
 بیومکانیک بافت ھنگام بستھ شدن لولھھاي عصبی 
جمجمھ کھ توسط میکروسکوپ و پرتو نگاري نوري  

اندازهگیري شده است

2018

wiley

یاسمین فراهانى



www.dep-bme.ir

www.dep-bme.ir 

بیومکانیک بافت هنگام بسته شدن لولههاي عصبی جمجمه که توسط میکروسکوپ 

Brilloin  پیشینهو پرتو نگاري نوري اندازهگیري شده است 

رشد جنینی شامل فعل و انفعاالت نیروي محرکی که بافت را شکل میدهد و مقاومت مکانیکی که بافت در پاسخ ایجاد  
است، -شواهد نقش حیاتی مکانیسمهاي فیزیکی زمینهساز رشد جنین را مطرح کردهمیکند، است. در حالی که افزایش 

بدلیل کمبود تکنیکهایی که بتواند استحکام بافت را با وضوح سه بعدي و با حالت غیر تماسی تعیین کند، بیومکانیک 
بافت به خوبی درك نشدهست. 

 روش ها

براي ترسیم ضریب طولی بافت از ،Brilloinو میکروسکوپ  )CTO( ما از دو تکنیک نوري ، پرتونگاري انسجام نوري 
 جنین هاي موش در محل استفاده کردیم.

 نتایج

را با وضوح )٢(E ٩٫٥ n)  =( و ٢ (E)٨٫٥ n)  =(بعدي از ناحیه لوله عصبی جنین در روز جنینی  2ما نقشههاي مکانیکی 
فضایی زیر میکرون بدست آوردیم. 

مدول بافت به طور متمایز در محدوده لوله عصبی در جنین مشابه و بین جنینها در مراحل مختلف توسعه ما دریافتیم که 
متفاوت است، این نشان میدهد که تکنیک ما حساسیت کافی و وضوح فضایی براي نظارت بر مکانیک بافت در طول رشد 

و نمو جنین در یک حالت غیر تماسی و شیوه اي غیرتهاجمی را دارد . 

نتیجه گیري 

را در تعیین مقدار مدول طولی بافت جنین موش در محل نشان OCTبا هدایت  Brillouinما توانایی میکروسکوپ 
 دادیم، و تغییر مجزا در مدول را در طول بسته شدن لوله عصبی جمجمه مشاهده کردیم.

شدن لوله عصبی به عنوان یک نتیجه از تعداد  اگرچه این کار اولیه هنوز نمیتواند نتایج قطعی در مورد بیومکانیک بسته
کند، از -محدود نمونهها ارائه دهد، ولی یک روش براي کمی کردن مکانیک بافت در طول رشد جنین در محل ایجاد می

این رو میتواند در بررسی نقش بیومکانیک بافت در قوانین رشد و نمو جنینی مفید باشد. مطالعه بعدي ما شامل نمونههاي 
ن بیشتر، تغییرات سیستماتیک را در مکانیک بافت در طول رشد جنینی بررسی خواهد کرد. جنی
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کلمات کلیدي 

، بیومکانیک بافت OCT، توسعه، جنین ،Brillouinمیکروسکوپ 

مقدمه 
مکانیکی تالشهاي تحقیقاتی گسترده نشان داده است که چگونه نیروهاي مکانیکی عملکرد سلول را از طریق فرایند انتقال 

تنظیم می کنند، مکانیزیمی که از طریق آن سلولهاي مکانیکی به سیگنالهاي بیوشیمیایی تبدیل میشوند و طیف وسیعی 
همچنین مشخص شده است .   ) ,Vogel & Sheetz ;٢٠٠٦ ,٢٠٠٦Ingber(.از واکنشهاي سلولی خاص را استخراج میکنند

;٢٠١٨ ,Barriga, Franze, Charras, & Mayor. )اسی دارندکه نشانه هاي مکانیکی در فرآیندهاي رشد نقش اس

Davidson, ٢٠١٢; Davidson et al., ٢٠١٠; Heer & Martin, ٢٠١٧; Martin & Goldstein, ٢٠٠٩(;٢٠١٤Miller 
& Davidson, ٢٠١٣; Schoenwolf & Smith, ١٩٩٠; Wozniak & Chen, . که در آن تکامل مورفولوژیکی شامل

به   ول ، تا خوردن سلول و تغییر شکل بافت توسط هر دو نیرو و خواص مکانیکی بافت محلی کمک می کند.ترازبندي سل
عنوان مثال، توسعه سیستم عصبی مرکزي حیوانات مهرهدار از سلولهاي عصبی شروع میشود، یک فرآیند تاخوردگی که 

ت این فرآیند ممکن است منجر به نقص در آن یک صفحه عصبی صاف به یک لوله عصبی بسته تبدیل میشود، و شکس
,Blom, Shaw, den Heijer, & Finnell)مادرزادي مانند اسپینا بیفیدا شود 

٢٠٠٦; Botto, Moore, Khoury, & Erickson, ١٩٩٩; Copp & Greene, ٢٠١٠; Copp, Stanier, & Greene,  توسط 
(NTC) ٢٠١٣. فرآیند بسته شدن لوله عصبی; Wallingford, Niswander, Shaw, & Finnell, ٢٠١٣) Nikolopoulou,

Galea, ,Rolo, Greene. بیومکانیک  از طریق تعامل نیروهاي داخلی ایجاد شده و سفتی بافت جنینی کنترل میشود )

& Copp, ٢٠١٧; Vijayraghavan & Davidson, ٢٠١٧; Zhou, Pal, Maiti, & Davidson, ٢٠١٥) وصیف نیاز به ت 
 بافت دارد. بنابراین  ، درك چگونگی تغییر شکل بافت تحت بارهاي اعمال شده در طول NTC ، دقیق بیومکانیک

 ,Campas)بسیاري از تکنیک هاي مهم وجود دارد که نقش اساسی مکانیک را در طی رشد جنین برجسته می کند 

٢٠١٦Sugimura, Lenne, & Graner, ;فشار تک محوري آزاد براي تعیین ویژگیهاي  پیش از این، آزمایش(. ٢٠١٦

)قورباغه پنجه مرغی( مورد استفاده قرار گرفته بود و مشخص شد  Xenopus laeviمکانیکی صفحه عصبی و بافت پشتی 

Zhou,که بافتهاي پشتی داراي سفتی بیش از چهار برابر بودند که از گاستروالسیون به نوروالسیون افزایش یافت

)(٢٠٠٩Kim, & Davidson,  . با این حال، آزمایشها بر روي ریز نمونههاي جدا شده از بافت پشتی انجام شد و به دلیل
محدودیت روش، اندازه گیري درجا چالش برانگیز خواهد بود. سوزاندن لیزري با استفاده از لیزر پالسی فوق سریع بخشی 

کند که منجر به یک پاسخ قابالندازهگیري شود؛ بنابراین،  از یک ساختار را کاهش میدهد تا یک عدم تعادل مکانیکی ایجاد

٢٠٠٨ ,Rauzi)(Verant,میتواند مکانیک موضعی را هم در مقیاس سلولی و هم در مقیاس بافتی در محل بررسی کند.  



www.dep-bme.ir 
 

www.dep-bme.ir 
 

, Lecuit, & Lenneهمراه با یک روش تصویربرداري و یک جریان کار نگاشت کرنش سطح بافت، گالیا و همکاران . 

نشان داند که موقعیت چین عصبی جنین موش از انقباض نوروپور خلفی باز ناشیمیشود که از نظر بیومکانیک اخیرا  )٢٠١٧(
اکتین به نقطه ظریف جفت شدهاست. روش سوزاندن لیزرتهاجمی است ، ممکن است آسیب  -توسط یک شبکه اف 

ی از تنش یا خواص مواد دارد زیرا آنها همیشه با هم ترکیب ثانویه وارد کند ، و تجزیه و تحلیل کمی آن نیاز به دانش قبل
روشهاي دیگر فرو رفتگی، مانند کانتیلور و .  ,Rauzi, Lenne, & Lecuit ;٢٠٠٨ ,.٢٠١٠Rauzi et al()می شوند  

تنش با اعمال نیرو بر روي سطح -، به طور گسترده براي تعیین کمیت رابطه کرنش)AFM(میکروسکوپ نیروي اتمی 

با این حال، همه آنها به تماس فیزیکی نیاز دارند و در نتیجه . )Krieg et al٢٠٠٨ ,.(ونه مورد استفاده قرار گرفتهاند نم
. میکرومورفولوژي، موچین نوري، و موچین مغناطیسی خواص مکانیکی را با نظارت بر تنها میتوانند بر روي سطح بافت انجام شوند

 ,Weber, Bjerke ;٢٠٠٦ ,١٩٩٨Wirtz( & ,Daniels, Masiیا بافت اندازهگیري میکنند.  )حرکت مهرههاي تزریقشده در سلول 

& DeSimone, ٢٠١٢; Welte, Gross, Postner, Block, & Wieschaus,  محدودیت هاي زیادي مانع استفاده آنها در .
ي کالیبراسیون براي اندازه گیري بافت جنین زنده شده است، از جمله خطر آسیب بافتی ناشی از تزریق مهرهها و دشوار

کمی در محل. آخرین نگاري یک روش غیر تهاجمی است که ویژگیهاي االستیک یک نمونه را از تصاویر ساختاري تغییر 
 ,.Ophir et al ;٢٠٠٠ ,.١٩٩٨Kruse et al(شکل فیزیکی ایجاد شده توسط یک میدان تنش مشخص، ترسیم میکند 

٢٠٠٢; Schmitt, (. ش امیدوار کننده است ، اما وضوح و دقت مکانی آن توسط حساسیت و شرایط مرزي ین یک روا
محدود می شود. حسگر مبتنی بر میکروقطره با ردیابی تغییر شکل قطره، بعد از تزریق میکرو بین سلولها در بافت، تنش 

٢٠١٧ Serwane(یري کرده است هاي مکانیکی که به اندازه گیري هاي نمونه اي محدود می شود ،را با موفقیت اندازه گ

et al., ( در طول تکامل جنینی، ویژگیهاي مکانیکی بافت، هم تنظیم فضایی و هم تنظیم زمانی را تجربه میکند، که .
نیازمند تکنیکهاي اندازهگیري است تا قدرت تفکیک فضایی باالیی در توسعه بافتهاي سهبعدي داشته باشد، و غیر 

 تهاجمی و سریع باشد.  

یک پدیده نوري است که از تعامل بین نور ورودي و امواج صوتی حاصل از  Brillouinاکندگی خود به خودي نور پر

به دلیل اثر داپلر، نور پراکنده تحت تغییر فرکانس القا شده )تغییر . )Dil١٩٨٢ ,(نوسانات درون نمونه ناشی می شود 
از آنجا که انتشار یک موج آکوستیک به خواص مکانیکی  ود. بریلوین( قرار میگیرد که با سرعت موج صوتی تعیین میش

ماده مرتبط است، تغییر بریلوین مستقیما به ضریب طولی )یعنی نسبت تنش تک محوري به کرنش تک محوري( ماده 

به عنوان یک تکنیک تمام نوري مدتها است  )FPI(مرتبط است. طیفسنجی بریلوین براساس تداخل سنج فابري پروت 

؛ ا این حال، طیفسنجی  )Hickman et al١٩٩١ ,.(اي شناسایی مواد و سنجش محیطی از راه دور استفاده میشودکه بر

، یک طیفسنج تصویر برداري پراکنده موازي 2008در سال  به زمانهاي اکتساب طوالنی نیاز دارد.  FPIبریلوئین مبتنی بر 
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ایجاد شد و با یک میکروسکوپ هم کانون براي امکان  براي اولین بار )VI PA(براساس آرایه فازي شده مجازي 

  . ٢٠٠٨)(Scarcelli & Yun ,تصویربرداري بریلوین ترکیب شد تا تصویربرداري بریلوین را فعال کند

 ,Besner, Scarcelli, Pineda, & Yun)میکروسکوپ بریلوین اخیراً براي توصیف خصوصیات مکانیکی بافت چشم 

)٢٠١٥Scarcelli, Besner, Pineda, Kalout, & Yun,  ;در داخل بدن ، پروتئین هاي رشته اي ماتریکس  ٢٠١٦
 ;٢٠١٦ ,Antonacci & Braakmanاستفاده شده است )،  ) ,.٢٠١٤Palombo et al(خارجسلول و مکانیک سلولی

Elsayad et )٢٠١٧al., ٢٠١٦; Scarcelli et al., ٢٠١٥; Zhang, Nou, Kim, & Scarcelli, .  اخیرا، ما اولین تصاویر

که نشان میداد این  ،)Raghunathan et al٢٠١٧ ,.( مکانیکی از جنین موش را با میکروسکوپ بریلوئین به دست آوردیم
  تکنیک قابلیت امیدوار کننده براي توصیف بیومکانیک بافت جنینی در محل را دارد.

یک روش تصویربرداري نوري بسیار توسعهیافته است که قادر  ) ,.١٩٩١Huang et al( OCT)(توموگرافی انسجام نوري 
به دلیل توانایی آن در تهیه (.  ,.٢٠١٥Wang et al)بعدي با وضوح فضایی و زمانی باال است  4به تصویربرداري جنینی 

رجیح داده شده نسبت به سایر روشهاي تصویربرداري براي جنین حیوانات کوچک ت OCTتصاویر مقطعی با وضوح باال، 
اگرچه برش بافتشناسی استاندارد طالیی براي  .( ,٢٠١٦Raghunathan, Singh, Dickinson, & Larin)است 

تصویربرداري از جنین بوده است، اما ماهیت تهاجمی و وقتگیر آن همراه با ضرورت اصالح بافت، تصویربرداري زنده را 
سایر روشهاي تصویربرداري غیرتهاجمی مانند . ) ,٢٠٠٨Walls, Coultas, Rossant, & Henkelman(غیرممکن می کند 

و توموگرافی میکرو   )MRI-micro( ، تصویربرداري رزونانس میکرو مغناطیسی)UBM(سونوگرافی بیومیکروسکوپی 

براي تصویربرداري از جنین حیوانات کوچک استفاده شده است. با این حال ، وضوح مکانی  )CT-micro(محاسباتی 
، زمان دستیابی UBM ) (٢٠٠٣ ,Phoon & Turnbull ;٢٠٠٣ ,Foster, Zhang, Duckett, Cucevic, & Pavlinدود مح

براي  CTو تابش یونیزان در میکرو ، )Nieman et al٢٠٠٥ ,.(و استفاده از عوامل کنتراست خارجی  MRIطوالنی میکرو 

   .)Badea٢٠١٨ ,(تصویربرداري از جنینهاي زنده نامطلوب است 

، ما نگاشت مکانیکی لوله عصبی در منطقه جمجمه در طول OCTدر اینجا، با کمک راهنمایی ساختاري ارائهشده توسط 
در این مطالعه مقدماتی، ما متوجه شدیم که  رشد اولیه جنین موش با استفاده از میکروسکوپ بریلوین را نشان دادیم. 

رشد کردند، به طور مشخص   ٩٫٥E٢ n)=(تا  ٢(E)٨٫٥ n)=(جنینی  بافت پشتی در طول زمان وقتی که جنینهاي از روز

، ما متوجه شدیم که بافت در محل همجوشی نرمتر از آن در منطقه مجاور NTC (E٥.٩(به طور خاص، پس از  سخت شد.
اکتودرمال را ما الیه  است، و مدول بافت پشتی خود داراي یک شیب در امتداد جهت پشتی و شکمی است. عالوه بر این،

که لوله عصبی بسته را براساس معیار بریلوین پوشش میداد، و متوجه شدیم که به طور کلی نرمتر از  شناسایی کردیم
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بافت پشتی است. این کار نشان میدهد که مکانیک بافت احتماال به طور قابلتوجهی در طول بسته شدن لوله عصبی 
ی بیشتر را دارد که آیا مکانیک بافت در طول رشد نرمال جنین نقش حیاتی جمجمه تغییر میکند، و بنابراین ارزش بررس

   ایفا میکند یا خیر.

مواد و روش ها 

 آماده سازي رویان 

 براي جفت گیري به موقع شبانه راهاندازي شدند و هر روز صبح از نظر وجود پالگ واژینال بررسی CD-١موشهاي  

، مادر براثراستنشاق ٩٫٥E٢ n)  =( و ٨٫٥E٢ n)  =( در نظر گرفته میشود. در  E٥ .٠ شدند. جود یک پالگین واژینال در
% با سالین بافر شده با فسفات، قبل از اینکه  1دیاکسید کربن کشته شد و جنین بیرون آمد. سپس این جنینها در آگارز 

 رار داده شدند. منبع پاك خانگی در دانشگاه هوستون تصویربرداري شوند، ق OCTبا استفاده از سیستم 

  تمامی مراحل تحت یک پروتکل تایید شده توسط کمیته مراقبت و استفاده از حیوانات دانشگاه هوستون انجام شد.

در دانشگاه هوستون تصویربرداري شدند و بالفاصله در یخ به دانشگاه  OCTجنینهاي جاسازیشده در آگار ابتدا توسط 
ساعت تصویربرداري شدند. جنینها در حالی که با استفاده از  24یلوین در مدت مریلند منتقل شدند و با میکروسکوپ بر

هر دو روش تصویر برداري میشدند، براي حفظ جهت گیري جنین، در آگاروز قرار داده شدند. این امر به ما کمک کرد تا 
 تصویر کنیم. علیرغم اینکه مجبور به انتقال جنین بین دانشگاهها هستیم، همان ناحیه لوله عصبی را 

  OCTراه اندازي 

با طولموج  )Santec USA, Corp., Hackensack, NJ ,HSL٢٠٠٠(شامل یک لیزر منبع جاروب شده  OCTسیستم 
میلی وات،  39کیلوهرتز، قدرت خروجی تا  30نانومتر، سرعت اسکن تا  150نانومتر، محدوده اسکن تا  1310مرکزي تا 

در هوا( بود. اطالعات بیشتر در مورد این سیستم را می توان در کار قبلی ما یافت میکرومتر ) 11و قدرت محوري تا 
)٢٠٠٨Manapuram, Manne, & Larin, (.  بود، به  1.380و جنینها  ٪1تصاویر با فرض اینکه ضریب شکست آگاروز

 ابعاد فیزیکی تغییر یافتند. 

 میکروسکوپ بریلوین 

Raghunathan et al., ٢٠١٧; Scarcelli, Polacheck, et al., ( پیکربندي میکروسکوپ بریلوین قبال گزارش شدهاست 
 دو مرحلهاي براي بدست آوردن سیگنال بریلوئین استفاده شد  VI PAبه طور خالصه، یک طیفسنج . ٢٠١٥(
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)٢٠١١Scarcelli, Kim, & Yun, (را افزایش ، و یک کرونوگرافی طیفی در اسپکترومتر ادغام شد تا قابلیت حذف نویز آن

براي رسیدن به وضوح  0.4(. از لنزي با دیافراگم عددي موثر Edrei, Gather, & Scarcelli٢٠١٧ ,دهد )
  میلی ثانیه براي اندازهگیري تک نقطه بود. 50استفاده شد. زمان جذب طیف سنج  

بعدي به دست آمد .اندازه گام اسکن به  3له موتوري بعدي بریلوین با اسکن کردن جنین با یک مرح 2تصویربرداري 
میکرومتر در جهت جانبی و محوري تنظیم شد. در حین اندازهگیري، سطح مقطع اطراف ناحیه جمجمه  1و  4ترتیب 

گرفته شدهبود، هدایت  OCT جنین توسط میکروسکوپ بریلوین نقشهبرداري شد، که توسط تصویر سهبعدي که قبال با
 .  (1میشد )شکل 

 
  

خطچین قرمز نشاندهنده سطح مقطع لوله عصبی است که توسط میکروسکوپ  E. (b)٥. ٩و  E (a)٥. ٨گرفته شدهاند.  octبعدي از جنینهاي موش که توسط  3تصاویر  - 1شکل 
  میکرومتر هستند. 100بریلوئین اسکن شدهاست. هر دو میله مقیاس 

نمونه مربوط  Mˈبه ضریب طولی Bvپراکنده به عقب از طریق رابطه نور  بریلوین اندازهگیري شده Bvتغییر

آزمایشات قبلی نشان می دهد که  چگالی ماده است. ρطول موج لیزر و  λضریب شکست ، nمی شود، در این )رابطه( 
ˈM  با مدولˈE  یانگ در مقیاسlog-log ( رابطه خطی دارد)٢٠١١Scarcelli et al., ; سبی مدول بنابراین تغییرات ن

یک فاکتور مربوط به  aتقریب زد، که در اینجا δMˈ / M (a / ١) = ˈδEˈ / Eˈطولی و مدول یانگ را می توان به عنوان 

. براي بافت شبکیه نشخوار )Scarcelli, Polacheck, et al٢٠١٥ ,.(کالیبره شده است 15،  ١/aماده است. براي سلول ها 

Weber, Yun, Scarcelli & ,باشد  3/  14برابر با ١/aبوده و تخمین زده شد که کننده، این رابطه هنوز هم معتبر 

)(٢٠١٧Franze, . .ما از این مقادیر براي تخمین تغییر ضریب االستیک بافت لوله عصبی جنین استفاده کردیم  
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 نتایج 

 به طور قابل توجهی سفت می شود  NTCبافت پس از 

گزارش کرده است  NTCسفتی بافت را در طول مرحله ازدیاد و  X. laevisهاي اندازه گیري هاي قبلی روي جنین 
)٢٠٠٩Barriga et al., ٢٠١٨; Zhou et al., (.  در مطالعات ما با استفاده از مدل موش، ما در ابتدا سفت شدن بافت چین

(. 2مشاهده کردیم )شکل )E٥.٩( و بسته )E٥.٨( خوردگیهاي عصبی را با مقایسه جنینهاي با لوله هاي عصبی باز

(، که در آن لوله عصبی باز و بسته به وضوح دیده a،b 2تصویربرداري شده )شکل  OCTمورفولوژي نماینده دو جنین با 
( به وضوح  d 2میشود. همانطور که در تصاویر بریلوین رنگآمیزي شده نشانداده شدهاست، لوله عصبی بسته )شکل 

ما تغییر میانگین بریلوین کل منطقه لوله عصبی را کمی کردیم )شکل  ( است.c 2ل سختتر از لوله عصبی باز شده )شک
 e2 گیگاهرتز بیشتر از یک لوله باز است. با استفاده از  0.21(، و نتایج نشان میدهد که تغییر بریلوین لوله عصبی بسته

مقدار تغییرفرکانس با افزایش نسبی  (، این2کالیبراسیون قبلی بین مدول طولی مشتق از بریلوین و مدول یانگ )بخش 

  .مطابقت دارد )E ˈEδ /ˈ( مدول یانگ 80٪

ضریب بافت لوله عصبی داراي یک شیب در امتداد جهت پشتی شکمی است و منطقه همجوشی پس از 
  بسته شدن بسیار نرمتر میشود

 این تحلیل، سطح مقطع را در ارزیابی کردیم. براي  NTCسپس ما توزیع مدول را بر روي چینهاي عصبی بعد از 
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. جعبههاي زرد خطدار نشان دهنده منطقه b( E9.5و ) a( E8.5از جنین هاي نماینده ) OCTمقطعی  سفت شدن بافت لوله عصبی در طی رشد جنینی. تصاویر -2شکل
( تغییر eخطوط قرمز نشان دهنده چینهاي عصبی هستند .)مربوط به تصاویر بریلوین در همان سطح مقطع؛  )c,d(تصویر شده توسط میکروسکوپ بریلوئین است .

 میکرومتر است.  ١٠٠. مقیاس همه میلهها  = n) ٢E٩٫٥(و   = n) ٢E٨٫٥(متوسط بریلوئینی در بافتهاي لوله عصبی جنین هاي 

نشان میدهد که  OCT(. تصاویر 3)شکل  اسکن کردیم 9Eمکانهاي مختلف نزدیک به منفذ عصبی جمجمه جنین 

(، در حالی که تصاویر برولوین رنگآمیزي شده نشان a3 c  3ههاي عصبی در هر سه موقعیت کامال بسته هستند )شکل لول

(. براي کمی کردن این تغییر، ما ابتدا یک d3 f  3میدهد که یک گرادیان مدول در امتداد لوله عصبی وجود دارد )شکل 
ناحیه فرعی تقسیم کردیم، همانطور که توسط جعبه قرمز نشانداده لوله عصبی جداگانه را براساس توزیع مدول به چند 

نشانداده شدهاند.  g-٣i٣شدهاست. سپس تغییر میانگین بریلوین را در هر ناحیه فرعی محاسبه کردیم، و نتایج در شکل 
اوت تغییر چینهاي عصبی مجاور است. تف ما ابتدا متوجه شدیم که تغییر بریلوین منطقه همجوشی بسیار کوچکتر از

%  -% 60گیگاهرتز است، که نشان میدهد لوله عصبی مجاور از نظر مدول یانگ،  0.28و  0.14بریلوئین در محدوده بین 

همچنین نشان دهنده کاهش مدول لوله عصبی از ناحیه  g٣-i٣سختتر از منطقه همجوشی است. منحنی هاي شکل  100

مشاهده  E٥.٨ جا که ما پدیده هاي مشابهی را در لوله عصبی باز جنینپشتی به ناحیه شکمی )فلش هاي سبز( است. از آن
پشتی در طی -تلیال در جهت شکمی-نکردیم، فرض میکنیم که این گرادیان مدول مربوط به انتقال سلولهاي عصبی اپی

عصبی (، و ممکن است نقش مهمی درتسهیل بسته شدن موفقیتآمیز لوله McShane et al٢٠١٥ ,.تکامل بعدي است )
  داشته باشد.

 الیه اکتودرم را می توان از لوله عصبی تشخیص داد و بسیار نرم تر است 

لوله عصبی بسته با یک اکتودرم سطحی پوشانده میشود که معموال از بافت پشتی مجاور بدون استفاده از تعدادي برچسب 
مکانیکی به عنوان نشانه، میتوانیم به وضوح الیه با استفاده از یک فنوتیپ  .(c ،a 3سلولی قابلتشخیص نیست )شکل 

نشانداده شدهاست(.  a-٤c٤اکتودرم را از بافت لوله عصبی تشخیص دهیم، همانطور که توسط خطچین سفید در شکل 
سپس تفاوت مدول بین الیه اکتودرمی و بافت لوله عصبی را تعیین کردیم. براي این منظور، ما منطقه همجوشی را حذف 

لوله عصبی را به عنوان سمت چپ و سمت راست ترسیم کردیم. سپس میانگین تغییر بریلوین هر منطقه را  کرده و
(. ما متوجه شدیم که اگر چه تغییر بریلوین در سمت چپ و راست لوله عصبی کامال نزدیک ٤f-4dمحاسبه کردیم )شکل 

گاهرتز( است. این نشان می دهد که الیه اکتودرم از گی 0/  22است، الیه اکتودرم داراي تغییر بریلوین بسیار کوچکتر )
 نرمتر از لوله عصبی بسته است.  ٪4/80نظر مدول یانگ تقریباً 
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 مباحثه 

فرآیند ترکیب و بسته شدن لوله عصبی شامل چندین فعالیت سلولی بسیار مهم مثل انقباض آپیکال، کشش همگرا و 
 شدن، باال بردن و خم کردن بافت لوله عصبی تسهیل میکند.   را با ضخیم شدن، طویل NTCمهاجرت سلول است که 

  بافتی که ما با تکنیک بریلوین مشاهده کردیم میتواند نتیجه چنین فعالیتهاي سلولی باشد. 

 -جانبی را در مقایسه با چینهاي عصبی شکمی  -به عنوان مثال، یک مطالعه قبلی افزایش در تراکم سلول در پشتی 
پشتی و تکثیر  -شکمی  -مشاهده کردهاست، که ناشی از انتقال سلولهاي نورواپیتلیال در جهت شکمی میانی بیشتر 

 سلولی سریع به طور موضعی است 

به عنوان مثال ، یک مطالعه قبلی افزایش چگالی سلولی به صورت پشتی را در مقایسه با چینهاي عصبی شکمی بیشتر 
سینهاي و هم به دلیل سرعت -یل انتقال سلولهاي عصبی اپیتلیال در جهت بطنیمشاهده کرده است، که این امر هم به دل

 (. از آنجا که سفتی بافت ارتباط تنگاتنگی با تراکم McShane et al٢٠١٥ ,.زیاد تکثیر سلول ایجاد می شود )

رادیان مدول ، گ(٢٠١٧، Weber et al؛ .٢٠١٥&،   Koser،Moeendarbary ،Hanne ،Kuerten ،Franzeسلولی دارد )
مشاهده کردیم نیز میتواند مربوط به جابهجایی سلول باشد. باید در مطالعات آینده مورد بررسی و تأیید  3که در شکل

قرار گیرد. سفت شدن بافت همچنین نشان میدهد که براي ایجاد یک بستهشدن موفقیتآمیز ممکن است نیروي تولیدشده 
 باشد.   توسط آکتومیوزین نیاز به افزایش داشته

، برجستگیهاي سلولی از لبه جلویی چینهاي عصبی مطرحشده، تماسهاي اولیه بین چینها ایجاد NTCدر آخرین مرحله 

، که در نهایت منجر به ادغام پایدار اپیتلیال در خط میانی )Pai et al٢٠١٢ ,.)میکنند و به چسبندگی اپی تلیال میرسند 
را  NTC، نشانهاي از ترکیب اپیتلیال درطول 3میانی نشاندادهشده در شکل لوله عصبی میشود. منطقه نرم در خط 

  نشان میدهد و نشان میدهد که فنوتیپ مکانیکی متفاوتی نسبت به چینهاي عصبی دارد. 

فرکانس باال است که رابطه  Mˈالزم به ذکر است که ویژگی مکانیکی حس شده توسط تکنیک بریلوین یک مدول طولی 

شبه استاتیک اندازهگیري شده توسط روش مرسوم به وضوح مشخص نیست. با این حال، چندین  Eˈیانگ آن با مدول 
  ,.Scarcelli, Polacheck, et al ;٢٠١١ ,.Scarcelli et alمطالعه تجربی دو نوع مدول را با هم مرتبط دانستهاند)

., Weber et alبراي تبدیل دقیق از ٢٠١٥; ٢٠١٧ .)ˈM  بهˈEبسته به مواد الزم است. در اینجا، ما تغییرات ، تنظیم وا
نسبی مدول یانگ در بافت لوله عصبی را بر اساس کالیبراسیون قبلی بر اساس بافت شبکیه تخمین زدهایم. در آینده، 

  کالیبراسیون مستقیم بر روي بافت لوله عصبی ضروري خواهد بود. 

 گالی و ضریب شکست بافت مربوط میشود، که اثرات آن با تکنیک عالوه بر مدول طولی، مقدار تغییر بریلوین نیز به چ
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  نماینده . ٥E. ٩از لوله عصبی یک جنین موش  OCT( تصاویر مقطعی a-cشکمی نشان می دهد. )-مدول بافت چین هاي عصبی یک شیب در امتداد جهت پشتی -3شکل

( تصاویر بریلوین مربوطه در همان مقطع ، لوله عصبی بهطور مصنوعی به زیر d-fنشان میدهد. ) جعبههاي زرد منطقه تصویر برداري شده توسط میکروسکوپ بریلوین را
نشان داده شده است. فلشهاي قرمز نشان  g – iمناطق مختلف )خطوط قرمز( تقسیم می شود تا مدول میانگین را به صورت محلی تعیین کند و نتایج در پانل هاي 

میکرومتر 100بی به وضوح نرمتر از قسمت دیگر چینهاي عصبی است. پیکانهاي سبز روند منحنی را نشان می دهد. همه مقیاسها میدهد که منطقه همجوشی لوله عص
  هستند.

با این حال، مطالعات قبلی نشان میدهد که این دو پارامتر معموالً براي نمونه هاي بیولوژیکی  فعلی ارزیابی نشده است.
 ,Schürmann, Scholze ;١٩٥٣ ,Barer, Ross, & Tkaczykیکدیگر جفت می شوند ) مانند سلول ها و بافت ها با

٢٠١٦Müller, Guck, & Chan,  براي سلول ها تقریباً ثابت است ) ( و نسبتScarcelli, Polacheck, et al.,  

طولی ضروري  (. در آینده ،اندازهگیري مستقیم ضریب شکست و دانسیته بافت جنینی براي تعیین دقیق مدول٢٠١٥

ممکن است در جنین هایزنده  Eˈ و Mˈاست. عالوه بر این، چون این اندازه گیریها پس از مرگ انجام شد، مقادیر مطلق 
 تا حدي متفاوت باشد، این در حالی است که انتظار میرود این موضوع در مطالعات آینده ما نیز مورد توجه قرار گیرد . 
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( متوسط تغییرات بریلوین d-f( ،)3d,fنماینده )همان شکل  ٥E. ٩از لوله هاي عصبی در سطوح مختلف از یک جنین ( تصاویر برلوین a-c) -4شکل 

) چپ(و  NT) نشاندادهشده با خطچین سفید(؛ ( بافتهاي لوله عصبی )منطقه نشاندادهشده با خطچین قرمز(و الیههاي اکتودرم )منطقه SD)میانگین 
NT میکرو متر هستند. 100راست چین عصبی را نشان میدهند. تمام میلههاي مقیاس راست(به ترتیب بخش چپ و  

  

به دلیل پراکندگی االستیک از بافت جنینی، سیگنال بریلوین با افزایش عمق تصویر به سرعت کاهش یافت. عمق نفوذ 
با استفاده از یک استراتژي  میکرومتر محدود میشود. این محدودیت را می توان 200تنظیمات بریلوین فعلی ما به حدود 

   (.Edrei & Scarcelli٢٠١٨ ,نورپردازي پیشرفته مبتنی بر تکنیک اپتیک تطبیقی کاهش داد)

تعداد نمونه در این مطالعه به دلیل مسائلی که هنگام حمل و نقل نمونهها بین دو آزمایشگاه پیش آمد، محدود بود. این 

مطالعه زیر که شامل تعداد بیشتري از نمونههاي  را نمیدهد.  NTCمکانیک به ما اجازه نتیجهگیري کلی در مورد بیو
جنینی است به منظور بررسی سیستماتیک تغییرات کیفی در مکانیک بافت در طول بسته شدن لوله عصبی انجام خواهد 

  شد. 

 نتیجه 

ورفولوژي بافت را شکل میدهند و و تولید مثل یک فرآیند ذاتا بیومکانیک است که شامل اثر متقابل نیروهایی است که م
مقاومت مکانیکی که بافت به عنوان پاسخ ارائه میدهد. بنابراین خواص مکانیکی بافت جنینی در طول رشد و نمو حیاتی 
هستند. اگر چه توجه زیادي به درك اهمیت نشانههاي مکانیکی در طول رشد شدهاست، ویژگیهاي مکانیکیبافت جنینی 

ی به یک تکنیک مناسب، به طور کامل مشخص نمیشوند.  در این کار مقدماتی، با استفاده از به دلیل عدم دسترس
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و بریلوین، ما تغییرات بیومکانیکی در بافت جنینی موش را در طول رشد اولیه مشاهده کردیم. ما  OCTمیکروسکوپ 
حساس است، که نشاندهنده  NTC ورهنشان دادیم که این تکنولوژي جدید به تغییر مکانیکی بافت لوله عصبی در طول د

  .توانایی امیدوار کننده تکنیک بریلوئین در کمی کردن بیومکانیک بافت در طول جنین زایی است

  

 قدردانی ها 

 این کار توسط موسسه ملی بهداشت تحت شماره هاي قرارداد پشتیبانی می شود:  

 R٣٣CA٢٠٤٥٨٢ ،K٢٥ EB٠١٥٨٨٥  ،R٠١HL١٢٠١٤٠  ،P٠١HD٦٧٢٤٤ ٠  ،R٠١HD٠٨٣٨٠٩  ،R٠١HD٠٨١٢١٦   
 ٠٨٦٧٦٥R٠١HDو .

 تضاد عالیق 

  . نویسندگان هیچ اعالن عالقهاي را گزارش نکردهاند 
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