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 تنظیم مکانیزم سلولی توسط نیرو های فیزیکی

 صباسادات حسینی

 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران 

 ید(ارائه گرد 98-99دوم  التحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمس این مقاله در مجموعه سمینارهای)

  چکیده

ین توانایی سلول جهت درک و دریافت ا, به ندنایی درک محرک های فیزیکی را دارسلول ها ماشین های پویایی هستند که توا مقدمه

ک تنش یا استرس مواجه می شود . زمانی که سلول با یه ماتریکس خارج سلولی مکانیزم سلولی می گویندده بمکانیک های وارد ش

برای بله با ان تنش درگیر می شود و ل برای مقامکانیک سلوم یلولی برای تنظو اسکلت س یکس خارج سلولی, جایگاه های اتصالماتر

اما تند نسبت به سختی محیط حساس هس ول هاود نشان میدهد. سلفظتی از ختار های محاکرد غشا و ساختار و شکل سلول رفلکنترل عم

 .شود در ماتریکس خارج سلولی این مطالعه انجام میذخیره شده برای درک حساسیت سلول نسبت به انرژی 

عی خطی کشت داده شده و تحت درجات سکلت سلولی دو رده ی سلولی که برروی یک الیه ارتجانیک اااین مطالعه بر روی مک: ها روش 

مال شد  و تکنیک , این تغییر شکل بوسیله یک دستگاه محفظه کششی اعقرار می گیردمختلفی از تغییر شکل قرار گرفته مورد بررسی 

 .انی سفتی سلول در شرایط کشت استفاده می شودمکامل زانی ناهمگن و تتوزیع مک ذرات ریزگرد برای بررسیدیابی ر

سلولها با فعال کردن ژنهای خاص و مسیرهای سیگنالینگ به سلولهای مکانیکی پاسخ می دهند که سلولها را قادر می    بحث و نتیجه: 

سلولی فقط توسط سختی بستر انجام نمی شود بلکه  زممکانی سازد با محیط بدنی خود سازگار شوند و این مطالعه حاکی از آن است که

 انجام می شودهم تر توسط انرژی تغییر شکل مرتبط با بس

ماتریکس درست همانطور که خصوصیات بیوفیزیکی در نتیجه برخی از بیماری ها مانند سرطان تغییر می کنند ، پاسخ سلول به  استنتاج:

به ماتریکس خارج باعث ایجاد تغییر در پاسخ فیزیکی کدام فاکتورهای تغییر می کند. همانطور که مشخص است که  لی نیزخارج سلو

 ن شدشا طدر جهت تغییر محیاریهای دیگر را رفتار سلولهای سرطانی و بیم پی به می شوند ، می توانسلولی 

 ردذرات ریزگدیاب , ره کششی, محفظ, مکانیزم سلولیماتریکس خارج سلولی :واژه لیدک 
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