Iranian Journal of Biomedical Engineering
10 (3) (2016) 257-266, www.ijbme.org
DOI: 10.22041/IJBME.2017.72860.1274

Investigation of Neuronal Damage in Response to Tension
S. Ghazavi1, B. Vahidi2*

1MSc.

Biomedical Engineering-Biomechanics, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran

2Assistant

Professor, Biomedical Engineering, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran

Receipt in the online submission system: 3 October 2017, accepted: 4 October 2017

_______________________________________________________________________________________

Abstract
Due to the importance of the brain and neurons, a vast area of research has been conducted in this field.
However, due to the complexity of the neural behavior, each study investigated the functionality of
neurons from one perspective such as electrophysiological, chemical, or mechanical perspective. In spite
of the large number of research conducted on the brain injury topic, there is no study investigating the
interaction of the mechanical and electrical characteristics of the neurons and its effect on the cell
functionality. Understating the interaction between the mechanical and electrical properties of a neuron
will have a substantial effect on treating neurological diseases such as traumatic brain injury and
improving treatment methods such as ultrasound. As a result, there is a vital need to simulate the effect
of mechanical forces on the electrophysiological behavior of a neuron. This study is one of the few
attempts to achieve this goal by taking into account the mechanosensitivity of ion channels which affects
the action potentials. Our proposed comprehensive model is based on power law equation (fractional
dashpot) for mechanical modeling, Hodgkin Huxley (HH) equation for electrophysiological model and
recent experiments for combination of these two equations. Based on the model, the calculated strain
from the power law equation affects the activation and inactivation of ion channels. By changing the
activation and inactivation variable in the HH equation, we can evaluate the effect of strain and
mechanical stimulation on neural function. The results reveal neuron functions’ deficiency during
neuron mechanical damage. As a result, action potential signal’s amplitude reduces. This reduction in
amplitude of the action potential may be reversible or irreversible based on the amount of damage
(plastic deformation).
Key words: computational model; power law (fractional dashpot); neuron; Hodgkin Huxley (HH) equation;
damage
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چکیده
با توجه به اهميت مغز و سلولهای عصبي و بيماریها و آسيبهای مربوط به اين سلولها ،تحقيقات بسيار گستردهای در اين حوزه انجام
ميشود؛ اما بهدليل تخصصي بودن رفتار اين سلولها ،هر تحقيقي تنها يک جنبه (الكتروفيزيولوژيكي ،شيميايي و مكانيكي) از اين سلول
را بررسي كرده است .تحقيقي كه بتواند تأثير اين عوامل را بر هم و بهطور جامع بر رفتار سلول عصبي نشان دهد ،انجام نشده است .از
آنجا كه ارتباط روابط مكانيكي و الكتريكي سلول عصبي ،نقش تعيين كنندهای در بسياری از بيماریها ،آسيبها (مانند ضربات مغزی) و
درمانها (مانند تحريک با امواج فراصوت) دارد؛ از اينرو نياز به مدلسازی اثر نيروی مكانيكي بر عملكرد الكتروفيزولوژيک سلول عصبي
حس ميشود .اين تحقيق ،يكي از اولين گامها برای دستيابي به اين هدف است كه با درنظر گرفتن ويژگي حساسيت مكانيكي كانالهای
يوني ،تأثير نيروی مكانيكي را بر موج پتانسيل عمل بهدست آوريم .در اين مدل ،خواص مكانيكي و الكتروفيزيولوژی نورون و برهمكنش
آنها بر يكديگر درنظرگرفته شده است .مدل جامعي براساس ميراگر كسری ،برای مدلسازی مكانيكي و معادالت هاجكين هاكسلي ،برای
مدل الكتروفيزيولوژی سلول ارائه شده است .از آزمايشات موجود نيز برای ارتباط اين دو مدل استفاده شده است؛ در واقع با اعمال تنش،
رفتار الكتروفيزيولوژيكي سلول (پتانسيل غشا و جريان كانالهای يوني) را بررسي ميكنيم .كرنش بهدستآمده از مدل ميراگر كسری ،بر
فعالسازی و غيرفعالسازی كانالهای يوني و درنتيجه معادالت هاجكين هاگسلي اثر ميگذارد .نتايج ،نقص عملكردی سلول عصبي را در
زمان آسيب نشان ميدهد ،كه باعث كاهش اندازة موج پتانسيل عمل ميشود .اين كاهش ميتواند بسته به ميزان آسيب (كرنش پالستيک)
سلول ،بازگشتپذير يا بازگشتناپذير باشد.
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 -1مقدمه
آسيب فيزيكي مغز ،زماني اتفاق ميافتد كه جمجمه (مغز)
بهطور ناگهاني و كوتاه ،تحت انرژی غيرقابل تحملي قرار گيرد.
يكي از شايعترين و خطرناکترين آسيبهای وارده به بدن
انسان ،جراحات مغزی است كه درصد بااليي از مرگوميرها را
به خود اختصاص داده است .نه تنها نرخ باالی مرگومير كه
درصد بسيار باالتری از آن ،شامل افراد با ناتواناييها و
معلوليتهای بلندمدت ميشود ،كه اين مسأله بر هزينههای
اجتماعي و اقتصادی جامعه تأثيرگذار است .از طرفي ،معيارهای
آسيب كنوني ،براساس شتاب سر و تنش و كرنش بافت تعريف
ميشود .اين معيارها ،تعريف دقيقي از آسيب به ما ارائه
نميدهند؛ چون اين آسيب تنها به مكانيک سلول وابسته نيست
و بر خواص الكتريكي سلول هم تأثيرگذار است.
آسيبهای فيزيكي مغز به ايجاد نيروی برشي در بافت مغز و
درنهايت كشش فيبرهای آكسوني منجر ميشود .ديگر اجزای
سلول عصبي نيز ممكن است دچار آسيب شوند؛ ولي آكسون،
آسيبپذيرترين جزو سلول عصبي است [ .]1[ ,]5بنابراين
آسيب پراكندة آكسوني را يكي از مهمترين آسيبهای ضربات
مغزی نام ميبرند .انواع آكسونها ،عملكرد متفاوتي در پاسخ به
نيروها دارند .آكسونهای بدون غالف ميليني يا گرة رانوية
آكسونهای ميليندار ،بيشتر در معرض آسيب قرار دارند [.]7
ويژگي ساختاری اين آسيب ،با تصويربرداریهای معمولي قابل
شناسايي نيست؛ از اينرو تشخيص آسيب پراكندة آكسوني و
بررسي پيشرفت اين بيماری ،به سختي ممكن است .وجود
نشانههايي در شكل آكسون و تغيير شكل آكسون ،از گذشته
شناختهشده است؛ ولي ناتواني در اندازهگيری اين آسيب در
بيماران ،نشاندهندة نقصان روشهای تشخيصي است.
تحقيقات ،كاهش ناهمسانگردی تصاوير تانسور انتشار را در
ارتباط با نقص عملكردی سلول عصبي در آسيب مغزی ميدانند
[ .]9در حاليكه تصويربرداری تانسور انتشار ،بهعنوان يک ابزار،
توانايي شناخت بعضي از انواع آسيب پراكنده را دارد؛ ولي بيشتر
جنبههای آسيب ،از جمله آسيبهای فيزيولوژيک ،هنوز
ناشناخته باقي مانده است [.]1
برای شناخت بيشتر اين آسيب ،ابتدا بايد اثر نيرو بر
ريزساختارهای سلولي را بررسي كرد .كشش آكسون به تغيير
شكل غشا ،حفرهزايي مكانيكي و تغيير در رفتار كانالهای يوني
منجر ميشود .زمانيكه غشا تحت نيروهای خارجي قرار
ميگيرد ،باعث افزايش جريان كانالهای يوني [ ]3و ايجاد
Fractional dashpot

حفرههايي در طول غشا و هجوم شار يوني (كلسيم و سديم) به
داخل سلول ميشود [ .]3اين شار به تخريب اسكلت سلولي،
تشكيل تورم و درنهايت مرگ سلول منجر ميشود .تغيير رفتار
كانالهای يوني ،از آسيبهای اوليه بهشمار ميرود و به تغيير
رفتار انتقال سيگنال در همان لحظة آسيب ،منجر ميشود؛ اما
حفرهزايي از آسيبهای ثانويه است و با گذشت زمان ،اثر
تخريبي خود را نشان ميدهد .در اين تحقيق ،تنها تغيير در
رفتار كانالهای يوني (آسيب اوليه) بررسي شده است.
معيارهای آسيب موجود ،بيشتر بر ميزان كرنش وارده بر آكسون
تأكيد دارند []1[–]3؛ بنابراين در اين مقاله ،كرنش بهعنوان
ورودی برای معادالت پتانسيل غشا فرض شده است .برای
محاسبة كرنش ،بايد رفتار مكانيكي و معادالت حاكم بر
ويژگيهای مكانيكي آكسون بهدست آيد ،كه در ادامه به بررسي
اين ويژگيها در تحقيقات گذشته پرداخته خواهد شد.
آكسون تحت كشش ،سه رفتار االستيسيته ،ويكواالستيسيته و
رشد را از خود نشان ميدهد [ .]55[ ,]50رفتار االستيک و رشد
سلول ،در بارگذاری با نرخ بسيار پايين اتفاق ميافتد .تنها تفاوت
اين دو رفتار ،ميزان بارگذاری است ،كه در اولي بسيار كم و در
دومي بسيار زياد است .در بقية موارد ،رفتار ويسكواالستيک در
آكسون غالب است [ .]50آزمايشهای اخير روی مشخصههای
مكانيكي آكسون ،رفتار قانون تواني را در آن نشان داده است
[ .]1[ ,]5اين رفتار با مدلهای اولية ويسكواالستيک ،قابل
دستيابي نيست؛ بنابراين بايد از مدلهای عمومي
ويسكواالستيک با تعداد جمالت باال استفاده كرد يا با اضافه
كردن اجزای مختلف به مدلهای اوليه ،به اين رفتار رسيد .يكي
از چالشها همواره اين است كه كدام مدل ويسكواالستيک و با
چه طرز قرارگيری ،ميتواند ويژگيهای مكانيكي آكسون را بهتر
نشان دهد .در اينجا با استفاده از مدل ميراگر كسری ( 5مدل
اسكات بلير) ،اين مشكل را حل كردهايم .اين مدل برخالف
اجزای گسستة مرسوم ،كه االستيک يا ويسكوز هستند ،همزمان
شامل هر دو رفتار ميباشد .اين مدل تنها با دو پارامتر ،قادر به
شبيهسازی رفتار قانون تواني (رفتار ذاتي سلول) است.
معيار آسيب در بيشتر مدلهای آسيب ضربة مغزی گذشته،
تنش يا كرنش بوده است .آنها بهطور معمول ،سر انسان را
بهصورت ماكرو تحت بار مكانيكي قرار دادهاند و تنش و كرنش
موجود در بافت را محاسبه كردهاند [ .]51معيار آسيب در اين
مدلها بهطور معمول ،آزمايشهای تجربي است .در مدلهای
جديدتر ،با درنظرگرفتن تصوير تانسور انتشار ،اثر كرنش را بر
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رشتههای آكسوني بررسي كردهاند [ .]57معيار آسيب در اين
تحقيقات بهطورمعمول ،آسيبهای ساختاری فرض شده است.
با وجود اينكه اثر مكانيكي بر انتقال سيگنال تحت ضربة مغزی،
به اثبات رسيده است؛ ولي مكانيزم آن هنوز بهطور كامل
مشخص نشده است .تحقيقات كمي نيز در اين زمينه انجام
شدهاند و مدلهايي براساس اين تحقيقات ايجاد شدهاند .ازجمله
شاخصترين مدلها ميتوان به مدلهای جروسالم ،الرل و
دراپاكا اشاره كرد [ .]53[–]59تمام اين مدلها ،برای
شبيهسازی رفتار مكانيكي از مدلهای مرسوم ويسكواالستيک
(تركيب سهجزئي از فنر و دمپر) استفاده كردهاند و سعي در
برآورده ساختن رفتار مكانيكي سلول عصبي (قانون تواني)
نداشتهاند و تنها ضرايبي برای رسيدن به هدف مطلوب (تخريب
الكتريكي) بهدست آوردهاند .هر سه مدل ،كرنش را عامل اصلي
آسيب و تأثير آن را بر كانالهای يوني ،در معادالت هاجكين
هاكسلي استفاده كردهاند و درنهايت پتانسيل عمل را بررسي
كردهاند .مدل دراپاكا [ ،]53با استفاده از انرژی (ماكرو) موجود
در مدل به روش هميلتون و با كوپل كردن معادالت مكانيكي با
معادالت الكتريكي ،ولتاژ را بهدست آورده است؛ ولي در دو مدل
ديگر ،ابتدا كرنش را بر كانال يوني اثر داده و سپس ،تأثير آن را
با ولتاژ با حل معادلة هاجكين مشاهده كردهاند .تنها در مدل
آقای جروسالم ،تغيير شكل پالستيک درنظرگرفته شده است؛
به اين صورت كه حدی برای آسيب مشخص كردهاند و زمانيكه
تنش اعمالي از اين حد بيشتر شود ،وارد فاز آسيب (پالستيک)
ميشود كه اين مدل ،درعمل در تضاد با نتايج آزمايشهای آقای
بنكدار است [ ]53آقای بنكدار در آزمايشهای خود پالستيسيتة
سلول را ،بهدليل تغيير در اسكلت سلولي ،جزو ذات سلول
دانسته است .اين تغيير شكل پالستيک ،در هر سيكل بهوجود
ميآيد و متفاوت از تغيير شكل ويسكوز است .او برای اثبات اين
تفاوت ،نيروها را در جهات مختلف به يک سلول وارد ميكند و
متوجه افزايش اين جابجاييها بعد از چند سيكل ميشود ،كه
نشاندهندة پالستيسيتة سلول است .اگر منشاء اين رفتار،
ويسكوزيتة سلول ميبود ،پس از اعمال بار با جهت مخالف،
جابجايي كاهش مييافت .مدل الرل ،مدلي چندمقياسي است،
كه كاملتر از دو مدل ديگر ميباشد .او در اين مدل ،ابتدا مدل
سر انسان را در زمان برخورد شبيهسازی كرده است .پس از اين
برخورد ،با كوپل كردن هندسة مدل با مدل بهدستآمده با
تصويربرداری تانسور انتشار ،توانسته كرنش هر جزو حاصل از
شبيهسازی را در جهت محور رشتههای نوروني همان جزء ،كه
با تصوير تانسور انتشار بهدست آمده ،تصوير كند؛ سپس كرنش
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بهدستآمده را به مدل ويسكواالستيک آكسون اعمال كند و
نتيجه را در معادلة هاجكين هاكسلي آن رشته بررسي كند
[.]51
همانگونه كه مشاهده ميشود ،اثر رفتار قانون تواني سلول در
مدلهای ذكرشده ناديده گرفته شده است .همچنين در دو مدل
از آن ،بازگشتپذيری و غيرقابلبازگشت بودن آسيب ،بررسي
نشده است []53[ ,]51؛ زيرا خاصيت پالستيک در آنها
درنظرگرفته نشده است و اين خاصيت در مدل جروسالم نيز
بهدرستي اعمال نشده است .تمايز تحقيق حاضر با تحقيقات
گذشته ،بررسي اين دو عامل بر رفتار آكسون و درنهايت بررسي
رفتار الكتريكي آكسون است.

 -2مواد و روشها
برای شبيهسازی چندفيزيكي آكسون ،نياز به درک صحيح از
رفتار آكسون در فيزيکهای متفاوت است .برای اين منظور ،در
اين تحقيق سعي شده است از تحقيقات جديد و مناسب در اين
حوزه برای شبيهسازی استفاده شود .در ابتدا معادالت حاكم بر
رفتار مكانيكي آكسون و سپس معادالت حاكم بر رفتار الكتريكي
بيان شده است و درنهايت ،تأثير اين دو معادله بر هم با استفاده
از آزمايشهای تجربي ارائه شده است .در شكل ( ،5فلوچارت
روند اجرای كار رسم شدهاست.
نیروی مکانیکی
معادالت مكانيكي
کانالهای یونی
معادالت الكتريكي
پتانسیل عمل
شکل ( -)1فلوچارت روند اجرای كار

 -1-2رفتار مکانیکی
آكسون مانند هر جزو ديگر از سلولهای زيستي ،خواص
ويسكواالستيک از خود بروز ميدهد .برای شبيهسازی رفتار
مكانيكي ،بايد مدلي انتخاب شود كه عالوهبر داشتن ويژگي
ويسكواالستيک آكسون ،بتواند ويژگي قانون تواني ،كه خاصيت
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ذاتي سلول است ،را نشان دهد .عالوهبر ويژگيهای باال ،شامل
خاصيت ويسكوپالستيک ،كه نشاندهندة آسيب غيرقابل
بازگشت سلول در مدت زمان كم است ،نيز باشد .همانگونه كه
بيان شد ،مدلهای گذشته [ ]53[–]59قادر به بيان اين
ويژگيها نيستند .در اينجا از مدل ميراگر كسری (مدل اسكات
بلير) استفاده شده است .در واقع رفتار ميراگر كسری ،منطبق
بر رفتار سلول است؛ چون همزمان هردو خاصيت لزجي و
االستيک را دارد .تعريف اين مدل بهصورت زير است [ .]51در
تعريف اين مدل از مشتقات كسری استفاده شده است (كه بر
مبنای اعداد صحيح نيستند).
()1

 VDt  (t ),0    1

) d   (t


 V

dt

كه )   (tكرنش D ،اپراتور مشتق كسری V ،ضريب مدل و 

تنش ميباشد .اين تعريف ،يک المان پيوسته كه همزمان
خاصيت االستيک و لزجي را داراست ،ايجاد ميكند ،كه
مشكالت مدلهای گسستة مرسوم را ندارد و در دو حد خود به

المانهای مرسوم تبديل ميشود؛ يعني زمانيكه  برابر با يک
باشد ،به المان لزجي و زماني كه برابر با صفر باشد ،به المان
االستيک تبديل ميشود .اگر از معادلة باال با شرط كرنش اولية
صفر الپالس بگيريم ،به معادلة زير تبديل ميشود.
()2

) ( s)  VS   ( s

حال با فرض تابع پله برای كرنش و تنش و الپالس معكوس از
اين معادله ،معادالت خزش و رهايش بهصورت زير بهدست
خواهند آمد.
t 
) (1  
1
t
J (t ) 
) V (1  

G (t )  V

()3

برای شبيهسازی مكانيكي آكسون سلول عصبي ،از معادلة خزش
ميراگر كسری استفاده كردهايم ،كه بهصورت زير تعريف شده
است [:]51
()9

)  (t
t
 J0 ( )
0
t0



همانگونه كه بيان شد ،آقای بنكدار در آزمايشات خود اثبات
كرده است كه سلولها در هر تغيير شكل ،تغيير شكل پالستيک
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را از خود نشان ميدهند؛ درنتيجه ضريب تابع خزش ،جمعي از
ضرايب ويسكواالستيک و پالستيک سلول است [ ]53كه
بهصورت زير بيان ميشود:
J 0  J ve  J pe

()5

اين تغيير شكل پالستيک ،در بارگذاری اتفاق ميافتد و در
باربرداری ،ثابت باقي ميماند.
()6

t  t1  
t
)   J pe 0 ( 1 ) 
t0
t
0


 t
 t0

(   J ve 0 ( )  

حال با استفاده از انتگرال كانوولوشن ،كرنش را برای هر نوع بار
(تنش) ورودی تعميم ميدهيم.
) d (
d
d

()7

t

) 0 J (t  

 (t ) 

كه در معادالت باال J ،تابع خزش است.

 -2-2رفتار الکتریکی
برای مدلسازی ويژگي انتشار سيگنال ،از مدل انتشار سيگنال
الكتريكي هاجكين هاگسلي استفاده شده است .مدل مكانيكي
ساليتون نيز برای انتشار سيگنال استفاده ميشود []10؛ اما با
توجه به نبود آزمايشهای مناسب در اين زمينه و كمبود
دادههايي برای راستيآزمايي مدل ،از استفاده از اين مدل
چشمپوشي شده است .مدل هاجكين ،برای توضيح موج
پتانسيل عمل غشا در يک گره ،بهصورت زير است [:]15
()1

dV
 iion  iext
dt

c

 Cظرفيت خازن غشا بر واحد سطح و  iionو  iextبهترتيب
جريانهای كانالهای يوني و تحريک در واحد سطح هستند.
جريان كانالهای يوني ،حاصل جمع كانالهای يوني سديم،
پتاسيم و همچنين جريان نشت حاصل از حفرههای موجود در
غشا ميباشد.
()9

iion  i Na  i K  i L

هر كدام از جريانها ،يک ضريب رسانش دارند كه در اختالف
بين پتانسيل غشا و پتانسيل بازگشتي كانال يوني (پتانسيلي كه
يون در آن به تعادل رسيده است) ،ضرب ميشود.
()11

i j  G j (Vm  E j ), j  Na, K , L
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 G jرسانش يا معكوس مقاومت و  E jپتانسيل بازگشتي هر
كانال است.
اين كانالهای يوني ،دريچههايي (فعالسازی و غيرفعالسازی)
دارند كه با باز و بسته شدن خود ،موجب عبور يونها ميشوند.
تأثير دريچهها در معادالت هاجكين هاگسلي ،با ضرايبي
مشخص ميشوند كه درواقع احتمال باز يا بسته بودن هركدام
از دريچهها است كه با ضرب شدن در بيشينة رسانش (چگالي
كانالها) ،رسانش بر واحد سطح بهدست ميآيد .برای يافتن
جريان عبوری در واحد سطح ،رسانش در اختالف بين پتانسيل
غشا و پتانسيل بازگشتي هر يون ضرب ميشود.

()11

جدول ( -)1ثابتهای معادلة هاجکین هاکسلی []11[ ,]12

مقدار
1 uF/cmˆ2

c

120 mS/cmˆ2

g Na

36 mS/cmˆ2

gK
gL

0.3177

n0

0.0529

m0

0.5961

h0

49.5 mV

E Na

) i Na  m 3 hg Na (Vm  E Na

-77.5 mV

) i K  n 4 g K (Vm  E K

-49.2 mV

EK
EL
Vr

0.3 mS/cmˆ2

) i L  g L (Vm  E L

كانالهای سديمي ،سه دريچة فعالسازی و يک دريچة
غيرفعالسازی داشته و كانالهای پتاسيم ،چهار دريچة
فعالسازی دارند .احتمال باز بودن هركدام از اين دريچهها،

-60 mV

سرعت تبديل هركدام از دريچهها بهصورت زير تعريف ميشود
[:]15
)0.1(V  40
))1  exp( 0.1(V  40
)) 4 exp( 0.556(V  65

تابعي از سرعت باز و بسته شدن دريچهها   i ،  iاست.

m 

)  (V

i


P
 i

()12

) i (V

1  Pi

()17

تغيير اين احتمال ،معادلة ديفرانسيل زير را تشكيل ميدهد.
()13

()11

dp
  i (1  p)  i P, p, i  n, m, h
dt

, p  n, m, h

1
p p

p

p p

p 
p 

  pثابت زماني و  pحالت پايای اين احتمال تعريف ميشوند.
با استفاده از تعريف باال ،به معادلة ديفرانسيلي زير خواهيم
رسيد:
()15

dp
 p  p, p  m, h, n
dt

p

با حل معادلة ديفرانسيل ،احتمال باز بودن دريچهها طبق معادلة
زير تغيير خواهد كرد:
()16

پارامتر

t

P  P  ( P  P0 )e 

m
 h  0.07 exp( 0.05(V  65)),
1
h 
))1  exp( 0.1(V  35
)0.01(V  55
n 
,
))1  exp( 0.1(V  55
)) n  0.125 exp( 0.125(V  65

با حل همزمان معادالت دريچهای و پتانسيل غشا ،پتانسيل يک
گره (نقطه) در طول زمان بهدست ميآيد.

 -3-2تأثیر رفتار مکانیکی بر رفتار الکتروفیزیولوژی
سلول
برای برقراری ارتباط بين اين دو مدل (مكانيكي و الكتريكي) ،از
دادههای تجربي استفاده ميكنيم .اعمال نيروی مكانيكي به
سلول ،باعث تغيير رفتار كانالهای يوني و افزايش احتمال باز
بودن آنها ميشود [ .]17درنتيجه با استفاده از اين مشاهدات،
كرنش را بر احتمال باز بودن دريچهها در كانالهای يوني اثر
دادهايم؛ به اين ترتيب كه احتمال دريچههای فعالكننده را به
نسبت كرنش افزايش دادهايم و در كرنشي كه تخريب سلول
اتفاق ميافتد ،آنها را بهطور كامل باز فرض كردهايم .پتانسيل
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بازگشتي نيز كه نقش اساسي در انتقال يونها دارد و در زمان
آسيب ،بهتقريب به صفر ميرسد ،بهصورت تابعي از كرنش قرار
دادهايم و در زمان كرنش ،آسيب را به صفر رساندهايم.
تحقيقات اخير ،تغييرات سيگنال انتقالي نورون را بهدليل نيروی
مكانيكي نشان دادهاند .دليل اصلي اين اتفاق ،حساسيت
مكانيكي كانالهای يوني است .آزمايشات وانگ ،اين اتفاق را
نشان دادهاست [ ]17و ولمن و بوچر ،مكانيزمي برای آن ارائه
كردهاند [ .]11[ ,]19يون كلسيم نيز بر تخريب اسكلت سلولي
و آسيب سلول عصبي نقش دارد ،اما آزمايشات نشان دادهاند كه
با بستن كانالهای سديمي ،اين آسيب اتفاق نخواهد افتاد؛
بنابراين در اين مدل ،تنها يونهای سديم و پتاسيم درنظرگرفته
شده است .وانگ و بوچر ،تأثير مكانيكي بر موج پتانسيل عمل
را بر افزايش احتمال فعالسازی و غيرفعالسازی دريچهها يا
انتقال به چپ نمودار آنها را برحسب ولتاژ نشان دادهاند .اين
پديده به اين واقعيت اشاره دارد كه كانالهای يوني در ولتاژ
كمتری فعال ميشوند و بر اين مطلب داللت دارد كه كانالها،
صدمه ديده و دچار نشتي شدهاند؛ بنابراين نتيجه گرفتهاند كه
كرنش ،باعث تغيير احتمال باز بودن دريچههای كانال يوني
ميشود.
برای نشان دادن اثر اين تخريب و تغيير در معادالت هاجكين
هاكسلي ،جريان كانال يوني بايد به سمت چپ انتقال يابد (ولتاژ
كمتر) .برای اين كار ،بايد نرخ فعالسازی و غيرفعالسازی  i
و   iرا به سمت چپ انتقال دهيم .اين كار را با تغيير ورودی
آنها به ) (V+VLsانجام ميدهيم؛ بهعبارت ديگر ،محور ولتاژ را
به سمت راست انتقال ميدهيم (ميكشيم).
همانگونه كه در معادلة () مشاهده ميشود ،ورودی با نسبتي
از كرنش بيشينه ،به سمت چپ انتقال يافته است .به اين صورت
كه پتانسيل انتقال به چپ  ،VLsبرابر با پتانسيل معكوس
كانالهای يوني  Eiميباشد  .بهصورت حساسيت مكانيكي
تعريف شده است كه در اينجا ،براساس مقالة آقای جورسالم
برابر با  1درنظرگرفته شده است[.]59
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با يكديگر هستند؛ درنتيجه نيرويي (پتانسيل معكوس) بر آنها
وارد نخواهد شد .اين تأثير در معادالت پتانسيل معكوس ،با
نسبتي از كرنش نشانداده شده است؛ به اين صورت كه
حساسيت مكانيكي برابر با  1درنظرگرفته شده و پتانسيل
معكوس در ضريبي بين  5تا  ، 0كه تابعي از نسبت كرنش به
كرنش آسيب است ،ضرب خواهد شد [.]59

(51
)

   max
  max
   max
  max


)  E (1  ( /  max )
 E Na ( )   Na

0




) )  E ( )   E K (1  ( /  max

K

0



 -3یافتهها و بحث
ابتدا به پاسخ كرنش در مقابل بار كششي برای آكسون
ميپردازيم؛ سپس دربارة ميزان آسيب الكتروفيزيولوژی سلول
تحت كرنش بهدستآمده بحث ميكنيم .كرنش كل برحسب
كرنشهای ويسكواالستيک و پالستيک نشان داده شده است
(شكل.)1

شکل ( -)2جابجايي ويسكواالستيک و پالستيک آكسون

با درنظر گرفتن تابع خزش در قسمت قبل برای كشش 100
پاسكال در  ،1sپاسخ كرنش بهصورت شكل زير خواهد شد.

i  Na , K



()51


) 




) 





 i ( , V )  f (V  V Ls,max  


 max

 

 i ( , V )  f (V  V Ls,max 
  max


تغيير مهم ديگر در زمان آسيب ،ميل پتانسيل معكوس كانالها
به صفر است .اين پديده به اين دليل اتفاق ميافتد كه پتانسيل
درون و بيرون در زمان آسيب ،برابر ميشوند و يونها در تعادل

شکل ( -)3كرنش آكسون تحت  100پاسكال در  1ثانيه

تفاوت پتانسيل عمل در زمان آسيب و سالمتي ،در شكل 9
مشاهده ميشود .بهدليل نشت كانالهای يوني آكسون در زمان
آسيب ،پتانسيلهای كمتری را تجربه ميكند و در اين زمان،
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پتانسيل داخل و خارج سلول به هم نزديکتر ميشوند .اندازة
پتانسيل عمل نيز بعد از آسيب ،كاهش يافته است.

همانگونه كه وانگ پيشبيني كرده بود ،احتمال دريچههای
فعالسازی و غيرفعالسازی سديم ،بهدليل تخريب ،به چپ
انتقال پيدا ميكند .آسيب ،باعث فعالسازی كانال با پتانسيل
كمتر و انتقال به چپ نمودار آنها ميشود (شكل .)3

شکل ( -)4تفاوت پتانسيل عمل قبل و بعد از آسيب

نتايج شبيه سازی و برهمكنش نيروی مكانيک بر رفتار الكتريكي
سلول به صورت زير خواهد بود .اگر آكسون تحت تابع كرنش
(شكل  )7قرار بگيرد پاسخ الكتريكي بهصورت شكل  1خواهد
بود ،تا زماني كه به بيشترين كرنش موجود برسد پتانسيل عمل
كاهش مييابد .

شکل ( -)7تفاوت احتمال فعالسازی و غيرفعالسازی دريچههای
كانال سديمي ،قبل و بعد از آسيب

شکل ( -)5موج پتانسيل عمل تحت كرنش

ولي پس از اينكه كرنش ويسكواالستيک كاهش يافت و تنها
كرنش پالستيک ،كه در اينجا مقدار كمتری نسبت به كرنش
بيشينه است ،باقي بماند ،پتانسيل بازيابي ميشود و آكسون،
توان انتقال سيگنال را خواهد داشت .توجه به اين نكته اهميت
دارد كه اگر كرنش ،پايينتر از حدی باشد ،پتانسيل
بازگشتپذير است؛ ولي اگر كرنش پالستيک ،بيشتر از 0,5
باشد ،پتانسيل بازگشتناپذير و سلول برای هميشه تخريب
ميشود .مانند اتفاقي كه در واقعيت رخ ميدهد و در كرنشهای
كوچک ،امكان بازيابي وجود دارد؛ ولي كرنش بزرگ ،باعث
تخريب هميشگي و نابودی سلول ميشود.

شکل ( -)6بزرگنمايي موج پتانسيل عمل در  5ثانيه

شکل ( -)8تفاوت احتمال باز بودن كانال يون سديم ،قبل و بعد از
آسيب

احتمال باز بودن كانال سديمي با ولتاژ ،در شكل  1رسم شده
است .اين نمودار ،انتقال به چپ را تأييد ميكند و همچنين
بيشينة نمودار در محور ( xپتانسيل) برای قبل از آسيب برابر با
 70ميليولت و بعد از آسيب در حدود  0ميليولت است ،كه
نشاندهندة كاهش پتانسيل و نرسيدن به پتانسيلهای باالتر،
پس از آسيب ميباشد .اگر همانگونه كه ريكت گزارش كرد،
مدل تحت كرنشهای متفاوت قرار گيرد ،كاهش اندازة پتانسيل
عمل را مشاهده خواهيم كرد (شكل  ]3[)1و در كرنشهای ،%1
 %51 ،%50و  ،%10بهترتيب به  %30 ، %10 ، %500و %10
اندازة پتانسيل عمل بدون آسيب خواهد رسيد .همانگونه كه
در شكل پايين مشاهده ميشود ،در مدلسازی بهترتيب به %10
 %30 ، %10 ،و  %10اندازة پتانسيل عمل بدون آسيب خواهد
رسيد .مدل ارائهشده در زمان طوالني ،ميتواند اندازة پتانسيل
عمل را پس از آسيب مشخص كند؛ ولي تفاوت مدل در زمان
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آسيب است .در مدل ،پتانسيل به صفر ميرسد؛ ولي در آزمايش
آقای ريكت ،پتانسيل كاهش يافته ،ولي به صفر نميرسد .يكي
از داليل اين تفاوت ،ممكن است وجود رشتههای نوروني در
آزمايش باشد و اين تجمع نوروني ،همگي در يک زمان آسيب
نخواهند ديد؛ ولي در مدل پيشنهادی ،شبيهسازی تنها روی يک
آكسون انجام شده است.

شکل ( -)9تفاوت مدل ارائهشده با نتايج آزمايشگاهي

اين مدل ،تطابق مناسبي با نتايج آزمايشها دارد .مدل ارائهشده
توانسته كاهش اندازة پتانسيل پس از آسيب را همانگونه كه
شي پيشبيني كرده بود ،نشان دهد [ .]1همچنين مدل ،انتقال
به چپ كانال يوني را بهخوبي پيشبيني كرده است []13[ ,]17
و نرخ ايجاد پتانسيل (ايجاد شليک) در ثانيه ،از  13به  13هرتز
كاهش مييابد .درنظرنگرفتن برخي جنبههای هندسي غشا
(مانند تغييرات ضخامت و شعاع) و نرخهای متفاوت فعالسازی
و غيرفعالسازی انواع كانالهای يوني ،از محدوديتهای مدل
هاجكين هاكسلي است.

 -4نتیجهگیری
اين مدل ،ميتواند درک بهتری از مكانيزم حساسيت مكانيكي
سلول ارائه دهد و مقياس سلولي (ماكروسكوپي) را به مقياس
يوني (ميكروسكوپي) وابسته كند و همچنين گام مناسبي برای
بررسي هدايت مكانيكي سلول بهشمار آيد .با اين تحقيق،
ميتوانيم محدودة آسيب را در ضربات مغزی بهدست آوريم .اين
محدوده به واقعيت نزديکتر است؛ چون براساس آسيب
عملكردی درنظرگرفته شده است .فراتر از آن ،با گسترش و درک
روزافزون اثرات مكانيكي بر الكتروفيزيولوژی سلول عصبي ،از
انتقال سيگنال با موج مكانيكي ساليتون (كه با موج پتانسيل
كوپل ميشود) تا اثرات بيماریهای تخريبي نورون ،مانند
آلزايمر و ضربات مغزی ،و همچنين برای درمانها ،مانند تغيير
عملكردی نورون با موج فراصوت ،نياز به ايجاد مدلي برای كوپل
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اين تغيير شكل آكسون بر عملكرد سلول بيش از پيش حس
ميشود.
تغيير شكل پالستيک و بازگشتناپذيری آسيب سلول نيز نشان
داده شده است ،كه هم خأل مدلهای پيشين را پوشش ميدهد
و هم آسيب نورون را بهصورت واقعيتر و متغير با زمان نشان
ميدهد .در واقعيت ،آكسون رفتار ويسكوپالستيک از خود نشان
ميدهد ،كه مدلهای پيشين در بيان آن موفق نبودهاند.
بهعالوه ،ميراگر كسری يكي از مدلهايي است كه ميتوان با
درنظر گرفتن آن ،بسياری از پديدههای پيچيدة ويسكواالستيک
را شبيهسازی كرد ،كه هر دو از نوآوریهای اين تحقيق هستند.
البته هنوز هم ميتوان با اضافه كردن اسكلت سلولي يا شار يون
كلسيم ،درک بهتری از آسيب در زمان طوالني بهدست آورد.

 -5سپاسگزاری
اين تحقيق با شمارة گرنت  ،1109مورد حمايت ستاد توسعة
علوم و فناوریهای شناختي ميباشد و از آن ستاد محترم،
بهدليل حمايت مالي از اين پژوهش ،قدرداني ميشود.
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