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 چکیده
، در چرخه متابوليسم سلول بارها DNA. عبور بيوپليمرهايی همچون پروتئين و شلوغی در متابوليسم آن نقش به سزايی دارد اين ی بسيار شلوغ است کهسلول محيط  

شلوغی بر زمان عبور  ن ذرات، تأثيردر تقريب حرکت ديناميکی اي هايی يکسان و با شعاع محدود،رهشوند. در اين نوشتار با مدل کردن شلوغی با استفاده از کتکرار می
شود. همچنين تأثير طول کانال را مورد مطالعه میی جاذبه و دافعه به صورت مدل سازی تئوری بررسی هاکنشبرهميی با هاپليمر و وابستگی آن به طول برای کانال

 دهيم.قرار می

 
The effect of polymer and nanopore interactions on the passage of polymer through the 

channel using crowding 
Abdolvahab, Rohollah1; Rajabi, Nasim 

 
1 Department of Physics, Iran University of science and technology, Tehran,  

 

Abstract 
 

  Cells have a crowded environment and crowding has an important effect on its metabolism. Translocation of 

biopolymers such as protein and DNA; is repeated frequently in the cell’s metabolism cycle. In this paper by a 

model of  crowding with the dynamic motion approximation that uses uniform spheres with limited radius; We 

study the effect of the crowding on the translocation time of the polymer and its dependence on the length of 

channels with attractive and repulsive interactions,. We also consider the effect of the length of the channel. 

   

 

 مقدمه
در اکثر فرآيندهای زيست های زيستی از نانو حفره هاعبور بيوپليمر  

 اهی هسته، عبور پروتئينهااز ميان حفره RNAمانند عبور  ختیشنا

توسط ويروس  RNAی غشاءها و همچنين تزريق هااز ميان کانال

اهميت اين پديده عالوه بر  .[1-2]گرددمیبه سلول ميزبان مشاهده 

در متابوليسم سلول در موجودات زنده، فرايند عبور پليمر از 

دارای اهميت فراوانی در بيوتکنوژی است. از کاربردهای  هانانوحفره

توالی يابی ، و نيز [3]کنترل شده  دارو رسانیتوان به میمهم آن 

 ، اشاره نمود.DNA [4]سريع و ارزان 

و  هاريبوزوم همچونيی هاماشينی فراوان، هاوجود اندامك  

ی مختلف در سيتوپالسم سلول، اين محيط را به محيط هاتئينوپر

 بسيار شلوغی تبديل نموده است.

کارهای تئوری زيادی در زمينه عبور با تأکيد بر جزئياتی چون بر  

، صورت گرفته [7]و ساختار پليمر  [6-5]همکنش پليمر و نانوحفره

است اما جنبه ای که توجه کمی به آن معطوف شده است اثر شلوغی 

 بر ديناميك عبور است. 

تئوری  یهابه منظور محاسبه زمان عبور پليمر در اثر شلوغی تقريب  

. ما در اين نوشتار به دنبال بدست آوردن زمان اندگوناگونی ارائه شده

کی ری و با تقريب ذرات ديناميعبور پليمر از نانوحفره به صورت تئو



 

در  هاهستيم.  در اين تقريب شلوغی با ذراتی مشابه که ديناميك آن

 برابر عبور پليمر بسيار سريع تر است مدل می شود.

در ادامه پس از معرفی مدل ضمن  بررسی تأثير طول کانال و   

 آن با پليمر بر زمان عبور، به مرور نتايج می پردازيم. کنشبرهم

 

 دل سازی م
که به  ،rيی يکسان به شعاع هاذرات ايجاد کننده شلوغی را کره  

ϕی حجمی هاترتيب با غلظت
𝑙

ϕو  
𝑟

در سمت چپ و راست  ،

پليمری تشکيل  (.1در نظر بگيريد)مطابق شکل  اندديواره قرار گرفته

انرژی آزاد ناشی از . مونومر در حال عبور از ديواره است Nشده از 

 ،در سمت راست مونومر از پليمر را در ميان شلوغی 𝑛𝑟قرار گرفتن 

به صورت زير  [9-8]   1می توان با استفاده نظريه ذره مقياس شده

 نوشت:
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(1) 
 در رابطه فوق برابر طول کوهن برای پليمر در حال عبور است. 𝑙که 

 کنشبرهمبرابر طول يك مونومر و انرژی  𝑛𝑊اگر طول ديواره را 

بگيريم، انرژی آزاد پليمر را در حالتی که  𝐸آن با پليمر را برابر 

بخشی از آن در سمت راست و بخشی از آن در سمت چپ ديواره 

 نوشت: است می توان به شکل زير

 
𝐹𝑐
𝑡𝑜𝑡(𝜙𝑟, 𝑛𝑟) = 𝐹𝑐(𝜙𝑙 , 𝑛𝑙) + 𝑛𝑊𝐸 

          +𝐹𝑐(𝜙𝑟, 𝑛𝑟)   (2)                                    
 

 حلرا با استفاده از سمت چپ به سمت راست زمان عبور پليمر 

می توان به صورت زير بر حسب انرژی آزاد  پالنك-معادله فوکر

 :[10]نوشت

 

                                                 
1 Scaled particle theory 

𝜏 =
𝑙2

𝐷
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در اين رابطه ثابت پخش مؤثر پليمر از درون حفره است. زمان  𝐷که 

ی اين نوشتار بر اساس اين معادله بدست هاعبور رسم شده در شکل

 .اندآمده

با توجه به شرايط مرزی انعکاسی در ابتدا  دقت کنيد که اين معادله

 .[10]ته شده استشو جاذب در انتها نو

 5-ميان کانال و مونومرهای پليمر از  کنشبرهمدر اين مقاله انرژی 

از  هاداده شده است. همچنين شلوغی، تغيير 𝑘𝐵𝑇در مقياس  5تا +

در واحد طول  25تا  5. طول کانال نيز از اندتغيير کرده 0.5تا  0

 .اندفاصله دو مونومر تغيير کرده

 

 
از سمت چپ ب سمت راست حرکت  پليمر: پيکربندی شماتيك مسأله: 1شکل 

 است. 𝜙𝑟 و در سمت راست، 𝜙𝑙 غلظت شلوغی ها در سمت چپ، کد.می

 

 بحث و نتایج
𝐸 کنشبرهمنشان می دهد، برای انرژی  2چنان که شکل    = −1 

و بدون شلوغی در سمت چپ، زمان عبور با افزايش طول پليمر 

 ی کم بههاابد. هر چند اين افزايش زمان برای شلوغیيافزايش می

ی بيشتر سرعت افزايش با هاصورت توانی است، برای شلوغی

 شود.میافزايش طول بيشتر 

L 

𝝓𝒍 𝝓𝒓 



 

 
ی با کانال طول پليمر برایزمان عبور پليمر از نانوحفره بر حسب نمودار : 2شکل

𝐿طول  = 𝐸 کنشبرهمانرژی و  10 = در حالی که شلوغی در سمت  1−

 .اندچپ و جود ندارد را برای مقادير متفاوت شلوغی در سمت راست رسم شده

 شکل داخلی بزرگ شده بخشی از شکل اصلی است.

 

تا  L=5ی متفاوت هايی با طولهازمان عبور را برای کانال 3شکل   

𝐿 = هنگام نبودن شلوغی، برحسب طول پليمر رسم ، و برای 25

 کنشبرهمشود هنگامی که انرژی میچنان که مشاهده  نموده است.

طول  با پليمر ندارد، افزايش کنشبرهممثبت است و کانال تمايلی به 

انجامد. در نقطه مقابل هنگامی که میبه کاهش افزايش زمان عبور 

 د، افزايش طول به کاهش زمانبا کانال دار کنشبرهمپليمر تمايل به 

 یهاانجامد که البته بسيار جزئی است و تنها برای طولمیعبور 

 کوچك قابل توجه است.

طول پليمر، هنگامی که زمان عبور پليمر از نانوحفره بر حسب نمودار : 3شکل

ال در شکل با شلوغی وجود ندارد برای مقادير مختلف طول کانال رسم شده است.

𝐸 کنشبرهمانرژی  = 𝐸و در شکل پائين  1+ = شکل داخلی  است. 1−

 نمودار پائينی، بزرگ شده بخش ابتدائی نمودار اصلی است.

 

 
ی مختلف و هاعبور پليمر بر حسب طول را برای انرژی : نمودار زمان4شکل

 هنگام نبود شلوغی رسم شده است.

 

انجامد و میدافعه بيشتر کانال به  کنشبرهمافزايش مثبت در انرژی 

شود. اين در حالی است که با میباعث افزايش زياد زمان عبور 

 جاذبه با پليمر زمان عبور تغيير کنشبرهمافزايش تمايل کانال به 

 .را مالحظه کنيد( 4)شکل دهدمیقابل مالحظه ای نشان ن

ی بلند جالب و قابل توجه است. هارفتار در شلوغی بويژه برای طول

ی کوچك زمان عبور پليمر هادهد، در طولمینشان  5چنان که شکل 

يابد. همچنين افزايش شلوغی سمت میبا افزايش طول آن افزايش 

 10هزار و  8ی هاانجامد. اما در طولمیراست به افزايش زمان عبور 

دهد میوابستگی ای به طول پليمر از خود نشان نهزار، زمان عبور 

𝐸ی با دافعه کنشبرهمی هاو حتی در انرژی = ، کاهش نيز 1−

هر چند اين عدم وابستگی در هنگام شلوغی در برخی  دهد.مینشان 

، طبق دانش ما کاهش زمان برای [5]قبال نيز ديده شده است هاناحيه

 شود.میاولين بار است که ديده 

 
عبور پليمر بر حسب طول را برای شلوغی ثابت در سمت  نمودار زمان :5شکل

ی جاذبه و دافعه رسم شده های متغير سمت راست و برای انرژیهاچپ و شلوغی

𝐸است. خط ممتد مربوط به انرژی دافعه  = مربوط به انرژی  هاو خط چين 1+

𝐸دافعه  = هستند. شکل سمت راست بزرگ شده بخش سمت راست  1−

 ر سمت چپ است.نمودا

 

 نتیجه گیری



 

و دافعه يا جاذبه بودن آن کامال  کنشبرهمپليمر نسبت به انرژی   

 احتمال بيشتر و ديواره به رپليمانرژی جاذبه ميان حساس است. 

در مقابل، دفع  .انجامدحضور پليمر در کانال و عبور سريعتر آن می

پليمر توسط ديواره عبور پليمر را از حفره سخت تر و آن را کند تر 

يابد. هر چه طول کانال بيشتر باشد تأثير آن نيز افزايش می نمايد.می

دافعه کامال در  کنشبرهمويژه در هنگام ب تغيير طول، ،در نتيجه

اين تأثير در مورد افزايش و يا کاهش زمان عبور مؤثر است. 

 کم است. یهای جاذبه اندک و محدود به طولهاکنشبرهم

در هنگام شلوغی در هر دو سمت ديواره، تغيير زمان عبور پليمر از 

نانوحفره بر حسب طول کامال به طول آن وابسته است. در برخی 

تواند محو و در موارد معدودی حتی میاين وابستگی به طول  هاطول

 معکوس شود.
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