات برای بررسي دقيقتر اثر هر

مشابه بررسي نشده است.

يک از اين عوامل ،بهخصوص برای تمامي سرعتهای

هدف از نتايج مطالعة حاضر ،شناسايي دقيقتر عوامل موثر

ورودی سيال ،سختي و ضخامتهای متفاوت الية بستر ،بسيار

و پيشبيني اثر رفتار آنها بر پاسخ سلول بنيادی درجهت
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دستيابي به روشهای بهينة كشت و آزمايش سلولي ميباشد.

ميشود .چون اين مواد اضافي محلول در آب تأثير ناچيزی در

پس پيشبيني ميشود كه اين نتايج بازههای دقيقتری از

تغيير خواص هيدروديناميک آن دارند ،در شبيهسازیهای

مشخصههای ديناميكي جريان سيال چون سرعت ورودی و

انجامشده از خواص هيدروديناميک آب در دمای  36درجة

فشار خروجي و نيز شرايط بستر كالژني مانند ضخامت و

سانتيگراد برای خواص سيال استفاده شد؛ كه اين خواص در

سختي را برای انتخاب و استفاده در كشت سلول در محيط

جدول 1مشخصشده است.

آزمايشگاهي فراهم آورد.

 -2مواد و روشها
 -2-1جریان سیال
برای شبيهسازی اثر جريان سيال بر پاسخ سلولهای بنيادی در
محيط كشت ،هندسة يک بيوراكتور كه سيال بين دو صفحة

شکل( -)1نمايي شماتيک از بيوراكتور مدل شده در نرم افزار
همراه با محل قرار گيری سلول در آن

موازی 1آن جريان دارد؛ برای شبيهسازی انتخاب شد و جريان
اليهای درون اين بيوراكتور در نرم افزار شبيهسازی شد .اين
مدل شامل يک ورودی برای سيال ،يک كانال باريک بين
صفحات موازی (كه سلول در اين بخش قرار ميگيرد) با
ضخامت  1/2ميليمتر و طول كلي  21ميليمتر و همچنين يک

جدول( -)1خواص هيدروديناميكي آب در دمای  36درجه
شماره مرجع

][11

لزجت دینامیکی

چگالی

)( Pa. S )*(1/10^4

Kg/m3

6/8

999

پارامتر
مقدار

محفظة خروجي به ضلع  6ميليمتر ،كه سطح خروجي سيال
در انتهای پاييني آن قرار دارد ،ميباشد (شكل .)1در اين
شبيهسازی ،سلول در نقطهای در وسط طول اين بيوراكتور
قرارگرفته است .با توجه به مقادير استفادهشدة پژوهشگران
در آزمايشات] ،[6محدودة سرعت ميانگين سيال در ورودی و
فشار خروجي بهترتيب  31 -1ميلي متر بر ثانيه و 31 – 1

 -2-2مدل مواد و خواص مکانیکی
در اين شبيهسازی كه نقش سختي بستر در پاسخ سلول مورد
بررسي بود ،يک الية نازک كالژني بين سلول و صفحة سخت
زيرين سلول واقع در بيوراكتور درنظرگرفته شد (شكل.)2

پاسكال بهعنوان شرايط مرزی انتخاب شد و از شرط مرزی

مطابق بسياری از شبيهسازیهای مشابه] ،[13-11 ،11مدل

عدم لغزش در ديوارهها استفاده شد .با توجه به مشخصات

االستيک خطي با تقريب خوبي برای اين الية كالژني انتخاب

هندسي كانال و همچنين سرعتهای ميانگين سيال در
ورودی ،عدد رينولدز در بازهی جريان اليهای قرار ميگيرد
( .)1/61 << Re << 16/62پاسخها نيز در محدودة توسعه-
يافتگي سيال مطرح شدهاند .در شكل  1نمايي از هندسة
طراحيشده از بيوراكتور  PPFCدر نرمافزار و نيز محل
قرارگيری سلول در آن مشخصشده است.
سيال واسط استفادهشده در بيوراكتورها بيشتر بر پاية آب
است؛ كه عوامل تغذيهای ،برای فراهم كردن محيط
بيوشيميايي الزم برای رشد سلولهای بنيادی ،به آن اضافه
)Parallel plate flow chamber (PPFC

1

شد .برای بررسي تاثير اين الية كالژني روی برهمكنش ميان
سلول بنيادی و الية كالژني ،دو مشخصه مطالعه شد و
نمودارهای ميزان تنش وارده به سلول در فصل مشترک كف
سلول و الية كالژني نسبت به تغيير اين دو پارامتر رسم شد؛
اول ،ضخامت الية كالژني كه تاثير كاهش و افزايش آن در
بازهی  1تا  21ميكرومتر ،بر روی افزايش يا كاهش تنش
بررسي شد و دوم تأثير سختي الية كالژني ( )ESubكه سعي
شد با توجه به بررسي داربستهای پاية كالژني ،مقادير
انتخابي برای اين پارامتر در بازههای ذكرشده برای سختي
داربستهای پايه كالژني ،بهصورت ژل يا كامپوزيت ،قرار
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گيرد] ،[11پس سختي متغير بستر كالژني بايد بين  1/6و 611

 -2-3مدل ریاضی و نرم افزار مورد استفاده

كيلو پاسكال فرض شود.

نرمافزار با استفاده از مدلهای رياضي خود و طبق تنظيمات

صفحة زيرين بهدليل سختي بسيار زياد آن در مقايسه با
سلول و الية كالژني ،صلب انتخاب ميشود تا پاسخ سلول به

الزم به حل مسئله ميپردازد .فرضيات اعمالشده در حل
مسئله در ادامه توضيحداده ميشوند.

تحريک مكانيكي در حضور اين اليه كالژني و همچنين در
غياب آن بررسي شود .در فصل مشترک اتصال سلول به بستر

 -2-3-1دامنة سیال

نيز دودامنه باهم هممرز ميشوند .نمايي از قرارگيری الية

روابط استفادهشده برای حل دامنةسيال در اين مسئله مانند

كالژني و سلول بنيادی مزنشيمال در شكل 2مشخص شده

معادالت حاكم برای يک سيال نيوتوني در رژيم جريان اليهای

است.

پايا ميباشد؛ كه عبارتاند از:
 -1معادلة عمومي ناوير -استوكس كه عبارتهای وابسته
به زمان و نيروهای حجمي در آن حذف شدهاند (معادلة
)1؛
شکل( -)1نمايي از سلول بنيادی و بستر كالژني

 -2معادلة پيوستگي يا بقای جرم كه بايد برای حل مسئلة
جريان پايا برقرار باشد (معادلة .)2

در اين شبيهسازی ،سلول با تقريب خوبي بهصورت مادة
االستيک خطي درنظرگرفته شد .مقادير خواص مكانيكي
استفادهشده در شبيهسازی برای جزء سلول بنيادی از اندازه-
گيریهای آزمايشگاهي ذكرشده در مراجع معتبر اقتباس
شدهاند ،كه تمامي موارد در جدول 2ذكر شدهاند.

مرجع

[]12،13

پواسون
1/94

[]11

𝑇
2
]𝑰 ) سيال𝒖 ∙ ∇( 𝜇  ) ) −سيال𝒖∇(  +سيال𝒖∇( 𝜇 ∇ ∙ [−𝑝𝑰 +
3

 ) = 0سيال𝒖𝜌( ∙ ∇

در روابط باال سيال𝒖 بيانكنندة تانسور سرعت سيال 𝜌 ،چگالي
سيال 𝑝 ،فشار سيال و 𝜇 لزجت ديناميكي سيال ميباشد.

خواص مكانيكي
ضريب

()1

()2

جدول ( -)2خواص مكانيكي سلول در مراجع معتبر

مرجع

= سيال 𝒖 )∇ ∙ سيال𝒖( 𝜌

مدول يانگ

جزء سلولي

چون از مدل االستيک خطي برای قسمتهای جامد استفاده-

Pa

941

 -2-3-2دامنهی جامد

سلول بنيادی

شده است ،روابط حاكم بر اين دامنهها (معادلة ( ))3براساس

مزنشيمال

رابطة تنش و كرنش ميباشند كه بهوسيلة تانسور ضرايب
سختي  Cبرای يک مادة االستيک خطي ايندو به يكديگر

در شبيهسازی انجامشده ،سلول بنيادی بهصورت يک جسم

مرتبط ميشوند ].[19

بيضيگون ناقص با هندسة ايدهآل فرضشده است و اندازة

()3

قطرهای بزرگ و كوچک اين بيضيگون بهترتيب برابر با 21
و  6ميكرومتر ميباشد ،كه از شبيهسازی گروه دكتر مک نامارا

𝒔=𝜎
) 𝒔 − 𝑺𝟎 = 𝑪 ∶ (𝜀 − 𝜀0
𝑇
1
] جامد𝒖∇  ) +جامد𝒖∇([ = 𝜀
2

با اندكي تغيير بهدست آمدهاند].[6
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در عبارات باال 𝒔 بيانكنندة تانسور تنش كوشي 𝑪 ،تانسور

از مقدار  1/1برای ضريب  pivot thresholdاستفاده شد؛ كه

ضرايب سختي 𝜀 ،تانسور كرنش و جامد𝒖 تانسور جابجايي

اينها از تنظيمات معمول نرمافزار كامسول در اين حلكننده

دامنة جامد است.

ميباشند.
برای دامنة سيال از حلكنندة تكراری از نوع

 -2-3-3فصل مشترک دامنة جامد و سیال

GMRES

استفاده شد .از روش چندشبكهای هندسي 2دومرحلهای برای

نظرية مفيد برای انتقال اطالعات و پاسخها در فصل مشترک

كاهش مرتبة معادالت در خانهها و درنتيجه كاهش هزينة

جامد و سيال در روش جفتشوندگي دوطرفة معادالت ،FSI

محاسباتي و درعينحال حفظ دقت مطلوب استفاده شد.

شيوة فرضي الگرانژی-اولری ميباشد؛ كه با جفتشوندگي
مرحلهبهمرحلة اطالعات و حلگرهای هر دامنه ميتواند
موجب همگرايي پاسخها ،از جنس تنشهای انتقالي و تغيير
شكل سازه و رژيم جريان در اثر آن شود ] .[16معادلة حاكم
برای فصل مشترک جامد و سيال در اين روش بهصورت
رابطة ( )9است .همانطور كه در اين رابطه مشخص است؛ در
اين روش ،دو قسمت اول به جفتشوندگي سرعت سيال و
جامد (كه حاصل تغيير شكل آن در اثر جريان سيال است) در
فصل مشترک اين دو دامنه مربوط ميشود و بخش سوم نيز
در ارتباط با انتقال تنشهای ناشي از جريان سيال به دامنة
جامد است .درصورت نياز به مطالعة بيشتر به مرجع ][16
رجوع كنيد.
𝑤𝒖 = سيال𝒖
جامد𝒖𝜕

()4

𝑡𝜕

= 𝑤𝒖

𝒏∙ 𝛤=𝒏∙𝜎

 -2-5شبکة محاسباتی و رعایت شرط استقالل از
شبکه
طبق تمام شبيهسازیهای عددی ،برای حل مسئله بايد شبكة
محاسباتي تعريف شود .نرمافزار كامسول امكانات بسيار
قدرتمندی برای توليد خودكار شبكه دارد؛ اما با توجه به
هندسة مدل ،بايد شبكة اولية توليدشده اصالح شود .با توجه
به تفاوت بسيار زياد اندازة سلول درمقابل بيوراكتور ،برای
رسيدن به دقت الزم بايد شبكهبندی سلول بهطور دستي
اصالح شود .به همين منظور توزيع خانهها در محل اتصال
سلول به داربست را ريزتر كرديم تا دامنة سلولي شبكة
ريزتری داشته باشد .همچنين نرمافزار برای خانهبندی در الية
مرزی سيال بهطور خودكار از المانهای

منشوری3

استفاده

ميكند .برای ديگر قسمتهای دامنة سيال و همچنين تمامي
دامنة سلول از المانهای چهاروجهي استفاده شد (شكل .)3

𝑇
2
]𝑰 ) سيال𝒖 ∙ ∇( 𝜇  ) ) −سيال𝒖∇(  +سيال𝒖∇( 𝜇 𝛤 = [−𝑝𝑰 +
3

در عبارات باال 𝑤𝒖 بيانكنندة تانسور سرعت ديوارة فصل
مشترک سيال و سازه ميباشد و 𝛤 نمايندة تنش
هيدروديناميک انتقالي از دامنة سيال به دامنة جامد است.
 -2-4الگوریتم حل معادالت سیال و جامد

شکل( -)2از المان های منشوری برای اليه مرزی سيال و از المان

حلكنندة الزم برای دامنة جامد در اين تحقيق ،حلكنندة

های چهار وجهي برای تمامي قسمت های ديگر دامنهی سيال و

مستقيم ميباشد؛ كه در ميان گزينههای موجود در نرمافزار

همچنين دامنهی جامد استفاده شد.

كامسول (® ،) 5.2COMSOL Multiphysicsاز حلكنندة

مانند تمامي تحقيقات درزمينة شبيهسازی عددی ،در اين

مستقيم  MUMPSبرای يافتن پاسخها استفاده شد .در اين

پژوهش نيز سعي شد تا اصل استقالل از شبكة محاسباتي

روش ،از الگوريتم پيش آرايش 1خودكار استفادهشده است و
Preordering

1

Geometric Multigrid
Prism

2
3
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رعايت شود .به همين منظور در هر شبيهسازی با ريزتر كردن

آزمايشگاهي بهدست آمدهاند و با توجه به روش استفاده شده

شبكه و اجرای اصالحات در آن ،بهخصوص در نواحي مرزی

در آن آزمايش ،برای هر دسته از خاصيتها اعداد مختلفي در

و فصلهای مشترک سلول با سيال ،بستر و داربست ،دقت

يک بازة خاص ذكر شدهاند؛ بنابراين حساسيت پاسخهای

پاسخهای حاصل دربارة متغيرهايي بررسي شد كه ميخواستيم

حاصل از شبيهسازی به تغيير ثابتهای بهكار رفته را در

از آنها بهعنوان نتيجة نهايي استفاده كنيم يا از آن آنها در

بازههای ذكر شده بررسي كرديم تا اثر آن در نتايج مشاهده

استخراج نمودارها و عمليات پسپردازش استفاده كرد .شبكة

شود .برای اين منظور االستيسيتة كلي سلول بنيادی در بازة

محاسباتي كوچکتر برای مدلهای مختلف و پارامترهای

 1/94تا  2/6كيلو پاسكال تغيير داده شد و تغيير ميزان كرنش

انتخابي تصادفي چون ميانگين تنش اعمالي و نرخ برشي سيال

ميانگين نيز در سطح بااليي سلول مشاهده شد (شكل .)9

در سطح بااليي سلول به پاسخهايي معتبر و بازة  1/111تا

مشخص است كه با تغيير ميزان االستيسيتة كلي سلول در اين

 1/12برای خطای ميانگين ميرسد؛ اما برای كاهش هزينة

بازه ،مقدار ميانگين كرنش كمتر از  16درصد تغيير ميكند؛

محاسباتي ،از شبكةدرشتتر استفاده شد كه دقت آن به روش

درنتيجه پاسخهای بهدست آمده وابستگي اندكي به تغيير

مذكور ثابت شده بود .نمونهای از تاثير ريزتر كردن دومرحله-

ثابتهای استفاده شده در مدلسازی در بازة مقادير

ای شبكه بر تغيير مقدار ميانگين تنش انتقالي در فصل مشترک

آزمايشگاهي دارد.

سلول و بستر در جدول  3قابلمشاهده است .در اين نمونه با
توجه به اثبات اصل استقالل از شبكه ،از شبكة شمارة  1برای
اجرای شبيهسازی استفاده شد.
جدول( -)3تاثير ريز تر كردن شبكة انتخابي بر پاسخ مطلوب شبيه-
سازی برای سه شبكه با تعداد المان متفاوت

شبكه

شبكه
1
شبكه
2
شبكه
3

ميانگين تنش

سرعت

نرخ برشي

ميانگين

انتفالي در

سيال در

سيال در

كرنش

فصل مشترک

فصل

فصل

سلول در

سلول و

مشترک

مشترک

فصل

بستر ()Pa

()nm

()1/s

مشترک

91152

9/3611

1/119

99/594

51123

9/3544

1/119

99/664

133611

9/3611

1/119

99/696

تعداد
المانها

شکل( -)3تحليل حساسيت كرنش ميانگين در سطح بااليي سلول
نسبت به تغيير ميزان االستيسيتة كلي سلول در بازة مقادير
آزمايشگاهي

1/111941
-

برای بررسي اعتبار مدل استفاده شده و همچنين صحت

1/111946

پاسخهای بهدست آمده توسط نرمافزار كامسول ،بايد دست

-

كم يكي از مدلها بهصورت مقايسه با يكي از شبيهسازیهای

1/111946

مشابه انجام شده در اين حوزه ،اعتبارسنجي شود .برای اين
منظور از فيزيک مسئلة استفاده شده در پژوهش تيم دكتر مک
نامارا در دانشگاه ملي ايرلند ] [6برای اين سلول استفاده شد،

 -2-6تحلیل حساسیت و اعتبارسنجی

تا بتوان نتايج بهدست آمده در اين نرمافزار را با نتايج تحقيق

برخي از ثابتها و اعداد استفاده شده در مدلسازی ازجمله

مذكور مقايسه كرد .كليات اين كار تحقيقاتي در بخش مقدمه

مدول االستيسية اجزای سلولي ،از

اندازهگيریهای

مطرحشده است.
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جدول( -)4شرايط مرزی استفاده شده در شبيهسازی انجام شده در
مرجع ][6
سرعت ميانگين

تنش برشي

فشار خروجي

پارامتر

ورودی ()m/s

ديواره ()Pa

()Pa

1

36/95

1

11

2

36/95

1

152

3

36/95

1

293

نتايج شبيهسازی مذكور نشانداده است كه افزايش فشار
هيدروديناميكي موجب افزايش تنشهای انتقالي به سلول
ميشود و افزايش تنش برشي ديواره بهصورت ايزوله (يعني
به گونهای كه موجب افزايش فشار هيدروديناميک نشود ،مانند
افزايش ارتفاع دامنة سيال) تغيير زيادی در ميزان كرنشهای
اعمالي به سلول ايجاد نميكند ].[6
در تحقيق حاضر نيز همين شرايط مرزی در همان دامنه

شکل( -)4نتايج بهدست آمده از تاثير افزايش فشار هيدروديناميكي
بر افزايش كرنشهای وارده به سلول

برای مقايسه اعمال شد و نتايج بهلحاظ كيفي و كمي ،مطابقت
بسياری با تحقيق اصلي دارد .نتايج اين شبيهسازی در شكل 6
قابلمشاهده است .مشاهده ميشود كه با افزايش فشار

 -3نتایج

خروجي و به دنبال آن افزايش فشار هيدروديناميكي اعمالي

 -3-1تأثیر سختی و ضخامت بستر

به سلول ،كرنش بهوجود آمده در سلول افزايش مييابد .با

در اين شبيهسازی ،نقش سختي بستر در تنشهای انتقالي به

دقت نظر در نتيجة بهدست آمده برای فشار خروجي 152

سلول و پاسخ آن بررسي شد و با تعيين دو پارامتر ضخامت

پاسكال (نمودار مياني)  ،مشخص است كه بيشترين كرنش در

بستر  tو سختي بستر  ،ESubنيروهای وارده به سلول در فصل

مناطقي اتفاق ميافتد كه با نتيجة همين شبيهسازی در تحقيق

مشترک آن با بستر رصد بهدست آمدند.

اصلي منطبق است .بهلحاظ كمي نيز اين مقدار كرنش برای

با توجه به بازة گستردة ذكر شده برای سختي زيراليهها و

اين شبيهسازی نزديک به  1/12است ،كه مطابق با همين مقدار

داربستهای پايه كالژني ،كه از چند كيلو پاسكال تا چندين

در شبيهسازی اصلي است.

گيگا پاسكال را شامل ميشوند ،و تغيير اين پارامتر در اين

با مقايسة نتايج حاصل از اين شبيهسازی و مطابقت بسيار

دسته شبيهسازیها ،نتايج اوليه نشان ميدهند كه نيروهای

باالی آن با نتايج ارائه شده در مرجع ] ،[6اعتبار مدل استفاده

انتقالي در كف سلول با تغيير سختي بستر كاهش يا افزايش

شده در شبيهسازیها و همچنين نرم افزار استفاده شده به-

مييابند .حساسيت اين نيروی انتقالي نسبت به سختي بستر در

خوبي ثابت ميشود.

(شكل )5نشانداده شده است.
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فشار در بازة  31-6پاسكال در شكل  4به نمايش درآمده
است.

شکل( -)5رابطة افزايش سختي بستر و ميانگين تنشهای انتقالي
در فصل مشترک سلول و بستر

ضخامت الية كالژني پارامتر ديگری است كه براساس

شکل( -)7اثر افزايش سرعت ورودی سيال بر افزايش تنشهای

گزارشات آزمايشات انجام شده ،تاثير غيرقابلانكاری در

انتقالي در فصل مشترک سلول و بستر (ضخامت بستر  1ميكرومتر)

سرنوشت سلول بنيادی دارد ] .[11 ،16 ،11برای بررسي تاثير
ضخامت بر تنشهای انتقالي به سلول در فصل مشترک،
ضخامت بستر در بازة  1تا  21ميكرومتر برای مدل استفاده
شده در شبيهسازی تغيير داده شد و اينكار برای داربست با
سختيهای متفاوت تكرار شد .نتايج اين شبيهسازیها در
(شكل  )6قابلمشاهده است.

شکل( -)8تأثير افزايش فشار خروجي سيال بر افزايش تنشهای
انتقالي در فصل مشترک سلول و بستر (ضخامت بستر  1ميكرومتر)

نمونهای از نمودار رنگي بهدست آمده برای ميزان تنشهای
وارده به سلول از جانب سيال در حضور يک اليه بستر
كالژني با ضخامت  1ميكرومتر در شكل  11مشخصشده
است.
شکل( -)6تأثير افزايش ضخامت بستر بر كاهش تنش انتقالي در
فصل مشترک سلول و بستر برای بسترهايي با سختي متفاوت

در بخش ديگری از شبيهسازی ،اثر سرعت ورودی سيال در
بازهی  31-1ميليمتر بر ثانيه بر ميزان تنشهای انتقالي در
فصل مشترک سلول و بستر بررسي شد ،كه نتايج اين قسمت
در شكل  1آمده است.
اثر افزايش فشار خروجي بر افزايش تنشهای انتقالي در
فصل مشترک سلول و بستر نيز بررسي شد ،كه تاثير اين تغيير

 -9بحث
نتايج حاصل از دسته شبيهسازی اول (شكلهای  6و  )5به-
خوبي رفتار سلول را مطابق با نظريههای مطرح شده و
آزمايشهای انجام شده در اين خصوص][11 ،16 ،11
پيشبيني ميكند .همانطور كه از شكل  5مشخص است؛ با
افزايش سختي بستر ،ميزان تنش انتقالي در فصل مشترک
سلول و بستر افزايش مييابد .اين افزايش تا جايي ادامه دارد
كه سختي بستر تا مقياس  111برابری سختي سلول بنيادی
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برسد ( 61تا  111كيلو پاسكال) و پس از آن ،افزايش سختي

ايجاد ميشود ،در مطالعات آزمايشگاهي در نظر داشت تا

بستر تاثير زيادی بر تنش انتقالي در آن سطح ندارد .چون از

خطا و اشتباه در نتايج آزمايشگاهي از بين برود.

مقداری به بعد ،سختي بستر در مقياس چندصد برابری سختي

در اين پژوهش چند دسته محدوديت وجود دارد؛ اولين

سلول است و از طرف سلول مانند يک بستر تقريباً صلب

دسته مربوط به كمبود مقادير آزمايشگاهي اندازهگيریشده

احساس ميشود و پساز آن هر اندازه سختي بستر افزايش

برای خواص مكانيكي و ساير مشخصههای هندسي و فيزيكي

يابد ،تاثير قابلذكری در پاسخ سلول ندارد .پيشتر ،يكي از

اشكال و مدلهای استفاده شده است ،بهطوری كه گزارش

محققان مشهور در اين زمينه از بازة سختي  1/6تا 111

مطمئني برای برخي از اين موارد در مراجع وجود نداشت.

كيلوپاسكال برای بررسي آزمايشگاهي نقش سختي بستر در

دومين محدوديت در روشهای استفاده شده ،مدل كردن

تعيين سرنوشت سلول بنيادی استفاده كرد [ ]9و نتيجة آن از-

اين پديدهها است .برای اجرای يک تحقيق چندمقياسي ،بايد

نظر اثر سختي بستر بر هدايت سلول بنيادی به يک سرنوشت

دامنة سيال به روش اجزای محدود توليد شود .ازسویديگر،

خاصبا نتايج اين شبيهسازی ،كه شامل تغيير در ميزان تنش

درنظر گرفتن اجزای زيرسلولي در مدل ،كه اختالف ابعاد

انتقالي در فصل مشترک سلول و بستر است ،مطابقت منطقي

استفاده شده برای آن دامنه را تا  11111برابر كوچکتر از

دارد.

دامنة سيال ميكند ،به خطا در شبكههای درشتتر يا افزايش

تاثير ضخامت بستر نيز در اين دسته شبيهسازی بررسي

زمان حل برای شبكههای ريزتر منجر ميشود و درنهايت بايد

شد ،كه نتايج حاصل از آن برای بسترهايي با سختي متفاوت

يک هماهنگي و تعادل ميان اين دو عامل (دقت و زمان)

در شكل 6آمده است .همانطور كه نتايج در اين نمودار نشان

فرض شود.

ميدهند؛ با افزايش ضخامت بستر ،ميزان تنشهای انتقالي در

برای مطالعات آينده ميتوان در وهلة اول برخي ديگر از

فصل مشترک سلول و بستر كاهش مييابد .يكي از داليل اين

عوامل محيطي بيومكانيكي و اثرات آنها بر رفتار سلولي را

موضوع ميتواند كمتر شدن تاثيرات الية صلب زير بستر در

ارزيابي كرد .بهعنوان مثال ،اثرات بيومكانيكي خارجي چون

تنشهای اعمالي در فصل مشترک سلول و بستر باشد .نتايج

نانوتوپوگرافي بستر ،مورفولوژی سلولي و چسبندگي سلولي،

آزمايشگاهي مشابهي برای اين نظريه وجود دارد ،كه نشان

گزينههای جذابي برای ادامة راه در مسير اين دسته از شبي-

ميدهد افزايش ضخامت الية بستر ميزان مدول االستيک موثر

سازیها بهنظر ميرسند .تغيير مدل مكانيكي انتخاب شده

بستر را كاهش ميدهد ].[11

برای مواد جامد از االستيک خطي به مدلهای پيچيدهتر مانند

ديگر نكتة مهم حاصل از نتايج  ،تاثير حيرتانگيز سرعت

ويسكواالستيسيته نيز برای ادامة كار پيشنهاد ميشود .ميتوان

ورودی و فشار خروجي بر تنشهای انتقالي در فصل مشترک

برخي فيزيکهای ديگر را نيز در حل مسئله گنجاند؛ برای

سلول و سيال است (شكلهای  1و  .)4اين نتايج نشان مي-

مثال ،جدای از اثر هيدروديناميكي جريان سيال ،ميتوان توزيع

دهند تا چه اندازه تنظيم دقيق اين دو پارامتر بر تحريكات

و غلظت مواد محلول در دامنة سيال در نقاط مختلف داربست

انتقالي به سلول تأثرگذار است؛ بنابراين بايد اثرات جانبي

را نيز بهدست آورد و نحوة توزيع غلظت اكسيژن و مواد

افزايش سرعت كه برای افزايش تنش برشي در دامنة سيال

غذايي در حفرههای مختلف داربست را بررسي كرد .پيشنهاد

شکل( -)9نمايي از تنشهای بهوجود آمده در سلول و زيرالية كالژني به ضخامت  1ميكرون در اثر عبور سيال
در يک بيوراكتور PPFC
© Copyright 2016 ISBME, http://www.ijbme.org

مجله مهندسي پزشكي زيستي ،دوره  ،4شماره  ،2تابستان 1349

114

آخر نيز بر تركيب شبيهسازیها تاكيد دارد؛ به اينصورت كه

يک راهنما ،اجرای شبيهسازی و پيشبيني نتايج آزمايشات را

اثرات مختلف تنظيمات مكانيكي را در يک دسته شبيهسازی

قبل از اجرای عملي آنان ممكن كنند و محققان را در هر چه

تا حد ممكن بررسي كند و نتايج را با حالتي كه تنها يک عامل

بهتر تنظيم كردن متغيرهای موثر بر آزمايش ياری كنند.

در شبيهسازی حضور دارد و باقي عوامل ايزوله شدهاند،
مقايسه كند .البته تعدد عوامل و دامنهها در شبيهسازی و
همچنين افزايش فيزيکهای شركتكننده در حل مسئله،
نيازمند طراحي دقيق فرايند شبيهسازی برای جلوگيری از
واگرايي پاسخها و همچنين بهرهمندی از سيستم محاسباتي با
توان بسيار باال برای انجام چنين شبيهسازی خواهد بود.

 -5نتیجهگیری
هدف اين پژوهش بررسي پاسخ سلولهای بنيادی كشت
شده در محيط يک بيوراكتور نسبت به عبور جريان سيال و
همچنين سختي و ضخامت بستر است .برای اجرای اين شبيه-
سازی روش برهمكنش سيال و سازه استفادهشده است ،كه
خود يک نوآوری است .برای اين منظور ،محيط يک بيوراكتور
شبيهسازی شده است كه سيال در محفظة بين صفحههای
موازی جريان مييابد و با توجه به عدد رينولدز ،شرايط
جريان اليهای برای سيال درنظرگرفته شد .با پاسخهای مسئله،
كه ميدان سرعت و فشار هيدروديناميک در دامنة سيال و
همچنين تنش و كرنش در دامنة جامد هستند ،با استفاده از
روشهای حل عددی بهدست ميآيند.
نتايج اين تحقيق نشان داد كه هر دو عامل سختي و
ضخامت الية كالژني ،در افزايش يا كاهش تنشهای انتقالي
به سلول بنيادی درمعرض جريان سيال بسيار موثراند .اگر اين
نتايج را به انواع ديگر تحريكات بيومكانيكي موثر بر
سرنوشت سلول بنيادی تعميم دهيم و با توجه به اينكه الية
كالژني در بيشتر آزمايشات كشت سلولي حضور دارد،
ميتوان به اين نتيجه رسيد كه تنظيم مقادير دقيق برای سختي
و ضخامت بستر تا چه اندازه در ميزان تنشها و كرنشهايي
موثر است كه سلول بنيادی تحمل ميكند .اين تفاوت در
ميزان تنش و كرنش بهيقين با راهگاههای انتقال پيام به هسته
منتقل ميشود و احتمال دارد كه هسته تغييراتي در بيان ژن به-
وجود آورد و درنهايت رفتار متفاوتي از كل سلول مشاهده
كنيم .اين شبيهسازی و شبيهسازیهای مشابه ميتوانند بهعنوان
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