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چکیده :امروزه در پزشكي استفاده از نانو کربن ( )CNکاربرد چشمگیری دارد از جمله آن ميتوان به تشخیص بیماریهای سرطان و
درمان آنها اشاره نمود .در بین انواع مختلف نانوکربنها ،نانوکربنهای لولهای ( )CNTsتوجه بسیاری از گروه های تحقیقاتي را در راستای
کاربردهای درماني به خود جذب کرده است .به دلیل ساختار ذاتي نانولولهها ،ميتوان از آنها به طور گسترده به عنوان حاملهای دارویي
استفاده کرد .عاملدار نمودن نانوکربنهای لولهای و ترکیب آنها با داروها و نانو ذرات مغناطیسي ( ،)MNPsامكان دارورساني هوشمند را
محقق کرده است .نانوذرات مغناطیسي در کنار نانولوله نقش عملگر را بازی ميکنند که قابلیت تحریک توسط میدان مغناطیسي خارجي را
دارد .دارو رساني به یک محدوده خاص به ویژه به داخل سلول های سرطاني از اهمیت ویژهای برخوردار است .برای این منظور درک مناسب
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از میزان نیروی مورد نیاز جهت اعمال بر نانولوله ها و عبور غیر تهاجمي از الیههای غشای سلول های سرطاني در راستای دارورساني هدفمند
و هوشمند بسیار ضروری است.

قرار گرفته مي شود .مدل ریاضي ارائه شده در این تحقیق ،رفتار غشا سلولي در حوزه فرکانس و ارتباط بین سرعت عبور از غشا و نیروی موثر
را بیان ميکند .دادههای محاسبات مولكولي به همراه معادالت دینامیكي در فضای فرکانس به صورت مدل ریاضي ارائه ميشود بر مبنای
معادالت مستخرج ،پروفایل بهینه میدان مغناطیسي خارجي بدست مي آید .نتایج و شرایط بهینه ایجاد شده برای میدان مغناطیسي و گرادیان
میدان مغناطیسي برای دارورساني به داخل سلول در فاصله زمانيهای  30ثانیه 2 ،1 ،و  5دقیقه ارائه شده است و نتیجه آن شد که هرچه حاصل
ضرب گرادیان در میدان مغناطیسي بیشتر باشد ،نیروی اعمالي بیشتر مي شود و بلعكس .در واقع حاصل ضرب این دوفاکتور است که باعث
اعمال نیرو و حرکت نانولوله های عامل دار شده حاوی داروی ضد سرطان مي شود .و با اعمال محدوده مجاز میدان مغناطیسي برای سالمت
انسان و همچنین با در نظر گرفتن توان دستگاه های موجود جهت اعمال میدان مغناطیسي ،با رسم نمودار نتیجه شد که هر چه نیاز به عملكرد
سریع تر داشته باشیم ،شدت میدان مغناطیسي بیشتری نیز باید اعمال کنیم.
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در این تحقیق ،چگونگي عبور کنترل شدهی نانولولههای عامل دار شده حاوی داروی ضد سرطان از غشا سلولي(سلول ریه) مورد مطالعه

کلمات کلیدی :نانولوله های کربني ،مدلسازی مولكولي ،شبیه سازی دینامیک مولكولي ،شناسایي سیستم ،میدان مغناطیسي ،طراحي
بهینه
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Design of the optimal magnetic field in application of
functionalized CNT-based drug delivery toward the cell
membrane: Computational Analysis
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Abstract: Recently, Carbon Nano (CN) structures are widely used in medical applications,
especially the detection and treatment of cancer disease. Among various types of CNs, Carbone Nano
Tubes (CNTs) attracted many researchers' attention to consider them toward clinical application.
Regarding the intrinsic structure of CNTs, they can be used widely in drug delivery applications.
Functionalized CNTs and conjugated with drug and magnetic nanoparticles (MNPs), represents an
opportunity toward targeted drug delivery. In the mentioned system, MNPs play as a magnetic
actuator, which can be externally excited. Delivery of the drug to a specific area, specifically inside
the cellular membrane, is essential. To conduct a well-designed delivery system, the interaction force
profile is needed to cross the CNTs through the membrane. The process is the primary point in a
targeted drug delivery system. In this study, the computational analysis of crossing functionalized
/CNTs containing anti-cancer drug through the cell membrane (lung cell) are investigated. The
mathematical model shows the frequency behaviour of the cell membrane and provides a physical
relation between crossing velocities and interaction forces. In this paper, the result is based on a
complex Molecular scale simulation in which they entirely compute the producer of drug delivery.
The dynamics equation of the system is presented in the time and frequency domain, which can lean
to provide an optimal external magnetic field profile. This design helps nanotechnologist to precisely
analyze drug delivery dynamics during the time and how to implement in clinical applications. The
results provide an optimal profile to deliver the drug and crossing through the cell membrane in 30
seconds, 1, 2 and 5 minutes.
Keywords: Carbon Nano Tube (CNT), Molecular Scale Modeling, MD simulation, System
Identification, Magnetic field, Optimized design
در آخرین تحقیقات به عمل آمده از نانولولههای عامل دار شده جهت
همچنین با توجه به اینكه.]24[سرطان و تورم ریوی استفاده شده است
سرطان ریه شایع ترین علت مرگ و میر ناشي از سرطان در جهان مي باشد
و ساالنه بیشتر از یک میلیون نفر به علت ابتال به این بیماری جان خود را از
 استفاده از نانولوله کربن ها به همراه نانوذرات مغناطیسي.دست مي دهند
عامل دار شده با ایجاد ضربان میدان مغناطیسي مي تواند روش مناسبي برای
 سرطان ریه را بر اساس.از میان بردن زود هنگام سلول های سرطان ریه باشد
اندازه و بروز سلول های بدخیم در زیر میكروسكوپ به دوگروه اصلي
4

 سرطان ریه با سلول های غیر کوچک.]6[طبقه بندی مي نمایند

 این دو گروهSCLC5  سرطان ریه با سلول های کوچکNSCLC
[ DOI: 10.52547/joc.15.3.13 ]

 مقدمه-1

،19 دارورساني هوشمند به نواحي درگیر ریوی در بیماریهای کوید

بافت شناسي و تغییر،نه تنها در شیوع و بروز بلكه در رفتار های بیولوژیكي
 لذا با بررسي ساختاری سلول سرطان.]13,12[ های ژنتیكي نیز متفاوتند
4

Non-Small-Cell Lung Cancer (NSCLC)
5

Small-Cell Lung Cancer (SCLC)
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 توجه بسیاری از محقیق حوزه نانو را به خود1 نانولولههای کربني،ًاخیرا
 تاکنون نانولولههای کربني کاربردهای بسیاری در.جلب نموده است
 این کاربردها در.]5-1[ زمینههای مختلف علمي را در بر گرفته است
]3-1[ حوزه پزشكي و صنعتي شامل انواع فرآیندهای حساس جداسازی
 با2] هایپرترمیا7،6[ دارورساني جهت درمان بیماریها از جمله سرطان
 نانولولههای، عالوه بر این موارد.] هستند9،8[ هدایت نانوذرات مغناطیسي
 به داخل سلولهای سرطاني منتقل3کربني ميتوانند به شیوه غیرمخرب
 این روش با استفاده از میدان مغناطیسي خارجي واعمال آن بر.شوند
 عالوه بر این.نانولولههای کربني ونانوذرات مغناطیسي صورت ميپذیرد
 جهت رسانش،نانولولههای کربني ميتوانند به عنوان حامل انتقال دارو
.]11،10[ دارو به داخل سلول سرطاني مورد نظر در داخل بدن استفاده شوند
1

Carbon NanoTube (CNT)
Hyperthermia
3
Non-invasive
2
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ریه پروتئین های موجود بر روی غشای آن را شناسایي کرده ،از جمله آن

ساختار مقاله به این گونه است که در ادامه و در بخش دوم ،مدلسازی

عبارت است از – H146,NCI–H128, NCI–H69 ,NCIکه از آنها

مقیاس مولكولي غشای سلول و نانولوله کربني ها شرح داده ميشود سپس

در شبیه سازی غشای سلول سرطان ریه استفاده کردیم [15،14و .]23شایان

بر مبنای دادههای مستخرج از بخش دوم مدل ریاضي مناسب برای رفتار

ذکر است ابعاد نانولولههای کربني تک دیواره 1در محدوده  0.8نانومتر تا

غشا سلولي ارائه داده ميشود .در نهایت در بخش چهارم به طراحي بهینه

 2نانومتر است ،بنابراین در مقایسه با نانولولههای کربني چند دیواره5-20 2

میدان مغناطیسي خارجي در جهت عبور بهینه در زمانهای معین اختصاص

نانومتری ،تک دیوارهها راحتتر ميتوانند وارد محیط سلولي هدف شوند

داده ميشود.

تا بتوانند ماموریت مهمي انتقال دارو به ویژه به سلول سرطاني را به اتمام
برسانند .و همچنین با ایجاد میدان مغناطیسي خارجي و اعمال نیرو بر روی
نانولولههای کربني عاملدار شده ،و هدایت آنها به ناحیه مورد نظر ،مي-
پزشكي و بالیني داخلي بدن )in-vivo( 3در مورد درمان سرطان و تحویل
دارو مورد مطالعه قرار گرفته است [ ،]20،16،21اما با این حال توجه
کمتری به نانولولههای کربني و استفاده از ویژگيهای منحصر به فرد
هدایت به واسطه میدان مغناطیسي شده است .همچنین برای عبور دارو از
غشای سلولي و تهیه یک مدل ریاضي جهت درک رفتار پویای غشای
سلولي نیازمند مطالعه اتمي و بررسي رفتار فیزیكي در کنار ارائه مدل
ریاضي مناسب است .در این تحقیق ،هدف ارائه یک سامانه دارورساني
هدفمند به کمک نانولولههای کربني عاملدار شده است .برای این منظور،
ابتدا مدل اتمي از غشا سلول سرطاني (ریه )4ایجاد ميگردد .همچنین در
کنار ساختار غشا سلولي ،نانولولههای کربني عاملدار شده با آلژینات
سدیم )ALG( 5و کیتوزان ، )CHI( 6اسید فولیک )FC( 7و هیدروکلراید
داکسوروبیسین

8

( )DOXکه عمدتا در هدف قرار دادن سلولهای

سرطاني کاربرد دارند نیز مدلسازی ميشود.

این بخش به طور جامع به مدلسازی ساختار دارورساني جهت آنالیز
محاسباتي در سایز مولكولي اختصاص داده شده است .در این بخش غشای
سلولي و نانولوله کربني در مدلهای اتمي در جهت بررسي چگونگي
هدایت به داخل سلول ایجاد ميشوند .طراحي مدل دینامیک مولكولي
عناصر مختلف در هر بخش به طور جداگانه منحصراً توضیح داده ميشوند
و در نهایت ،پاراگراف آخر این بخش ،شبیهسازی دینامیک مولكولي در
جهت استخراج نیروهای تعاملي به همراه نمودار مربوطه ارائه شده است.
الف -مدل پیشنهادی نانولوله کربني
همانطور که پیش تر در بخش مقدمه توضیحاتي داده شد ،به طور کلي
شكلهای مختلفي از ساختار نانولولههای کربني وجود دارند که از آنها
به عنوان حاملهای دارویي استفاده ميشوند .نانولوله را ميتوان با دو عدد
مستقل ) (m,nتعریف کرد که همانگونه که رابطه ( )1نشان ميدهد این

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-10-01

توان از آنها در جهت درمان سرطان استفاده نمود [ .]19اگرچه مدل

 -2مدل سازی دینامیک مولکولی

رابطه در اصل ارتباط بین قطر نانولوله کربني و پارامترهای ) (m,nرا نشان
مي دهد و یک مفهوم اساسي و مهم در ساختار نانولوله های کربني  ،جهت
پیچش صفحه کربني حول محور برای تبدیل به نانولوله کربني است

جهت دارورساني به داخل سلول استخراج ميشوند .با استفاده از جعبه ابزار

تقسیم بندی میشوند .اگر چرخش بردار در امتداد محور  𝜃 = 0صورت

متلب ،9مدل ریاضي مناسب به سیستم دارورساني طراحي ميشود .در این

گیرد ،نانو لوله زیگزاگ تشكیل مي شود .نانولوله آرمچر ،از چرخش بردار

مدل نیروهای تعاملي پاسخ سیستم و اندازه سرعت عبور دارو به داخل

در امتداد محور

 Ɵ=π/6ایجاد مي شود و با چرخش بردار حول هر

سلول ،به عنوان ورودی سیستم در نظر گرفته شده است .با استفاده از این

محوری که در آن زاویه بین صفر تا  Ɵ=π/6باشد نانولوله کایرال تشكیل

روش غشای سلول ریه و همچنین سامانه عبور به صورت مدلسازی تلفیقي

مي شود نانولوله زیگزاگ ،آرمچر و کایرال به ترتیب به صورت )،(m,n

مولكولي-فرکانسي ارائه ميشوند .نتایج این تحقیق در راستای محققان

)(m,mو) (m,0نمایش داده مي شود  ،با قرارگیری این دو عدد مستقل

حوزه نانو ،به ویژه کاربردهای پزشكي که درحال تالش برای یافتن راه

در این رابطه قطر نانولوله قابل محاسبه است که با عنایت به محاسبات مطرح

حلهای دارروساني هوشمند هستند اهمیت ویژهای دارد .به عالوه ارائه

شده با تعیین این دو مقدار قطر نانولوله عدد معقولي جهت عاملدارکردن

یک نظام اصولي بر مبنای محاسبات مقیاس نانو و ارتباط بین فضای

آن است.

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.3.5.4

با استفاده از آنالیز محاسباتي در مقیاس نانو ،نیروهای تعاملي مورد نیاز

نانولوله های کربني تک دیواره به سه نوع ،زیگزاگ،آرمچر و کایرال

فرکانس و دادههای دینامیک مولكولي و همچنین ارائه رفتار بهینه عملگر
مغناطیسي خارجي در دارورساني غیرمخرب ،از جمله مواردی هستند که
به عنوان نوآوری ویژه در این حوزه ميتوان به آن اشاره نمود که در این

()1

0 2
n + m 2 + mn


=d

1

6

2

7

)Single Wall Carbon NanoTube (SWCNT
)Multi Wall Carbon NanoTube (MWCNT
3 In-vivo-- a medical test, is done in/on a living organism.
4
Lung
5
)Sodium Alginate (ALG
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،3پاییز 1400

)Chitosan (CHI
)Folate/ Folic Acid (FC
8
)Doxorubicin Hydrochloride (DOX
9
MATLAB
Journal of Control, Vol. 15, No. 3, Fall 2021

] [ DOI: 10.52547/joc.15.3.13

تحقیق به آن پرداخته شده است.
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کردن نواحي آب دوست گروه های فسفاتي و ناحیه ابگریز مرکزی غشا
که   0عدد ثابت شبكه و برابر با  0.246نانومتر 1است .بر اساس این
مطالعه (m,n) ،برابر  150انتخاب شده که مطابق با معادله شماره ( )1قطر
برابر  [nm] 20.344و همچنین طول نانولوله در حدود  [nm] 70خواهد
بود .مدل اتمي نانولولههای کربني این تحقیق ،با آلژینات سدیم ()ALG

به عنوان الیه های مجزا با خواص مكانیكي متفاوت ،امكان بررسي نقش
ضخامت حین عبور نانولوله کربن را مي دهد .شكل  ،2نانولولههای کربني
عاملدار شده و همچنین چگونگي قرارگیری در باالی غشای سلولي را
نشان ميدهد.

و کیتوزان ( ،)CHIاسید فولیک ( )FCو هیدروکلراید داکسوروبیسین
( )DOXعاملدار شدهاند ،که عمدتا در هدف قرار دادن سلولهای
سرطاني کاربرد دارند.

 CNTعاملدار شده در باالی غشای سلولي در دو زاویه دیداری
متفاوت.
ج -آنالیز محاسباتي عبور نانولوله از غشا
با استفاده از مدلهای اتمي ایجاد شده در بخشهای پیشین ،حال بایستي
توسط شبیهسازی در مقیاس مولكولي ،4رفتار نیروهای اعمالي از طرف غشا
به محموله حاوی دارو بررسي شود .این کار توسط نرمافزار نَمدی

5

( )ALGو کیتوزان ( ، )CHIاسید فولیک ( ،)FCهیدروکلراید

پذیرد .بنابراین شرایط در این نرمافزار به گونهای تنظیم ميشوند تا فرآیند

دوکسوروبیسین ( )DOXعاملدار شده است( .آ-پ) ساختار نانولوله

عبور از غشا به درستي صورت بپذیرد .یكي از مهمترین بخش شبیهسازی،

عاملدار شده در جهتهای مختلف

محاسبه برهم کنشهای اتمي است.بر مبنای نوع اتم ،فاصله پتانسیلهای
تعریف شدهای وجود دارد که ميتواند نیروی دافعه/جاذبه را محاسبه نماید.

ب -غشای سلول :یک الیه فسفولیپید
فسفولپید یكي از کالسهای لیپید است که نقش بسیار مهمي در غشای
سلولي ایفا ميکند و یكي از اجزای مهم در سلول است .این ماده نقش
ساختاری در غشای سلولي تمام موجودات زنده دارد .فسفولیپیدها معموال
از یک ساختار دوالیه تشكیل ميشوند که الیههای چربي از مولكولهای
چربي دوالیه ساخته شدهاند .درتحقیقات صورت گرفته در زمینه علوم
زیستي و سلولي از دایمیریستول فاسفاکولین )DMPC( 2و پالمیتویل
اولیویل فاسفاتیدیل کولین )POPC( 3به طور گسترده در شبیهسازیهای
در مقیاس مولكولي و پیادهسازی غشای سلول بیولوژیكي استفاده شدهاند.
در این تحقیق ،مدل غشای  POPCبرای شبیهسازی و محاسبات مولكولي
رفتار دارورساني برگزیده شده است .برای مدل کردن غشا از یک سه الیه
برای نواحي گروه های فسفات باال و پایین غشا) استفاده شده است مدل

فعل و انفعاالت غیر پیوندی با یک پتانسیل لنارد-جونز  12-6و تعامل یوني
(کولومب) مدل ميشوند .لذا ،انتخاب نوع محاسبه نیروی بین اتمي ،حال
بایستي به روشي تعریف شود تا سامانه دارورسان ،با سرعتهای ثابت از
داخل غشا عبور نمایند و نیروی تعاملي 7وارده به نانولوله ثبت و ذخیره شود.
در اصل نیروی ذخیره شده برای عبور همان نیرویي است که بایستي توسط
میدان مغناطیسي به نانولوله وارد شود تا خوب بتواند از داخل غشا سلولي
عبور نماید .شكل  3شبیهسازی دینامیک مولكولي را در هنگام عبور
نانولوله به همرا دارو به داخل سلول را برای سرعت مختلف بین  1تا 2
آنگستروم بر پیكوثانیه نشان ميدهد .همانطور که قابل درک است با
افزایش سرعت که به معنای عبور با کمترین زمان است ،میزان نیروی الزم

1

5

2

6

]Nanometer [nm
)DiMyristoyl PhosphoCholine (DMPC
3
)Palmitoyl Oleoyl Phosphatidyl Choline (POPC
4
)Molecular Dynamic Simulation (MD Simulation
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بین پیوندی ،فاصله ،نوع اتم و پیوند ،نیروی بینابین را توصیف مينماید.

)NAnoscale Molecular Dynamics (NAMD
CHARMM27
7
Interaction Force
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(متشكل از یک الیه برای زنجیره های هیدروکربني لیپید و دوالیه دیگر

یكي از محبوبترین مجموعه این نیروها چارم 627است که بر اساس زاویه

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.3.5.4

شكل  :1نانولوله کربني تک جداره ( )SWCNTبا آلژینات سدیم

( ،)NAMDکه یک نرمافزار قدرتمند در این حوزه است صورت مي-

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-10-01

شكل  :2نانو لوله عاملدار شده باالی غشا سلول سرطان ریه (آ-ب)
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جهت عبور از غشا نیز افزایش ميیابد . .که قاعدتا بعد از عبور از غشا در

روش شناسایي ارائه ميشود و در قسمت دوم نتایج شبیه سازی و مدل

این محدود نیروی دراگ یا مقاومت دیگر وارد نمي شود و در نتیجه نیروی

تخمیني ارائه ميشود.

مورد نیاز برای عبور از غشا کاهش مي یابد.در واقع با افزایش نیرو سرعت

الف  -روش شناسي 2چگونگي بیان مدل ریاضي

از غشا بگذرد.

برای این منظور ،بهطورکلي دو رویكرد برای شناسایي سیستم وجود دارد،

عبور از غشا افزایش مي یابد و زمان کوتاه تری نیاز است تا نانولوله کربن

جعبه خاکستری 3و شناسایي سیستم جعبه سیاه .4تفاوت بین این دو دیدگاه
در چگونگي میزان شناخت به دینامیک سیستم مفروض است .اگر توان در
درک پویایي سیستم کم باشد ،استراتژی جعبه سیاه استفاده مي شود و با
تغییر تعداد پارامترها و یا مرتبه سیستم سعي در افزایش دقت تخمیني مدل
زیستي دارد ،همانند یک جعبه سیاه دیده ميشود که هیچ اطالعاتي جز
ورودی و خروجي ندارد .لذا ابتدا از مرتبه پایین شروع نموده و رفته رفته
مرتبه سیستم را افزایش داده و ضرایب تخمین زده ميشود .این افزایش
مقدار تا جایي ادامه ميیابد که از لحاظ رفتار سیستم تخمیني با دادههای
ورودی خروجي ،رفتار مشابه و با خطای قابل قبولي را تحمل مينمایند.
در این مطالعه با استفاده از روش حداقل رساندن خطای پیشبیني

5

) (PEMبرای برآورد ضرایب سیستم استفاده شده است .این ضرایب در
ریاضیات مدل سیستم اصلي قرار دارند .برای این منظور ،دو مرحله اصلي
عبارتند از -1 :جمعآوری دادههای شبیهسازی دینامیک مولكولي ،که در

[پیكوثانیه]

6

شكل  :3نمودار نیروی متقابل ایجاد شده بر نانولوله جهت عبور از غشا
برای سرعتهای مختلف بین  1تا  2آنگستروم بر پیكوثانیه .این نمودار
گویای افزایش سرعت عبور در ازای افزایش نیرو است و هرچه سرعت
عبور باالتر ميرود ،میزان نیروی بیشتری برای عبور ساختار نانولوله از

اصل بایستي کلیهی نیروهای تعاملي با سرعتهای مختلف ثبت ميشوند.
 -2تنظیم اولیه پارامترها بر اساس  PEMو به روز رساني پارامترها به منظور
دستیابي به بهترین تناسب .شكل  4طراحي مفهوم شناسایي سیستم برای
سیستمهای مقیاس مولكولي را نشان ميدهد.

 -3مدلسازی ریاضی (حوزه فرکانس)
جعبه ابزار شناسایي سیستم مجموعهای از الگوریتمهای مختلف ریاضي
برای نمایش مدلهای سیستم براساس ورودی و خروجي است .روشهای
مختلفي برای جایگذاری مدل فرکانس بر اساس دادههای ذخیره شده
(برون خطي )1و ورودی و خروجي وجود دارد .با عنایت به رفتارهای داده-
های و تكنیکهای بكارگیری شده در این علم ،ميتوان الگوریتم مناسب
این پژوهش ارتباط مدلسازی فضای فرکانس در سیستمهای مقیاس نانو و
استخراج دادههای مقیاس مولكولي با روش محاسبات مولكولي مورد توجه
بهینه سازی در سیستم بیولوژیكي را مورد مطالعه قرار داده است .این بخش

مولكولي( .آ) شبیهسازی  MDبرای ورودیهای مختلف و نیروهای
تعاملي به عنوان خروجي( .ب) بر اساس سیستم  ،PEMپارامترها و
ضریب به روزرساني و پارامترهای مورد نظر استخراج ميشوند.

به دو قسمت تقسیم ميشود .در قسمت نخست ابتدا توضیحات مربوط به
1

4

2

5

Offline
Methodology
3
Gray box
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Black box
)Prediction Error Method (PEM
6
Interaction Forces
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قرار گرفته شده است ،و به نوعي استفاده از کاربرد روشهای مدلسازی و

شكل  :4مفهوم اساسي مدل سازی فرکانسي سیستم در مقیاس

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.3.5.4

غشا الزم است .هر گام زماني در این نمودار معادل  1پیكوثانیه است.

انتخاب شود .این روشها فقط به سیستمهای صنعتي محدود نميشود .در

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-10-01

ميشود [ .]22در این تحقیق ،با عنایت به ذات ساختار سلولي که یک رفتار
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ب – استخراج مدل ریاضي و شبیه سازی مدل تخمیني
مطابق با آنچه در بخش پیشین ذکر گردید ،جهت استخراج مدل مناسب
در این تحقیق ،ورودی سیستم در اصل ضربههایي 1است که دامنه ضربه
میزان سرعت عبور نانولوله را از غشا نشان ميدهد و خروجي سیستم
نیروهای تعامل ناشي از عبور نانولوله کربنيهای عاملدار شده از میان
غشای سلولي است .طراحي ساختار مدل به گونهای است نیروهای ذخیره
شده در اصل پاسخ ضربه 2سیستم دارورساني را نشان ميدهد .با کمک
روش توضیح داده شده در بخش پیشین و به کمک جعبه ابزار متلب ،سعي
در ارائه و تطبیق بهترین مدل ریاضي شده است .در این سیستم بهترین
سیستم را بیان مي کند که یک رابطه ریاضي بین ورودی (سرعت) و
خروجي (نیروی تعامل) است .پارامترها و مقادیر مورد نیاز برای معادله ()2
در جدول  1جمعآوری شده است .شكل  5دادههای مقایسهای بین مدل
تخمیني و دادههای واقعي در حوزه زمان را نشان ميدهد که با عنایت به

شكل  :5بهترین تخمین مدل شناسایي شده .در این شكل ،مدل ریاضي

رفتار هر دو نمودار ،گویای رفتار مشابه مدل ریاضي با سیستم واقعي است.

تخمین زده شده و دادههای ثبت شده واقعي در یک مختصات تطبیق داده

همچنین شكل  6نمودار رفتار فرکانسي (دیاگرام بُدی )3از سیستم مدل

شدهاند .رفتار عنوان شده از هر دو نمودار بیانگر پیروی رفتار فرکانسي هر

شده را نشان ميدهد .در این شكل ميتوان رفتار فرکانسي سیستم مدل شده

دو سیستم پویا است .لذا سیستم دینامیكي تخمین زده شده عملكرد مشابه

از لحاظ پهنای باند ،فاز سیستم و فرکانس قطع را بررسي نمود .این شكل

سیستم واقعي را دارد.

بیانگر رابطه رفتار سیستم تخمیني با ورودی سرعت وخروجي نیرو است.
()2

) F (z ) = H (z )v (z
H = H 1H 2

) (1 + b 4 z −1 + b5 z −2
) (1 + a4 z −1 + a5 z −2

= H2

که در این رابطه( 𝐻(𝑧) :)2مدل فرکانسي سیستم (تابع تبدیل) )𝑧(𝑣 ورودی یا
همان سرعت عبور کربن نانولوله از غشا است.

جدول  :1مقدار پارامترهای سیستم و نانولوله
مقدار متغیر

نام متغیر

مقدار متغیر

نام متغیر

-1.998

a0

9E-10

b0

0.9975

a1

-2.327

b1

1.552

a2

-1.035

b2

0.7987

a3

1.101

b3

-0.05995

a4

-0.0396

b4

0.9818

a5
V

1.035

b5

4πE-7

0

0.17

bead

Impulse
Impulse response
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مربوط به بزرگي و فاز در مقابل فرکانس وجود دارد  ،که رفتار سیستم
را بر اساس فرکانس ارائه مي دهد.

 -4طراحی بهینه پروفایل مغناطیسی
در این بخش ،با استفاده از مدل ریاضي در فضای فرکانس حاصل
شده از بخشهای پیشین ،روشي در جهت ایجاد پروفایل بهینه میدان
مغناطیسي اتخاذ ميگردد .در واقع هدف پیدا نمودن بهینه میدان و گرادیان
1

Bode

2
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3
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4 3
]  r , r = 10[nm
3

شكل  :6نمودار از سیستم شناسایي شده .در نمودار  ، bodeاطالعات

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.3.5.4

) b0 z −1 (1 + b1z −1 )(1 + b 2 z −1 )(1 + b3z −1
) (1 + a0 z −1 + a1z −2 )(1 + a2 z −1 + a3z −2

= H1

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-10-01

تناسب  %80با  MSEدر حدود  4 10−18بدست آمد .معادله ( )2عملكرد
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مغناطیسي است به شرطي که زمان عبور کمینه شود .همچنین در کنار این
دو مورد ،بیشینه و کمینه بزرگي میدان و گرادیان مغناطیسي نیز جای تامل

فرض کنید که  Y ( z , t ) = b zو نیروی محاسبه شده F = Fz eˆz

باشد ،آنگاه:

دارد که مقادیر آن بر اساس محدودهی مجاز برای سالمتي موجودات تعیین

V bead  b z 
b
ˆe
0  z z  z
F (t )  0
U (t ) = z
V bead
= Fz (t ) eˆz

()7

شده است .با عنایت به آنكه در محاسبات مولكولي ،میزان نیروی تعاملي
اندازهگیری شده است ،در این بخش بایستي معادل بهینه میدان مغناطیسي
تحریک کننده 1محاسبه گردد .همانطور که پیشتر نیز عنوان گردید،
نانولوله عالوه بر دارو ،شامل نانوذرات مغناطیسي نیز هستند .نیروی
مغناطیسي ناشي از میدان مغناطیسي خارجي ،در اصل به نانوذرات متصل به

بنابر این ،رابطه کلي نیرو و میدان مغناطیسي به صورت رابطه ( )8عنوان
ميشود.
0
b
= bz z
) Fz (t
z V bead

()8

نانولولهها وارد ميگردد و در نتیجه کل ساختار مورد حرکت قرار مي-

نیروی مغناطیسي وارد شده بر یک دو قطبي مغناطیسي(  ) mدر یک میدان

تحقیق در جدول  1گردآوری شدهاند.

را ایفا ميکند .برای این منظور با استفاده از رابطه ( ،)3چگونگي رفتار در
بین میدان مغناطیسي و نیرو معین ميگردد .این رابطه به طور کلي بیانگر
مغناطیسي اعمال شده خارجي (  ) Bرا نشان ميدهد.

با عنایت به مدل ریاضي بیان شده در حوزه فرکانس (رابطه ( ،))2و تلفیق

F = (m .)B

()3

آن با رابطه ( ،)8رابطهی کاملکننده رفتار میدان و گرادیان مغناطیسي بر

هنگامي که قابلیت مغناطیسي ذرات را به داخل دوقطبيگری ماده نیز در

حسب سرعت نانولوله ،به صورت رابطه ( )9بیان ميشود.
()9

محاسبات اضافه گردد ،در حالت جامعتر رابطه ( )4عنوان ميشود.

( B . ) B

()4

V bead

0

=F

) [ H ( z )] v ( k

𝐵( گرادیان میدان مغناطیسي⃗ ،
که در رابطه (⃗ . 𝛻) :)4
𝐵 میدان
مغناطیسي 𝜒𝑏𝑒𝑎𝑑 ،قابلیت مغناطیسي موثر نانوذرات نسبت به محیط داخل
سلولي است  𝜇0و 𝑉 به ترتیب ترتیب نفوذپذیری مغناطیسي در خالء و

که در رابطه فوق H (z ) ،مدل فرکانسي سیستم (تابع تبدیل) و ) v (k
ورودی سرعت ذره است.

گونهی بسط داده شده ،مطابق با رابطه ( )5بیان ميشود.
 b
b
b 
eˆx  b x x + b y x + b z x 
y
z 
 x
b
b 
 b
B . B = +eˆy  b x y + b y y + b z y 
y
z 
 x
 b
b
b 
+eˆz  b x z + b y z + b z z 
y
z 
 x

)

غشا است و همچنین با در نظر گرفتن مدل خطي سیستم رابطه ( )10را
ميتوان جهت تصویر نمودن در زمان 2مورد استفاده قرار داد.
()10

x membrane 
t
 →v s =v
x membrane 
ts

همچنین برای یافتن کرانه باال و پایین میزان نیرو از رابطه ( )11استفاده مي-

(

شود.
()11

Lb

) [H ( z )] v s min (k

با عنایت به نحوهی قرارگیری نانولوله و زاویه عبور آن از داخل غشا ،لذا

Lu

) [H ( z )] v s max (k

میدان باید به گونهای اعمال شود تا در دو راستای غیر عمود صفر باشد به
عبارت دیگر نیروی مورد نیاز برای انتقال و عبور ،عمود بر سطح است و
نیروی مولد باید به موازات بردار نرمال صفحه غشا اعمال شود .بنابراین ،بر
اساس رابطه ( ،)5عنصر سوم باید غیر صفر باشد .با انتخاب

bx = 0

V bead  b z 
b
ˆe
0  z z  z

−1

0
b z
=
z V bead

و در نهایت میزان نیرو بایستي در رابطه ( )12صدق نماید.
b
Lb  b z z  Lu
z

()12

از طرف دیگر بر مبنای میزان استاندارد موجود در دستگاههای مولد میدان

=F

مغناطیسي از جمله ام آر آی ،3بازه میدان مغناطیسي و گرادیان آن به
صورت رابطه ( )13عنوان ميشود.

Actuated
Time scaling
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 ، b y = 0نیروی مغناطیسي به صورت رابطه ( )6ساده ميشود.

و

−1

0
b z
=
z V bead



b z




b z
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بخش مربوط به گرادیان و بزرگي میدان مغناطیسي در رابطه پیشین ،به

()6

−1

0
=
V bead

با توجه به آنكه جابهجایي نانولوله از غشا همواره ثابت و به اندازه ضخامت

حجم موثر ذره است.

()5

]) [H ( z )v (z

−1

0
b z
=
z V bead

bz
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گیرند .پروفایل بهینه در رفتار بهینه و تنظیم زمان عبور از غشا نقش مهمي

که در این رابطه b z ،میدان مغناطیسي در راستای محور  zو  b zمیزان
z
گرادیان مغناطیسي است .مقادیر و پارامترهای موجود در کلیه روابط این
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()13



0  b z  2.4 T

b
 mT 
0  z  180 
z
 m 

با توجه به محدوده تعریف شده و همچنین دینامیک رفتاری سیستم در
حوزه فرکانس و تلفیق آن با حوزه زمان ،بررسي میزان پروفایل بهینه جهت
عبور از غشا را ميتوان محاسبه نمود .برای این منظور شكل  7الي شكل 10
میزان ناحیه عملكردی جهت عبور نانولوله در مدت به ترتیب  30ثانیه و
یک ،دو و پنج دقیقه را نشان ميدهد .همانطور که در این اشكال مالحظه
معین شده است.

مغناطیسي با زمان عبور  2دقیقه

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-10-01

ميشود ،یک ناحیه به رنگ قرمز جهت انتخاب پارامترها برای دستگاه

شكل  :9نمایش بازه مجاز انتخابي میدان مغناطیسي و گرادیان میدان

شكل  :10نمایش بازه مجاز انتخابي میدان مغناطیسي و گرادیان میدان
مغناطیسي با زمان عبور  5دقیقه

مغناطیسي با زمان عبور  30ثانیه

رنگ) در شكلهای  7الي  ،10زمان عبور تعیین ميشود .هرچه میزان
حاصلضرب گرادیان در میدان مغناطیسي بیشتر باشد ،نیروی اعمالي و
بیشتر ميشود و برعكس .این نمودارها بیانگر این موضوع هستند که نیروی
میدان مغناطیسي باال با گرادیان ضعیف ،نیرویي را اعمال نميکند بلكه تنها
چگونگي پروفایل ناشي از حاصلضرب این دو فاکتور است که باعث
اعمال نیرو و حرکت نانولوله ميشود .چگونگي ایجاد پروفایل میدان
مغناطیسي و گرادیان میدان مغناطیسي به تنهایي مورد تحقیق مهندسین برق
است و روشهای مختلفي از لحاظ ساختار مكانیكي و قرارگیری سیمپیچها
و همچنین نحوه مدیریت مدار الكترونیک وجود دارد که از حیطهی کاری
این تحقیق خارج است.

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.3.5.4

شكل  :7نمایش بازه مجاز انتخابي میدان مغناطیسي و گرادیان میدان

لذا با تطبیق میزان گرادیان و میدان مغناطیسي در بازهی تعیین شده (قرمز

 -5نتیجهگیری
شكل  :8نمایش بازه مجاز انتخابي میدان مغناطیسي و گرادیان میدان
مغناطیسي با زمان عبور  1دقیقه

سلول بررسي گردید .مدل ساختار اتمي و ارائه شده بر مبنای قرارگیری
داروی ضد سرطان ،پروتئینهای مورد نیاز و همچنین نانوذرات مغناطیسي
جهت هدایت آنها در نظر گرفته شده است .در این تحقیق سامانه
دارورساني بر اساس دادههای محاسباتي مقیاس نانو به صورت یک مدل
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Journal of Control, Vol. 15, No. 3, Fall 2021

] [ DOI: 10.52547/joc.15.3.13

در این مقاله ،به ساختار دارورساني هدفمند جهت ارسال دارو به داخل
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 این مدل برای تجزیه و.ریاضي با قابلیت پیادهسازی بالیني ارائه شده است
تحلیل نیرویهای تعاملي مورد نیاز برای عبور نانولوله کربني عاملدارشده
 شبیهسازی مقیاس.از میان غشای سلولي مورد بررسي قرار داده شده است
) برای درک رفتارMD( نانو توسط تكنیک شبیهسازی دینامیک مولكولي
 در این مطالعه.مولكولي سامانه دارورساني مورد استفاده قرار گرفت
نانولولههای کربني در سرعتهای مختلف از غشا عبور ميکنند و رفتار
 سپس مدل ریاضي.فرکانسي غشا منطبق با یک سیستم پویا تخمین زده شد
بدست آمده از سیستم جهت تنظیم میزان بهینه گرادیان و بزرگي میدان
. دقیقه استفاده گردید5  و1،2 ، ثانیه30 مغناطیسي برای عبور در مدت زمان
نتایج این مقاله ميتواند در آزمایشهای بالیني مورد استفاده قرار گیرد و
هدف این گروه در ادامه کار تعمیم این روش برای ارائه درمان دیگر
. و غیره است19  کوید،بیماری ریوی از جمله سل
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