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POVZETEK 

 

V diplomskem seminarju obravnavamo širjenje kalcijevih valov po planarnih tkivih s 

poudarkom na lečnem epitelu. V prvem delu opišemo biološko ozadje kalcijeve signalizacije 

in predstavimo eksperimentalne meritve, ki so jih na Očesni kliniki UKC Ljubljana izvedli na 

človeških lečnih epitelnih celicah. V nadaljevanju se osredotočimo na izgradnjo večceličnega 

fenomenološkega modela, s katerim simuliramo širjenje kalcijevih valov, kot jih opazimo v 

eksperimentih. Rezultate numerične simulacije primerjamo z eksperimentalnimi ugotovitvami. 

 

Ključne besede: kalcijevi valovi, lečni epitelij, numerična simulacija, Voronoijev diagram, 

variabilnost celic. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In this seminar we examine the propagation of calcium waves in planar tissues with the 

emphasis on the lens epithelium. First, we describe the biological background of calcium 

signalization and present experimental measurements that were done on human lens epithelium 

cells at the Eye hospital UKC Ljubljana. Next, we focus on the development of a 

phenomenological multicellular model, which we use to simulate the propagation of calcium 

waves, as observed in experiments. We compare the results of numerical simulations with 

experimental findings. 

 

Key words: Calcium waves, lens epithelium, numerical simulation, Voronoi diagram, cell 

variability. 
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1 Uvod 
 

Kalcij ima pomembo vlogo pri mnogih ključnih fizioloških procesih [1]. V človeškem telesu 

ga je večina shranjena v kosteh (99,9%), kjer je pomemben za stabilizacijo celičnih struktur. 

Majhen delež je shranjen v zunajcelični raztopini, kjer je koncentracija prostih kalcijevih ionov 

okoli 106 nM. Koncentracija v citoplazmi celic pa je približno tisoč krat manjša, okoli 100inM. 

Nekateri celični organeli, kot npr. endoplazemski retikulum (ER) in mitohondriji, služijo kot   

t. i. kalcijeve shrambe, zato je v njih koncentracija višja kot v citoplazmi. Kalcij je pomemben 

za ionsko ravnovesje v celicah in se vsepovsod pojavlja kot znotrajcelični obveščevalec. Porast 

koncentracije kalcija je ključnega pomena pri mnogih znotrajceličnih procesih, kot pri npr. 

fertilizaciji, izražanju genov, krčenju mišičnih celic, izločanju hormonov ipd. [2]. Poleg tega 

sodeluje v raznih odzivih na metabolnem nivoju [3]. Ostale biokemijske vloge so tudi regulacija 

encimske aktivnosti, ionskih kanalov, aktivnosti ionskih črpalk in delov celičnega ogrodja [2]. 

Zunajcelični kalcij je prav tako pomemben pri ohranjanju membranskega potenciala celic ter 

pravilni tvorbi kosti [3]. 

 

V celicah lečnega epitela imajo kalcijevi ioni, kot v mnogih celicah, pomembno signalizacijsko 

vlogo. Za preprečitev toksičnega vpliva visokih koncentracij kalcija ter omogočeno 

signalizacijo so znotrajcelične koncentracije kalcija močno regulirane [4]. Za koncentracijo 

zunajceličnega kalcija v očesni tekočini pri ljudeh so izmerili okoli 1,34 mM [5], medtem ko je 

koncentracija znotraj celice le okoli 100 nM. Med citoplazmo in zunajcelično tekočino je zato 

velik koncentracijski gradient. Za ohranjanje homeostaze celice uporabljajo razne kalcijeve 

črpalke, prenašalce in izmenjevalce, prav tako pa je kalcij shranjen v ER in mitohondrijih, ki 

služita kot kalcijevi shrambi [4].  

 

Delovanje posameznih organov ni odvisno le od dinamike individualnih celic, pač pa ga 

uravnava kolektivna aktivnost celičnih populacij. Ritmi, ki uravnavajo delovanje bioloških 

sistemov, so tako rezultat interakcij med celicami v obliki medcelične komunikacije [6]. Po 

tkivih se signali med celicami pogosto prenašajo v obliki kalcijevih valov. Ti valovi so 

sestavljeni iz porastov kalcijeve koncentracije, ki se prenašajo med celicami, in izgledajo kot 

valovi, ki se pogosto širijo radialno navzven iz stimulirane celice. Takšen tip medcelične 

komunikacije so opazili v različnih tipih celic, kot so npr. živčne, kostne, endotelne, epitelne in 

številne druge [7]. Izkazalo se je, da imajo kalcijevi valovi tudi pri epitelnih celicah lečnega 

epitela pomembno regulacijsko funkcijo [8]. Prav tako so opazili, da se pri razvoju katarakte 

spremeni medcelična komunikacija [9]. Večletne raziskave so pokazale, da so inducirani porasti 

kalcija časovno in prostorsko zelo organizirani [3]. Signali se sprožijo na nivoju celice, a 

vplivajo na obnašanje preostale mreže celic, in obratno [10]. Razumevanje zapletenih 

mehanizmov in dejavnikov, ki vplivajo na širjenje kalcijevega signala, je nepopolno. Velikokrat 

se pojavi, povezani s kalcijevimi valovi, obravnavajo tako, da se predpostavi homogenost celic. 

Nedavne eksperimentalne in teoretične raziskave pa kažejo na to, da bi lahko makroskopsko 

obnašanje širjenja kalcijevih valov bilo odvisno tudi od celične variabilnosti [10-12]. 
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Nova spoznanja na področjih kompleksnih sistemov in nelinearne dinamike se v zadnjih 

desetletjih pogosto uporabljajo za analizo konkretnih problemov v biologiji in medicini. Najbolj 

nas zanima, kako delujejo celice ter povezave med dinamičnimi odzivi celic in njihovimi 

funkcijami [6]. Izdelava modelov in izvajanje numeričnih simulacij je že vrsto let uveljavljen 

pristop pri preučevanju kompleksnih fizioloških procesov, ki določajo obnašanje živih bitij 

[13]. 

 

Cilj diplomskega seminarja je prikazati pristop k izdelavi večceličnega modela, s katerim lahko 

simuliramo širjenje lokalno vzbujenih kalcijevih valov. Pri tem se opremo na eksperimentalne 

meritve, ki so jih izvedli na Očesni kliniki UKC Ljubljana, in sicer na planarnem tkivu lečnega 

epitela, ki so ga mehansko stimulirali [8]. Naš model je fenomenološki, njegove parametre pa 

prilagodimo tako, da čim bolje opiše eksperimentalne meritve. 

 

V diplomskem seminarju v drugem poglavju najprej predstavimo fiziologijo kalcijeve 

signalizacije v lečnih epitelnih celicah in po tem eksperimentalne meritve razširjanja kalcijevih 

valov v lečnih epitelnih celicah. V tretjem poglavju postopoma izgradimo formalizem za 

izdelavo simulacije. V četrtem poglavju predstavimo rezultate in raziščemo dejavnike, ki 

zagotavljajo najboljšo skladnost eksperimentalnih rezultatov z numeričnimi. Na koncu 

povzamemo naše ugotovitve in navedemo možnosti nadaljnjega dela. 

 

 

2 Kalcijeva signalizacija in širjenje valov v lečnem epitelu 
 

Najpogostejši vzrok poslabšanja vida pri človeku je siva mrena oz. katarakta, pri kateri se 

zmanjša prosojnost leče, kar svetlobi onemogoča nemoten prehod do očesnega ozadja, zato se 

poslabša vid [14]. Raziskave so pokazale, da je v procesu zamotnitve pri sivi mreni pomembno 

povišanje koncentracije kalcija v lečnih celicah [4, 15]. Vloga lečnih celic v nadzorovanju 

lečnega kalcija ni popolnoma razumljena. Opazili so, da je koncentracija kalcija v lečnih 

epitelnih celicah iz centralnega dela epitelija leče vedno nekaj krat večja v primeru s sivo mreno, 

kot v primeru brez, ne glede na tip sive mrene [16]. Med dvema najpogostejšima tipoma sive 

mrene, kortikalno in nuklearno, tudi ni opaziti bistvene razlike [9]. 

 

Pri funkcionalni okvari celic lečnega epitela, ki se kaže kot porast koncentracije kalcija, celice 

več ne zmorejo dobro regulirati kalcijeve homeostaze, kar olajša nastanek katarakte. Ohranjanje 

homeostaze kalcija v teh celicah je zato bistvenega pomena [4, 8]. Aktivnost znotrajceličnega 

kalcija je ključni mediator signalizacije v lečnih celicah [14]. Raziskave kažejo, da je manj 

organizirana medcelična signalizacija med celicami lečnega epitela povezana z bolj razvito 

katarakto, medtem ko na nivoju posameznih lečnih celic ni opažene razlike v lastnostih 

signalizacije pri različnih tipih ali stopnjah katarakte [9]. Analiza znotraj in zunajcelične 

kalcijeve signalizacije v lečnih epitelnih celicah je zato ključnega pomena za študij tvorbe 

katarakte [9, 14]. 
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Ena izmed možnosti za sprožitev kalcijevih valov je, da se eno izmed celic mehansko stimulira. 

To lahko naredimo z mikropipeto, tako da povzročimo pritisk na membrano ter tako sprožimo 

proizvodnjo inozitol trifosfata (IP3), ki je odgovoren za porast koncentracije kalcija v celici [7]. 

V nadaljevanju bomo predstavili eksperimentalne meritve, ki so bile izvedene na Očesni kliniki 

UKC Ljubljana. 

 

Tkivo lečnega epitela so mehansko stimulirali približno na sredini vidnega polja pri uporabi 

objektiva s 63-kratno povečavo. Spremembe koncentracij kalcijevih ionov v celicah so 

spremljali s pomočjo fluoroscentnega barvila Fura-2, katerega svetilnost je odvisna od 

koncentracije kalcija. Eksperimente, v katerih so merili časovne in prostorske spremembe 

fluoroscence barvila v epitelnih celicah, so izvedli v merilnem sistemu, sestavljenem iz 

invertnega fluoroscentnega mikroskopa, računalniško krmiljenega menjalnika svetlobnih 

filtrov in hlajene digitalne CCD kamere [8]. Na sliki 1 je prikazanih pet slik tkiva posnetih ob 

različnih časih. Koncentracija kalcija je barvno kodirana. Rdeči odtenki pomenijo višjo 

koncentracijo. Opazimo lahko, da se od mesta vboda kalcijev signal širi radialno navzven. 

 

 

Slika 1. Posnetki tkiva lečnega epitelija posnetih, a) pred stimulacijo, b) 2 s po stimulaciji,          

c) 5 s po stimulaciji, d) 8 s po stimulaciji ter e) 11 s po stimulaciji. Intenziteta rdečega odtenka 

predstavlja koncentracijo znotrajceličnega kalcija, rdeči križ pa mesto mehanske stimulacije. 

 

Pri analizi so označili posamezne celice. Na sliki 2a so prikazani oštevilčeni centri posameznih 

celic. Za štiri izbrane celice, ki so različno oddaljene od mesta vboda, so na sliki 2b prikazane 

znotrajcelične koncentracije kalcija v odvisnosti od časa. 
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Slika 2. a) Oštevilčeni centri posameznih celic v lečnem epitelu. Mesto mehanske stimulacije 

je označeno z rdečo zvezdico. b) Znotrajceličnega koncentracija kalcija (𝐶′) v relativnih enotah 

(r.e.) v odvisnosti od časa (𝑡𝑑) v celicah 53 (črno), 134 (rdeče), 122 (modro) in 126 (rožnato). 

 

Za karakterizacijo kalcijeve signalizacije v posameznih celicah lečnega epitela definiramo tri 

karakteristične čase. Čas odziva, 𝑡𝑜𝑑𝑧,𝑖, predstavlja čas, pri katerem se 𝑖-ta celica odzove na 

mehansko stimulacijo. Čas, pri katerem je v 𝑖-ti celici dosežena maksimalna amplituda 

koncentracije kalcija, označimo s 𝑡𝑚𝑎𝑘𝑠,𝑖. Razpolovni čas, 𝑡𝑟𝑎𝑧,𝑖, predstavlja čas po dosegu 

maksimalne koncentracije, ko se koncentracija kalcija v 𝑖-ti celici zmanjša na 50% maksimalne 
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dosežene amplitude. S temi tremi časi definiramo karakteristike kalcijeve signalizacije z uvedbo 

aktivacijskega časa: ∆𝑡𝑎𝑘𝑡,𝑖 = 𝑡𝑚𝑎𝑘𝑠,𝑖 − 𝑡𝑜𝑑𝑧,𝑖 in čas trajanja signala: ∆𝑡𝑡𝑟𝑎,𝑖 = 𝑡𝑟𝑎𝑧,𝑖 − 𝑡𝑜𝑑𝑧,𝑖. 

Nato računamo povprečni aktivacijski čas (𝑡�̅�𝑘𝑡) in čas trajanja signala vseh celic (𝑡�̅�𝑟𝑎) in 

standardno deviacijo (𝜎𝑎𝑘𝑡 in 𝜎𝑡𝑟𝑎). Za povprečno vrednost aktivacijskega časa vseh celic 

dobimo 𝑡�̅�𝑘𝑡 = 11,0 s in 𝜎𝑎𝑘𝑡 = 3,0 s, za povprečni čas trajanja signala pa 𝑡�̅�𝑟𝑎 = 37,5 s in       

𝜎𝑡𝑟𝑎 = 9,2 s. 

 

Hitrost razširjanja kalcijevega signala ocenimo s spremljanjem časov odziva posameznih celic 

in njihovo delitev v razrede, glede na oddaljenost od mesta stimulacije: 0-25 μm, 25-50 μm,  

50-75 μm itd., kot je prikazano na sliki (3). Pri vsakem razredu nato računamo zamik 

povprečnega odzivnega časa za prvim razredu (0-25 μm). Rezultat je prikazan na sliki 4. Iz 

strmine krivulje izračunamo, da se kalcijevih valovi razširjajo s hitrostjo (15 ± 1) μm/s. 

 

 

Slika 3. Razporeditev celic v razrede glede na njihovo oddaljenost od mesta stimulacije. Črne 

pike predstavljajo koordinate centrov celic (𝑥 in 𝑦), rdeča zvezdica mesto stimulacije, modre 

črtkane krožnice pa meje med posameznimi razredi. 
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Slika 4. Časovni zamiki (∆𝑡𝑜) v odzivu posameznega razreda celic v od odvisnosti oddaljenosti 

celic od mesta stimulacije (𝑑). Rdeča črta predstavlja prilagojeno linearno funkcijo, s katero 

izračunamo hitrost kalcijevih valov. Strmina premice je (0,068 ± 0,005) s/μm. 

 

 

3 Izdelava in testiranje modela 
 

3.1 Fenomenološki opis dinamike posameznih celic 

 

Nastanek kalcijevih valov je povezan z zaporedjem biokemijskih reakcij, ki jih sproži zunanji 

dražljaj. Mehanska stimulacija celice sproži porast koncentracije kalcija v celici zaradi 

sproščanja kalcijevih ionov iz znotrajceličnih shramb in pritoka zunajceličnega kalcija skozi 

mehansko aktivirane kanale [17]. Najbolj pomemben je odziv endoplazemskega retikuluma 

(ER) na inozitol trifosfat (IP3) in rijanodin preko IP3 receptorjev (IP3R) ter rijanodinskih 

receptorjev [2, 4]. Najbolj ustaljeno prepričanje je, da po začetnem izpustu kalcija v citosol, 

dovolj povišana koncentracija kalcija še dodatno pospeši vdor kalcijevih ionov iz ER. Ta 

mehanizem s pozitivnim povratnim učinkom, se imenuje »Calcium-induced calcium release« 

ali CICR [2]. Ker so visoke koncentracije kalcija v citoplazmi za celico toksične, jih celice 

uravnavajo na razne načine npr. s sproščanjem kalcija v medcelični prostor. Tako se pri dovolj 

visokih koncentracijah kalcija v citosolu pojavi negativni povratni učinek in IP3 receptorji se 

deaktivirajo. Poleg tega se poveča delovanje ATP-az, ki prečrpavajo kalcijeve ione nazaj v ER. 

To povrne sistem v začetno stanje [2].  
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V seminarju se v podrobnosti signalizacijskih procesov ne bomo spuščali, temveč bomo izdelali 

fenomenološki model, in sicer na podlagi formalizma, ki ga je za endotelne celice razvil Long 

s sodelavci [10]. Model je v osnovi brezdimenzijski, zato so tudi vse vpeljane količine v 

poglavju 3 brezdimenzijske. 

 

Hitrost spreminjanja znotrajcelične koncentracije kalcija (𝐶) opišemo z nelinearno reakcijsko 

funkcijo (𝑓(𝐶)): 

 

 𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝑓(𝐶) , 

(1) 

 

kjer je 𝑡 čas. Funkcija 𝑓(𝐶) je odvisna od koncentracije kalcija: 

 

 𝑓(𝐶) = −𝑘(𝐶)𝐶 , (2) 

 

kjer je 𝑘(𝐶) od koncentracije odvisna konstanta hitrosti sproščanja oz. vezave kalcija. Za 

modeliranje znotrajceličnih procesov definiramo dva praga, ki bosta določala vrednost 𝑘(𝐶) v 

enačbi (1): 𝑈𝐶1 ter 𝑈𝐶2, kjer je 𝑈𝐶1 < 𝑈𝐶2. 

 

Če je koncentracija pod pragom 𝑈𝐶1, je prenizka, da bi sprožila dvig kalcija. To pomeni, da se 

kalcij iz ER ne sprošča v citosol. V tem primeru ima konstanta 𝑘 pozitivno vrednost           

𝑘(𝐶) = 𝑘1, saj ER nase veže kalcij in je tako vrednost 𝑓(𝐶) negativna. Kadar je koncentracija 

med obema pragoma, 𝑈𝐶1 < 𝐶 < 𝑈𝐶2 , se koncentracija kalcija začne dvigovati kot odraz 

sproščanja kalcija iz ER, zaradi tega ima konstanta 𝑘 negativno vrednost 𝑘(𝐶) = 𝑘2 in 𝑓(𝐶) 

pozitivno. Ko koncentracija preseže prag 𝑈𝐶2, se koncentracija kalcija začne zniževati, kar 

ponazarja delovanje ATP-az, ki kalcij v citosolu črpajo v ER, ali pa to, da je kalcij izločen v 

zunajcelični prostor. Zaradi tega je vrednost konstante 𝑘(𝐶) = 𝑘3 znova pozitivna in vrednost 

𝑓(𝐶) negativna. Po zaključenem ciklu v celici nastopi refraktorna faza. To modeliramo tako, 

da vrednost konstante 𝑘 ostane 𝑘(𝐶) = 𝑘3 od trenutka dalje, ko koncentracija prekorači prag 

𝑈𝐶2 in se tako koncentracija niža proti bazalni vrednosti [10]. Delovanje modela je shematsko 

prikazano na sliki 5. 

 

Med povečevanjem koncentracije kalcija v citosolu celice kalcijevi ioni prav tako difundirajo 

v sosednje celice preko presledkovnih stikov v celični membrani. Ko koncentracija v sosednjih 

celicah preseže prag 𝑈𝐶1, se spet sproži mehanizem »CICR« in se tudi v teh celicah prične 

cikel, prikazan na sliki 5. Na ta način se preko difuzije širi kalcijev val skozi mrežo celic oz. 

tkivo. V nadaljevanju bomo predstavili še matematični formalizem za opis difuzije kalcija [10]. 

 



8 
 
 

 

Slika 5. Shema fenomenološkega modela znotrajcelične dinamike kalcija. 𝑈𝐶1 in 𝑈𝐶2 sta 

spodnji in zgornji prag koncentracije kalcija, 𝐶 pa koncentracija kalcija v celici, od katere je 

odvisna vrednost 𝑘(𝐶). Povzeto po [10]. 

 

3.2 Izgradnja večceličnega modela 

 

Za opis dinamike kalcija v tkivu enačbo (1) dopolnimo z difuzijskim členom: 

 

 𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
+ 𝑓(𝐶) , 

(3) 

 

kjer je 𝐷 koeficient, ki predstavlja difuzijo med celicami in 𝑥 kraj celice. 

 

Difuzijska izmenjava kalcijevih ionov poteka preko presledkovnih stikov na membrani, ki 

povezujejo citoplazme sosednjih celic. V primeru regularne 2D mreže, ima vsaka celica 4 

sosede, kot je prikazano na sliki 6. 
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Slika 6. Prikaz diskretne sheme za modeliranje difuzije kalcija v regularni 2D mreži. Kalcij se 

iz stimulirane celice (rdeče) širi v najbližje sosednje celice (oranžno). 

 

Za izvedbo numerične simulacije enačbo (3) pretvorimo v diskretno obliko ter za poenostavitev 

vpeljemo difuzijsko konstanto 𝐷∗ = 𝐷∆𝑡 (∆𝑥)2⁄  in hitrost spreminjanja koncentracije 

znotrajceličnega kalcija 𝑘∗ = 𝑘∆𝑡, kjer je ∆𝑡 časovni korak in ∆𝑥 razdalja med sosednjimi 

celicami. Dobimo izraz za poljubno celico v regularni 2D mreži [18]: 

 

 𝐶𝑟𝑖,𝑗(𝑡 + ∆𝑡) = 𝐶𝑟𝑖,𝑗(𝑡)

+ 𝐷∗[𝐶𝑟𝑖+1,𝑗(𝑡) + 𝐶𝑟𝑖−1,𝑗(𝑡) + 𝐶𝑟𝑖,𝑗+1(𝑡) + 𝐶𝑟𝑖,𝑗−1(𝑡) − 4𝐶𝑟𝑖,𝑗(𝑡)]

− 𝑘∗ (𝐶𝑟𝑖,𝑗(𝑡)) 𝐶𝑟𝑖,𝑗(𝑡) , 

 

(4) 

 

kjer je 𝐶𝑟𝑖,𝑗 koncentracija kalcija v citosolu celice v 𝑖-ti vrstici in 𝑗-tem stolcu regularne mreže 

ter 𝐶𝑟𝑖+1,𝑗, 𝐶𝑟𝑖−1,𝑗,𝐶𝑟𝑖,𝑗+1 in 𝐶𝑟𝑖,𝑗−1 koncentracije kalcija v njenih sosednjih celicah. 

 

3.2.1 Modeliranje razširjanja kalcijevih valov po regularni mreži 

 

Zavoljo nazornosti in lažje kontrole bomo najprej simulirali razširjanje valov v regularni mreži, 

bolj realnim mrežam, ki odražajo morfologijo tkiva, pa se bomo posvetili v nadaljevanju. 

Obravnavamo mrežo velikosti 𝑁𝑥 × 𝑁𝑦, kjer je 𝑁𝑥 = 𝑁𝑦 = 30. Tako imamo kvadratno mrežo 

900-ih celic.  
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Vpeljemo matriko koncentracije 𝐶𝑟(𝑡), kjer element 𝐶𝑟𝑖,𝑗(𝑡) predstavlja koncentracijo kalcija 

v celici v 𝑖-ti vrstici in 𝑗-tem stolpcu pri času 𝑡. Stimulirano celico z indeksi 𝑖𝑠 in 𝑗𝑠 si izberemo 

na sredini, kot je prikazano na sliki 7, torej pri: 

 

 
𝑖𝑠 = 𝑗𝑠 =

𝑁𝑥

2
=

𝑁𝑦

2
 . 

(5) 

 

Vrednosti vseh celic na začetku nastavimo na 𝐶𝑟𝑖,𝑗 = 0, stimulacijo celice pa modeliramo tako, 

da ob času stimulacije nastavimo koncentracijo kalcija v stimulirani celici na 𝐶𝑟𝑖𝑠,𝑗𝑠 = 2. Za 

analizo širjenja kalcijevih valov, si zberemo merilne celice, ki so na isti višini kot stimulirana 

celica (torej celice, z istim indeksu 𝑖), npr. 𝐶𝑟𝑖𝑠,𝑗𝑠+2 , 𝐶𝑟𝑖𝑠,𝑗𝑠+4 itd., nato beležimo oz. izpisujemo 

koncentracijo kalcija v teh celicah skozi čas. Za simulacijo uporabimo naslednje vrednosti 

parametrov, ki so podane v tabeli 1. Mesto celic v mreži in njihovi časovni poteki so prikazani 

na sliki 7. Dobimo pričakovane rezultate, ki se dobro ujemajo s teoretičnimi napovedmi iz 

literature [10]. 

 

Parameter vrednost 

𝑈𝐶1 0,3 

𝑈𝐶2 3,0 

𝑘1
∗ 0,03 

𝑘2
∗ -0,025 

𝑘3
∗ 0,0045 

𝐷∗ 0,006 

∆𝑡 0,01 

Tabela 1. Vrednosti brezdimenzijskih parametrov pri regularni mreži. 𝑈𝐶1 in 𝑈𝐶2 sta spodnji 

in zgornji prag koncentracije kalcija. 𝑘1
∗, 𝑘2

∗ in 𝑘3
∗ so hitrosti spreminjanja koncentracije kalcija, 

𝐷∗ difuzijska konstanta in ∆𝑡 časovni korak. 

 

Vidimo, da so signali v merilnih celicah precej homogeni, s čimer mislimo, da so si po obliki 

zelo podobni. V nadaljevanju poskušamo to homogenost zmanjšati z vpeljavo bolj realne 

topologije. 
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Slika 7. a) Regularna mreža ter mesta (𝑖 in 𝑗) stimulirane celice (črno) in merilnih celic (rdeče, 

modro, rožnato, zeleno). b) Koncentracije znotrajceličnega kalcija (𝐶𝑟) v odvisnosti od časa (𝑡) 

v pripadajočih celicah. 

 

3.2.2 Modeliranje razširjanja kalcijevih valov po realni mreži na podlagi 

Voronoijevega diagrama 

 

V tem poglavju bomo izdelali bolj natančen model za razširjanje kalcijevih valov, ki bo 

upošteval realno morfologijo tkiva, kot to predvideva regularna 2D mreža. Za bolj realen model 

tkiva in medceličnih interakcij zato uporabimo Voronoijev diagram. Voronoijev diagram ali 

Dirichlova teselacija je razdelitev ploskve z množico vhodnih točk v konveksne poligone. Pogoj 

je, da vsak poligon vsebuje natanko eno izmed vhodnih točk in da so vse druge točke v njem 

najbližje tej vhodni točki. Ta metoda je dobila ime po ukrajinskemu matematiku Georgyju 

Voronoiju, ki jo je leta 1907 posplošil na višje dimenzije. Pred njim jo je že leta 1850 uporabljal 

Peter Dirichlet, prav tako pa je o njej že premišljeval Réne Descartes [19]. 

 

Ravnino razdelimo na 𝑁𝐶 regij, kjer je 𝑁𝐶 število celic. Zato potrebujemo 𝑁𝐶 vhodnih točk. 

Koordinate točk (𝑥𝑖 in 𝑦𝑖) naključno generiramo na območju naše ravnine, torej:  

 

 𝑥𝑖 ∈ { 0 ,  𝐿𝑥 } ,                             𝑦𝑖 ∈ { 0 ,  𝐿𝑦 } . (6) 

 

𝐿𝑥 je širina ravnine, 𝐿𝑦 pa njena višina. Ker ne želimo popolnoma naključne razporeditev točk, 

ampak nekoliko bolj homogeno, vpeljemo minimalno razdaljo med dvema točkama 𝑑𝑚𝑖𝑛. 

Vsakič, ko program generira koordinati nove točke, preveri, če so razdalje vseh predhodnih 

točk do te nove točke večje od 𝑑𝑚𝑖𝑛. V primeru, da so res vse večje, program sprejme to točko 

v seznam točk. Na ta način dobimo množico vhodnih točk na naši ravnini, kjer so vse med seboj 

oddaljene za najmanj 𝑑𝑚𝑖𝑛, kot je prikazano na sliki 8. Tovrstna razporeditev odraža realno 

razporeditev celic v polarnih tkivih [20]. 
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Slika 8. Naključno generirane koordinate (𝑥 in 𝑦) vhodnih točk za izdelavo Voronoijevega 

diagrama na ravnini. 

 

Voronoijev diagram smo izdelali v  programskem jeziku Python, v katerem smo uporabili 

knjižnico scipy.spatial.Voronoi. Knjižnica oštevilči vse vhodne točke, izračuna koordinate 

presečišč Voronoijevih stranic in jih oštevilči, poišče vse pare sosednjih točk oz. celic, ter pare 

presečišč, ki določajo stranice diagrama. Slednje je pomembno zato, da smo seznanjeni, katera 

celica je s katero v stiku, kar je predpogoj za medcelično komunikacijo. 

 

Da bi dobili prikaz povezav med celicami, izpišemo koordinate obeh vhodnih točk vsakega para 

sosednjih celic. Podobno za izgradnjo diagrama izpišemo koordinate parov presečišč vseh 

stranic. Na sliki 9 je prikazana povečana Voronoijeva mreža s povezavami med sosednjimi 

vhodnimi točkami. Za opis difuzije kalcijevih ionov moramo poznati za vsako celico njene 

sosede. Pri regularni ureditvi je bilo takoj znano, katere sosede ima konkretna celica, a pri 

Voronoijevi mreži to več ni očitno. 

 

Problem rešimo z vpeljavo sklopitvene matrike 𝜀, velikosti 𝑁𝐶 × 𝑁𝐶: 

 

 

𝜀 = [

𝜀1,1 𝜀1,2

𝜀2,1 𝜀2,2

… 𝜀1,𝑁𝑐

… ⋮
⋮ ⋮

𝜀𝑁𝑐,1 ⋯
⋱ ⋮
⋯ 𝜀𝑁𝑐,𝑁𝑐

] , 

 

(7) 

 

kjer se vsak element 𝜀𝑖,𝑗 navezuje na par 𝑖-te in 𝑗-te celice. Če sta 𝑖-ta in 𝑗-ta celica sosednji, 

rečemo, da je 𝜀𝑖,𝑗 = 1, v nasprotnem primeru pa 0. 
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Slika 9. Povečana Voronoijeva mreža (zeleno) vhodnih točk (rdeče) s povezavami med 

neposrednimi sosedi (modro). 

 

Sklopitvena matrika je simetrična, saj se poljubna elementa 𝜀𝑖,𝑗 in 𝜀𝑗,𝑖 navezujeta na isti par 

celic. Prav tako je očitno, da so vsi členi po diagonali matrike, torej 𝜀𝑖,𝑖, enaki 0, saj ni nobena 

celica sosednja sama sebi. Matriko generiramo tako, da sprva nastavimo vse elemente enake 0. 

Nato za vsak par sosednjih celic določimo: 

 

 𝜀𝑛,𝑚 = 𝜀𝑚,𝑛 = 1 , (8) 

 

kjer sta 𝑛 in 𝑚 indeksa sosednjih celic. Kot rezultat dobimo binarno matriko, katere elementi 

so različni od 0 pri vseh parih sosednjih celic. Potek signala iz dane v sosednje celice je prikazan 

na sliki 10. 

 

Kot pri regularni mreži, želimo pri simulaciji stimulirati celico, ki je približno nekje na sredini. 

Tu imamo podoben problem, kot pri iskanju sosednjih celic. Program nam je avtomatsko 

oštevilčil celice, ampak ne nujno v nekem očitnem vrstnem redu, zato moramo najprej ugotoviti 

indekse celic, ki se nahajajo nekje blizu sredine. 
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Slika 10. Prikaz komunikacije med celicami preko difuzije kalcija v Voronoijevi mreži iz 

stimulirane celice (rdeče) v sosednje celice (oranžno) 

 

Definiramo maksimalni polmer 𝑟𝑆 oddaljenosti vhodne točke celice od sredine tkiva. Za vsako 

celico izračunamo oddaljenost od središča iz koordinat njene vhodne točke (𝑥𝑖 in 𝑦𝑖), ter 

izpišemo njen indeks, če je izpolnjen pogoj: 

 

 𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2 < 𝑟𝑆
2 . (9) 

 

Za indeks stimulirane celice nato izberemo enega izmed izpisanih. Enačbo (4) preoblikujemo 

tako, da vanjo dodamo sklopitveno matriko 𝜀: 

 

 

𝐶𝑣𝑖(𝑡 + ∆𝑡) = 𝐶𝑣𝑖(𝑡) + 𝐷∗ [∑ 𝜀𝑖,𝑗(𝐶𝑣𝑗(𝑡) − 𝐶𝑣𝑖(𝑡))

𝑁𝐶

𝑗=1

] − 𝑘∗(𝐶𝑣𝑖(𝑡))𝐶𝑣𝑖(𝑡) , 

 

(10) 

 

kjer je 𝐶𝑣𝑖 koncentracija kalcija v 𝑖-ti celici Voronoijeve mreže.  

 

Pri izbiri merilnih celic imamo enak problem kot pri določitvi stimulirane celice. Da bi 

ugotovili, katere celice imajo približno enako koordinato 𝑦 kot stimulirana celica, vpeljemo 

maksimalno oddaljenost 𝑙𝑚 od srednje višine 𝑦 = 𝐿𝑦 2⁄ . Vsaki celici posebej pregledamo njeni 

koordinati (𝑥𝑖 in 𝑦𝑖) ter ju izpišemo, če sta izpolnjena pogoja: 

 

 
|𝑦𝑖 −

𝐿𝑦

2
| < 𝑙𝑚           ,          𝑥𝑖 >

𝐿𝑥

2
 . 

(11) 
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Desni pogoj nam zagotovi, da se potencialne merilne celice nahajajo na desni strani stimulirane 

celice, tako kot pri regularni mreži, kar bo omogočilo neposredno primerjavo obeh rezultatov. 

Na sliki 11 sta prikazani območji, iz katerih izbiramo stimulirano celico in merilne celice. 

 

 

Slika 11. Prikaz območja Voronoijeve mreže, iz katerega izbiramo merilne celice in stimulirano 

celico, ki imajo primerne koordinate centra (𝑥 in 𝑦). Celice, ki se nahajajo v notranjosti modre 

črtkane krožnice s polmerom 𝑟𝑆, so primerne za stimulacijo, celice, ki se nahajajo v črnem 

črtkanem pravokotniku, pa so primerne za merilne celice. 

 

Izberemo celice, ki se nahajajo na podobnih oddaljenostih od stimulirane celice kot merilne 

celice pri regularni mreži ter zapisujemo kako se v teh celicah koncentracija kalcija s časom 

spreminja. Na sliki 12 so prikazana mesta celic v Voronoijevi mreži in znotrajcelična 

koncentracija kalcija v teh celicah v odvisnosti od časa. Za simulacijo uporabimo vrednosti 

parametrov, ki so podane v tabeli 2. 

 

V primeru Voronoijeve mreže, opazimo nekoliko manjšo homogenost v obliki signalov med 

posameznimi merilnimi celicami pri padajočih delih signala. 
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Parameter vrednost 

𝑈𝐶1 0,19 

𝑈𝐶2 3,0 

𝑘1
∗ 0,03 

𝑘2
∗ -0,025 

𝑘3
∗ 0,0045 

𝐷∗ 0,006 

∆𝑡 0,01 

Tabela 2. Vrednosti brezdimenzijskih parametrov pri Voronoijevi mreži. 𝑈𝐶1 in 𝑈𝐶2 sta spodnji 

in zgornji prag. 𝑘1
∗, 𝑘2

∗ in 𝑘3
∗ so hitrosti spreminjanja koncentracije kalcija, 𝐷∗ difuzijska 

konstanta in ∆𝑡 časovni korak. 

 

 

Slika 12. a) Voronoijeva mreža ter koordinate (𝑥 in 𝑦) stimulirane celice (črno) in merilnih celic 

(rdeče, modro, rožnato, zeleno). b) Koncentracije znotrajceličnega kalcija (𝐶𝑣) v odvisnosti od 

časa (𝑡) v pripadajočih celicah. 

 

 

4 Primerjava rezultatov numeričnih simulacij z eksperimentalnimi 

meritvami 
 

4.1 Prilagajanje modelnih parametrov 

 

Obnašanje našega večceličnega fenomenološkega modela želimo čim bolj približati 

eksperimentalnim meritvam. Količine v našem modelu zato več niso brezdimenzijske. Kljub 

temu, pa vse količine in prage z enoto koncentracije normaliziramo z vrednostjo praga 𝑈𝐶2, saj 

jih le tako lahko primerjamo z eksperimentalnimi meritvami, kjer so koncentracije kalcija 

podane v relativnih enotah (r.e.). Primerjali smo čase porasta koncentracije kalcija do mejne 
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vrednosti, čase trajanja signala, raztros vrednosti teh karakterističnih časov ter hitrost razširjanja 

signala.  

 

Na podlagi vrednotenja vplivov posameznih parametrov na odziv sistema, smo nato s 

poskušanjem izbrali vrednosti parametrov, ki vodijo do najboljšega možnega ujemanja z 

eksperimentalnimi meritvami. Izbrane vrednosti parametrov so navedene v tabeli 3. 

 

Parameter vrednost 

𝑈𝐶1
′ 0,022 

𝑈𝐶2
′  1,0 

𝑘1
∗ 0,5 × 10-3 

𝑘2
∗ -5,2 × 10-3 

𝑘3
∗ 0,245 × 10-3 

𝐷∗ 5,0 × 10-3 

𝐶(𝑠𝑡𝑖𝑚)′ 0,5 

∆𝑡𝑑 0,01 s 

Tabela 3. Izbrane vrednosti parametrov. 𝑈𝐶1
′ in 𝑈𝐶2

′  sta normalizirana praga, ki določata 

vrednosti konstante 𝑘. 𝑘1
∗, 𝑘2

∗ in 𝑘3
∗ so hitrosti spreminjanja koncentracije kalcija, 𝐷∗ difuzijska 

konstanta, 𝐶(𝑠𝑡𝑖𝑚)′ normalizirana koncentracija kalcija v stimulirani celici takoj po stimulaciji 

in ∆𝑡𝑑 dimenzijski časovni korak. 

 

Na sliki 13 je prikazana normalizirana koncentracija kalcija (𝐶′) v merilni celicah v odvisnosti 

od časa (𝑡𝑑) ter hitrost razširjanja kalcijevih valov pri teh parametrih. Za povprečni aktivacijski 

čas pri simulaciji dobimo 11,0 s, kar je enako vrednosti iz eksperimentalnih meritev, za njegovo 

standardno deviacijo pa 1,5 s, medtem ko je vrednost iz meritev 3,0 s. Povprečni čas trajanja 

signala dobimo 37,7 s, kar se dobro ujema z eksperimentalno vrednostjo, ki znaša 37,5 s. 

Podobno kot pri aktivacijskem času, dobimo manjšo standardno deviacijo (2,7 s) kot v 

eksperimentalnih meritvah, kjer je 9,2 s. Izračunana hitrost razširjanja valov je (17 ± 3) μm/s, 

kar se ujema z eksperimentalno vrednostjo (15 ± 1) μm/s. S prilagajanjem vrednosti parametrov 

smo lahko dobro opisali povprečno obnašanje celic, ne pa njihovih heterogenih oblik signala 

ali raztrosa karakterističnih časov. Zato v nadaljevanju v model vpeljemo in preučimo celično 

variabilnost. 

. 



18 
 
 

 

 

Slika 13. a) Normalizirana znotrajcelična koncentracija kalcija (𝐶′) v relativnih enotah (r.e.) v 

odvisnosti od dimenzijskega časa (𝑡𝑑) pri simulaciji s prilagojenimi parametri (tabela 3) v celici 

53 (črno), celici 134 (rdeče), celici 122 (modro), celici 126 (rožnato). b) Časovni zamiki (∆𝑡𝑜) 

v odzivu posameznega razreda celic v odvisnosti oddaljenosti celic od mesta stimulacije (𝑑). 

Rdeča črta predstavlja prilagojeno linearno funkcijo, s katero izračunamo hitrost kalcijevih 

valov. Strmina premice je (0,06 ± 0,01) s/μm. 

 

4.2 Celična variabilnost 

 

Da bi bolje opisali heterogenost odzivov celic, v model vpeljemo celično variabilnost. Le-ta 

odraža razlike v velikosti celic, gostoti določenih receptorjev in kanalov, ki krojijo celično 

dinamiko, prevodnosti membran, itd.. V model vpeljemo variabilnost tako, da ima vsaka celica 
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drugačna praga 𝑈𝐶1
′ in 𝑈𝐶2

′ , ter drugačne koeficiente 𝑘1
∗ , 𝑘2

∗ in 𝑘3
∗. Prav tako vpeljemo 

variabilnost sklopitve, kar pomeni, da ima vsaka meja med dvema celicama, drugačno vrednost 

𝐷∗. 

 

Za vse parametre uvedemo srednje vrednosti 𝑈𝐶1,𝑆
′  , 𝑈𝐶2,𝑆

′  , 𝑘1,𝑆
∗  , 𝑘2,𝑆

∗  , 𝑘3,𝑆
∗  in 𝐷𝑆

∗ , okoli katerih 

bomo variirali njihove vrednosti za vsako celico in mejo med celicami. Prav tako uvedemo 

največja možna relativna odstopanja za vsak parameter od srednje vrednosti: 𝑂𝑈𝐶1, 𝑂𝑈𝐶2, 𝑂𝑘1, 

𝑂𝑘2, 𝑂𝑘3 in 𝑂𝐷. 

 

Za vsako celico nato generiramo vrednosti parametrov po naslednji enačbi: 

 

 𝑃𝑖 = 𝑃𝑆,𝑖(1 + 𝑂𝑝𝑖𝑅) , (12) 

 

kjer je 𝑃𝑖 poljubni parameter (𝑈𝐶1
′, 𝑈𝐶2

′ , 𝑘1
∗, 𝑘2

∗ ali 𝑘3
∗) 𝑖-te celice, 𝑃𝑆,𝑖 srednja vrednost tega 

parametra, 𝑂𝑝𝑖 njegovo največje možno relativno odstopanje od srednje vrednosti in 𝑅 neko 

naključno generirano število na območju: 𝑅 ∈ (−1,1). 

 

Za difuzijsko konstanto vpeljemo matriko 𝐷∗ velikosti 𝑁𝐶 × 𝑁𝐶, kjer se vsak element 𝐷𝑖,𝑗
∗  

navezuje na mejo med 𝑖-to in 𝑗-to celico. Elemente nato generiramo po naslednji enačbi: 

 

 𝐷𝑖,𝑗
∗ = 𝐷𝑗,𝑖

∗ = 𝐷𝑆
∗(1 + 𝑂𝐷𝑅) . (13) 

 

Enačbo (10) preoblikujemo ter dodamo variabilnost vseh parametrov: 

 

 

𝐶𝑖
′(𝑡𝑑 + ∆𝑡𝑑) = 𝐶𝑖

′(𝑡𝑑) + ∑ 𝜀𝑖,𝑗𝐷𝑖,𝑗
∗ (𝐶𝑗

′(𝑡𝑑) − 𝐶𝑖
′(𝑡𝑑))

𝑁𝐶

𝑗=1

− 𝑘𝑖
∗(𝐶𝑖

′(𝑡𝑑))𝐶𝑖
′(𝑡𝑑) , 

 

(14) 

 

kjer je 𝐶𝑖
′ normalizirana znotrajcelična koncentracija v 𝑖-ti celici. Za srednje vrednosti 

parametrov smo uporabili iste vrednosti kot v tabeli 4 in zraven še vpeljali variabilnost. Vsem 

parametrom smo nastavili 10% variabilnost. Na sliki 14 je prikazana normalizirana 

koncentracija kalcija v merilnih celicah v odvisnosti od časa ter hitrost razširjanja kalcijevih 

valov pri teh parametrih. 

 

Za povprečni aktivacijski čas dobimo 10,8 s s standardno deviacijo 1,4 s, kar je nekoliko slabše 

ujemanje kot v primeru brez variabilnosti, a je še vedno v okviru 5% napake od eksperimentalne 

vrednosti. Povprečni čas trajanja signala dobimo 37,8 s s standardno deviacijo 3,3 s. Vidimo, 

da smo z vpeljavo variabilnost povečali raztrose vrednosti karakterističnih časov, tako da so 

nekoliko bližje eksperimentalnim meritvam. Izračunana hitrost razširjanja valov je                      

(17 ± 3) μm/s, kar se spet ujema z eksperimentalno vrednostjo. 
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Slika 14. a) Znotrajcelične koncentracije kalcija (𝐶′) v relativnih enotah (r.e.) v odvisnosti od 

dimenzijskega časa (𝑡𝑑) pri simulaciji s prilagojenimi parametri (tabela 3) in celično 

variabilnostjo v celici 53 (črno), celici 134 (rdeče), celici 122 (modro), celici 126 (rožnato). b) 

Časovni zamiki (∆𝑡𝑜) v odzivu posameznega razreda celic v odvisnosti oddaljenosti celic od 

mesta stimulacije (𝑑). Rdeča črta predstavlja prilagojeno linearno funkcijo, s katero izračunamo 

hitrost kalcijevih valov. Strmina premice je (0,06 ± 0,01) s/μm. 

 

 

Opazimo, da vpeljava celične variabilnosti v model nekoliko spremeni obliko signala, vendar 

tolikšnega raztrosa, kot ga izmerimo v eksperimentu, z njim ne moremo reproducirati. Omeniti 

velja, da postane model ob večji stopnji variabilnosti numerično nestabilen. Predstavljen 
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fenomenološki model sicer dobro opiše povprečno dogajanje v tkivu, ne more pa dovolj realno 

reproducirati heterogenosti oblik signalov ali raztrosa karakterističnih časov, kjer so odstopanja 

od eksperimentalnih vrednosti tudi do 70%. V ta namen bi potrebovali kompleksnejši model, 

ki bi bolj podrobno opisoval znotrajcelične procese. 

 

Prilagajanje vrednosti parametrov smo v našem modelu izvajali ročno, a bi zagotovo bilo bolj 

učinkovito in natančno, če bi za ta namen uporabili na primer metodo najmanjših kvadratov 

[21] ali pa nelinearno regresijo [22]. 

 

 

5 Zaključek 
 

V diplomskem seminarju smo obravnavali širjenje kalcijevih valov po planarnem tkivu. Pri tem 

smo izhajali iz eksperimentalnih meritev, ki so bile izvedene na Očesni kliniki UKC Ljubljana, 

in sicer na planarnem tkivu lečnega epitela. Izdelati smo želeli model, ki bi se približal realnim 

meritvam. Sprva smo izdelali fenomenološki model za regularno mrežo ter ga nato dopolnili z 

Voronoijevem diagramom, ki bolje odraža realno razporeditev celic. Parametre našega modela 

smo prilagajali tako, da je čim bolje opisal eksperimentalne meritve. Pri tem smo primerjali 

karakteristične čase celic, njihov raztros, ter hitrost razširjanja kalcijevih valov. 

 

Naš model je zadovoljivo opisal eksperimentalne meritve, predvsem povprečno obnašanje celic 

in razširjanje kalcijevih valov. K vrednostim karakterističnih časov celic, smo se dokaj dobro 

približali, saj so bile v okviru 5% napake glede na eksperimentalne vrednosti. Manj točno pa je 

naš model napovedal hitrost razširjanja kalcijevih valov ter raztros vrednosti karakterističnih 

časov celic ali heterogenost signalov, kjer so bila odstopanja tudi do 70%. Z vpeljavo 

variabilnosti celic smo to nekoliko izboljšali, a ne dovolj. Ugotavljamo, da bi za bolj natančno 

ujemanje bilo potrebno uporabiti kompleksnejši model, ki bi bolj podrobno opisoval celično 

dinamiko in s tem omogočal več manevrskega prostora za vpeljavo variabilnosti [23].  
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