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Opis projektu

Fizyczne środowisko żywych komórek i tkanek, a zwłaszcza ich mechaniczne oddziaływanie z nim,
odgrywa kluczową rolę regulacyjną w ich zachowaniu biologicznym, takim jak różnicowanie
komórek, apoptoza, proliferacja, wzrost tkanek, przebudowa, gojenie ran itp.
Jednak sposób, w jaki siły mechaniczne na poziomie komórkowym wpływają na funkcje komórki
(i) i regulują zachowanie zespołów komórkowych (ii), jak również ich rozwój, pozostaje niejasny i
trudny do modelowania. Projekt ma na celu uzyskanie pewnych odpowiedzi na te pytania poprzez
opracowanie nowego modelu komórka-tkanka opartego zarówno na zastosowaniu paradygmatu
tensegralności związanego z podejściem ciągłym [1], jak i modelowaniu agentowym, który pozwala
na wprowadzenie pozostałych reguł nie będących mechanicznymi, np. biochemicznymi [ 2].
Zastosowanie metod agentowych do oceny wzrostu nowotworu przedstawiono w pracy [3]. Nadal
jednak pozostają pytania (i), jak oceniać naprężenia mechaniczne w rosnącej tkance, (ii) w jaki
sposób naprężenia mechaniczne wpływają na wzrost tkanki.
Rola symulacji komputerowych jest nie do przecenienia, ponieważ bardzo trudno jest
przeprowadzać eksperymenty na żywej materii.
Jednak niezbędne jest poszukiwanie
opublikowanych eksperymentów, aby zweryfikować modele i sposoby rozumowanie. Rola stanu
naprężeń mechanicznych jest otwarta dla badań [4].
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