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چکیده
اخيراً تکنيك ميکروسکوپي توليد هماهنگ دوم حساس به قطبش ( )pSHGبه دليل داشتن مزايايي همچون تفکيكپذيری ذاتي بااا  ،ايجاااد تباااين
ذاتي ،عدم آسيب رساني به نمونه و قابليت عکسبرداری از عمقهای زياد در نمونه به ابزار توانمندی برای مطالعه و بررسي ساااختارهای زيسااتي
فاقد مرکز تقارن تبديل شده است .يکي از معايب تکنيك  pSHGاين است که فرايند عکسبرداری در آن ،برای مطالعة بافتهای زنده و يا بررسي
ديناميك بافت به اندازة کافي سريع نيست و اين موضوع امکان مطالعة بافتهای زنده را با محدوديتهايي مواجه ميکند .خوشبختانه اخيراً تکنيك
ميکروسکوپي توليد هماهنگ دوم حساس به قطبش تك اسکن ( )SS-pSHGبه عنوان جايگزين سريعي برای تکنيك  pSHGمعرفي شده است .در
اين مقاله نتايج حاصل از تکنيكهای ميکروسکوپي  pSHGو  SS-pSHGدر راستای عبوری روی نمونههای استخراج شدة نشاسته ،قرنية انسااان و
زردپي حيوان به صورت پيکسل به پيکسل با هم مقايسه شدهاند .با وجود اين که نمونههای استفاده شده در اين پژوهش زنده نيسااتند ،همخااواني
نتايج نويدبخش پتانسيل با ی تکنيكهای توليد هماهنگ دوم حساس به قطبش برای مطالعة نمونههای زيستي بدون آسيب رساني به آنهااا اساات،
که اين امر به ويژه در حالتي که نمونههای مورد مطالعه موجودات زنده باشند ،اهميت با يي دارد.

واژههای كلیدی :بافت ،تصوير برداری زيستي و پزشکي ،توليد هماهنگ دوم ،قطبش ،ميکروسکوپي غير خطي

 .1مقدمه

به دليل اسااتفاده از پالسهااای فااوک کوتاااه ليازری در محاادودة

اخيراً ميکروسکوپي توليد هماهنگ دوم ( )SHGبه عنوان يکاي

فروسرخ نزديك و عدم نياز به اعمال برچسبهای خارجي [-1

از تکنيكهای تصااويربرداری اپتيکاي کاااماً غيار مخاارو و بااا

 .]3با توجه به اين که قطاابش ( جهااتگيری ميادان الکتريکاي)

تفکيكپذيری با پتانسيل خوبي را برای مطالعة بافتهای زنااده

سيگنال  SHGتوليد شده بااه خااوبي تعرياف شااده اساات ،ايان

از خود نشان داده است .د يل اين امر عبارتند از تفکيكپذيری

ويژگي عاوه بر ايجاد امکان عکسبرداری ،دستيابي به برخي از

ذاتي محوری با  ،آسيبرساني نوری پايين ،نفوذ عميق به بافت

اطاعات ساختاری مربوط بااه نمونااه را نياز ممکاان مايسااازد.
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ميکروسکوپي توليد هماهنگ دوم حساس بااه قطاابش ()pSHG

کاربردهای کلينيکي است .اخيراً يك مقايساة کماي باين نتااايج

برای بررسي مولکولهای زيستي فاقد مرکز تقارن مانند کااا،ن،

حاصل از ميکروسکوپي  pSHGو  SS-pSHGانجام شده اساات

نشاسته و سلولز ،ساختار زيستي ميکروتوبول و نيز ماهيچااه بااه

که نشان ميدهد تکنيك  SS-pSHGقادر است همان نتااايجي را

کار گرفته شده است [ .]7-3نشاسته و کا،ن بااه دليال قابليات

که تکنيك  pSHGاز نمونة نشاسته استخراج ميکنااد در زماااني

توليد هماهنگ دوم با بهرة با از مناسبترين نمونههای زيستي

بسيار کمتری به دست آورد [.]11

برای مطالعه بااا اسااتفاده از ميکروسااکوپي تولياد هماهنااگ دوم

در اين مقالااه نتااايج حاصاال از تکنيكهااای ميکروسااکوپي

هستند .يکي از بافتهای انساني مناسب باارای مطالعااه بااا ايان

 pSHGو  SS-pSHGبه روش پيکسل به پيکسل با هاام مقايسااه

تکنيك نيز بافت قرنية چشم است کااه از کااا،ن تشااکيل شااده

شدهاند .برای انجام اين مقايسه از نمونااههای نشاسااته ،تاناادون

است .اخيراً روشي برای تشخيص نقاط تاقي رشتههای کااا،ن

حيواني و قرنية انساني استفاده شااده اساات .باارای ايان منظااور

موجود در قرنيههای انساني با استفاده از عکسهای  pSHGارائه

راستای سمتگيری رشتههای توليد کننده هماهنگ دوم موجااود

شده است [.]8

در نمونههای مورد بررسي در هر پيکسل با هم مقايسه شاادهاند.

برای توليد تصاوير  pSHGمعمو ً يك استراتژی پيچيده بااه

نتايج به دست آمده همخاواني بسايار خااوبي را باين اطاعااات

کار گرفته ميشود ،زيرا برای اين منظور بايد نمونه را با اسااتفاده

استخراج شده توسط دو تکنيك نشان ميدهد .اين مقايسه نشان

از نور قطبيدة خطي در زاويههای قطبش مختلف تحريك کاارد.

ميدهد که هرچند دقت نتايج حاصل از تکنياك  pSHGبيشااتر

سپس پاساان نمونااه بااه نورهااای قطبيادة خطاي در راسااتاهای

است ،ولي در مواردی که عکسبرداری سااريع از نمونااه مااورد

مختلف را تحليل کرد .در تکنياك ميکروسااکوپي  pSHGمااورد

نياز است و يا نمونة مورد بررسي زنده است تکنيك

بحث در اين مقاله ،به منظور جاروو کردن تمام زوايای قطاابش

ميتواند جايگزين بسيار خوبي برای تکنيك  pSHGباشد.

SS-pSHG

ممکن ،از  9قطاابش خطاي در زواياای باين  0°تااا  ( 180°بااا
گامهای  )20°استفاده شده است که تمام فرايند برای توليد هاار
عکااس  pSHGحاادودا  1/5دقيقااه بااه طااول ميکشااد [7 ،6
و  .]11-9اين امر به اين معني است که نمونة مورد مطالعه باياد
در طي فرايند تصويربرداری برای مدت  1/5دقيقه باادون ت ييار
بماند که در مورد مطالعة نمونههای زنده و يا بررساي ت ييارات
سريع بافت ،محدوديتهايي را ايجاد ميکند.
تکنيك ميکروسوپي توليد هماهنگ دوم حساس بااه قطاابش
تك اسکن ( )SS-pSHGيك تکنيك ميکروسکوپي سريع اساات
که برای استخراج اطاعات ساختاری مولکولهای تولياد کنناادة
هماهنگ دوم موجود در نمونه پيشنهاد شده است [ .]12در ايان
تکنيك برای اين که نمونه فقط يك بار اسکن شود ،بااه جااای 9
بار تاباندن نور ليزر با قطبش خطي در راستاهای مختلف و ثبت
تصوير برای هر راستا ،از يك باريکة فرودی با قطاابش داياروی
استفاده ميشود .اين تکنيك نويدبخش پيدايش روشي سااريع و
غياار آسيبرسااان باارای تصااويربرداری از بافتهااای زنااده و

 .2مواد و روشها
 .1.2مدل بیوفیزیکی
نتايج ارائه شده در اين مقاله بااا اسااتفاده از دو ماادل بياوفيزيکي
متفاوت برای تکنيكهای ميکروسکوپي  pSHGو  SS-pSHGبه
دست آمدهاند .از آنجايي که اين دو مدل بيوفيزيکي در مقااا ت
متعددی [ 11 ،6 ،3و  ]17-13تکامل يافتهاند .در اينجا باه طااور
مختصر به مرور آنها مي¬پردازيم:
 .1.1.2پاسخ نمونه به قطبش خطی (مدل )pSHG
مدل بيوفيزيکي مربوط به تکنيك  ،pSHGشدت سايگنال

SHG

عبوری تولياد شااده توسااط ياك مجموعااه مولکااول بااا تقااارن
استوانهای و با ساامتگياری زاوياهای  ϕنساابت بااه چااارچوو
آزمايشگاه را که با نوری فرودی با قطبش خطاي در راسااتای

α

تحريااك ميشوند (شکل  .1الف) به صااورت زياار پيشبيني
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شکل  .1چيدمان آزمايش( .الف) چيدمان آزمايش  .pSHGراستای انتشار منطبق بر محور  Xو ’ Xاساات و رشااتة تولياد کنناادة سايگنال  SHGدر
راستای محور ’ Zقرار دارد که با محور  Zچارچوو آزمايشگاه زاوية  ϕميسازد .زاوية قطبش خطي نور فاارودی نساابت بااه محااور  Zچااارچوو
آزمايشگاه  αاست( .و) چيدمان آزمايش  SS-pSHGو (ج) بخش آشکارسازی چيدمان .SS-pSHG

ميکند [ 8 ،6و :]11
()1

I SHG ( . ) = a0 + a2 cos2 ( −  ) + a4 cos4 (  −  ),

که  a2 ، a0و  a4ضرايبي هسااتند کااه بااا اسااتفاده از الگااوريتم
تبديل فوريه تعيين ميشوند .تبديل فوريه رابطة فوک به صورت
زير است:
()2

i ( Ω ) = a0 δ (0 ) + a2 exp ( i2  ) δ (1 − Ω ) +
a4 exp( i4  )δ (2 − Ω ) + c.c.,

که  Ωتبديل فوريه  αو  c.c.معرف مزدوج مختلط است .زاوياة
سمت¬گيری رشتههای توليد کنندة  SHGنسبت بااه چااارچوو
آزمايشگاه ،ϕ ،را ميتوان با محاسبة آرگومااان جملاة دوم رابطاة
( )2به صورت زير محاسبه کرد:
()3

 = arg  a2 exp( i2  ) / 2 ,

دادن سه تحليلگر در سه زاوية مختلف است .شدت اندازهگيری
شده بعد از يك تحليلگر در راستای زاوية  αاز معادلاة زيار باه
دست ميآيد [ 11و :]12
2

()4


1d
I2  E02 ( sin2 ( φ − α ) +  33 −1  cos2 ( φ − α )),
4  d15 

برای سادگي ،مقادير  αبه ترتيب برابر بااا  45° ،0°و  90°قاارار
2
2
2
 I90محاساابه
داده شااده و شاادتهای معااادل  I45  ، Iو 

ميشوند .با کمي محاسبات رياضي ميتااوان بااه روش تحليلاي
راستای محور اصلي بيضي يا همان زاوية سمتگيری رشتههای
توليد کنندة  SHGدر نمونه را به صورت زير محاسبه کاارد [11
و :]12
()5

 .2.1.2پاسخ نمونه به قطبش دایروی (مدل )SS-pSHG
مدل بيوفيزيکي  SS-pSHGنيز مانند بخش قبل فرض ميکند که
مجموعه مولکولهااای تولياد کنناادة هماهنااگ دوم موجااود در
نمونه ،تقارن استوانهای دارند و با چارچوو آزمايشگاه زاويااة

ϕ

ميسازند .در صورتي که ايان مولکولهااا توسااط باريکااهای بااا
قطبش دايروی تحريك شوند سيگنال هماهنگ دوم توليد شااده
يك قطبش بيضوی خواهد داشت (شکل  .1و) .سااادهترين راه
برای تحليل بيضي قطبش و استخراج زاوية سمتگيری  ϕقاارار

2 I2  − I2  − I2  
1
 = tan−1  45 2  0 2  90  ,
2
I0 − I90



 .2.2چیدمان آزمایش
برای مقايسة پيکسل به پيکسل عکسهای حاصل از دو تکنياك
ميکروسکوپي  pSHGو  SS-pSHGآزمايشي طراحاي شااد کااه
بتوان بدون ت يير يا حرکت دادن نمونه هر دو آزمااايش را اجاارا
کرد .در واقع چيدمانهای آزمايش مربوط به اين دو تکنياك باار
روی يك ميکروسکوپ نصب شد به طوری کااه بتاوان تنهااا بااا
ت يير چند عنصاار اپتيکاي و ظاارف ماادت چنااد دقيقااه تکنياك
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ميکروسکوپي را از  pSHGبه  SS-pSHGو ياا باارعکس ت ييار

در اين آزمايشها طولموج مرکزی ليزر بااه  850نااانومتر ت ييار

داد .شکل  1چيدمانهای مربوط بااه ايان دو آزمااايش را نشااان

داده شد .سپس برای ساااختن قطاابش داياروی مناسااب بعااد از

ميدهااد .پااس از آماااده شاادن نمونااه و نصااب کااردن آن روی

قطبشگر خطي ،به جای تي ة نيم موج قبلي يك تي ة ربااع مااوج

ميکروسکوپ ،ابتدا از چيدماني مشابه بااا شااکل  .1الااف باارای

در زاوية مناسب قرار داده شد .پس از اين کااه قطاابش داياروی

تکنيك ميکروسکوپي  pSHGاستفاده شد .پالس های فوک کوتاه

باريکه تأييد شد ،باريکه توسط همااان عدسايهای شايئي روی

ليزری با دوره زماني  160فمتوثانيه در طول موج  810نانومتر و

نمونه متمرکز و سيگنالهای عبوری جمعآوری شدند.

با نرخ تکرار  76مگاهرتز توسط ليزر  Ti:Sapphireتوليد شده و

باريکههای  SHGتوليد شاادة عبااوری کااه قطاابش بيضااوی

به دو آينه گالوانومتری ميتابند و پس از عبور از ياك قطبشااگر

دارند توسط يك بخش آشکار سازی نشان داده شااده در شااکل

خطي و يك تي ة نيممااوج ،قطاابش خطاي مناسااب را گرفتااه و

 .1ج جمعآوری شدند .پااس از فيلتاار کااردن سايگنال فاارودی،

توسط يك عدسي شيئي غوطهور در روغن با گشودگي زاويهای

سيگنال  SHGتوليد شده پس از بازتاو از يك آيناة دوفااام بااه

 1/4و بزرگنمايي  60براباار روی نمونااه متمرکااز شاادند .ياك

داخل بخش آشکارسااازی هاادايت شااد .در داخاال ايان بخااش

عدس اي ش ايئي ديگاار بااا همااان ويژگيهااا باارای جمااعآوری

باريکه ابتدا توسط يك شااکافندة پرتااو  )NPBS( 50:50بااه دو

سيگنالهای  SHGتوليد شده توسط نمونه در راسااتای عبااوری

قسمت تقسيم شد که نصف آن پس از عبور از يك تحليلگر در

استفاده شد .سيگنال  SHGتوليد شده در راستای عبوری پس از

زاوية  45°و سپس يك فيلتر وارد آشکارساز  PMTشد و نصف

جمعآوری توسط عدسي شيئي از يك شکافندة پرتو ،يك فيلتاار

ديگر آن به شکافندة پرتااو دوم ( )PBSتابياده و بااه دو قساامت

 ،BG39يك فيلتر با  FWHMمعادل  15نانومتر به مرکزيت 406

تقسيم شد .اين دو باريکه نيز از دو تحليلگر در زاويههای  0°و

نانومتر عبور و به يك آشکارساز شدت ) (PMTرسيده و سااپس

 °90عبور و پس از گذشتن از دو فيلتر مناسب به دو آشکارساز

برای پردازش نهايي در کامپيوتر ذخيره شدند.

ديگر رسيدند .سيگنال  SHGتوليد شااده در سااه زاوياة قطاابش

پس از تکميل فرايند عکسبرداری برای يك قطاابش خطاي

مختلف 45° ،0°و  90°اندازهگيری شد .باارای کاااهش تاأثيرات

مشااخص و ذخي ارة عکسهااا ،زاوي اة قطاابش نااور فاارودی بااا

نوفه روی دادههااای حاصاال ،ايان آزمااايش  5بااار تکاارار و در

چرخاندن تي ة نيم موج توسط يك موتور چرخان به اندازة 20°

نهايت از دادهها ميانگينگيری به عمل آمد .زمان تصااويربرداری

چرخانده شده و آزمايش تکرار شد .اين عماال باارای  9قطاابش

برای يك عکس  512×512با اين تکنيك تقريباً  7/5ثانيه اساات.

مختلف تکرار شد تا تمام زاويههای قطبش خطي ممکن بين 0°

در تمام آزمايشها توان باريکة فرودی در حدی نگه داشته شااد

تا  180°درجه در بازههای  20°پوشش داده شوند .برای افزايش

که به نمونه آسيبي نرسد .توان باريکة ليزری در آزمااايشهااا در

دقت ،اين آزمايش برای هر قطبش خطي چهار بار تکاارار شااد.

محل نمونههای نشاسااته و کااا،ن در حااد  35ميلايوات و در

زمان مورد نياز برای انجام هر آزمايش  pSHGتقريبا  1/5دقيقااه

محل نمونة قرنيه در حد  37/6ميليوات نگه داشااته شااد .باارای

بود .زم به ذکر است که برای هدايت چيدمان اپتيکي و کنتاارل

اندازهگيری توان از آشکارساز مدل  PM121Dمحصول شاارکت

خودکار و دقيق حرکت عنصرهای موجود در چيادمان آزمااايش

ذورلبز 1اسااتفاده شااد .همچناين باار اساااس محاساابات تئااوری

از يك برنامة رابط  LabViewاستفاده شد.

تفکيكپذيری عرضاي ميکروسااکوپ  pSHGتقريبااا  0/21 µو

پس از ذخيره کردن نتايج آزمايش  ،pSHGسااريعاً ت ييارات

بااارای ميکروساااکوپ  SS-pSHGتقريباااا  0/22 µاسااات.

مناسب اعمااال شااد و چيادمان آزمااايش بااه چيادمان آزمااايش

تفکيكپذيری محااوری نياز بااه ترتياب براباار  0/29 µو 0/3 µ

( SS-pSHGشکل  .1و) ت يير داده شد .از همان ليزر قبلاي بااه

است [.]18

عنوان چشمة توليد پالسهای فوک کوتاه ليزری استفاده شد ،امااا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .3.2نمونهها

بيماری يا تومور ،ميتواند خصوصيات فيزيکاي و اپتيکاي آن را

نشاسته پليساکاريد اصلي در گياهان سبز است که به شکل دانه

ت يير دهد و منجر به کاهش دياد شااود [ .]25کااا،ن در بافاات

يکااي از درخشااانترين مباادلهای  SHGطبيعااي اساات [.]19

زردپي نرم و انعطافپذير است در صورتي کااه در بافاات قرنياه

نشاسته از دو نوع مولکول آميلااوز و آميلااوپکتين تشااکيل شااده

سخت و شفاف اساات .نموناة کااا،ن مااورد اسااتفاده در اينجااا

است .يههای کريستالي شااامل شاااخههااای کوتاااه آميلااوپکتين

کا،ن زردپي گاو است که از شرکت سيگما -آلدريچ خريداری

است که در ناحية کااانوني نااور ليازر قوياا همراسااتا شاادهاند و

شده است .رشتههای کا،ن هنگام خرياداری خشااك شاادهاند.

بنابراين يك پاسن غير خطي مرتبه دوم قااوی تولياد ميکننااد و

برای تصويربرداری ،برشي از زردپي که حاوی رشتههای کا،ن

SHG

است پس از قرار گرفتن روی يك تي ة شفاف و چکاندن چنااد

طبيعي تبديل ميکند [ .]22-20قباً نشااان داده شااده اساات کااه

قطااره آو مقطاار و قاارار دادن ياك تي ااه ديگاار روی آن آماااده

چشمههای توليد هماهنگ دوم در نشاسااته آميلااوپکتين¬هااايي

عکسبرداری شد .نمونة قرنيه نيز در يك چنباارة دستساااز کااه

هستند که شاخههايشااان بااه صااورت شااعاعي در دانااه نشاسااته

حاوی مقداری محلول دکستران  %15است قرار داده شد .پس از

توزيع شدهاند و اين شاااخهها از مرکااز تااا سااط بيروناي دانااه

قرار دادن نمونه بين دو پوشش پاستيکي شاافاف (بااا ضاخامت

نشاسته ادامه دارند [ 10 ،5و  .]23نمونه نشاسته استفاده شده در

بين  0/13تا  0/16ميليمتر) به طوری کااه سااط قرنياه مااوازی

اين پژوهش نشاسته گندم است که محصااول شاارکت ساايگما-

ساااط صااافحة تصاااويربرداری ميکروساااکوپ باشاااد روی

SHG

ميکروسکوپ قرار داده شد .زم به ذکاار اساات کااه نمونااههای

حساس به قطبش ،تعدادی دانة نشاسته روی يك تي ة پاستيکي

قرنيه که در اين پااژوهش اسااتفاده شاادند مطااابق بااا اظهارنامااه

شفاف (با ضخامت بين  0/13تا  0/16ميليمتر) قرار داده شااد و

هلسينکي برای تحقيق روی بافتهای انساني به دست آمدنااد و

سپس يك قطره آو مقطر روی آن چکانده شد .برای محافظاات

پروتوکل تجربي توسط کميتة اخاک محلي (کلينياك بارساالونا،

از نمونه ،يك پوشش پاستيکي (يك تي اة پاسااتيکي ديگاار از

بيمارستان يونيورسيتاری ،بارسلونا ،اسپانيا) تأيياد شااد .مياانگين

همان جنس و ابعاد) روی آن قرار داده و چسبانده شد .زم بااه

سن اهدا کنندگان  58/3±12/1سال بود .قرنيههای بيمار (دارای

ذکر است که تي ههای پاستيکي محصو ت استانداردی هسااتند

بيماری قوز قرنيه) از بيماااراني کااه در مؤسسااه اپتوامولااو،ی در

که به گونهای انتخاو ميشوند کااه در نتااايج آزمااايش اختالاي

دانشگاه فلورانس ايتاليا تحت کراتوپاستي نافذ بودند ،به دساات

ايجاد نکنند .تي ه های پاستيکي استفاده شده در اين پژوهش از

آمد .قرنيهها بافاصااله بعااد از عماال جراحاي در ياك محلااول

اين امر نشاسااته را بااه يکاي از درخشااانترين مباادلهای

آلدريچ 1است .برای آماده کردن نمونه جهت آزمايشهای

شرکت دلتا

لب2

گلوتارآلدئي اد  %2/5غوطااهور و در دمااای  4°Cبااه آزمايشااگاه

تهيه شدهاند.

کا،ن يك پروتئين خارج از سلول است که مولفة رشااتهای
اصلي قرنيه ،زردپي ،پوست ،استخوان ،غضروف و دندان اساات.
کا،ن ميتواند به آساااني بااا تکنيكهااای ميکروسااکوپي

ميکروسکوپي در مؤسسة تحقيقات فوتونيك  ICFOدر بارسلونا
انتقال داده شد.

SHG

مختلااف تصااويربرداری شااود .قرنياه عماادتاً از ياه¬هااايي از

 .3نتایج آزمایشها

رشتههای کا،ن نوع  Iتشکيل شده است ،هرچنااد کااا،ن نااوع

در اي ان بخااش عکسهااای شاادت و ني از زاوي اة ساامتگيری

 VIو پروتئوگليکان نيز در اين ساختار يافت ميشااود [ .]24هاار

رشتههای توليد کنندة هماهنگ دوم داخل نمونااه ،ϕ ،حاصاال از

ت ييری در ساختار رشتههای کا،ن موجود در قرنياه ،ناشاي از

دو مجماوعه داده که از راساتای عبوری تکنياكهای  pSHGو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sigma-Aldrich
2. Deltalab

مهدی علیزاده و مسعود قطبی

704

جلد  ،20شمارة 4

شکل  .2مقايسة نتايج حاصل از ميکروسکوپيهای  pSHGو  SS-pSHGبر روی نمونة نشاسته( .الف) شدت  SHGعبوری مياانگين حاصاال از 9
عکس شدت مربوط به نه باريکة قطبيدة خطي( ،و) شدت  SHGعبوری ميانگين حاصل از تنظيم تحليلگر در سااه راسااتای  45° ،0°و ( ،90°ج)
مقادير  ϕمحاسبه شده از دادههای حاصل از آزمايش ( ،pSHGد) مقادير  ϕمحاسبه شده از دادههااای حاصاال از آزمااايش ( ،SS-pSHGه) تفاصاال
پيکسل به پيکسل نتايج ( .)φs=φpSHG-φSS_pSHGو) تابع توزيع ( )PDFمقادير بهنجار شدة  .ϕsخط مقياس معادل  5ميکرومتر است و زمان مورد نياز
برای انجام يك آزمايش  pSHGبرای يك قاو  512×512پيکسل حدوداً  1/5دقيقه و برای آزمايش  SS-pSHGبرای همان قاو حاادوداً  7/5ثانياه
است.

 SS-pSHGبه دست آمدهاند با هم مقايسه شاادهاند .باارای ايان

نشاسته نمااايش ميدهااد .شااکل  .2الااف شاادت  SHGعبااوری

منظور ابتدا دادههااای حاصاال از نموناة نشاسااته ،سااپس نموناة

ميانگين را که از اعمااال  9قطاابش خطاي مختلااف روی نمونااه

زردپي و در نهايت نمونة قرنية انساني با هاام مقايسااه شاادهاند.

حاصل شده است نشااان ميدهااد .باارای ياك قاااو 512×512

برای محاسبة  ϕدر تکنياك  pSHGاز رابطاة ( )3و در تکنياك

پيکسلي در نهايت دادههای حاصل يك ماتريس  512×512×9را

 SS-pSHGاز رابطة ( )4استفاده شده است .در ايان آزمايشهااا

تشکيل ميدهند که بااا محاساابة تبااديل فورياه روی بعااد سااوم

ابتدا تکنيك  pSHGبا استفاده از چيدماني شبيه به شکل  .1الااف

ماااتريس و اسااتفاده از رابطااة ( )3مااي تااوان مقااادير زاويااة

انجام گرفته است و سااپس بااا اعمااال ت ييارات مناسااب سااريعا

سمتگيری رشااتههای تولياد کننااده هماهنااگ دوم ،ϕ ،در هاار

چيدمان آزمايش به چيدماني شبيه به شااکل  .1و ت ييار کاارده و

پيکسل را محاسبه کاارد .شااکل  .2و نياز شاادت  SHGعبااوری

آزمايش  SS-pSHGانجام شده است.

ميانگين را برای همان قاو از عکس نشان ميدهد ولي در ايان

شااکل  2نتااايج حاصاال از مقايسااة مقااادير  ϕحاصاال از

مورد نمونه با يك قطبش دايروی تحريك شده و مياانگينگيری

تکنيكهای  pSHGعبوری و  SS-pSHGعبوری را برای نموناة

روی سه عکس شدتي کااه از ت ييار زاوياة تحليلگار (قطبشااگر

جلد  ،20شمارة 4
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خطي در قسمت آشکارسااازی تکنياك  )SS-pSHGو بااه ازای

نوفة موجود در نتايج نهايي اثرگذار است.

زوايای  45° ،0°و  90°به دست آمدهاند ،صورت گرفته اساات.
يك مقايسة بصری ساده همخواني بين دو تکنيك  pSHGو

SS-

705

برای انجام يك مقايسة کماي ،تفاضاال پيکساال بااه پيکساال
مقادير شکلهای  .2ج و  .2د از رابطة زير محاسبه شده است:
 s =  pSHG −  SS _ pSHG ,

 pSHGبرای تصويربرداری از نمونة نشاسته را به خااوبي نشااان

()6

ميدهد.

نتايج اين تفاضل در شکل  .2ه نمايش داده شاادهاند .يکنااواختي

برای يك مقايسة کمي ،مقادير زاوية ساامتگيری  ϕدر هاار

رنگ در اين شکل نشان دهندة اين است که در اکثر پيکسلهای

پيکسل برای دادههای شااکل  .1الااف و  .1و و بااه ترتياب بااا

تصوير ،مقدار  ϕsتقريبا برابر با  0°است .برای تفسير بهتاار ايان

استفاده از روابط ( )3و ( )5محاساابه شااده و نتااايج حاصاال در

نتيجه ،هيستوگرام مقادير  ϕsدر شااکل  .2و رساام شااده اساات.

شکلهای  .2ج و  .2د نشان داده شدهاند .در اين تصاااوير هاار

وجود يك قلة بلند در هيسااتوگرام مقااادير بهنجااار شاادة  ϕsبااا

رنگ نمايندة يك زاويه بين  -90°و  +90°است (به نوار رنگاي

 FWHMمعادل  19°نشان ميدهااد کااه در  %66از پيکساالهای

کنار عکسها مراجعه شود .در تمام عکسها سعي شده است که

موجود در تصوير  | ϕs| ≥9/5°است .يکنواختي در رنگ سبز که

محور افقي به عنوان يکي از محورهای چارچوو آزمايشااگاه و

نمايندة زاويهی  0°در شکل  .2ه است و نيز وجود يك قلة بلند

متناظر با زاوية صفر درجه تنظيم شود) .باارای حااذف نوفااههای

در هيستوگرام مقادير  ϕsدر شااکل  .2و تأييادی باار همخااواني

موجود در تصوير ،يك ماسك بر اساس نرخ سايگنال بااه نوفااه

نتااايج حاصاال از تکنيكهااای  pSHGو  SS-pSHGعبااوری در

( )SNRتوليد شد [ .]6نقاط حذف شده توسط ايان ماسااك بااه

مطالعة نمونة نشاسته است.

رنگ سياه در تصاوير نمايان شده¬اند.

در ادامه ،مقايسة فوک روی نمونة زردپي انجام شااده اساات.

همان طور که در بخش  3.2ذکر شد رشته های توليد کنناادة

شکل  3نتايج اين مقايسه را نشااان ميدهااد .ماننااد آنچااه باارای

هماهنگ دوم در داخل نشاسته توزيع شعاعي دارنااد .در هاار دو

نشاسته داشتيم ،شکلهای  .3الف و و شدتهای  SHGعبوری

شکل  .2ج و  .2د توزيع شعاعي رشتههای آميلوپکتين در نمونه

مياانگين را بااه ترتياب باارای دادههااای حاصاال از تکنيكهااای

به خوبي مشهود است .تنها نکتهای که بايد به آن دقت کرد ايان

ميکروسکوپي  pSHGو  SS-pSHGروی نموناة زردپاي نشااان

اساات کااه نتااايج حاصاال از ميکروسااکوپي  SS-pSHGنوفااه و

ميدهند .پس از محاسبة زوايای  ϕبرای ايان دو مجموعااه داده،

pSHG

شکلهای  .3ج و د حاصاال شاادهاند .در اينجااا نياز باارای ياك

دارند .اين موضوع از اين واقعيت ناشي ميشود کااه عکسهااای

مقايسة کمي تفاضل پيکسل به پيکسل مقادير  ϕشکلهای  .3ج

 pSHGاز  9عکس حاصل از قطبشهاای خطاي در راسااتاهای

و د و همچنين هيستوگرام آنها به ترتيب در شکلهای  .4ه و .4

مختلااف محاساابه ميشااوند .اي ان باادين معناساات کااه در اي ان

و رسم شدهاند .باز هاام ياك قلاة بلنااد در هيسااتوگرام مقااادير

آزمايشها نمونه  9بار اسکن ميشود .عاوه بر اين ،همانطور که

بهنجار شدة  ϕsبا  FWHMتقريبا  15°مشاهده ميشود که مرکز

قبا ذکر شد ،برای افزايش دقت نتايج ،اين آزمايشها را معمو ً

آن روی  0°قرار دارد .وجود اين قله و همچنين رنگ يکنواخت

 4باااااااار تکااااااارار مااااااايکنيم .در آزمايشهاااااااای

پيکسلهای موجود در شکل  .4ه تأييادی باار همخااواني نتااايج

 SS-pSHGسه عکس حاصل نتيجااهای از تنهااا ياك اسااکن از

حاصل از ميکروسکوپيهای  pSHGو  SS-pSHGباارای نموناة

نمونه هستند .حتي با اين که آزمايش  5بار تکرار ميشااود ،باااز

زردپي است.

خطای بيشتری نسبت به نتايج حاصل از ميکروسااکوپي

هم زمان روشنسازی هر پيکسل در تکنيك  7 SS-pSHGبراباار

در ادامااه باارای تحقيااق امکااان اسااتفاده از ميکروسااکوپي

کمتر از اين زمان در تکنيك  pSHGاست .بااه بياان ديگاار ،ايان

 SS-pSHGروی نمونااة قرنيااه ،نتااايج حاصاال از تکنيكهااای

کاهش در تعداد دفعات اسکن نمونه با باريکة ليزری روی ميزان

 pSHGو  SS-pSHGروی نمونة قرنيه با هم مقايسه شدهاند.
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شکل  .3مقايسة نتايج حاصل از ميکروسکوپيهای  pSHGو  SS-pSHGبر روی نمونة زردپي( .الف) شدت  pSHGعبوری مياانگين حاصاال از 9
باريکة قطبيدة خطي( ،و) شدت  SS-pSHGعبوری ميانگين حاصل از زوايای  45° ،0°و ( ،90°ج) مقادير  ϕمحاساابه شااده از آزمااايش ،pSHG
(د) مقادير  ϕمحاسبه شده از آزمايش ( ،SS-pSHGه) مقادير  ϕsو (و) تابع توزيع مقادير بهنجار شدة  .ϕsخط مقياس معادل  5ميکرومتاار اساات و
زمان مورد نياز برای انجام يك آزمايش  pSHGبرای يك قاو  512×512پيکسل حدوداً  1/5دقيقه و برای آزمايش  SS-pSHGباارای همااان قاااو
حدوداً  7/5ثانيه است.

شکل  4نتايج اين مقايسه را نشان ميدهد .همچون مااوارد قباال،

تکنيك  SS-pSHGگاها از مرتباة نوفااههای موجااود در محايط

شکلهای  .4الف و و به ترتيب شدتهای عبوری مياانگين را

هستند .مقادير تفاضل  ϕsو نيز هيسااتوگرام ايان مقااادير نياز در

بااارای تکنيكهاااای  pSHGو  SS-pSHGنماااايش ميدهناااد.

شکلهای  .4ه و و نمايش داده شاادهاند .در

ايان حالاات FWHM

همخواني بين عکسهای شاادت در ايان حالاات کاااما واضا

قلة نمودار هيستوگرام مربوط به مقادير بهنجااار شاادة  ϕsتقريبااً

است.

 °62است.

مقادير  ϕمتناااظر بااا دادههااای شااکلهای  .4الااف و و بااه
ترتيب در شکلهای  .4ج و د نمايش داده شدهاند .کاماً واض

 .4نتیجهگیری و بحث

است که نوفه نقش مهمي را در نتايج حاصاال از ميکروسااکوپي

در اياان مقالااه نتااايج حاصاال از تکنيكهااای تصااويربرداری

 SS-pSHGبازی ميکند .اين موضوع خود را در شااکل  .4د بااه

ميکروسکوپي  pSHGو  SS-pSHGبر روی سه نمونة نشاسااته،

خوبي نشان ميدهد به طوری که در اين عکااس تعااداد پيکساال

زردپي و قرنيه با هم مقايسااه شاادهاند .باارای دسااتيابي بااه ياك

بيشتری توسط ماسك  SNRبه عنوان نوفه شناخته شده و فيلتاار

بااراورد کم اي از همخااواني نتااايج دو تکني اك ،مقااادير زاويااة

شدهاند .دليل اين موضوع اين است که سايگنالهای حاصاال از

سمتگيری  ϕدر پيکسالهای متناظر با هم مقايساه شدهاند .برای
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شکل  .4مقايسة نتايج حاصل از ميکروسکوپيهای  pSHGو  SS-pSHGبر روی نمونة قرنيه در عمق  104ميکرومتر( .الف) شدت  pSHGعبوری
ميانگين حاصل از  9باريکة قطبيدة خطي( ،و) شدت  SS-pSHGعبوری ميانگين حاصل از زوايای  °45 ،0°و ( ،90°ج) مقادير  ϕمحاسبه شده از
آزمايش ( ،pSHGد) مقادير  ϕمحاسبه شده از آزمايش ( ،SS-pSHGه) مقادير  ϕsو (و) تابع توزيع مقادير بهنجار شدة  .ϕsخااط مقيااس معااادل 5
ميکرومتر است و زمان مورد نياز برای انجام يك آزمايش  pSHGبرای يك قاو  512×512پيکسل حدوداً  1/5دقيقه و باارای

آزمااايش SS-pSHG

برای همان قاو حدوداً  7/5ثانيه است.

انجام اين موضوع آزمايشي طراحي شده است که بتااوان از ياك

هيستوگرام مقادير بهنجار شاادة  ϕsياك قلاة بلنااد بااا

قاو ثابت نمونه با استفاده از هر دو تکنيك عکسبرداری کاارد.

معادل  19°به مرکزيت  0°دارد که حاااکي از همخااواني خااوو

چيدمان هردو آزمايش روی يك ميکروسکوپ سوار شده اساات

نتايج حاصل از دو تکنيك اساات .عاااوه باار ايان ،بااا دقاات در

به طوری که بتوان در مدت زمان چند دقيقه و تنها با ت يير چنااد

عکسهای مربوط به زاوية  ϕتوزياع شااعاعي رشااتههای تولياد

عنصاار اپتيکااي ساااده از تکنيااك ميکروسااکوپي  pSHGبااه

کننده  SHGدر نموناة نشاسااته بارای نتااايج حاصاال از هاار دو

 SS-pSHGو يا برعکس ت يير داده شود.

تکنيك کاماً مشهود است .در مااورد نمونااه زردپاي نياز چناين

برای هر نمونه عکسهای شدت و نيز مقادير  ϕبه دساات آمااده

مقايسهای صورت گرفته است که هيستوگرام مقادير بهنجار شدة

کنار هم قرار داده شده و با هم مقايسه شده است .سپس در هاار

 ϕsيك قله بلند به مرکزيت  0°و با  FWHMمعااادل  15°دارد.

پيکسل تفاضل مقادير  )ϕs( ϕبه دست آمده توسط دو تکنيك با

نتايج حاصل از تکنيكهای ميکروسکوپي  pSHGو

هم مقايسه شده است .در مااورد نموناة نشاسااته ،مقااادير  ϕsدر

برای نمونة زردپي همخواني بهتری را به همراه دارد .دليال ايان

تمااام پيکساالها مقاااديری نزديااك بااه صاافر دارد .همچنااين

امر اين است که رشتههای کا،ن توليد کنندة  SHGداخل نمونة

FWHM

SS-pSHG

مهدی علیزاده و مسعود قطبی

708

جلد  ،20شمارة 4

زردپي تقريباً همراستا هستند و همدوسي سايگنال  SHGتولياد

توليد کنندة هماهنگ دوم در ياك بافاات بيشااتر باشااد سايگنال

شده توسط نمونه بيشتر است و در نتيجه سايگنال کمتاار تحاات

 SHGتوليد شده توسط آن بافت قویتر خواهد بود [ 30و .]31

تاأثير نوفااه قاارار ميگي ارد [ 30و  .]31در مااورد نمون اة قرني اه،

به دليل متراکم بااودن حوزههااای تولياد کنناادة  SHGدر نموناة

بهنجااار شاادة ϕs

نشاسته و کا،ن ،اين نمونهها سيگنال قویتری نسبت به نموناة

حاصل از دو تکنيك بزرگتر و معادل  62°درجه است .اين قلة

قرنيه توليد ميکنند و کمتر تحت تأثير نوفه قرار ميگيرند .تمااام

پهن حاکي از تأثيرات نوفه بر نتايج حاصاال باارای نموناة قرنياه

اين د يل دساات بااه دساات هاام ميدهنااد تااا قلاة موجااود در

است.

هيستوگرام برای نمونة قرنياه بسايار پهنتاار از دو نمونااه ديگاار

 FWHMقلاة موجااود در هيسااتوگرام مقااادير

منااابع ايجاااد نوفااه در آزمايشهااای  pSHGعبارتنااد از:

باشد.

ناهمسااانگردی نمونااه ،اعوجاااج قطاابش در اثاار اعمااال مؤلف اة

نتااايج ايان پااژوهش نشااان داد کااه تکنياك ميکروسااکوپي

محوری به قطبش به وسيلة عدسي شيئي با گشااودگي زاوياهای

 SS-pSHGميتواند همان نتااايج تکنياك  pSHGرا بااا ساارعتي

زياد ،انحراف از همتاارازی اپتيکاي ،عاادم تعيااين دقياق قطاابش

با تر به دست دهد .تکنيك  SS-pSHGزمان عکسبرداری را از

خطي ،پراکندگي اشباع ،پاشااندگي ،ابيراهاي اپتيکاي و کوچااك

حدود  1/5دقيقه به  7/5ثانيه کاهش ميدهد .اين موضوع نشااان

بودن نساابت سايگنال بااه نوفااه ( .)SNRعاااه باار ايان مااوارد،

ميدهد کااه  SS-pSHGتوانااايي ايان را دارد کااه باه جااايگزين

دوشکستي و جذو در بعضي نمونههای زيسااتي نياز ميتواننااد

مناسبي برای تکنيك  pSHGدر مطالعاة بافتهااای زنااده و نياز

باعث بروز خطااا در محاساابات شااوند [ 9 ،6و  .]29-26همااان

ديناميك بافت تبديل شود.

طور که قباً ذکر شد دادههااای حاصاال از آزمااايش

SS-pSHG

نسبت به دادههای به دست آمده از آزمايش  pSHGمتحمل نوفة

 .5سپاسگزاری

بيشتری ميشوند .عاوه بر منابع نوفهای کااه تکنياك  pSHGرا

نويسندگان مايلند از زحمات آقای پروفسور پابلو لوزا آلااوارز و

تحت تأثير قرار ميدهند ،محدود شدن تعداد عکسها از چندين

آقای دکتر ديويد مرينو که در انجام بخش تجربي ايان پااژوهش

عکس به يك عکس ،دقت اندازهگيری را کاهش ميدهااد و بااه

در مؤسسة تحقيقات فوتونيك  ،ICFOبارسلونا ،اسپانيا ايشان را

چشمة جديدی برای پيدايش نوفه تبديل ميشود .عاوه بر اين،

ياری دادهاند ،تشکر کنند.

قبا در مقا ت گزارش شده است که هرچه چگااالي رشااتههای
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