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 یدر شبکه اسکلت اسکلت کیآنتروپ یروین دیتول

 احمد امیری

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

  )ارائه گردید 98-99این مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمسال اول  (

  چکیده

 ییتوانااسکلت سلولی شامل فیالمن های پروتئینی و فیالمنت های اکتین ، میکرو توبولها و فیالمنت های حد واسط می باشد.  .مقدمه:

سلولی به  اسکلت  یحرکت بستگ نیشکل در ح رییو تغ یشکل ، حمل محموله داخل سلول رییتغ مقابلدر مقاومت  یوتیروکایسلول  کی

   ATPها وابسته به های این ملکولفغالیت  . باشد ، داردمی ینظارت یهانیو پروتئ یارشته یمرهایاز پل وستهیشبکه بهم پ کی که

 میکه تنظ یاساس یکیزیکنند ، الزم است اصول فیم فیرا توص دهیچیپ یسلول یکه رفتارها  یکیمکان یهامدلدرک  یبرا. [3]است

 آنتروپی می باشد.های بارز یکی از ویژگیکند را درک کردیم میشبکه ها تنظ نیرا در ا ییایو پو رویانتقال ن

لی بهره جست. انتخاب این متدها بستگی به اهداف توان برای سنجش و مطالعه اسکلت سلوبه طور کلی از روشهای مختلفی می روش ها:  

 مانند ساختاری صورت گیرد از روش های اسپکتروسکوپی هعلها دارد. به صورت کلی در صورتی که یک مطامحققان و نوع پژوهش  آن

ه گیری ویژگی قان مطالعه و انداز. گاهی هدف محق[3,2] شود، استفاده می AFM,SEM,TEMچون و میروسکوپی   CDفلورسانس، 

مدلینگ و شبیه سازی نیز بستگی به نوع آنالیز . انتخاب نوع خصوصا عوامل ترمو دینامیکی است برای کار های محاسباتی های فیزیکی

 .[1,5] است   FE Method, MD ,Cytosin, Matlabمتدها و نرم افزارهای شبیه سازی به کار رفته در این مطالعات شامل: دارد. 

 یکیمکان یها سمیدر مورد مکان یاساس نشیب یشگاهیمدل آزما یها ستمیدر س یبیترک یو نظر یتجرب شرفتی، پ .:بحث و نتیجه 

مونومر واحد منحصر به  کیو اندازه  lp یداری، طول پادر دو ویژگی مهم فیزیکی  نیآنها همچن فراهم کرده است. یپاسخ سلول یاحتمال

 می باشد  F-Actinو چگالی   Nematicیک  اکتو میوزین شامل خمیدگی های ناشی از از میوزین در هردو جهت دینام . [4]فرد هستند

. افزایش چگالی اکتین نشان دهنده افزایش در فعالیت آن می باشد. آنتروپی و میزان تولید آن می تواند معیاری باشد برای میزان [1]

است. انرژی های خمشی با اضافه شدن فیالمنت های میوزین افزایش یافته که میزان فعالیت تعادل سیستم و چگونگی میزان اتالف انرژی 

  .[1] آنتروپی نیز به صورت یکنواخت با افزایش فعالیت افزایش نمی یابد

روپی و میزان تولید آن نشان دهنده  میزان تعادل و اتالف انرژی است. تولید آنتروپیک یا توسط عوامل ایجاد کننده اطراف آنت استنتاج:

 سمیتوانند مکان یم کیآنتروپ یها سمیمکانشود. ها ایجاد میپوشانی رشتهمحدود در هم پخش شده crosslinkersها و یا توسط رشته

مخالف  یروهایتعادل باشد که ن یبرا یتواند عامل یم ایشود  یم یناش ییایمیش یکنند که از انرژ جادیا ار یتر یقو یروین دیتول یها

 یرو نقش مهم نیاز ا انندتو ی، م ردیگ یمورد بحث قرار م نجایکه در ا کیآنتروپ یروین دیتول یها سمی. مکان [4]به تعادل باشند کینزد

به آنها توجه  دی، با یرشته ا یشبکه ها ییایجامع از پو حاتیتوض نیباشند و در هنگام تدوداشته  یرشته ا یشبکه ها یدر سازمانده

 . [3]شود

  یالمنت ، اسکلت سلولیقآنتروپی، اکتین ، میوزین،  :واژه کلید
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