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که  يدیپیفسفول يگزارش شده است. غشاها یستیز يدر غشاها یکیزیف يها یژگیو و يدیپیل باتیدر ترک یاز وجود ناهمگن یشواهد گوناگون –چکیده 
 يندهایدر فرا يادهیپد نی. چنرندیگیمقرار  عیما ستالیبه کر هیمنظم با ساختار شب يها هیدر طول زمان در ناح اندمختلف يدهایپیشامل کلسترول و ل

 نیچن یکینامیرفتار د لیبه منظور تحل يسه بعد راتییتغ يریگاندازه يبرا یتالیجید ينگارتمام یکروسکوپیم ،مقاله نیدارد. در ا يادیز تیاهم یسلول
  یستیز يمانند ساختارها يفاز يهااز نمونه یکم يریرگیتصو يکارآ برا یروشي عبور یتالیجید يتمام نگار یکروسکوپیاستفاده شده است. م ییغشاها

از شکل و ابعاد  ياطالعات سه بعد یتالیجید ينگاشت هاتمام يعدد يبدست آمده از ثبت و بازساز يفاده از اطالعات فازروش با است نیاست. در ا
مقاله  نیاست. در ا یابیقابل دست يعدد يبازساز ندیدر فرا ي فازيمختلف نمونه ياز عمق ها یشدت ریتصاو نی. همچندیآیبدست م يدیپیل يغشاها
حجم  یزمان راتییدهند که تغینشان م بدست آمده یتجرب جینتااست.  DOPC دیپیکلسترول و فسفول ن،یلیما نگویسه ساختار اسف بیها ترکنمونه

ها  هیناح نیارتفاع ا راتییاما تغ ؛است ییهانمونه نیچن یسطح راتییتغ يگزارش شده برا یتوان يمنظم منطبق بر رابطه يشده لیتشک يهاهیناح
 دهند.یاز خود نشان م یو سطح یحجم راتیینسبت به تغ یرفتار متفاوت
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Study of liquid-crystalline structure formation in multilamellae 
multicomponent lipid membranes using digital holographic microscopy  

Vahideh Frzam Rad1, Ali-Reza Moradi1,2,3, Lobat Tayebi4,5 

2Optics Research Center, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, PO Box 45137-66731, Zanjan, Iran 
3Soft Matter Lab, Department of Physics, Bilkent University, Cankaya, 06800 Ankara, Turkey 

4Department of Developmental Sciences, Marquette University School of Dentistry, Milwaukee, WI 53233,USA 
5Department of Engineering Science, University of Oxford, Oxford OX1 3PJ, UK 

 

Abstract - Significant evidences have been reported showing the presence of in-homogeneities in lipid composition and physical properties 
in biological membranes. Multi-component phospholipid membranes, which contain cholesterol and mixed species of lipids, can segregate 
into lateral domains of liquid ordered and liquid disordered phases. The self-organization of these membranes into liquid-crystalline ordered 
domains is critical in several cell processes. In this paper, we use digital holographic microscopy (DHM) for quantitative volumetric 
measurement and analysis of dynamical behavior of such membranes. DHM in a transmission mode is an effective tool for quantitative 
visualization of phase objects such as living organelles. By deriving the associated phase changes, this method provides three-dimensional 
information on the morphology variation of lipid stacks at arbitrary time scales. Moreover, the thickness distribution of the object at 
demanded axial planes may be obtained by numerical focusing. The specimens are lipid mixtures composed of sphingomyelin, cholesterol 
and unsaturated DOPC phospholipid. DHM measurements show that volume evolution of lipid domains follows approximately the same 
universal growth law, which was shown by their two dimensional size measurements. However, height evolution of lipid domains shows 
different behavior in comparison with volume and area evolution.  
 Keywords: Digital Holographic Microscopy, liquid ordered, liquid disordered.   
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 ، دانشگاه یزد1394بهمن ماه  8تا  6
 

 مقدمه -1

غشاهاي فسفولیپیدي که حاوي یک لیپید اند عموما به   
 يدیپیل ياهیال دوچربی به صورت -دلیل اندرکنش آب

قرار می گیرند. نشان داده شده است که اگر بیش از یک 
نوع لیپید با هم ترکیب شوند نظم فوق تنها نظم موجود 
نخواهد بود، بلکه نظمی اضافی به صورت ساختار کریستال 

این  .]1[مایع به صورت ستونی هم وجود خواهد داشت 
هاي داخلی الیه ها نظم اضافی ناشی از کنش و واکنش

هاي فسفولیپیدي ذر زمان و افزایش تعداد الیهاست.  با گ
هاي منظم قرار می گیرند هاي مختلف به شکل ناحیهتوده

یابد. هایی در طول زمان افزایش میي چنین ناحیهو اندازه
ي ترکیب بسته به میزان هر کدام از عوامل تشکیل دهنده

هاي مایع در فازهاي فازهاي مختلف شبیه کریستال
-ها منتشر میگردد و در سرتاسر تودهیل میگوناگون تشک

شود. چنین گفته می شود که نظم بلندبرد ناشی از 
]. 3و2اي به وجود آمده است [هاي داخل الیهاندرکنش

ها در حالت بیرون افت و خیز و دینامیک این ناحیه
ي تشکیل و رشد آنها و به وجود اي و بررسی نحوهصفحه

، از جمله در ارتباط با یآوردن ساختار کریستال مایع
   اهمیت قابل توجه دارد. ها،ي ذخیره انرژي در سلولنحوه

در این مقاله با استفاده از میکروسکوپی تمام نگاري 
چنین ترکیبات لیپیدي مورد مطالعه قرار گرفته دیجیتالی 

نگاري دیجیتالی، تکنیکی قدرتمند و کارآ تمام. ]5و4[ اند
تمام نگاري در  .بعدي از اجسام استگیري سه براي تصویر

 توسط دنیس گابور اختراع شد. وي براي ثبت 1948سال 
دامنه و فاز یک موج از این روش در زمانی که هنوز لیزر 
اختراع نشده بود، بهره گرفت. در تمام نگاري از طرح 
تداخلی بین نور عبوري از شیء و نور مرجع استفاده می 

اقد اطالعات فازي است اما با کنیم. نور عبوري از شیء ف
تداخل با نور مرجع این اطالعات حفظ می شود. ثبت تمام 
نگاشت بر روي فیلم تمام نگاشت، تمام نگاري معمولی 
است که با ظهور فیلم و قرار دادن آن در چیدمان قبلی 

ع، تصویر سه بدون کوچکترین تغییري و تاباندن نور مرج
مام نگاري دیجیتالی طرح اما در ت بعدي به وجود می آید.

تداخلی برروي آشکارساز دیجیتالی نقش بسته و توسط 
کامپیوتر تحلیل و تصاویر داراي اطالعات سه بعدي 

 بازسازي می شود. 

 
 نگاري دیجیتالی. چیدمان میکروسکوپی تمام:  1 شکل

 
براي اجسامی که ضریب جذب یا بازتاب باالیی دارند، 

-دو بعدي با کیفیت باال بهمیکروسکوپی معمولی تصاویر 
کمتري  هاي شفاف که جذبدهد. اما براي نمونهدست می

ي هاي زیستی که در ناحیهدارند، از جمله بیشتر نمونه
مرئی امواج الکترومغناطیسی شفاف هستند، میکروسکوپی 
معمولی مناسب نیست. روش میکروسکوپی معمول براي 

اما  ]. 6[ استدیدن آنها، میکروسکوپی کنتراست فازي 
اطالعاتی که بدست می دهد کیفی است و کمیت مقدار 
تاخیر فازي که بخش هاي مختلف نمونه ایجاد می کنند با 
این روش قابل حصول نیست. میکروسکوپی تمام نگاري 
دیجیتالی قادر است مقدار تاخیر فاز اشاره شده و در 

 این تکنیکنتیجه دهد. تصویر سه بعدي از جسم را  نتیجه
اطالعات مربوط به ضخامت، با داشتن اطالعاتی از ضریب 

در بررسی مورفولوژیکی دهد که دست میبهرا شکست، 
عالوه بر این،   هاي زیستی بسیار حائز اهمیت است.نمونه
هاي در حال تغییر بسیار نگاري دیجیتالی در نمونهتمام
و  آمد است زیرا نیاز به فرایندهاي میانی از جمله ظهورکار

هاي حاوي اطالعات نگاشتثبوت تصاویر نیست و تمام
فازي به صورت اطالعات دیجیتالی، تصویر یا فیلم، در 

شود. با داشتن اطالعات چیدمان ثبت رایانه ذخیره می
هاي نگاشت با استفاده از رایانه اطالعات فازي نمونهتمام

شوند. در این کار از رهیافت تحت بررسی بازسازي می
براي بازسازي عددي تمام نگاشت اي انتشار طیف زاویه

 ].7است [ بازسازي انجام گرفتههاي ثبت شده 
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 چیدمان و روش آزمایش -2

و   DOPC دیپیتوع ل دو بیترک نمونه هاي مورد بررسی
Sphingo-Myelin (SM) به همگی که  و نیز کلسترول

 .بود اند شده يداریخر Avantiصورت پودر از شرکت 
. در میمحلول از حالل کلروفرم استفاده کرد هیجهت ته

 کهیبود، در حال یکی SM و DOPCمحلول نسبت  هیته
شد. پس یاستفاده م درصد 50-10 کلسترول ینسبت مول

 باالي که درجه  60-50 يدر دما ، نمونهمحلول هیاز ته
 48به مدت  98%و در رطوبت آنهاست  گذار فاز يدما

 يشد. سپس برایگذاشته مساعت در داخل انکباتور 
 یو فرونشان کروسکوپیم ریبا بردن ز يفاز کیتفک یبررس

ناحیه هاي تحوالت  ،درجه22اتاق يدما توسط آب به دما
ي و تمام نگار یمعمول یکوپستوسط مبکروتشکیل شده 

 .گردید یبررس یتالیجید

، چیدمان میکروسکوپ تمام نگاري دیجیتالی را 1شکل
 632.8 وات،یلیم MEOS ،5(نشان می دهد. باریکه لیزر 

به دو باریکه مرجع و شیء  1توسط باریکه شکن  نانومتر)
و   2تقسیم می شود. باریکه مرجع پس از بازتاب از آیینه 

ئی به ي چگالی خنثی و یک عدسی شیپاالیه عبور از
 1می رسد. باریکه شیء توسط آیینه  2باریکه شکن 
از چگالنده می گذرد و روي نمونه کانونی و بازتاب یافته 

ي پراکنده شده از نمونه توسط عدسی باریکه .می شود
-به باریکه 2 در باریکه شکن و گرددجمع می x40ئی شی

می رسد و طرح تداخلی دو باریکه روي دوربین ي مرجع 
شود. فرستاده می  )DCC1545M, Thorlabs( دیجیتالی

زاویه کوچکی هم بین باریکه مرجع و باریکه شیء براي 
شود. این طرح رسیدن به هندسه خارج محوري داده می

تداخلی حاوي اطالعات نمونه تحت بررسی است که یک 
 سپسو  ترکیب لیپیدهاي حاوي بار بدون قرار دادن نمونه

توان  ي دو طرح، میپس از قرار دادن آن و مقایسه
 دست آورد.العات خالص مربوط به نمونه را باطل
 نتایج تجربی -3

 تحوالتمیدان روش  یکروسکوپیم جی) نتاالف -2شکل (
 متفاوت يهادر زمانهاي تشکیل شده ناشی ناحیه زمانی

همچنانکه یه صورت کیفی از سطح . دهدیرا نشان م
شود هاي مختلف دیده میهاي تشکیل شده در زمانناحیه
 شود. میزان بزرگ شدن آنها ي آنها به مرور زیاد میاندازه

 
 )الف(

 (ب)    
(الف) تصویر میکروسکوپی تحوالت تفکیک فازي در زمان  :2 شکل 

% 50و  DOPC و  SMهاي متفاوت. در غلظت مولی مساوي
و  SM ي مساو یدر غلظت مولی کوپسکرویم ریتصو(ب) . کلسترول
DOPC  کلسترول.60 و % 

 
 هاي تشکیل شده.تحول زمانی مساحت متوسط ناحیه: 3 شکل

 
دارد. در  بیوجود کلسترول در ترک زانیبه م یبستگ

 يدهی%) پد50از  شیاز کلسترول ( ادیز یلیخ هايغلظت
جدا از هم،  هايهیناح لیمختلف و تشک يفازها ییجدا

 متوقف است، شده داده نشان) ب 2( شکل در طورهمان
 گردد. یم لیکلسترول تشک يو در عوض بلورها شودمی

اینگونه ساختارها در  يرویدا هايناحیه یتحوالت زمان
  که در آن شودتوصیف می 𝑡𝑛~〈𝐴〉 یتوان يطبق رابطه

〈𝐴〉  هاي دایروي و ناحیهي اندازهمتوسط 𝑛  رشد ينما 
2ي در بازه

3
< 𝑛 < با استفاده از تصاویر  .است   1

هاي تشکیل شده محاسبه مساحت ناحیهمیکروسکوپی 
اند. با استفاده از ) آورده شده3گردید. نتایج در شکل (
𝑛 999/0هاي تجربی مقدار برازش تابع توانی در داده = 
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هاي تشکیل شده بدست آمده است؛ یعنی مساحت ناحیه
 کند. می ردر ترکیب لیپیدها به صورت خطی با زمان تغیی

 هايزمان در هانمونه از نگاشتتمام يثبت و بازساز
تا رفتار  گذاردیم اریدر اخت یمختلف اطالعات اضاف

 یشده را بصورت کم لیتشک هايهیضخامت و حجم ناح
 تثب نگاشت از تمام یمثال 4. شکل میدر زمان بدست آور

 که مرجع، نگاشتتمام زیو ن یتحت بررس يشده از نمونه
-یگرفته م یینها جیاز نتا یحذف اثرات مزاحم اضاف براي
-تمام نیچن يعدد ي. با بازسازدهدیرا نشان م شود،

مانند آنچه به طور نمونه  يسه بعد ریبه تصاو هایینگاشت
. ضخامت مرسییالف) نشان داده شده است م 5در شکل(

 در طول هر خط مانند ایثبت شده و  ریاز تصو قطهدر هر ن

 
 .مرجع ) تمام نگاشتب( ،نمونه) تمام نگاشت الف( :4 شکل

 

 

 
تشکبل  هاي(الف) تصویر سه بعدي بازسازي شده ناحیه :5  شکل
 ، وویر دو بعديا(ب) تص در ترکیب لیپیدها در دو زمان مختلف،شده 
   AB.ي یک بعدي در طول خط نمایه(ج) 

 
 شده. هاي تشکیلتحول زمانی حجم متوسط ناحیه :6 شکل

 
 هاي تشکیل شده.تحول زمانی ضخامت متوسط ناحیه :7شکل 

 
توان ي دوبعدي، را می، نشان داده شده در نمایهABخط 

ج). در نتیجه با داشتن میزان سطح  5بدست آورد (شکل 
ي مزبور قابل پوشیده شده توسط هر ناحیه حجم ناحیه

در تمام محاسبات از تغییرات ضریب محاسبه است. 
نظر کرده و نسبت ضریب شکست ها صرفنمونه شکست

ي تغییرات نتایج محاسبهایم. گرفته 1ها به محیط را نمونه
حجم و ضخامت متوسط براي تعداد زیادي نمونه در طول 

برازش توابع آورده شده است.  7و  6هاي زمان در شکل
هاي دهند که تحول زمانی حجم ناحیهمناسب نشان می

ي تحول سطح آنها به صورت رابطه تشکیل شده همانند
-اي شبهاست و در نتیجه رابطه 7406/0توانی با نماي 

خطی است. علت تفاوت در رفتار این دو را به تغییرات 
 7کمتر ضخامت نسبت به زمان، همانطور که در شکل 

 دررفتاري  چنیني ریشهدهیم. شود، نسبت میدیده می
اي در سبیدگی الیهاي یا بهم چالیههاي بینکنشبرهم
این عامل به کشیدگی نسبی  است.هاي تشکیل شده ناحیه
هاي تشکیل شده و کاهش جزیی ضخامت منجر ناحیه

 شود.می
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