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چکیده
سلول محيطی بسيار شلوغ است که اين شلوغی در متابوليسم آن نقش به سزايی دارد .عبور بيوپليمرهايی همچون پروتئين و  ،DNAدر چرخه متابوليسم سلول بارها
تکرار میشوند .در اين نوشتار با مدل کردن شلوغی با استفاده از کرههايی يکسان و با شعاع محدود ،در تقريب حرکت ديناميکی اين ذرات ،تأثير شلوغی بر زمان عبور
پليمر و وابستگی آن به طول برای کانالهايی با برهمکنشهای جاذبه و دافعه به صورت مدل سازی تئوری بررسی میشود .همچنين تأثير طول کانال را مورد مطالعه
قرار میدهيم.
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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
عبور بيوپليمرها از نانو حفرههای زيستی در اکثر فرآيندهای زيست
شناختی مانند عبور  RNAاز ميان حفرههای هسته ،عبور پروتئينها
از ميان کانالهای غشاءها و همچنين تزريق  RNAتوسط ويروس
به سلول ميزبان مشاهده میگردد[ .]2-1عالوه بر اهميت اين پديده

وجود اندامكهای فراوان ،ماشينهايی همچون ريبوزومها و
پروتئينهای مختلف در سيتوپالسم سلول ،اين محيط را به محيط
بسيار شلوغی تبديل نموده است.
کارهای تئوری زيادی در زمينه عبور با تأکيد بر جزئياتی چون بر
همکنش پليمر و نانوحفره] [5-6و ساختار پليمر ] ،[7صورت گرفته

در متابوليسم سلول در موجودات زنده ،فرايند عبور پليمر از

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

نانوحفرهها دارای اهميت فراوانی در بيوتکنوژی است .از کاربردهای

بر ديناميك عبور است.

مهم آن میتوان به دارو رسانی کنترل شده [ ،]3و نيز توالی يابی
سريع و ارزان  ،]4[ DNAاشاره نمود.

به منظور محاسبه زمان عبور پليمر در اثر شلوغی تقريبهای تئوری
گوناگونی ارائه شدهاند .ما در اين نوشتار به دنبال بدست آوردن زمان
عبور پليمر از نانوحفره به صورت تئوری و با تقريب ذرات ديناميکی

هستيم .در اين تقريب شلوغی با ذراتی مشابه که ديناميك آنها در
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برابر عبور پليمر بسيار سريع تر است مدل می شود.
در ادامه پس از معرفی مدل ضمن بررسی تأثير طول کانال و
برهمکنش آن با پليمر بر زمان عبور ،به مرور نتايج می پردازيم.

که 𝐷 در اين رابطه ثابت پخش مؤثر پليمر از درون حفره است .زمان
عبور رسم شده در شکلهای اين نوشتار بر اساس اين معادله بدست
آمدهاند.

مدل سازی

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

ذرات ايجاد کننده شلوغی را کرههايی يکسان به شعاع  ،rکه به

و جاذب در انتها نوشته شده است[.]10

ترتيب با غلظتهای حجمی 𝑙 ϕو 𝑟 ،ϕدر سمت چپ و راست

در اين مقاله انرژی برهمکنش ميان کانال و مونومرهای پليمر از 5-

ديواره قرار گرفتهاند در نظر بگيريد(مطابق شکل  .)1پليمری تشکيل

تا  5+در مقياس 𝑇 𝐵𝑘 ،تغيير داده شده است .همچنين شلوغیها از

شده از  Nمونومر در حال عبور از ديواره است .انرژی آزاد ناشی از

 0تا  0.5تغيير کردهاند .طول کانال نيز از  5تا  25در واحد طول

قرار گرفتن 𝑟𝑛 مونومر از پليمر را در ميان شلوغی در سمت راست،

فاصله دو مونومر تغيير کردهاند.

می توان با استفاده نظريه ذره مقياس
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که 𝑙 در رابطه فوق برابر طول کوهن برای پليمر در حال عبور است.

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

اگر طول ديواره را 𝑊𝑛 برابر طول يك مونومر و انرژی برهمکنش

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

آن با پليمر را برابر 𝐸 بگيريم ،انرژی آزاد پليمر را در حالتی که
بخشی از آن در سمت راست و بخشی از آن در سمت چپ ديواره
است می توان به شکل زير نوشت:
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زمان عبور پليمر از سمت چپ به سمت راست را با استفاده حل
معادله فوکر-پالنك می توان به صورت زير بر حسب انرژی آزاد
نوشت[:]10

1

Scaled particle theory

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

و بدون شلوغی در سمت چپ ،زمان عبور با افزايش طول پليمر
افزايش میيابد .هر چند اين افزايش زمان برای شلوغیهای کم به
صورت توانی است ،برای شلوغیهای بيشتر سرعت افزايش با
افزايش طول بيشتر میشود.

شکل :2نمودار زمان عبور پليمر از نانوحفره بر حسب طول پليمر برای کانالی با

شکل :4نمودار زمان عبور پليمر بر حسب طول را برای انرژیهای مختلف و

طول  𝐿 = 10و انرژی برهمکنش  𝐸 = −1در حالی که شلوغی در سمت

هنگام نبود شلوغی رسم شده است.

چپ و جود ندارد را برای مقادير متفاوت شلوغی در سمت راست رسم شدهاند.
شکل داخلی بزرگ شده بخشی از شکل اصلی است.

افزايش مثبت در انرژی برهمکنش به دافعه بيشتر کانال میانجامد و
باعث افزايش زياد زمان عبور میشود .اين در حالی است که با

شکل  3زمان عبور را برای کانالهايی با طولهای متفاوت  L=5تا

افزايش تمايل کانال به برهمکنش جاذبه با پليمر زمان عبور تغيير

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

قابل مالحظه ای نشان نمیدهد(شکل  4را مالحظه کنيد).

نموده است .چنان که مشاهده میشود هنگامی که انرژی برهمکنش

رفتار در شلوغی بويژه برای طولهای بلند جالب و قابل توجه است.

مثبت است و کانال تمايلی به برهمکنش با پليمر ندارد ،افزايش طول

چنان که شکل  5نشان میدهد ،در طولهای کوچك زمان عبور پليمر

به کاهش افزايش زمان عبور میانجامد .در نقطه مقابل هنگامی که

با افزايش طول آن افزايش میيابد .همچنين افزايش شلوغی سمت

پليمر تمايل به برهمکنش با کانال دارد ،افزايش طول به کاهش زمان

راست به افزايش زمان عبور میانجامد .اما در طولهای  8هزار و 10

عبور میانجامد که البته بسيار جزئی است و تنها برای طولهای

هزار ،زمان عبور وابستگی ای به طول پليمر از خود نشان نمیدهد

کوچك قابل توجه است.

و حتی در انرژیهای برهمکنشی با دافعه  ،𝐸 = −1کاهش نيز
نشان میدهد .هر چند اين عدم وابستگی در هنگام شلوغی در برخی
ناحيهها قبال نيز ديده شده است[ ،]5طبق دانش ما کاهش زمان برای
اولين بار است که ديده میشود.

شکل :5نمودار زمان عبور پليمر بر حسب طول را برای شلوغی ثابت در سمت
چپ و شلوغیهای متغير سمت راست و برای انرژیهای جاذبه و دافعه رسم شده
است .خط ممتد مربوط به انرژی دافعه  𝐸 = +1و خط چينها مربوط به انرژی
شکل :3نمودار زمان عبور پليمر از نانوحفره بر حسب طول پليمر ،هنگامی که

دافعه  𝐸 = −1هستند .شکل سمت راست بزرگ شده بخش سمت راست

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

نمودار سمت چپ است.

انرژی برهمکنش  𝐸 = +1و در شکل پائين  𝐸 = −1است .شکل داخلی
نمودار پائينی ،بزرگ شده بخش ابتدائی نمودار اصلی است.

نتیجه گیری

پليمر نسبت به انرژی برهمکنش و دافعه يا جاذبه بودن آن کامال
 انرژی جاذبه ميان پليمر و ديواره به احتمال بيشتر.حساس است
 دفع، در مقابل.حضور پليمر در کانال و عبور سريعتر آن میانجامد
پليمر توسط ديواره عبور پليمر را از حفره سخت تر و آن را کند تر
. هر چه طول کانال بيشتر باشد تأثير آن نيز افزايش میيابد.مینمايد
 بويژه در هنگام برهمکنش دافعه کامال در، تغيير طول،در نتيجه
 اين تأثير در مورد.افزايش و يا کاهش زمان عبور مؤثر است
.برهمکنشهای جاذبه اندک و محدود به طولهای کم است
 تغيير زمان عبور پليمر از،در هنگام شلوغی در هر دو سمت ديواره
 در برخی.نانوحفره بر حسب طول کامال به طول آن وابسته است
طولها اين وابستگی به طول میتواند محو و در موارد معدودی حتی
.معکوس شود
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