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چکیده  -دستیابی به مشخصههای دینامیکی ذرات در حوزههای فیزیک زیستی و فیزیک مواد نرم از اهمیت ویژهای برخوردار است .در
این مقاله روشی تجربی برای ردیابی سهبعدی اسپرم گاوی بهعنوان یک نمونه زیستی متحرک با استفاده از میکروسکوپی تمامنگاری
دیجیتالی ارائه شده است .اساس این کار بر پایهی پردازش تصویر و همچنین بهرهگیری از اطالعات بازیابی شده از طریق ثبت تمامنگاشت
است .میکروسکوپ تمامنگاری دیجیتالی پیاده سازی شده دارای اندازه پیکسل معادل با  ۱۷۵نانومتر و توانتفکیک بهتر از  2/۱۹میکرومتر
است .با استفاده از این میکروسکوپ مسیر حرکت سهبعدی نمونهها در فضا و زمان تعیین و میانگین سرعت حرکت نمونهها ۱2۷/۵۱
میکرومتر بر ثانیه اندازهگیری شد.

کليد واژه -اسپرم ،تحرکپذیری ،ردیابی سهبعدی ،ميکروسکوپی تمامنگار دیجيتالی.
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Abstract- Finding dynamical characteristics of particles has an especial importance in the area of soft and biological physics. This work
introduces an experimental method to track bovine sperm in three dimension as movable bio particles by applying digital holographic
microscopy. The work is based on applying image-processing methods and using the obtained information from the hologram record. Pixel
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ردیابی سهبعدی اسپرم گاوی با میکروسکوپی تمامنگاری دیجیتالی
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size and Resolution of this microscope measured 175 nanometer and better than 2.19 micrometer respectively. We found the coordinates of
the particles in three dimension. The average speed of the samples measured 127.51 micrometer per second.
Keywords: 3D Particle Tracking, Digital Holographic Microscopy, Motility, Sperm.

 -۱مقدمه

 -۲مبانی نظری
ميکروسکوپی تمامنگاری دیجيتالی یک روش غيرتماسی،
غيرمخرب و پرکاربرد برای تصویربرداری سهبعدی است .این
روش شامل دو مرحله ثبت و بازسازی است .ابتدا طرح تداخلی
ناشی از نور مربوط به جسم و مرجع که حاوی اطالعات دامنهای
و فازی آن است بهصورت تمامنگاشت ثبت میشود .تمامنگاشت
بهعنوان تصویر دیجيتال در کامپيوتر ذخيره میشود .و سپس با
استفاده از روشهای عددی ،اطالعات بعد سوم استخراج می-
شود .در این مرحله به یک ساختار سهبعدی از شئ با استفاده
از تمامنگاشت دو بعدی آن روی پرده (دوربين) دست مییابيم.
به عبارتی دیگر جبهه موج شئ را بازسازی میکنيم .یکی از
روشهای بازسازی عددی ،رهيافت انتشار طيف زاویهای است.
که در این مقاله نيز از این روش استفاده شده است .در این
روش به صورت عددی فرض میشود که یک موج مرجع
) U ( x, y,0تمامنگاشت را روشن کرده و موج پراشيده از آن با
استفاده از تبدیل فوریه به جبهه موجهای تخت تشکيلدهنده
آن تجزیه میشود و با رابطه زیر بيان میشود:
)A0 ( f x , f y ,0

()1



  U ( x, y,0) exp[i2 ( f x x  f y y)]dxdy



که



 f xو  f yفرکانسهای فضایی در امتداد محورهای  xو y

هستند .پس مطابق با رابطه ( )۲هر جبهه موج تخت به صورت
عددی به اندازه  d zدر فضا منتشر میشود .سپس با فيلتر
مناسب مرتبههای اضافی حذف میشوند و با اعمال تبدیل فوریه
معکوس ،موج پراشيده شده در فاصله  d zاز تمامنگاشت تشکيل
میشود[.]4
۲
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تکنيک ردیابی ذرات ،امکان دستيابی به مشخصات دیناميکی
آنها را با دقت قابل مالحظهای در بازههای فضایی ميکرومتری
و حتی نانومتری فراهم میکند .از این رو در حوزههایی چون،
فيزیک زیستی و فيزیک مواد نرم برای مطالعه مواردی از قبيل
فرآیند انتقال در سلولها و باکتریها و برهمکنش بين ذرات
کلوئيدی مورد توجه قرار گرفته است .ردیابی ذره در صفحه
نسبتا ساده است .متداولترین روش برای ردیابی دو بعدی ،پيدا
کردن مرکز شدت ذره برای هر تصویر از فيلمهای ویدیوئی است
[ .]1اما ميکروسکوپهای رایج قادر به مشخص کردن مسير
حرکت سهبعدی ذره در طول زمان نيستند .در صورتی که
دستيابی به اطالعات دقيق از موقعيت ذره و نزدیکتر شدن
هرچه بيشتر به آن چه در واقعيت و در طی فرآیندهای زیستی
رخ میدهد ،مستلزم پيدا کردن راه حلی برای ردیابی سهبعدی
ذرات ميکرونی است .طی دو دهه اخير روشهای مختلفی برای
حل مشکالت مرتبط با سنجش موقعيت ذره در عمق پيشنهاد
شده است ،که تمامنگاری دیجيتالی و ردیابی ذرات فلورسانی از
جمله روشهای سرآمد در این زمينه هستند [۲و .]3سالمت
باروری در گونه مذکر ،چه در انسانها و چه در حيوانات یک
زمينهی تحقيقاتی مهم در مطالعات زیستی است .همچنين
تلقيح مصنوعی یک کار مهم در گسترش گلهای با ارزش
اصالحی باال است .وقتی که دامها به این شيوه آبستن میشوند،
از جهات بسياری به آیندهی گله و اقتصاد حاصل از آن کمک
میشود .هرچند تلقيح مصنوعی هزینهای به مراتب کمتر نسبت
به تلقيح طبيعی دارد ،اما در نتيجه بهتر و در آینده مقرون به
صرفه تر است .بنابراین ردیابی سهبعدی و تعيين الگوی حرکتی
اسپرمهای گاوی برای تعيين مناسبترین الگو به منظور افزایش
احتمال باروری در گاوهای ماده ،هدف این مقاله است .از اینرو
ریختشناسی ،ميزان تحرکپذیری و غلظت سلولهای اسپرم
در یک واحد حجم مشخص ،پارامترهای تعيينکنندهای در
دستيابی به این مهم هستند .روش تمامنگاری دیجيتالی یک
روش به روز و جذاب در این حوزه است .تصویربرداری تمام-
نگاری دیجيتال از سلولهای زنده در حوزهی زیستپزشکی به
سرعت در حال پيشرفت است [.]6

تمامنگاری دیجيتالی به دو روش روی محور و خارج محور انجام
میگيرد .در روش روی محور ،دو باریکه شئ و مرجع در یک
راستا با هم تداخل میکنند و طرح تداخلی حاصل روی صفحه
آشکارساز ثبت میشود .اما در روش خارج از محور ،دو باریکه
شئ و مرجع بهصورت زاویهدار با هم تداخل میکنند .در این
مقاله از روش ميکروسکوپی تمامنگاری دیجيتالی روی محور
برای ردیابی سهبعدی اسپرمهای گاوی و محاسبهی پارامترهای
حرکتی آنها استفاده شده است.
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()۲

]) U ( x, y, d z )  F 1 filt [ FU ( x, y, d z

عدسی شيئ ( NA=0.25,

توزیع شدت و فاز موج ناشی از جسم به ترتيب از روابط ( )3و
( )4بهدست میآیند:
()3
()4

) I ( x, y , d z )  U ( x, y , d z

]) Im[U ( x, y, d z
]) Re[U ( x, y, d z

 ( x, y, d z )  arctan

به این ترتيب ،شدت و فاز نمونه در فاصله  d zبرای هر تصویر
محاسبه میشوند .با بررسی تباین شدت برای تصاویر بهدست
آمده در گامهای  d zمتفاوت و نسبت دادن عمق مربوط به
بيشينه تباین به حالت فوکوس ،محل ذره تعيين میشود .برای
محاسبه تباین شدت از روابط ( )5و ( )6استفاده میشود:
() 5

I
) ( x, y, d z )  I Min ( x, y, d z
C0  Max
) I Max ( x, y, d z )  I Min ( x, y, d z

()6

C0
d Min

شکل  :۲طرح کلی چيدمان ميکروسکوپی تمامنگاری دیجيتالی.

C

که )  I Max ( x, y, d zو )  I Min ( x, y, d zبه ترتيب شدت بيشينه و
شدت کمينه برای هر تصویر و همچنين  d Minنيز فاصله کمينه
بين شدت بيشينه و شدت کمينه بر حسب پيکسل در هر تصویر
است .به این ترتيب  d zمحل بيشينه تباین برای هر تصویر را
بهدست میدهد ،که عمق نمونه یا همان بعد سوم خواهد بود.

شکل  :3تمامنگاشتهای ثبت شده از اسپرمهای گاوی( :الف) قبل از
انتشار عددی و (ب) بعد از انتشار عددی.

 -2-3آماده سازی نمونه

 -3شرح آزمایش و نتایج تجربی

در این مرحله ،باید اسپرمهای گاوی منجمد ،طی فرآیندی ،یخ-

 -۱-3چیدمان آزمایش

زدایی ،رقيق و برای تصویربرداری در دمای  38درجه سانتیگراد
آماده میشدند .ابتدا ،برای این منظور حجم نهایی رقيقکننده

در این پژوهش از هندسه تمامنگاری روی محور استفاده شده
است .شکل  1طرح کلی چيدمان ميکروسکوپی تمامنگاری
دیجيتالی را نمایش میدهد .باریکهی نور همدوس ليزر
) (  532 nm , 10 mWپس از عبور از پاالیهی فضایی
بهصورت واگرا از یک پخشکننده چرخان عبور میکند و در
ادامه وارد یک عدسی شده و بهصورت موازی از آن خارج
میشود .سپس نور موازی وارد یک عدسی چگالنده شده و پس
از خروج از آن سطح نمونه را روشن میکند .نمونه مورد بررسی
درون محفظهای متشکل از یک الم و المل قرار داردکه با
استفاده از چسب دو طرفه تهيه شده است .محفظه حاوی نمونه
بر روری دستگاه گرمکن الکتریکی با قابليت تنظيم دمای نمونه
در  38درجه سانتیگراد قرار میگيرد .باریکه پراکنده شده از

 100ميلیليتر در نظر گرفته شد 50 .ميلیليتر آب مقطر داخل
بشر ریخته شد و سپس  3/634گرم تریس و  1/99گرم اسيد
سيتریک به آن اضافه و بر روی هات پليت استيرر قرار داده شد
تا به خوبی حل شوند .پس از آن  0/5گرم فروکتوز هم اضافه و
حجم نهایی با اضافه کردن مجدد آب مقطر به  100ميلیليتر
افزایش داده شد .سپس پایوت حاوی اسپرمهای فریز شده که
در تانک ازت در دمای  -196درجهی سانتيگراد قرار داشتند
توسط حمام بنماری یخزدایی و با استفاده از رقيقکننده به
نسبت  1به  100رقيق شد .در ادامه مقداری از آن به داخل
محفظهای مخصوص در محل نمونه قرار گرفته بر گرمکن
الکتریکی در چيدمان آزمایش تزریق شد.
3
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نمونه و باریکه مرجع بعد از عبور از
 )10xبا هم تداخل کرده و طرح تداخلی حاصل بر روی صفحهی
مشاهده )  (Thorlabs, DCC 1545Mثبت و برای تحليل
به رایانه منتقل میشود .استفاده از پخشکننده چرخان و در
نتيجه کاهش همدوسی نور فرودی از ایجاد بسياری از تداخل-
های ناخواسته جلوگيری کرده و منجر به ثبت تمامنگاشتهایی
با کيفيت بهتر میشود .شکل (۲الف) تصویر یک تمامنگاشت
ثبت شده نوعی را در حالت قبل از انتشار و شکل (۲ب) همان
تصویر را در حالت بعد از انتشار نمایش میدهد.

]  exp[ ik 1  2 f x2  2 f y2 d z

2
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 -3-3نتایج تجربی

حرکتی ميانگين اندازهگيری شده برای نمونههای مورد بررسی

با تحليل تمامنگاشتهای ثبت شده ،تصاویر فوکوس از آنها
بهدست آمد که با استفاده از روشهای پردازش تصویر مکان دو
بعدی و با معين بودن ميزان انتشار برای رسيدن به تصویر
فوکوس ،مکان نمونهها در عمق نيز به دست آمد .که بر اساس
آنها دیناميک حرکتی ذرات و مسير حرکت اسپرمهای گاوی
تعيين شد .شکل  3فرآیند تحليل تمامنگاشت را نشان میدهد.
بهطوری که شکل (3الف) نشاندهنده نمونه در حالت غير
فوکوس و قبل از انتشار عددی،شکل (3ب) نشاندهنده نمونه
در حالت فوکوس و بعد از انتشار عددی است و شکل (3ج)
نمودار تباین شدت بر حسب گامهای انتشار را نمایش میدهد
که تعيينکننده عمق نمونه در حالت بيشينه تباین شدت است.
شکل  4نيز به عنوان نمونه ،مسير حرکت پنج اسپرم را برای
غلظت  1۲50اسپرم بر ميکروليتر در سهبعد نمایش میدهد.

در این پژوهش آمده است که به ترتيب از چپ به راست عبارتند
از :سرعت در مسيرهای واقعی )، (Curviline ar Velocity
سرعت در مسير مستقيم ) ، (Straight line Velocityسرعت
ميانگين ) ، (Avrage pass Velocityدرصد خطی بودن حرکت
) ، (Linearity

درصد

الخط

مستقيم

بودن

حرکت

روش قادر به اندازهگيری پارامترهایی مثل ،تحرکپذیری،
سرعت و ضریب پخش در شرایط مختلف خواهد بود که در
آینده به آنها خواهيم پرداخت.
جدول  :1انواع پارامترهای حرکتی ميانگين اسپرمهای گاوی .
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شکل  :3فرآیند تحليل تمامنگاشت( :الف) نمونه در حالت غير فوکوس و
قبل از انتشارعددی( ،ب) نمونه در حالت فوکوس و بعد از انتشار عددی( ،ج)
نمودار تباین شدت بر حسب گامهای انتشار.

شکل  :4مسير حرکت سهبعدی مربوط به پنج اسپرم متفاوت.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله روشی مبتنی بر ميکروسکوپی تمامنگاری دیجيتالی
برای ردیابی سهبعدی اسپرمهای گاوی ارائه شد .که با استفاده
از ميکروسکوپی تمامنگاری دیجيتالی روی محور و با بهرهگيری
از منبع نور همدوس این امکان را فراهم میکند که مسير سه-
بعدی اسپرمهای گاوی تعيين شوند .در جدول  1پارامترهای
4
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد
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