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یکی از انواع گیرندههای مکانیکی که در گونههای سلولی متفاوتی از مهرهداران و بیمهرگان
وجود دارد ،نانوکانالهای یونی تحریک شونده با نیروی مکانیکی )MSCs( ۱است که با دریافت
و انتقال سیگنالهای مکانیکی به محیط درون سلولی ،عالوه بر حسگری فشار ،لمس ،ارتعاش
و شنوایی ،در بسیاری از فرایندهای تنظیمی درون سلولی و پاسخهای بیولوژیکی نقش اساسی
ایفا میکنند .هرگونه نقص در فرآیند ترارســانی مکانیکی ،موجبــات عدم کارکرد صحیح
فعالیتهای ارگانیکی بدن و بروز بیماریهای متعدد را فراهم میآورد .علیرغم مطالعات بسیار
گسترده تجربی و محاسباتی در مورد ساختار و نحوهی عملکرد این کانالها ،همچنان سؤاالت
جدی از قبیل :نقش اختصاصی هر یک از اجزاء در فعالیت کانال ،مکانیزمهای تحریک و مدلهای
باز و بست کانال ،خواص مکانیکی اجزاء و رژیم نیروی تحمل شده توسط آنها در طول فرایند
باز و بســت ،تغییرات احتمالی رفتار در محیطهای مختلف ،متفاوت یا یکسان بودن خواص
مکانیکی اجزاء مشابه کانال در همولوگهای آن و غیره بدون پاسخ ماندهاند .در این مقاله ،میزان
موفقیت رهیافتهای مختلف در مطالعه این ساختارها مورد بررسی قرار گرفته است .روشنتر
شدن مکانیزم تحریک و نحوه فعالیت کانالها منجر به گسترش دانش در حوزهی کنترل رشد،
آسیب و مرگ سلولهای هدف ،بهبود کارایی بهتر نانوحساسهها در حسگریهای دقیق دارو،
بهکارگیری کانالها به عنوان نانودریچهی قابل کنترل در روشهای ایمن دارورسانی و در نتیجه
موفقیت بیش از پیش مکانوتراپی و پاتوبیولوژی خواهد شد.
کلمات کلیدی :نانوکانالهای زیســتی ،ترارســانی مکانیکی ،دارو رسانی ،خواص مکانیکی،
نانودریچه
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 1مقدمه

فیزیکــی محیطــی و نیروهای
محرکهــای
ِ
مکانیکی وارد بر یک سلول ،توسط پروتئینهایی
که نقش گیرندههای مکانیکی را به عهده دارند،
شناســایی شــده و تحت مکانیزمهای متنوع
و از مســیرهای متفاوتی به مرکز پاســخدهی
سلول (هسته) منتقل میشــوند .یکی از انواع
این گیرندههای مکانیکــی ،نانوکانالهای یونی
تحریک شــونده با نیروی مکانیکی)MSCs( ۲
هســتند که با دریافت و انتقال ســیگنالهای
مکانیکی به محیــط درون ســلولی ،عالوه بر
حسگری فشار ،لمس و شنوایی ،در بسیاری از
فرایندهای تنظیمی درون سلولی و پاسخهای
بیولوژیکی نقش اساســی ایفا میکنند [.]4-1
این کانالهــا ،در تمامی گونههــای جانداران
تکسلولی و چندسلولی وجود داشته و چه در
فاز درونتن چه در فاز برونتن ،نقشی حیاتی در
تعامل فیزیولوژیکی این سلولها با محرکهای
پیرامونی ایفا میکنند [.]5

 ۲نانوکانالهای یونی تحریک شــونده با
نیروی مکانیکی

پــس از تحقیقات صورت گرفته روی ســلول
ماهیچهی اســکلتی رویان جوجه [ ]6و کشف
اولین گونهی شــناخته شدهی این کانالها که
از آن پس با نام کانالهای یونی فعال شونده با
کشــش )SACs( ۳معرفی شد ،،کانالهای MS
در انواع مختلف سلولهای ماهیچههای صاف،
ماهیچههای اسکلتی ،سلولهای گوش درونی
و ســلولهای خاص عصبی [ ]8 ،7 ،4مشاهده
و طبقهبندی شده اســت .اگر چه دانستههای
محققــان در مــورد ایــن کانالها نســبت به
کانالهای تحریک شــونده با ولتاژ و یا لیگاند
کمتر است ،اما در بیست سال گذشته و بهویژه
پس از کشف کانالهای یونی  MSدر باکتریها
و شناسایی ســاختار کریستالی سهبعدی آنها
[ ،]9پیشرفتهای شگرفی در عرصه مطالعات
تجربی و تکنیکهای شبیهســازی این کانالها
صورت گرفته است.
از آنجایی که خالصسازی و مطالعهی ساختار
کانالهای  MSپروکاریوتها به مراتب دقیقتر
و آســانتر از یوکاریوتها صــورت میپذیرد،
هــدف محققان از مطالعه ســاختار کانالهای
پروکاریوتهــا ،کشــف ارتبــاط و هماهنگی
موجــود میان این گونههــا و آگاهی از نحوهی
پاســخدهی به تحریکات مکانیکی و شــناخت
مکانیــزم دقیق فعالیت کانالهــای یوکاریوت
اســت؛ امری که در طول ایــن دو دهه ،تقریباً
ناشناخته مانده است .با این وجود ،اخیرا ً در پی
کشف دو پروتئین  Piezo1و  Piezo2به عنوان
اجزاء اصلــی کانالهای یونی فعال شــونده با
کشش ( )SACsدر سلول پستاندارن و موفقیت
در حل و یافتن ســاختار سهبعدی این کانالها
[ ]11 ,10افقهای جدیدی برای درک دقیقتر
مکانیــزم فعالیت دیگر کانالهــای یونی MS
متعلق به ســلولهای یوکاریــوت در برابر دید
محققان گشوده شده است.
 ۱. 2دستهبندی انواع کانالهای MS
بــه منظور مطالعه منظمتــر ،کانالهای یونی
تحریک شــونده با نیروی مکانیکی ( )MSCsرا
میتوان از چند منظر دستهبندی کرد .از آنجایی
که باز و بســت شــدن( ۴فعالیت) این کانالها

منجــر به عبور یونها از دیــواره کانال )چه از
خارج به داخل ســلول و چه بالعکس) میشود،
میتوان میزان یونانتقال یافته در واحد زمان
یا همان رسانایی الکتریکی را معیار دستهبندی
آنها قرار داد .براین اســاس ،کانالهای یونی
تحریک شــونده با نیروی مکانیکی (MSCها)
را میتوان به سهدســته کانالهای با رســانش
بــزرگ ( )MscL۵با رســانش تککانال مجزا
به مقدار تقریبی ، 3 nSکانالهای با رســانش
کوچــک ( )MscS۶با رســانش تقریبی  1 nSو
نهایتــاً کانالهای با رســانش بســیار کوچک
( )MscM۷بــا رســانش تقریبــی 0/3 nS
تقســیمبندی کرد [ .]12معیار مناســب دیگر
برای تقسیمبندی این کانالها ،گزینشپذیری
و نوع یون عبوری از آنهاســت .بر این اساس،
کانالهــای یونــی  MSرا میتوان بر حســب
ســاختار حفره و گروههــای عاملی قرار گرفته
در دیوارهی کانالها به سه دستهی گزینشگر
کاتیونی (یونهای  Na+ ،Ca2+و  ،)K+گزینشگر
آنیونی ( )Cl-و غیرگزینشپذیر تقســیم نمود
[ .]14 ,13از آنجایــی که عمدهی مشــاهدات
رفتــار بیولوژیکی کانالهــا از طریق دادههای
حاصل از آزمایش پاربند( ۸رجوع شود به بخش
 )1-4بهدست آمده است ،بسیاری از محققان،
نوع رفتار این کانالها در برابر اعمال رژیمهای
فشــاری متفاوت (برای مثــال مکش و دمش)
را مبنــا قــرار داده و کانالهای  MSرا به چند
گروه کانالهای فعال شونده با کشش (،)SACs
کانالهــای فعــال شــونده با فشــار)PAC( ۹
وکانالهای غیرفعال شــونده با کشش)SIC( 10
ی نمودهاند [ .]15،17در جدول (،)1
تقسیمبند 
خالصهی دستهبندیهای انجام شده در مورد
کانالها آورده شده است.
 ۲. 2کانالهای یونی  MSدر پروکاریوتها
کانالهای  ،MscLاولیــن نمونه از کانالهای
یونی  MSبودند که ســاختار ســهبعدی آنها
بهکمــک کریســتالوگرافی اشــعهی ایکس از
باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس 11بهدست
آمد .ســاختار این کانال که در حالت بسته و با
رزولوشن  3/5 Ǻبهدست آمده بود ،نشان میداد
که کانال مذکور شــکلی هوموپنتامر ۱۲داشته و
هر زیربخش آن از دو دامنهی مارپیچیTM ۱۳
به نام  TM1و  TM2و دو گروه انتهایی آمیندار

و کربندار در سیتوپالســم سلول تشکیل شده
اســت [ .]18طبق آنچه که در شــکل ( )1به
تصویــر کشــیده شــده اســت ،پروتئینهای
تشــکیل دهندهی دیواره ،ساختاری استوانهای
شکل (در حالت بســته) با قطر  50 Ǻتشکیل
داده و ضمن عبور از غشــای لیپیدی ســلول،
دامنههــای آمینی و  COOHخــود را تا عمق
 35 Ǻسیتوپالسم سلول نفوذ دادهاند.
در حالت بسته ،نحوهی قرارگیری مارپیچهای
 TM1پنــج مونومر تشــکیل دهنــدهی کانال
بهگونهای اســت که امکان عبور یون از داالن
میانی کانال وجود ندارد .حال ،این فرض خیلی
دور از انتظار نبود که با تغییر کنفورماســیون
کانال و اریبشدن و یا جابجایی قابلتوجه این
مارپیچها در اثر اعمال نیرو ،در کسری از ثانیه
(میکروثانیــه) ،اندازهی حفره بهقدر کافی برای
عبور یونها از دو طرف سطح غشا بزرگ شده
و موجب برقرای جریانگردد .مدتی گذشت تا
در سال  ،2002ســاختار حالت باز این کانال،
به کمک یک روش ترکیبی از برچســبگذاری
چرخــش نقــاط ۱۴و طیفســنجی،EPR ۱۵
رمزگشایی شد [.]19
 ۳. 2کانالهای یونی  MSدر یوکاریوتها
 ۱.۳.۲کانالهای  MSپتاسیمی با دو دامنهی
حفره)K2P( ۱۶

ایــن کانالها ،با توجه قــرار گیری دوپایانهی
کربندار و آمیندار خود در بخش سیتوپالسم
ســلول ،به عنــوان یک دیمر عمــل میکنند
[ ]20کــه تا به امــروز بیــش از  15نمونهی
آنها شــناخته شده است .ساختار این کانالها
بهگونهای اســت که همواره نشــت خفیفی از
یونهای پتاسیم داشته و به نوعی باعث حفظ
پتانســیل الکتریکی غشا میشوند .دو نمونهی
بیشتر شناخته شده از این خانواده ،کانالهای
 TREKو  TRAAKهستند که در مقابل طیف
وســیعی از محرکهای فیزیکی و شــیمیایی
(کشــش ،تغییرات اســیدیته درون ســلولی،
حــرارت ،ولتــاژ ،آمیفاتها ،اســیدهای چرب
غیراشباء) واکنش نشان میدهند [ .]21طبق
مطالعات انجام شــده ،این کانالها به خوبی در
مقابل تغییر انحنای مثبت سلول در اثر اعمال
ساکشن در پیپت (آزمایش پاربند :رجوع شود
بــه بخش  )1-4پاســخ میدهنــد و علیرغم

جدول  .1طبقهبندی نانوکانالهای یونی تحریکشونده با نیروی مکانیکی ()MSCs
رسانش الکتریکی

حساسیت به فشار

گزینشپذیری

کانالهای یونی با رسانش بزرگ ()MscL

کانالهای فعال شونده با کشش ()SAC

گزینشگر کاتیونی

کانالهای یونی با رسانش کوچک ()MscS

کانالهای غیرفعال شونده با کشش ()SIC

گزینشگر آنیونی

کانالهای یونی با رسانش بسیار کوچک ()MscM

کانالهای فعال شونده با فشار ()PAC

غیرگزینشگر
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ECM

ارزشــمندی در مبحث درمان سلولهای بافت
ش روی محققیــن میگذارد .زیرا
ســرطانی پی 
همانگونه که در بخش ( )2-5بدان اشاره شده
است ،یکی از تفاوتهای عمدهی بافت سرطالنی
با بافت سالم بدن ،اختالف سختی بخش خارج
ســلولی ( )ECMآنهاســت که این امر ممکن
است بتواند راهحلی برای تشدید فعالیت کانالها
از طریق دستکاری خواص مکانیکی بخش خارج
سلولی بافت سرطانی ارائه نماید.

Tension

Bilayer

Cytoskeleton

الف مدل دوالیه

ب مدل کمند

Bilayer Model

Tether Model

ج مدل هیبرید
Hybrid Model

ل پیشنهادی برای بازوبست
شــکل  .2چند مد 
کانال .الف) مدل دوالیه ،ب) مدل کمند دوگانه
و ج) مدل هیبرید (ترکیبی) .برگرفته همراه با
تغییر از []30 ،28

در حالت بســته از نمای باال و نمای جانبی .در
قســمت (الف) ،هر مونومر (شامل دو مارپیچ
 TM1و  )TM2با یک رنگ متمایز نشان داده
شده است .در قســمت (ب) ،داالن و حفرهی
موجود به صورت نمایانتری به تصویر کشیده
شده است .برگرفته از [ ]18همراه با تغییر.

حضور در اکثر بافتهای بدن ،فراوانی بیشتری
در مغز و قلب دارند [.]22

فسفاتی دو سر دوالیه) یا آبگریز (زنجیرههای
هیدروکربنی لیپید) در عــرض دوالیه موجب
القای کرنــش به دیوار ه کانال شــده و به باز و
بست آن میانجامد (شــکل -2الف) .این مدل
عموماً برای کانالهای  MSپروکاریوت پیشنهاد
میشــود [ .]26مدل ارائه شــده دیگر برای باز
و بســت کانالهای  ،MSمدل کمند 20اســت
[ .]27 ,1بدینترتیــب کــه عامل تحریک ،این
بــار به جای اثرگــذاری بر دوالیــهی لیپیدی،
روی رشتههای االســتیک بخش خارج سلولی
( )ECM21و یــا رشــتههای فنرمانند اســکلت
سلولی ( )CSK 22اثر میگذارد که به دو قسمت
ابتدایی و انتهایی مارپیچهای پروتئینی تشکیل
دهنده دیوارهی کانال متصلاند (شــکل -2ب).
این مدل ،اساســاً برای توجیــه رفتارکانالهای
 MSیوکاریوتهــا (بهعنوان مثال در کانالهای
ســلولهای مویین گوش جانوران [ )]28ارائه
شده اســت .زیرا ســلولهای پروکاریوت فاقد
بخش خارج سلولی بوده و به نوعی مدل دوالیه
همخوانی بیشتری با ساختار فیزیولوژیکی آنها
دارد .مــدل پیشــنهادی دیگری کــه به نوعی
ترکیبی از دو مدل کمند و دوالیه اســت ،مدل
هیبرید اســت [ .]29در این مدل ،سر انتهایی
دنبالههای سیتوپالســمی مارپیچهای دیوارهی
کانال (پایانههای آمیندار) به نوعی با غشــای
لیپیــدی برهمکنش و اتصال داشــته و از این
رو با تغییر شــکل غشا ،این دنباله همچون یک
کمند ،کشیده شــده و مارپیچها را تحت تأثیر
قرار خواهد داد (شکل (-2ج).
اهمیت درک صحیح مدل باز و بســت و اجزاء
تأثیرگذار در آن بخش ( )2-5و هنگام بررســی
عملکرد سلولهای مویین گوش درونی و نقش
آنهــا در دریافــت امواج مکانیکــی صوتی به
مراتب روشنتر میشود .تأثیر خواص مکانیکی
اجزاء دخیل در مدلهای بازوبســت ،ایدههای

2. 3.2
دستهی بزرگ دیگری از خانوادهی کانالهای
 MSیوکاریوتهــا ،کانالهــای گزینشگــر
کاتیونی  TRPهستند که از شش  TMتشکیل
شــده و در بســیاری از بافتهای بدن مشاهده
میشــوند [ ]23مهمترین عملکرد این کانالها
در حسگری بینایی ،شــنوایی و المسه است و
در برابر طیف وســیعی از محرکهای شیمیایی
و فیزیکی (نظیر تغییــر  ،pHنور ،دما ،تغییرات
فشار اسمزی) به خوبی واکنش میدهند [.]24
در بخــش ( ،)1-5عملکــرد ایــن کانالها در
حسگری امواج صوتی بیان شده است.
کانالهای یونیTRP17

۳
عالوه بر ابهامات موجود در مورد نحوهی تغییر
آرایش مارپیچهای دیوارهی کانال ،نحوهی انتقال
نیرو به این مارپیچها در فرایند تحریک و اعمال
یــک نیروی خارجی نیز مورد بحث و بررســی
جدی است .این که نیروی خارجی اعمال شده
به سلول به چه صورت به تنش تبدیل میشود،
به چ ه واسطهای به اجزاء دیوارهی کانال میرسد
و ایــن انتقال با چه شــدت و مدت زمان اثر به
کانالها وارد میشود ،توجه بسیاری از محققان
را به خود جلب کرده و آنها را وادار به پیشنهاد
مکانیزمهای متنوعی در این باره کرده است.
یکی از این مدلهای بازوبســت که برای طیف
وســیعی از کانالهای یوکاریوت و پروکاریوت
۱۹
پیشــنهاد شــده [25 ,1و ]27مــدل دوالیه
(غشا) اســت .به عبارتی نیروی خارجی اعمالی
از طریق بستر دوالیهی لیپدی به پروتئینهای
دیوارهی کانال رســیده و تغییر مســاحت و یا
تغییر ضخامت ناحیهی آبدوســت (گروههای
مدلهای با ز و بست ۱۸کانالهای MS
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 ۴روشهای مطالعهی رفتار کانالها
 ۱. ۴روشهای آزمایشگاهی

یکــی از پرکاربردترین روشهای مطالعه رفتار
کانالهای  ،MSروش پاربند ۲3اســت .اســاس
ایــن روش الکتروفیزیولوژیکی ،محصور کردن
بخشی از ســلول (پار) در یک پیپت شیشهای
و اعمــال فشــار منفــی (مکش) و یــا مثبت
(دمش) به آن اســت (شــکل -3الف) .با توجه
به هندســهی پار و اتصال میــان پار و دیوارهی
شیشــهای پیپت ،نتیجهی فشار اعمالی ،توزیع
تنش مکانیکی در پچ و فعالیت کانالهاست که
با تغییرات مقاومت سیســتم ،جریان عبوری از
کانالها قابل اندازهگیری خواهد بود .سیســتم
اندازهگیــری تغییرات مقاومت و جریان در طی
فرایند آزمایش در شــکل (-3ب و -3ج) نشان
داده شده است .مشاهده و ثبت تغییرات لحظه
به لحظه ،امکان بررســی اثر چند رژیم نیرویی
مختلف ،بررسی گزینشگری کانالها با استفاده
از محلولهــای یونی متنوع بــا موالریته قابل
تنظیم در پیپت و باالخره توانایی مشــاهدهی
جریان تککاناله در آزمایش از مزایای عمدهی
این روش به شــمار میآید .روشن نبودن نحوه
توزیع تنش در پچ ،تغییرات قابلتوجه ساختار
سلول در حین آزمایش (به عنوان مثال تغییرات
اساسی در رشتههای اسکلت سلولی قشری پچ و
حتی جدایش میان غشا و بخش  )CSKو روشن
ت دقیق کانال (حالت باز ،بســته و یا
نبودن حال 
میانی) ،نتیجهگیریهای برگرفته از مشاهدات
ایــن آزمایشها را تا حــدی دچار چالش کرده
و بحثهای فراوانی را بــه خود اختصاص داده
است [ .]17-15یکی دیگر از روشهای مطالعه
ســاختار و رفتــار کانالهای  ،MSاســتفاده از
روشهای طیفســنجی نظیــر  EPRو FRET
اســت .این روش مطالعه ،اطالعات سودمندی
در مورد نحوهی آرایــش مارپیچهای پروتئینی
دیوار ه کانال و مســیر تغییــرات آنها در طی
فرایند تحریک در اختیار محقق میگذارد [.]31
 ۲. ۴روشهای محاسباتی و تحلیلی
مدت زمان بسیار کوتاه فرایند بازو بست کانال
(میکروثانیــه) و جریان عبــوری خیلی ضعیف
از کانــال (پیکو آمپر برای جریــان تککاناله)،
محققــان را بــه روی آوردن به دیگر روشهای
مطالعاتی نظیر روشهای شبیهسازی دینامیک

مولکولی ( ]3۲،3۱[ )MDو روشهای مدلسازی
ساختاری مبتنی بر مکانیک محیطهای پیوسته
[ ]35-33تشــویق نموده اســت .به کمک این
روشها ،میتوان در مــورد نحوهی توزیع نیرو
در ســلول ،مکانیزم دقیق باز و بست ،تغییرات
ســاختاری مارپیچهای دیواره کانال از وضعیت
حالت بســته به حالت باز اطالعات سودمندی
کسب نمود.
 ۱.۲ .۴مطالعهرفتارکانالبهکمکشبیهسازی
دینامیک مولکولی

بــا توجه به رژیم پیکونیوتنــی نیرو در فرایند
بــاز و بســت و همچنیــن مدت زمان بســیار
کوتاه ایــن فراینــد (کمتــر از میلیثانیه) ،به
کارگیــری روشهای شبیهســازی تنها گزینه
بررســی رفتار مکانیکی کانــال و مکانیزمهای
پیشــنهادی بــرای فعالیت آن اســت .از طرف
دیگــر ،مشــاهده عملکرد و خــواص مکانیکی
اجــزاء کانال به صورت مســتقل ،میزان نیروی
تحمل شــده توســط هرآلفا هلیکس در طول
فرایند باز و بســت ،تغییــرات احتمالی خواص
مکانیکــی اجزاء در محیطهــای مختلف (آب،
غشــاء و غیره) ،متفاوت یا یکسان بودن خواص
مکانیکی اجزاء مشــابه کانال در همولوگهای
آن و غیره نیز به کمک شبیهســازی دینامیک
مولکولی قابل دســتیابی است [ .]37 ,36باید
توجه داشــت که به عنوان مثال ،برای بررسی
پدیدهی انحناهای موضعی ،نیازمند شبیهسازی
پارهای از غشای ســلول حداقل به شعاع 100
نانومتر هســتیم .از آنجایی که در مدلســازی
مولکولی چنین سیســتمی
تمام-اتم دینامیک
ِ
تعداد اتمهای سیستم بالغ بر بیست میلیون اتم
میشــود (یعنی بیش از  100برابر سیستمهای
شبیهسازی مرسوم و قابل انجام با ابررایانههای
حال حاضر) ،اســتفاده از روشهای مدلسازی
درشــتدانه و یا مدلســازی مکانیک پیوسته
اجتنابناپذیر خواهد بود .الزم به ذکر است که
اگرچه قدرت روشهای شبیهســازی دینامیک
مولکولی درشــتدانه در بیان جزئیات بیش از
روشهای مدلســازی مکانیک پیوسته است،
اما ســرعت انجام و توان محاسباتی الزم برای
انجــام روش اخیر به هیچوجه قابل مقایســه با
روش دینامیک مولکولی نیســت .به عبارتی ،با
درنظر گرفتن این نکته که زمان موردنیاز برای
شبیهسازی فرایند گشــودگی کامل کانالهای
یونی در مقیاس میلیثانیه گزارش شــده است
[ ،]39 ،38بهکارگیری روشهای مدلســازی
ســاختاری مبتنی بــر مکانیــک محیطهای
پیوسته ،گزینهی بســیار مناسبی برای مطالعه
این موضوع محسوب میشود.
 ۱. ۲.۴مدلســازی کانال و غشای سلول به
کمک روش المان محدود

مطالعــه رفتار دیــواره ســلول در انحناهای

شکل  .3بررسی فعالیت کانالها در آزمایش پاربند .الف) شماتیک پارهی سلول ،یونهای محلول
پیپت و نحوهی اتصال پاره با دیوارهی پیپت در طی فرایند اعمال فشار منفی (مکش)؛ ب) سیستم
ثبت تصاویــر و اندازهگیری تغییرات مقاومت و جریان در طی فراینــد آزمایش [ ]40ج) افزایش
مرحلهبهمرحلهی مقدار مکش در پیپتی با قطر  3/46میکرومتر تحت گامهای مکشی  -25تا -75
 mmHgاز حالت استراحت (بدون مکش) تا پارگی (لیز) سلول .د) جریان عبوری (خطوط سیاه) از
کانالهای  G22S-MscL-cGFموجود در غشای سلول برای گامهای مختلف فشار (خطوط قرمز)
نشان داده شده است [.]41

بسیار شدید ،عالوه بر حوزه فعالیت کانالهای
مکانوسنســیتیو ،بســیاری از فرایندهــای
فیزیولوژیــک ســلول همچــون فرایندهــای
اندوسیتوز ،اگزوســیتوز و تقسیم سلولی را نیز
شامل میشود .بنابراین ،ارائه مدلی کارامد که از
یک طرف فاقد محدودیتهای توان محاسباتی
الزم برای انجام (همچون شبیهسازی دینامیک
مولکولــی) بــوده و از طرف دیگــر دقت الزم
برای پیشبینــی و تحلیل رفتــار مجموعه را
داشــته باشد ،به مطالعه کانالها کمک فراوانی
میکنــد .با چنین تحلیلی ،به راحتی و با دقت
کافی میتوان در دو حوزه مهم و تأثیرگذار در
فعالیت کانالها به مطالعه و بررسی پرداخت:
 1نقش انحنای موضعی (لــوکال) در فعالیت
کانال
 ۲بررسی همزمان اثر انحنای موضعی و طول
ناهمسانی آبدوستی پروتئین و غشاء
برای بررســی پدیــدهی انحناهــای موضعی

(شــکل  -4الف) ،نیازمند شبیهســازی پارهای
از غشای ســلول حداقل به شعاع  100نانومتر
هســتیم .از آنجایی که در مدلسازی تمام-اتم
مولکولی چنین سیســتمی تعداد
دینامیــک
ِ
اتمهای سیســتم بالغ بر بیســت میلیون اتم
میشود (یعنی بیش از  100برابر سیستمهای
شبیهسازی مرسوم و قابل انجام با ابررایانههای
حال حاضر) ،اســتفاده از روشهای مدلسازی
درشــتدانه و یا مدلســازی مکانیک پیوسته
اجتنابناپذیر خواهد بود.
در حوزهی نانو و مکانیک مولکولی ( ،)MMانواع
مختلفی از المانهــای حجم معادل ()RVE24
بــرای مطالعه رفتار ســاختارهای گوناگون به
طور وســیع مورد اســتفاده قرار گرفته است
[ .]44-42 ,34در نرمافزارهــای المان محدود
به طور خاص ،اولین و مهمترین قدم در تعریف
چنین المانی ،مشخص کردن خواص مکانیکی
آن بر اساس بیشترین ســازگاری با رفتارهای
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مقاالت

الف
حالت اولیه
غشاء سلول
LPC

لیزوفسفاتیدیل کولین

ب

انحنای موضعی و خمش
غشاء سلول
ناهمگونی ناهمگونی ناهمگونی
منفی
صفر
مثبت

کانال را به خوبی در اختیار ما میگذارد [.]35
یکی از قابلیتهای ممتاز این رهیافت این است
کــه به کمک مدل المان محدود ارائه شــده و
به ســادگی میتوان میزان غلظت مورد نیاز از
ادخال گونههای خارجی به یکی از تکالیههای
داخلی یا بیرونی غشــا به منظور ایجاد انحنای
موضعی دلخواه را محاسبه نمود (شکل -4ب).
ضخامت این المان حجم معادل بر اساس شعاع
ژیراسیون هلیکس 5 ،آنگستروم و پروفیل اولیه
حفره درون کانال براســاس دادههای مولکولی
مربوط به کانال در دیترجنت به کمک نرمافزار
 ]45[ HOLEبه دســت آمده اســت (شــکل
-4ب).
 ۵اهمیتبررسیرفتارکانالهادرمکانوتراپی
و رسانش ایمن دارو

ج

فشار

تنش

خمش رو به بیرون

کشش

تنش
خمش رو به داخل

شکل  .4تحلیل المان محدود برای بررسی فعالیت کانال در انحناهای موضعی .الف) انحنای موضعی
ناشی از ادخال لیپیدهای مخروطی لیزوفسفاتیدیلکولین در الیهی بیرونی غشا ب) مدل پیوسته
کانال  Msclدرون غشا .بخش غشای سلول از یک الیهی االستیک برای زنجیرههای هیدروکربنی
آبگریز و دو الیهی دیگر برای نواحی آبدوست گروههای فسفات باال و پایین غشا تشکیل شده
است .برای بررسی طول ناهمسانی آبگریزی ،سه فسفولیپید  POPCبا طول رنجیره هیدروکربنی
مختلف  di-10:0 ،di-16:0و  di-24:1به ترتیب برای تولید ناهمسانی آبگریزی مثبت ،ناهمسانی
صفر و ناهمسانی آبگریزی منفی بین کانال و غشا مدل شده است [ .]35ج وابستگی تنش توزیعی
به فاصله  zاز صفحه میانی غشا در خمش حاصل از انحناهای موضعی [.]41

شکل  .5سلولهای مویین در گوش درونی .الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMاز
دست ه سلولهای مویین و ب) شماتیکی از مکانیزم عملکرد کانال [.]7

بیولوژیک پروتئین و محیط پیرامون آن است.
برای مدل کردن غشا ،از یک سه الیه (متشکل
از یک الیه برای زنجیرههای هیدروکربنی لیپید
و دو الیهی دیگر برای نواحی گروههای فسفات
باال و پایین غشــا) استفاده شــده است .مدل
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کردن نواحی آبدوســت گروههای فسفاتی و
ناحیه آبگریز مرکزی غشا ،به عنوان الیههای
مجزا با خواص مکانیکی متفاوت ،امکان بررسی
نقــش ضخامتهای متفاوت لیپید و تأثیر عدم
تطابــق آبگریزی غشــا و پروتئین بر فعالیت

حیاتی بودن حــوزهی مطالعــات کانالهای
یونی از این جهت درک میشود که اکثر رفتار
بیولوژیکی موجودات زنده بهطور مســتقیم با
این کانالها در ارتباط است .حضور این کانالها
برای شــنوایی ،بینایی ،حس المســه ،رشــد
استخوان ،تنظیم فشــار خون ،رشد ماهیچهها
ضروری بــوده [ ]46 ,1و ضعــف عملکرد این
کانالهــا ،یکی از دالیل اصلی برو ز هایپرتروفی
و بینظمی ضربان قلب ،ضعف شنوایی ،تحلیل
عضــات ماهیچــهای ،بیماریهــای مجاری
ادراری ،رشــد تودههای ســرطانی و اختالالت
عصبی اســت [ .]47شناخت ســاختار و رفتار
دقیق این کانالها ،عالوه بر شناسایی و درمان
بیماریها ،نقش ســازندهای در حوزهی ساخت
ماهیچههــا و بافتهای مصنوعــی و همچنین
رسانش و رهاسازی دارو در بافت هدف خواهد
داشت.
 ۱. ۵نقش کانالهای  MSدر شنوایی
ش درونی 25حســاسترین عضو حسی بدن
گو 
انســان اســت [ ]4که بهشــدت به تحریکات
مکانیکی ناشــی از امواج صوت حســاس است.
این امواج مکانیکی بهوســیله گوش خارجی و
شــنوایی گوش میانی به ناحیه
با عبور از کانال
ِ
گوش درونی که محل اصلی ادراک صدا است،
میرسد .تحریکهای مکانیکی در محیط اطراف
گوش (صوت و یا گرانش) ،باعث تغییرشکلهای
بسیار کوچک در استروسیلیا26های موجود یک
دستهی مویین 27در ســلولهای مویین گوش
درونی میشــود .تغییر شــکل استروسیلیاها
28
منجر به کشــیده شــدن طناب (لینک)های
کوچک موجود بین استروسیلیاهای مجاور که
از محل دهانهی کانال به هم متصل شــدهاند،
شــده و در نتیجه به باز شدن این دریچههای
یونــی در خالل این فرآیند میانجامد (شــکل
 .)5در این هنگام شارش نسبتا سریع یونهای
کلســیم منجر به عبور کامل آنهــا از کانال و
در نتیجه مخابره سیگنال از طریق این کانالها

خواهد شد.
تاکنون پیشنهادهای متفاوتی برای انجام عمل
باز و بســت فنرماننــد و درنتیجه عبور یون در
ســلول ارائه شده است .با اســتفاده از نتایج به
دســت آمده از مطالعات دقیق میکروسکوپی،
اولین عضوی که در عمل بازو بست فنری کانال
دخیل اســت ،طنابها یا لینکهــای اتصالی
اســت که هر دو استروســیلیای مجاور هم در
یک دســتهی مویین را به هــم متصل نموده
اســت .با توجه به خواص مکانیکی این اعضاء،
عم ً
ال احتمــال فنری عمل کردن این اتصال در
فرآیند گیتینگ کم اســت؛ چرا که در مقایسه
با بــار اعمالی الزم جهت تحریک ســلولهای
مویین (پیکونیوتن) ،این اتصاالت بســیار سفت
و صلب خواهند بــود [ .]48اهمیت تحقیقات
بــر روی مکانیزم عمل کــردن کانالهای MS
وقتی پررنگتر میشود که به آمار سال 2004
از ســوی سازمان جهانی سالمت ( )WHO29در
حوزه شنوایی منتشر شــده است ،توجه شود.
طبــق آمارهای رســمی این ســازمان در این
ســال ،بیش از  275میلیون نفر از مردم جهان
درگیر اختالالت شــنوایی در سطح متوسط تا
پیشرفته هســتند که حدود  80درصد از آنها
در کشورهای با درآمد کم و متوسط قرار دارند
[.]49
 ۲. ۵بافتسرطانیوارتباطکانالهایMSباآن
در بخــش ( )3اهمیت درک صحیح مدل باز و
بست (کمند ،دوالیه و یا هیبرید) و اجزاء تأثیر
گــذار در آن به نقش خواص مکانیکی ماتریس
خارج ســلولی ( )ECMبر بافت سرطانی ارجاع
دادهشــد .افزایش سفتی  ECMدر یک سلول،
میتواند در اثر الیافی شــدن یک بافت و یا در
پاســخ به افزایش کشــش در اســکلت سلولی
صورت پذیرد که در این شــرایط ،احتمال بروز
جهشهای ژنتیکی و در نتیجه تولید سلولهای
ســرطانی افزایش خواهد یافــت [ .]7افزایش
ســفتی اولیه  ECMبهوسیله فوکال ادهژن30ها
احساس میشوند و ســپس با استفاده از سایر
اجزای درون ســلولی ماننــد اینتگرین31ها ،در
خالل یک لــوپ با بازخورد مثبت ،بر ســفتی
 ECMافزوده میشــود و به اینترتیب موجبات
شکلگیری تومور فراهم میشود .بهعنوان مثال
در ســلولهای سرطان سینه ،با افزایش ،ECM
عمل انقباض سلولی و تکثیر سلول با هم صورت
میپذیــرد که این عامل میتوانــد باعث ایجاد
فنوتیپ32های سرطانی غیرقابلتمایز با قابلیت
تکثیر باال در ســلولهای قسمت بیرونی سینه
و ایجاد تومور در این ناحیه شــود [ .]7با این
تفسیر ،اگر مدل غالب باز و بست (کمند ،دوالیه
و یا هیبرید) کانالهای  MSدر سلولهای معین
از یوکاریوتها مشــخص شود ،نحوهی فعالیت
کانالها در ســلولهای سرطانی روشنتر شده
و بنابراین امکان ســنتز داروهای هدفمند برای

اعمال
میدان مغناطیسی

باز شدن کانال و رهایش دارو
داروی بلوری
در محلول آبی

نانو ذره
سوپرپارامگنتیگ

لیپوزوم

شــکل  .6تعبیه کانال  MscLبه عنوان یک نانودریچه برای رهایش دارو از لیپوزم .اعمال میدان
مغناطیسی به سیستم حامل دارو ،ذرات مغناطیسی با ابعاد متوسط کمتر از  7نانومتر که به مناطق
موثر در فعالیت کانال پیوند خورده اند را جابجا کرده و با باز شدن حفره  10نانومتری کانال ،داروهای
بارگذاری شده در لیپووزم به بافت هدف رسانده میشوند.

تحت الشــعاع قــراردادن اجــزاء تأثیرگذار در
بازوبست کانال فراهم شده و به نوعی شاید بتوان
بر رشد و تکثیر این سلولها غلبه کرد .به عنوان
مثال ،طبق نتایجی که از مدلســازی و مطالعه
رفتار کانال و ساختارهای پیرامونی آن به روش
المان محدود ( )FEMبهدست آمده است[،]50
دریافت میشــود که تحت یک نیروی تحریک
یکسان ،میزان تغییر کنفورماسیون کانال برای
مــدل کمند و مدل دوالیــه از نقطهنظر انرژی
تفاوت قابل مالحظهای دارد .امید است نتایجی
از این دست بتوان راهحلی برای تشدید فعالیت
کانالها از طریق دســتکاری خواص مکانیکی
بخش خارج سلولی بافت سرطانی ارائه نمود.
 ۳. ۵نانودریچهها ۳۳و رســانش و رهاسازی
ایمن دارو

اســتفاده از نانوکانالهای یونــی  ،MscLافق
جدیدی بــرای حل مشــکل رهاســازی دارو
34
در سیســتمهای رســانش دارو لیپوزمــال
گشــوده اســت .با توجه به ابعــاد حفرهای که
این نانوکانالها دارنــد (در حدود  10نانومتر)،
به راحتی میتواننــد دارو و حتی پروتئینهای
کوچــک را از درون خود عبوره داده و مشــکل
رهاسازی کنترل از راه دور داروهای حمل شونده
در ساختارهای لیپوزومال را مرتفع سازند .بدین
منظور ،ایــن بیومولکولها در دیــواره لیپوزوم
به عنوان یک نانودریچه یا شــیر کنترل تعبیه
میشــود .برای فعال کــردن کانالها ،میتوان
ذارت سوپرپارامغناطیســی همچون CoFe2O4

را به گروههــای عاملی مســتقر در دامنههای
تأثیرگذار در باز و بســت کانال  Msclپیوند داد
و پس از این ،هر جا و هر موقع که نیاز شــود،
با اعمال میدان مغناطیســی فرایند گشودگی
کانــال و رهاســازی دارو را کنترل نمود [.]51
در شکل ( ،)6شــماتیکی از مکانیزم گشودگی
نانودریچــه و رهاســازی دارو از محیط درونی
لیپوزوم به خارج از آن نشان داده شده است.
 ۶نتیجهگیری
وظیفه نانوکانالهای زیســتی فعال شــونده با
تحریــک مکانیکی ( )MSCsکه به طور طبیعی
در بسیاری از گونههای تکسلولی و چندسلولی
وجــود دارد ،دریافــت و انتقال ســیگنالهای
مکانیکی به محیط درون سلولی و ایفای نقش
اساسی در حسگری فشار ،لمس ،شنوایی ،تنظیم
فشــار خون ،رشد ماهیچه است .روشنتر شدن
ساختار و نحوهی عملکرد این کانالها و آگاهی
از نقــش اختصاصی هر یک از اجزاء در فعالیت
کانال ،موجب روشــن شدن بیشــتر مکانیزم
تحریــک و نحــوه فعالیت کانالها شــده و به
گسترش دانش در حوزهی درمان میانجامد .با
توجه به حساسیت و تحریکپذیری این کانالها
نســبت به طیــف گســتردهای از محرکهای
مکانیکی ،این امکان وجــود دارد که در آینده
نــه چندان دور ،روشهای بهتر و ســازگارتری
برای کنترل فعالیت کانالها و رهاســازی کام ً
ال
هدفمند و ایمــن دارو از این نانودریچهها مورد
استفاده قرار گیرد.
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