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1.Περίληψη

Το Parhyale hawaiensis είναι ένα θαλάσσιο καρκινοειδές, το οποίο έχει αναδειχθεί σε

ισχυρό οργανισμό-μοντέλο για τη μελέτη μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών που

συνδέονται με την εμβρυϊκή ανάπτυξη και τις αναγεννητικές διαδικασίες. Κατά το

πρόσφατο παρελθόν, διάφορες τεχνικές οπτικής μικροσκοπίας με βάση τον

φθορισμό έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη του Parhyale για την απόκτηση

ανατομικών περιγραφών, την ανάλυση προτύπων γονιδιακής έκφρασης και την

ανακατασκευή κυτταρικών σειρών. Με στόχο την διεύρυνση αυτής της απεικόνισης

για αυτόν τον αναδυόμενο πρότυπο οργανισμό, παρουσιάζουμε ένα χαμηλού

κόστους υβριδικό διαγνωστικό σύστημα, το οποίο ενσωματώνει τις λειτουργίες της

συνεστιακής μικροσκοπίας φθορισμού και της φωτοακουστικής μικροσκοπίας στο

πεδίο των συχνοτήτων (FDPA), καταγράφοντας ταυτόχρονα τόσο την

ακτινοβολούμενη όσο και τη μη ακτινοβολούμενη χαλάρωση των μορίων, μετά από

τη διέγερση τους από μια πηγή λέιζερ διαμορφωμένης έντασης. Αρχικά

χαρακτηρίζουμε το υβριδικό μικροσκόπιο ως προς την απόδοση παραγωγής

σήματος PA και την πλευρική χωρική ανάλυση και στη συνέχεια αξιολογούμε τις

δυνατότητές του για την in vivo απεικόνιση μη επισημασμένων και σημασμένων με

φθορισμό εμβρύων Parhyale που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Οι

υβριδικές εικόνες που πήραμε αποκάλυψαν μια αξιοσημείωτη συμπληρωματικότητα

αντίθεσης μεταξύ των δύο τρόπων απεικόνισης, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες

σχετικά με τη δομή των κυττάρων, τη θέση των πυρήνων, τις κυτταρικές μεμβράνες

και την κατανομή του λεκίθου. Τα ευρήματά μας μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για

την ευρύτερη υιοθέτηση φθηνών υβριδικών μεθόδων οπτικής και φωτοακουστικής

μικροσκοπίας στην αναπτυξιακή βιολογία, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις

δυνατότητες των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα.
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Λέξεις κλειδιά: label-free, embryogenesis, in vivo, crustaceans, Parhyale,

development, yolk

Abstract

Parhyale hawaiensis is a marine crustacean, which has emerged as a powerful

model organism to study molecular and cellular mechanisms linked to embryonic

development and regenerative processes. During the recent past, several

fluorescence-based optical microscopy techniques have been employed for the

study of Parhyale to obtain anatomical descriptions, analyze gene expression

patterns and reconstruct cell lineages. Aiming at the expansion of the imaging

repertoire for this emerging model organism, we introduce a low-cost hybrid

diagnostic system which integrates confocal fluorescence and frequency domain

photoacoustic (FDPA) microscopy modalities, concurrently capturing both the

radiative and radiationless relaxations of molecules, following their excitation by an

intensity-modulated laser source. We initially characterize the hybrid microscope in

terms of PA signal generation efficiency and lateral spatial resolution, and

subsequently evaluate its capabilities for the in vivo imaging of unlabelled and

fluorescently labelled Parhyale embryos found at different stages of development.

The recorded hybrid images have revealed a remarkable contrast complementarity

between the integrated imaging modes, providing valuable information regarding

cells’ structure, nuclei location, cellular membranes and yolk’s distribution. Our

findings may pave the way for the broader adoption of inexpensive hybrid optical and

PA microscopy methods in developmental biology, significantly upgrading the

capabilities of the currently used technologies.

Keywords: label-free; embryogenesis; in vivo; crustaceans; Parhyale; development;

yolk
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2.Εισαγωγή

Οι μέθοδοι απόκτησης και ανάλυσης εικόνων έχουν ευνοήσει και ενισχύσει την

σύγχρονη βιοϊατρική έρευνα. Η δυνατότητα εφαρμογής αυτών των μεθοδολογιών

επέτρεψε την διεύρυνση των πειραματικών οργανισμών που έχουν εισαχθεί στα

βιολογικά εργαστήρια πέρα από τα λίγα, πιο παραδοσιακά ζωικά μοντέλα, όπως τα

σκουλήκια (Caenorhabditis elegans), τις μύγες (Drosophila melanogaster), τα

ποντίκια (Mus musculus) και τα zebrafish (Danio rerio) [1]. Μεταξύ των νέων

εισαγόμενων πειραματόζωων είναι το αμφίποδο καρκινοειδές Parhyale hawaiensis,

το οποίο έχει αναδειχθεί ως ένα υποσχόμενο μοντέλο για αναπτυξιακές, γενετικές,

φυσιολογικές και οικολογικές μελέτες [2,3]. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η έρευνα του

Parhyale έχει κινητοποιηθεί και έχει συμβάλει στην κατανόηση των αναπτυξιακών

γενετικών μηχανισμών που διέπουν την εξέλιξη του σώματος (body plan) και των

τμημάτων του σώματος (body part), συμπεριλαμβανομένης της εξειδίκευσης των

εξαρτημάτων [4], της εξειδίκευσης των άκρων [5], της διαμόρφωσης των φτερών

[6,7] και της προέλευσης του θώρακα της Daphnia [8], καθώς και των μοριακών και

κυτταρικών μηχανισμών που ελέγχουν ποικίλες αναπτυξιακές [9-13] και

αναγεννητικές διαδικασίες [14-17].

Η υιοθέτηση παλαιότερων και νεότερων τεχνικών μικροσκοπίας φωτός και

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου ήταν στενά συνδεδεμένη για την καθιέρωση και την

πρόοδο του Parhyale ως οργανισμού μοντέλου. Η μικροσκοπία φθορισμού ευρέου

φάσματος, η συνεστιακή μικροσκοπία και η μικροσκοπία φθορισμού φωτός, η

ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και η ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης έχουν

χρησιμοποιηθεί σε ζωντανά και φιξαρισμένα (fixed) δείγματα για λεπτομερείς

μορφολογικές και ανατομικές περιγραφές [4,13,17], πειράματα χαρτογράφησης της

μοίρας (fate) [14,18], αναλύσεις των προτύπων γονιδιακής έκφρασης [6,19,20] και

ολοκληρωμένες ανακατασκευές των κυτταρικών σειρών [12,21]. Πρόσφατα,

επεκτάθηκε το εύρος απεικόνισης της εμβρυογένεσης του Parhyale μέσω της

κατασκευής και εφαρμογής ενός χαμηλού κόστους φωτοακουστικού μικροσκοπίου
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στο πεδίο των συχνοτήτων (FDPA) για την ανακατασκευή ζωντανών

αναπτυσσόμενων εμβρύων, μη επισημασμένων [22]. Στο σύστημα ενσωματώθηκε

μια πηγή λέιζερ συνεχούς ροής (CW) με χρονικά διαμορφωμένη ένταση για την

αποτελεσματική διέγερση μονοχρωματικών PA κυμάτων, τα οποία στη συνέχεια

ανιχνεύονται και καταγράφονται τα πλάτη και οι φάσεις τους. Έγινε καταγραφή τόσο

των εσωτερικών PA σημάτων που προέρχονται κυρίως από τον λέκιθο των

εμβρύων Parhyale όσο και της ακτινοβολίας φθορισμού που εκπέμπεται είτε από μη

χρωματισμένα δείγματα είτε από διάφορες καθιερωμένες χημειογενετικές

επισημάνσεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των δυνατοτήτων

ενός νέου υβριδικού οργάνου απεικόνισης που ενσωματώνει FDPA και

παραδοσιακές μεθόδους συνεστιακής μικροσκοπίας όσον αφορά τη διερεύνηση των

διαφόρων αναπτυξιακών σταδίων τόσο σε μη επισημασμένα όσο και σε σημασμένα

με φθορισμό έμβρυα Parhyale in-vivo. Για το σκοπό αυτό, αποδεικνύουμε ότι ο

συνδυασμός δύο μηχανισμών αντίθεσης που προκύπτουν από τη μοριακή

αποδιέγερση χωρίς ακτινοβολία (FDPA) και τη μοριακή αποδιέγερση με ακτινοβολία

(φθορισμός) προσφέρει εξαιρετικά συμπληρωματικές διαγνωστικές πληροφορίες, οι

οποίες μπορεί να είναι πολύτιμες για τη διαλεύκανση διαφόρων θεμελιωδών

βιολογικών μηχανισμών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.
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3. Φωτοακουστική Μικροσκοπία

Το φωτοακουστικό φαινόμενο παρατηρήθηκε από τον Alexander Graham Bell, το

1880, όπου η δημοσίευση του ονομάζεται <<UPON THE PRODUCTION AND

REPRODUCTION OF SOUND BY LIGHT>>, 27 Aug 1880 [63]. Ο Graham Bell, μετά

την ανακάλυψη του τηλεφώνου, προσπαθούσε μέσω ενός φωτοτηλεφώνου να

μεταδώσει τον ήχο χωρίς όμως να παρεμβάλλονται καλώδια, δηλαδή τον πρόγονο

της σύγχρονης οπτικής επικοινωνίας [52]. Ως πηγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

χρησιμοποίησε το φως που ερχόταν από τον Ήλιο. Η δέσμη του ηλιακού φωτός

διαμορφωνόταν χρονικά μέσω ενός καθρέφτη, ο οποίος ταλαντωνόταν ανάλογα με

την φωνή του ομιλητή. Το διαμορφωμένο φως εστιαζόταν σε ένα κελί σεληνίου

προκαλώντας μεταβολές στην ηλεκτρική αντίσταση, η οποία ήταν ανάλογη με την

ποσότητα φωτός που προσπίπτει πάνω του και συνεπώς και στο ρεύμα που το

διαπερνά. Το κελί σεληνίου ενσωματώνεται σε ένα συμβατικό τηλεφωνικό κύκλωμα

αναπαράγοντας έτσι την φωνή. Όμως, πρόσθεσε έναν διάτρητο δίσκο, τον οποίο

γύριζε γρήγορα ώστε να μπορεί να κόβει το φως είτε να το αφήνει να περνάει και

τελικά να μην έχει θορύβους που να του χαλάνε τις μετρήσεις, δηλαδή προκαλούσε

τη δημιουργία παλμών φωτός. Συνεπώς, όποτε ένας παλμός απορροφόταν από το

κελί άκουγε και τον ήχο.[63] Η φωτοακουστική τεχνολογία πλέον είναι αναγεννημένη

σε μια καινοτόμα απεικονιστική τεχνική με πολλές εφαρμογές τόσο στην βιολογία

όσο και στην ιατρική. Άρα, φωτοακουστικό φαινόμενο είναι η παραγωγή ακουστικών

κυμάτων έπειτα από την απορρόφηση φωτός σε ένα υλικό μέσο [54,63].

Εικόνα 3.1: Φωτοτηλέφωνο, ο πρόγονος της σύγχρονης οπτικής επικοινωνίας
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3.1. Παραγωγή Φωτοακουστικού Φαινομένου

Όταν η ακτινοβολία αλληλεπιδράσει με ένα μέσο, τότε ένα ποσοστό αυτής θα

απορροφηθεί από το μέσο και τοπικά θα έχω μια μικρή αύξηση της θερμοκρασίας

(μερικά χιλιοστά του βαθμού Kelvin). Η αύξηση της θερμοκρασίας θα δημιουργήσει

θερμοελαστική διαστολή, δηλαδή αύξηση του όγκου στιγμιαία, όπου αυτό στη

συνέχεια σπρώχνει τα μόρια τριγύρω του, δηλαδή ασκείται πίεση. Η πίεση ταξιδεύει

υπό την μορφή κυμάτων εντός του μέσου. Πιο συγκεκριμένα, είναι υπερηχητικά

κύματα της τάξεως των 1-150 MHz [54,63]. Με έναν ανιχνευτή ανιχνεύουμε τα

υπερηχητικά κύματα που προέκυψαν.

Σχήμα 3.1.1: Φαινομενολογική περιγραφή του φωτοακουστικού φαινομένου

Η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου δίνεται από τη σχέση = -κ Δp + β ΔT. ΗΔ𝑉
𝑉

διαστολή του όγκου είναι πολύ μικρή, ΔV->0, οπότε Δp= ΔΤ, όπουβ
κ

● Δp είναι η μεταβολή της πίεσης

● ΔT είναι η μεταβολή της θερμοκρασίας

● είναι η ποσοστιαία μεταβολή του όγκουΔ𝑉
𝑉

● κ= - : ισοθερμική συμπιεστότητα, δηλαδή η ποσοστιαία μεταβολή1
𝑉 ( ∂𝑉

∂𝑝 )
𝑇

όγκου ανά μονάδα πίεσης σε σταθερή θερμοκρασία.

● β= : συντελεστής θερμικής διαστολής όγκου, δηλαδή η ποσοστιαία1
𝑉 ( ∂𝑉

∂𝑇 )
𝑝

μεταβολή όγκου ανά μονάδα θερμοκρασίας σε σταθερή πίεση
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3.2. Μαθηματική περιγραφή Φωτοακουστικού Φαινομένου

Η φωτοακουστική απεικόνιση βασίζεται στο φωτοακουστικό φαινόμενο, το οποίο

συνεπάγεται την επαγωγή ακουστικής ακτινοβολίας από παροδικές μεταβολές της

θερμοκρασίας που προκαλούνται από την απορρόφηση του φωτός στην ύλη.

Σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα των βιοϊατρικών εφαρμογών οπτοακουστικής

απεικόνισης χρησιμοποιεί παλμικές πηγές λέιζερ. Παρόλο που υπάρχουν πρόσθετες

μέθοδοι παραγωγής οπτοακουστικού σήματος, για παράδειγμα, με τη χρήση

διαμορφωμένων πηγών συνεχούς ροής (Lashkari and Mandelis, 2010), οι μέθοδοι

που βασίζονται σε παλμική διέγερση παρουσιάζουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις

απεικόνισης όσον αφορά τον λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR) (Maslov and Wang,

2008). Για την παλμική οπτοακουστική, είναι βολικό να υποθέσουμε συνθήκες

θερμικού περιορισμού, δηλαδή η αύξηση της θερμοκρασίας στο μικρότερο χωρικά

διαχωρισμένο απεικονιζόμενο voxel που έχει χαρακτηριστική διάσταση ∆ℓ, δεν

επηρεάζεται από την αύξηση της θερμοκρασίας στα γειτονικά voxels. Έτσι, η θερμική

αγωγιμότητα κατά τη διάρκεια του παλμού λέιζερ διάρκειας ∆T είναι αμελητέα. Η

συνθήκη αυτή εγγυάται ότι οι ακουστικές πηγές που δημιουργούνται στο αντικείμενο

είναι ανάλογες με την απορροφούμενη οπτική ενέργεια και πληρούται όταν ∆T < <

<∆ℓ2/4/ , όπου η θερμική διαχυτότητα είναι Dt ~ 0,14 για τους συνήθεις𝐷
𝑡

𝑚𝑚2 𝑠−1

μαλακούς βιολογικούς ιστούς (Duck, 1990). Στην πράξη, παλμοί λέιζερ με διάρκεια

μικρότερη από 1 μs θα πληρούσαν πάντα τις συνθήκες θερμικού περιορισμού,

ακόμη και για μικροσκοπικές εφαρμογές υπερυψηλής ανάλυσης [52]. Υπό αυτή τη

συνθήκη, ενώ παραμελούνται περαιτέρω οι ακουστικές απώλειες, η χωροχρονική

εξίσωση διάδοσης για την επαγόμενη οπτοακουστική διαταραχή (πίεση) p( ,t) ,𝑟→

μετρούμενη σε Pascal, δίνεται από τη λεγόμενη εξίσωση οπτοακουστικού κύματος

(Cox et al. , 2007), δηλαδή,

𝛻 ( 𝛻p) - = - β = -ρ
𝑚

· 1
ρ

𝑚

1

υ
𝑠

2
∂2𝑝

∂𝑡2 ρ
𝑚

∂2Τ

∂𝑡2
β
𝐶

∂ 𝐻

∂𝑡

όπου η κατανομή της στιγμιαίας πυκνότητας απορρόφησης φωτεινής ισχύος H( ,t)𝑟→

(W ) είναι ανάλογη του γινομένου μεταξύ της τοπικής φωτεινής έντασης U (W𝑚−3 𝑚−2

) και του συντελεστή οπτικής απορρόφησης μa ( ), T( ,t) είναι η στιγμιαία𝑚−1 𝑟→

9



κατανομή της θερμοκρασίας, β είναι ο ισοβαρής συντελεστής θερμικής διαστολής, ο

οποίος περιγράφει τη σχετική αύξηση του όγκου του ιστού ανά αύξηση της

θερμοκρασίας υπό σταθερή πίεση (ισοβαρής συνθήκη), είναι η πυκνότητα μάζας,ρ
𝑚

είναι η ταχύτητα του ήχου στον ιστό και C είναι η ειδική θερμοχωρητικότητα σευ
𝑠

σταθερή πίεση, η οποία περιγράφει την ενέργεια που απαιτείται από μια μονάδα

μάζας ιστού για να αυξηθεί η θερμοκρασία του κατά μια μονάδα θερμοκρασίας. [52]

Πιο συγκεκριμένα, για να εξάγουμε τη γενική φωτοακουστική εξίσωση, ξεκινάμε με

δύο βασικές εξισώσεις. Η πρώτη είναι η εξίσωση θερμικής διαστολής

(1), όπου το διάνυσμα𝛻ξ−> (𝑟−> , 𝑡) =− κ𝑝 (𝑟−> , 𝑡) +  β𝑇(𝑟−> , 𝑡) ξ−> (𝑟−> , 𝑡)

δηλώνει τη μετατόπιση του μέσου από την κατάσταση ισορροπίας, κ είναι η

ισοθερμική συμπιεστότητα, β είναι ο θερμικός συντελεστής διαστολής όγκου και p, T

είναι οι συναρτήσεις πίεσης και θερμοκρασίας αντίστοιχα. Η εξίσωση (1) περιγράφει

ότι η κλασματική διαστολή όγκου του μέσου (αριστερό μέρος) είναι ίση με το

άθροισμα δύο παραγόντων (δεξί μέρος): ο πρώτος σχετίζεται με την ασκούμενη

πίεση, ενώ ο δεύτερος είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας του αντικειμένου. Οι

θετικές πιέσεις τείνουν να "συρρικνώνουν" το αντικείμενο -αυτό εξηγεί το αρνητικό

πρόσημο του πρώτου όρου. Από την άλλη πλευρά, ο δεύτερος παράγοντας εκφράζει

μια γραμμική σχέση της διαστολής του όγκου με τη θερμοκρασία -όσο περισσότερο

θερμαίνεται το αντικείμενο τόσο περισσότερο διαστέλλεται. Η δεύτερη βασική

εξίσωση είναι στην πραγματικότητα μια άλλη εκδοχή του δεύτερου νόμου του

Νεύτωνα που ονομάζεται εξίσωση αδιατάρακτης δύναμης και έχει τη μορφή

= - (2). Ο αριστερός όρος εδώ αντιπροσωπεύει τηνρ ∂2 ξ−> (𝑟−> ,𝑡)

∂𝑡2
𝛻𝑝(𝑟−> , 𝑡)

πυκνότητα μάζας επί την επιτάχυνση και ο δεξιός είναι η δύναμη που εφαρμόζεται

ανά μονάδα όγκου. Παίρνοντας την απόκλιση της (2) έχουμε

]= - (3). Αντικαθιστώντας την (3) στην (1)ρ ∂2

∂𝑡2
[𝛻∂2 ξ−> (𝑟−> , 𝑡) 𝛻2𝑝(𝑟−> , 𝑡)

παίρνουμε -ρκ ) p = - βp (4). Γενικά, η ταχύτητα του ήχου(𝛻2 ∂2

∂𝑡2
(𝑟−> , 𝑡) ∂2 𝑇(𝑟−> ,𝑡)

∂𝑡2

δίνεται από την εξίσωση Newton-Laplace = , όπου Κ είναι το μέτρο όγκου που𝑢
𝑠

Κ
ρ
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μετρά την αντίσταση του μέσου σε ομοιόμορφη συμπίεση, το οποίο είναι ίσο με την

αντίστροφη συμπιεστότητα κ (ισοθερμοκρασιακή). Επομένως, η ταχύτητα του ήχου

μπορεί να εκφραστεί ως εξής (5). Συνδυάζοντας τις (4) και (5),𝑢
𝑠

= 1
ρκ

προκύπτει η γενική φωτοακουστική εξίσωση με τελική μορφή:

)p = - .(𝛻2 − 1

𝑢
𝑠

2  ∂2

∂𝑡2
(𝑟−> , 𝑡) β

κ𝑢
𝑠

2
 ∂2 𝑇(𝑟−> ,𝑡)

∂𝑡2

Από τον χρόνο στο  frequency domain

Θα αποδείξουμε τώρα ότι η γενική εξίσωση στο πεδίο του χρόνου μπορεί να γραφεί

με τη μορφή της εξίσωσης Helmholtz στο πεδίο της συχνότητας για ένα άπειρο

ακουστικά ομογενές μέσο. Αρχικά, ξεκινάμε με τις γνωστές ιδιότητες του

μετασχηματισμού Fourier για την πρώτη και τη δεύτερη παράγωγο της .𝑝(𝑟−> , 𝑡)

−∞

+∞

∫ 𝑑𝑝(𝑟−> ,𝑡)
𝑑𝑡 𝑒−𝑗ω𝑡𝑑𝑡 =  𝑗ω𝑝(𝑟−> , ω)

−∞

+∞

∫ 𝑑2 𝑝(𝑟−> ,𝑡)

𝑑𝑡2
𝑒−𝑗ω𝑡𝑑𝑡 =− ω2 𝑝(𝑟−> , ω)

Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη της

) με και ολοκληρώνοντας ως προς(𝛻2 − 1

𝑢
𝑠

2  ∂2

∂𝑡2
𝑝(𝑟−> , 𝑡) =−

β𝐻
𝑠 

(𝑟−>)

𝐶
𝑝

 ∂δ(𝑡)
∂𝑡 𝑒−𝑗ω𝑡

τον χρόνο παίρνουμε

Όρος Α Όρος Β Όρος Γ↓ ↓ ↓

−∞

+∞

∫ 𝛻2𝑝(𝑟−>, 𝑡)𝑒−𝑗ω𝑡𝑑𝑡 − 1

𝑢
𝑠

2
−∞

+∞

∫ ∂2𝑝(𝑟−>,𝑡)𝑒−𝑗ω𝑡𝑑𝑡

∂𝑡2 =−
−∞

+∞

∫
β𝐻

𝑠 
(𝑟−>)

𝐶
𝑝

 ∂δ(𝑡)
∂𝑡 𝑒−𝑗ω𝑡𝑑𝑡 

Όρος Α:
−∞

+∞

∫ 𝛻2𝑝(𝑟−>, 𝑡)𝑒−𝑗ω𝑡𝑑𝑡 = 𝛻2𝑝(𝑟−>, 𝑡)
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Όρος Β: − 1

𝑢
𝑠

2
−∞

+∞

∫ ∂2𝑝(𝑟−>,𝑡)𝑒−𝑗ω𝑡𝑑𝑡

∂𝑡2 =− 1

𝑢
𝑠

2 (− ω2𝑝(𝑟−>, ω)) = 𝑘2𝑝(𝑟−>, ω),  όπου 𝑘 = ω
𝑢

𝑠

Ο όρος C μπορεί να εκφραστεί μέσω της ιδιότητας της n-οστής παραγώγου της

συνάρτησης δέλτα ∫ 𝑓(𝑡)δ(𝑛)(𝑡)𝑑𝑡 =− ∫ ∂𝑓(𝑡)
∂𝑡 δ(𝑛−1)(𝑡)𝑑𝑡 

Έτσι παίρνουμε, ,ω) που εκφράζει τη𝛻 𝑝(𝑟−>, ω) + 𝑘2𝑝(𝑟−>, ω) =− 𝑗ωβ
𝐶

𝑝
𝐻

𝑠
(𝑟−>

διάδοση του παραγόμενου ακουστικού κύματος πίεσης στη θέση r και στη γωνιακή

συχνότητα ω.
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4. Μικροσκοπία Φθορισμού

Καινοτομίες στα μέσα του 20ου αιώνα οδήγησαν στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής

μικροσκοπίας, η οποία μας επέτρεψε να απεικονίσουμε πράγματα πολύ μικρότερα

από αυτά που βλέπαμε προηγουμένως με τα οπτικά μικροσκόπια [60]. Με τα

ηλεκτρονικά μικροσκόπια, οι επιστήμονες μπορούσαν να μελετήσουν το βιολογικό

σύστημα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια αλλά εξακολουθούσε να είναι δύσκολη η

αναγνώριση ή η διάκριση μεταξύ διαφορετικών δομών με ακρίβεια. Μια άλλη

καινοτομία στη μικροσκοπία, που ονομάζεται μικροσκοπία φθορισμού, απάντησε σε

αυτό το πρόβλημα, παρέχοντας στην επιστημονική κοινότητα ένα εργαλείο για την

οπτικοποίηση και τη μελέτη του μικροσκοπικού κόσμου [60]. Η μικροσκοπία

φθορισμού λειτουργεί με βάση την αρχή του φθορισμού. Φθορισμός ονομάζεται η

εκπομπή φωτός από μία ουσία που έχει απορροφήσει φως ή άλλου είδους

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία [62]. Στις περισσότερες περιπτώσεις που αφορούν

βιολογικές παρατηρήσεις το εκπεμπόμενο φως φθορισμού έχει μεγαλύτερο μήκος

κύματος και άρα μικρότερη ενέργεια σε σχέση με την απορροφούμενη ακτινοβολία.

Έχουμε μια μετατόπιση του μέγιστου μήκους κύματος που απορροφάται με το μήκος

κύματος που εκπέμπεται υπό τη μορφή φθορισμού. Η διαφορά στα μήκη κύματος

μέγιστης του απορρόφησης και εκπομπής φθορισμού μιας ουσίας ονομάζεται

μετατόπιση Stokes [62].
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Εικόνα 4.1: Μετατόπιση Stokes, η διαφορά στα μήκη κύματος μέγιστης

απορρόφησης και εκπομπής

Σύμφωνα με το Εικόνα 4.1 η απορρόφηση γίνεται ιδιαίτερα έντονη γύρω στα 520nm

και καθώς απομακρυνόμαστε από εκεί η απορρόφηση μειώνεται. Τα μήκη κύματος

που θα πάρω υπό μορφή φθορισμού θα είναι περίπου στα 560nm. Επίσης, στην

εικόνα 4.1 παρατηρούμε ότι το φάσμα εκπομπής φθορισμού είναι σχεδόν κατοπτρικό

συγκριτικά με το αντίστοιχο φάσμα απορρόφησης και είναι σημαντικό να προσέξουμε

ότι το σχήμα του φάσματος εκπομπής φθορισμού είναι ανεξάρτητο του μήκους

κύματος διέγερσης. Αντίθετα, η ένταση φθορισμού εξαρτάται από το μήκος κύματος

διέγερσης, δηλαδή εάν διεγείρουμε με ένα μήκος κύματος που έχουμε μέγιστη

απορρόφηση, στην προκειμένη περίπτωση 520nm, τότε θα πάρω και την

περισσότερη ένταση φθορισμού από ότι εάν διέγειρα με ένα άλλο μήκος κύματος

όπως φαίνεται στην εικόνα 4.2.
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Εικόνα 4.2 Φάσμα εκπομπής και απορρόφησης φθορισμού

Για να εξετάσουμε το γιατί υπάρχει η ενεργειακή διαφορά μεταξύ φωτονίων

φθορισμού και φωτονίων διέγερσης καθώς και για το που χάνεται ενέργεια πρέπει να

μελετήσουμε το διάγραμμα Jablonski. Διάγραμμα Jablonski είναι ένα διάγραμμα

ηλεκτρονικών καταστάσεων [62].

Εικόνα 4.3 Διάγραμμα Jablonski: Φθορίζον μόριο ή πρωτεΐνη απορροφά ένα

φωτόνιο και διεγείρει ένα ηλεκτρόνιο. Το ηλεκτρόνιο επιστρέφει στη χαμηλότερη
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ενεργειακή του κατάσταση και έχουμε εκπομπή ενός φωτονίου που έχει χαμηλότερη

ενέργεια από το φωτόνιο που αρχικά διέγειρε το ηλεκτρόνιο.

Ο φθορισμός συμβαίνει όταν ένα φθορίζον μόριο ή πρωτεΐνη απορροφά ένα φωτόνιο

υψηλής ενέργειας το οποίο διεγείρει ένα ηλεκτρόνιο μέσα στο μόριο. Όταν το

ηλεκτρόνιο επιστρέφει στη χαμηλότερη ενεργειακή του κατάσταση, εκπέμπει ένα

φωτόνιο που έχει χαμηλότερη ενέργεια από το φωτόνιο που αρχικά διέγειρε το

ηλεκτρόνιο. Πιο συγκεκριμένα, πέρα της διέγερσης του ηλεκτρονίου μέσω της

απορρόφησης ενός φωτονίου διεγείρεται το μόριο και δονητικά. Σε ένα χρονικό

διάστημα ps το μόριο αρχίζει να αποδιεγείρεται δονητικά μέσω διαδοχικών μη

ακτινοβολητικών διαδικασιών. Τα δονητικά επίπεδα βρίσκονται κοντά μεταξύ τους,

αυτό σημαίνει ότι η ακτινοβολία που θα εκπεμφθεί καθώς αποδιεγείρεται δονητικά θα

έχει πολύ μεγάλο μήκος κύματος και άρα τα φωτόνια θα έχουν μικρή ενέργεια. Η

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που θα εκπεμφθεί θα προσληφθεί από τα άλλα μόρια,

θα μεταφραστεί σε αύξηση της κινητικής ενέργειας και κατά συνέπεια σε αύξηση της

θερμοκρασίας τους. Επομένως, η ενέργεια που χάνεται μέσω των μη

ακτινοβολητικών διαδικασιών γίνεται θερμότητα. Η εκπομπή (ένταση) φθορισμού θα

εξαρτάται από τον συντελεστή απορρόφησης για το συγκεκριμένο μήκος κύματος και

την κβαντική απόδοση [62]. Ως κβαντική απόδοση φθοροφόρου ορίζεται ο αριθμος

φωτονίων φθορισμού προς τον αριθμό των φωτονίων απορρόφησης [62].

Ένας σημαντικός περιορισμός είναι το φαινόμενο της φωτολεύκανσης. Η

φωτολεύκανση είναι η μη αναστρέψιμη καταστροφή ενός διεγερμένου φθοροφόρου

λόγω φωτοχημικών μεταβολών των μορίων έπειτα από παρατεταμένη έκθεση σε

ακτινοβολία [62]. Για αυτό το λόγο χρειάζεται να γίνεται σωστή προετοιμασία του

δείγματος μας, όπως το να γίνεται σωστή επιλογή και μεγάλης πυκνότητας

φθοροφόρων. Ακόμα, χρειάζεται να δίνεται προσοχή κατα τη διάρκεια μιας μέτρησης

προκειμένου να διεγείρουμε το δείγμα μας μόνο κατά την περίοδο που το

παρατηρούμε αλλά και να ελαχιστοποιείται η ένταση διέγερσης.
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4.1. Περίθλαση

Όταν το φως έχει μήκος κύματος συγκρίσιμο ή μεγαλύτερο από το πλάτος μιας

σχισμής, τότε διαδίδεται προς όλες τις ομόρροπες, προς την αρχική, κατευθύνσεις

μόλις περάσει μέσα από αυτήν. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται περίθλαση. Όταν το

φως περνά από μία σχισμή, τότε εξαπλώνεται πέρα από τη στενή διαδρομή που

ορίζει η σχισμή, σε περιοχές στις οποίες θα υπήρχε σκιά αν η διάδοση του φωτός

ήταν ευθύγραμμη.[58,59]

Θα περίμενε κανείς το φως που

περνά από μια μικρή οπή να

σχηματιστεί απλώς μια πλατιά

φωτεινή περιοχή πάνω στην

οθόνη, επειδή μόλις περάσει

από την οπή διαδίδεται προς

όλες τις κατευθύνσεις. Όμως,

σχηματίζει μια εικόνα

περίθλασης, η οποία αποτελείται από φωτεινές και σκοτεινές περιοχές και μοιάζει

με την εικόνα συμβολής. Όταν μια στενή σχισμή βρίσκεται ανάμεσα σε μια μακρινή

πηγή φωτός ή μια πηγή λέιζερ και μια οθόνη, το φως δημιουργεί μια εικόνα

περίθλασης. Η εικόνα περίθλασης αποτελείται από μια πλατιά, κεντρική ζώνη που

ονομάζεται κεντρικό μέγιστο, εκατέρωθεν της οποίας υπάρχει μια σειρά από άλλες

στενότερες και λιγότερο έντονες ζώνες που ονομάζονται δευτερεύοντα μέγιστα,

καθώς και μια σειρά από παρεμβαλλόμενες σκοτεινές περιοχές που ονομάζονται

ελάχιστα. Η γενική συνθήκη καταστρεπτικής συμβολής είναι sin =m , m= 1,θ
σκοτ.

λ
α ±

,..., α το πλάτος της σχισμής, λ το μήκος κύματος του φωτός. [58,59]± 2
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4.2. Διακριτική ικανότητα

Η ικανότητα των οπτικών συστημάτων να διακρίνουν αντικείμενα τα οποία βρίσκονται

κοντά το ένα στο άλλο περιορίζεται λόγω της κυματικής φύσης του φωτός. Θεωρούμε

δύο πηγές φωτός που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από μια στενή σχισμή

πλάτους α. Αν το φως που περνά από διαφορετικά τμήματα της σχισμής δεν

συνέβαλε, τότε θα παρατηρούσαμε στην οθόνη δύο ξεχωριστές φωτεινές κουκίδες (ή

είδωλα). Λόγω της συμβολής το είδωλο κάθε πηγής είναι μια φωτεινή κεντρική

περιοχή εκατέρωθεν της οποίας βρίσκονται ασθενέστεροι φωτεινοί και σκοτεινοί

κροσσοί, δηλαδή μια εικόνα περίθλασης. Αυτό που βλέπουμε στην οθόνη είναι το

άθροισμα της εικόνας περίθλασης που δημιουργεί η πηγή και εκείνης που𝑆
1 

δημιουργεί η πηγή .  [55,56]𝑆
2

Σχήμα 4.2: Αν οι δύο πηγές βρίσκονται σε τόσο μεγάλη

απόσταση ώστε τα κεντρικά μέγιστα τους να μην

επικαλύπτονται, τότε μπορούμε να ξεχωρίσουμε το ένα

είδωλο από το άλλο, όποτε τα δύο είδωλα διακρίνονται. Aν

οι πηγές βρίσκονται σε μικρή απόσταση, τα δύο κεντρικά

μέγιστα επικαλύπτονται και τα είδωλα δεν διακρίνονται.

Για να προσδιορίσουμε πότε μπορούμε να διακρίνουμε δύο είδωλα χρησιμοποιούμε

την συνθήκη που λέει ότι όταν το κεντρικό μέγιστο του ενός ειδώλου συμπίπτει με το

πρώτο ελάχιστο του άλλου ειδώλου, λέμε ότι τα είδωλα διακρίνονται. Η οριακή

συνθήκη διακριτότητας είναι γνωστή ως κριτήριο Rayleigh. Η οριακή γωνία

διακριτότητας μιας μεμονωμένης σχισμής πλάτους α είναι = . Η οριακή γωνίαθ
𝑚𝑖𝑛

λ
α
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διακριτότητας μιας κυκλικής οπής είναι = 1.22 , όπου D η διάμετρος της οπής.θ
𝑚𝑖𝑛

λ
𝐷

Το 1.22 προκύπτει από μαθηματική ανάλυση της περίθλασης που προκαλεί η

κυκλική οπή [55,56].

4.3. Χωρική ανάλυση στη μικροσκοπία φθορισμού

Η περίθλαση μιας δέσμης φωτός από τα άκρα ενός φακού προκαλεί μια κατανομή

έντασης στην εστία της που χαρακτηρίζεται από έναν φωτεινό δίσκο (δίσκο Airy), ο

οποίος περιβάλλεται από δακτυλίους μειούμενης έντασης.

Σχήμα 4.3.1: Περίθλαση δέσμης Σχήμα 4.3.2: Δίσκος Airy

Η διάμετρος των δίσκων Airy καθορίζεται από το διάφραγμα του φακού και από το

μήκος κύματος της ακτινοβολίας. Ακόμη εξαρτάται και από τον δείκτη διάθλασης του

μέσου (π.χ. αέρα) που υπάρχει μεταξύ φακού και αντικειμένου, επειδή επηρεάζει την

ταχύτητα και το μήκος κύματος του φωτός. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των

αντικειμένων είναι r=0.61 , όπου ΝΑ είναι το αριθμητικό άνοιγμα του αντικειμενικούλ
ΝΑ

φακού και λ το μήκος κύματος της ακτινοβολίας [62].
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4.4.α. Πλευρική Ανάλυση στη Μικροσκοπία Φθορισμού

Πλευρική ανάλυση, δηλαδή στο επίπεδο χy, δίνεται από το κριτήριο Rayleigh αλλά

βελτιωμένη κατά έναν παράγοντα =1.414, λόγω της οπής που χρησιμοποιείται,2

όταν η οπή είναι απειροστά μικρή. Όταν η οπή είναι απειροστά μικρή έχουμε την

βέλτιστη πλευρική ανάλυση. Όμως, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να είναι

απειροστά μικρή, διότι τότε δεν θα παίρναμε επαρκές σήμα και άρα δεν θα

μπορούσε να σχηματιστεί εικόνα. Όποτε έχουμε  r= . [62]0.61
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4.4.β. Αξονική Ανάλυση στη Μικροσκοπία Φθορισμού

Η αξονική ανάλυση, δηλαδή στον άξονα τον z, της συνεστιακής μικροσκοπίας είναι

αντιστρόφως ανάλογη του αριθμητικού ανοίγματος (ΝΑ) του αντικειμενικού φακού.

Δίνεται από τη σχέση =1.4 , όπου n ο δείκτης διάθλασης.𝑟
𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
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Αριθμός των pixel

Για να εκμεταλλευτώ πλήρως τη διακριτική ικανότητα του συστήματος θα πρέπει το

μέγεθος του Pixel να είναι τουλάχιστον το μισό σε σχέση με την ανάλυση, γνωστό ως

κριτήριο Nyquist [62].

Για να πάρουμε μια καλή εικόνα στο συνεστιακό μικροσκόπιο φθορισμού θα

πρέπει να ρυθμιστούν:

● Ένταση της δέσμης διέγερσης που εστιάζεται πάνω στο δείγμα [62] (μπορεί

να το κάψουμε, να μην δίνει φθορισμό αν είναι χαμηλή). Θέλουμε αρκετή

ένταση ώστε να παράγουμε σήμα αρκετό για να είναι η εικόνα μας καλή

ποιοτικά, δηλαδή να έχουμε υψηλό λόγο σήματος ως προς θόρυβο αλλά

ταυτόχρονα να μην είναι και πολύ υψηλή για να μην προκαλέσουμε

φωτοκαταστροφή του δείγματος. (ένα ζωντανό δείγμα να το σκοτώσουμε).

Επίσης, αυξάνοντας την ένταση της δέσμης μπορεί να δημιουργήσουμε το

photobleaching, δηλαδή σταματάει η χρωστική να σου δίνει φθορισμό από ένα
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σημείο και μετά. Άρα δεν μπορώ να κάνω μακροχρόνια παρατήρηση.

Επομένως, βάζουμε την μικρότερη δυνατή ένταση που μας δίνει ένα αποδεκτό

σήμα, μια αποδεκτή ποιότητα εικόνας.

● Κατάλληλος αντικειμενικός φακός, διότι ανάλογα με τον αντικειμενικό φακό

έχουμε διαφορετική ανάλυση και διαφορετικό πεδίο θέασης [62]. Αν θέλουμε

να σκανάρουμε πολύ μεγάλες περιοχές θα χρησιμοποιήσουμε έναν φακό ο

οποίος είναι μικρής μεγέθυνσης και συνήθως μικρού αριθμητικού ανοίγματος.

Άρα θα θυσιάσουμε ανάλυση για να έχουμε ένα μεγαλύτερο πεδίο που θα

απεικονίσουμε.

● Παράγοντας zoom [62]. Με τον ίδιο φακό πόσο θα ζουμάρουμε σε μια

συγκεκριμένη περιοχή και πόσο έχει νόημα να ζουμάρουμε. (γιατί η

μεγέθυνση δεν συνεπάγεται με αύξηση της ανάλυσης). Θα πρέπει να

χρησιμοποιήσω τον κατάλληλο παράγοντα zoom με βάση την ανάλυση που

μπορεί να επιτύχει ο συγκεκριμένος φακός.

● Μέγεθος pinhole [62] (που κάνει το χωρικό φιλτράρισμα της δέσμης που κάνει

για να κόψει τον φθορισμό εκτός του εστιακού επιπέδου): μικρή διάμετρος

οπής δίνει λιγότερο σήμα (γιατί το περισσότερο σήμα θα αποκόπτεται από τα

τοιχώματα του pinhole)αλλά καλύτερη ανάλυση και αντίστροφα. (πρέπει να το

ρυθμίσουμε, να μην είναι ούτε πολύ μεγάλο ούτε πολύ μικρό)

● Παράγοντας gain στον PMT, πόση ενίσχυση θα δώσουμε στον

φωτοπολλαπλασιαστή [62]. Δεν μπορούμε να δώσουμε πολύ ενίσχυση, διότι

θα έχω κορεσμό στο σήμα (θα φαίνονται όλα τα σημεία λευκά στην εικόνα,

δηλαδή φουλ σήμα) ούτε πολύ λίγο μπορώ να δώσω, διότι τότε δεν

εκμεταλλεύομαι το δυναμικό εύρος του ανιχνευτή. Θα πρέπει οι τιμές του PMT

να κυμαίνονται από την ελάχιστη έως την μέγιστη τιμή τάσης που μπορεί να

21



δώσει ο ανιχνευτής. Αν ο ανιχνευτής μπορεί να δώσει από 0 έως 10 V, τα

σήματα μου πρέπει να παίζουν εκεί μέσα για να αποφύγω τον κορεσμό αλλά

ούτε και από 0 έως 0.5 γιατί τότε θα χάνω την διάκριση των φωτεινοτήτων

στην εικόνα.

● Παράγοντας averaging για βελτίωση λόγου σήματος προς θόρυβο [62].

Πολλές φορές αυτό που κάνουμε στην απεικόνιση γενικότερα είναι αντί να

πάρουμε μία μέτρηση σε κάθε σημείο παίρνουμε παραπάνω και βγάζουμε την

μέση τιμή. Αν το κάνουμε αυτό βελτιώνουμε τον λόγου του σήματος προς τον

θόρυβο. Αυτό ρίχνει την ταχύτητα της απεικόνισης αλλά μας δίνει

ποιοτικότερες εικόνες.

● Αριθμός pixels εικόνας [62]. Όσα περισσότερα pixels βάζεις τόσο θα

καθυστερήσει η λήψη της εικόνας. Αν βάλεις όμως λίγα pixels αυτή η εικόνα

δεν μπορεί να αποδώσει τη λεπτομέρεια που μπορεί να πιάσει το

μικροσκόπιο μου, γιατί το pixel size θα είναι τεράστιο. Εγώ μπορεί να έχω μια

ανάλυση 1μm αλλά αν το pixel size είναι 100 μm τότε δεν μπορώ να

εκμεταλλευτώ την ανάλυση που μου παρέχει το μικροσκόπιο μου.

Τα  πλεονεκτήματα συνεστιακής μικροσκοπίας [62]:

● Συλλογή φωτός μόνο από το εστιακό επίπεδο

● Μεταβάλλοντας το εστιακό επίπεδο μπορούν να ληφθούν διαδοχικές οπτικές

τομές σε βάθος από τις οποίες γίνεται 3D ανακατασκευή του δείγματος

● βελτιωμένη αντίθεση λόγω εξάλειψης του φωτός εκτός του εστιακού επιπέδου

● μονοχρωματική διέγερση μέσω λέιζερ

Τα μειονεκτήματα συνεστιακής μικροσκοπίας [62]:

● μείωση έντασης σήματος λόγω του pinhole

● μειωμένος λόγος σήματος προς θόρυβο, συνεπώς μεγάλη ευαισθησία στον

εξωτερικό οπτικό θόρυβο (κλείσιμο φώτων)

22



● ως τεχνική είναι πιο περίπλοκη και απαιτεί περισσότερη εκπαίδευση και

εμπειρία για τη λήψη ικανοποιητικών εικόνων

5. Υλικά και μέθοδοι

5.1. Τεχνική περιγραφή του υβριδικού μικροσκοπίου

Το υβριδικό μικροσκόπιο φθορισμού και FDPA (Σχήμα 5.1) ενσωματώνει δύο πηγές

λέιζερ συνεχούς κύματος (CW) που εκπέμπουν ορατή ακτινοβολία στα 488 nm

(MDL-III-488, CNI, Changchun, Κίνα- μέγιστη οπτική ισχύς: 100 mW) και 532 nm

(CW532-04-80,Roithner Lasertechnik GmbH, Wien, Αυστρία- μέγιστη οπτική ισχύς:

80 mW) αντίστοιχα. Το επιθυμητό μήκος κύματος διέγερσης επιλέγεται με τη χρήση

ενός κατόπτρου flip mount (FMM), το οποίο τοποθετείται στο σημείο τομής των δύο

κάθετων διαδρομών των ακτίνων λέιζερ. Ένας θετικός φακός (L1) εστιάζει την

επιλεγμένη δέσμη στο ενεργό άνοιγμα ενός free space ακουστοοπτικού διαμορφωτή

(AOM- TEM-200-50, Brimrose, Maryland, ΗΠΑ), διαμορφώνοντας χρονικά τη

στιγμιαία ένταση της ακτινοβολίας. Για την αναλογική διαμόρφωση, ο

ακουστο-οπτικός διαμορφωτής απαιτεί την είσοδο μιας ημιτονοειδούς τάσης

(επιλεγμένη συχνότητα: 9,5 MHz), η οποία παρέχεται απευθείας από μια

παλμογεννήτρια (FG; DG5252, Rigol, Oregon, ΗΠΑ). Το εξερχόμενο φως λέιζερ στη

συνέχεια ευθυγραμμίζεται χρησιμοποιώντας έναν δεύτερο θετικό φακό (L2) και

φιλτράρεται μέσω ενός μικρού ανοίγματος (AP) διαμέτρου 5 mm για να απομονωθεί

το μέγιστο της πρώτης τάξης περίθλασης, που αντιστοιχεί στη χρήσιμη ακτινοβολία

διέγερσης. Η διαμορφωμένη ως προς την ένταση δέσμη διέρχεται από διχρωικό

κάτοπτρο (DM; MSR-5051, UQG Optics, Cambridge, Αγγλία) και οδηγείται σε

γαλβανομετρικό σαρωτή (GMS; SG2203, Sino-Galvo, Jiangsu, Κίνα), ο οποίος

χρησιμοποιείται για την απόκτηση εικόνας πιο γρήγορα. Ένα οπτικό τηλεσκόπιο 4f

αποτελούμενο από δύο θετικούς φακούς (L3 και L4) παρέχει επαρκή διεύρυνση της

δέσμης (~2.3 X), πριν από την ανάκλαση της ακτινοβολίας από ένα ευρυζωνικό

κάτοπτρο (M) σε ένα τροποποιημένο ανεστραμμένο οπτικό μικροσκόπιο (Diaphot,

Nikon, Τόκιο, Ιαπωνία). Ένας αντικειμενικός φακός (OL- Plan Infinity 10X, Cnscope,

Πεκίνο, Κίνα- αριθμητικό άνοιγμα: 0,25) εστιάζει το φως στα έμβρυα του Parhyale

Hawaiensis (E), τα οποία τοποθετούνται στον πυθμένα ενός οπτικά διαφανούς,

ειδικά κατασκευασμένου, δειγματοφορέα (SH) γεμάτου με τεχνητό θαλασσινό νερό.
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Ο δειγματοφορέας είναι σταθερά στερεωμένος στο επίπεδο XY του μικροσκοπίου,

ενώ το εστιακό επίπεδο επιλέγεται ρυθμίζοντας τη θέση του αντικειμενικού φακού

στον κατακόρυφο (Z) άξονα.Τα παραγόμενα PA κύματα ανιχνεύονται από έναν

σφαιρικά εστιασμένο πιεζοηλεκτρικό μετατροπέα υπερήχων (UT; V312-SU, Olympus,

Τόκιο, Ιαπωνία- ονομαστική κεντρική συχνότητα: 10 MHz), ο οποίος είναι

εμβυθισμένος στον δειγματοφορέα σε ελαφρώς εκτός εστίασης θέση σε σχέση με

την οπτική εστίαση για την επέκταση του οπτικού πεδίου. Το τεχνητό θαλασσινό νερό

στη θήκη του δείγματος χρησιμεύει επιπλέον ως μέσο σύζευξης μεταξύ της πηγής

σήματος και του μετατροπέα, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική διάδοση και

ανίχνευση των PA κυμάτων. Τα παραγόμενα σήματα αρχικά ενισχύονται από δύο

ενισχυτές χαμηλού θορύβου (A; TB-414-8A+, Mini-Circuits, Camberley, England)

που συνδέονται σε σειρά για να παρέχουν συνολικό κέρδος 62 dB και στη συνέχεια

φιλτράρονται από ένα στενό φίλτρο ραδιοσυχνοτήτων. (RFF; 10MHZ BPF,

SV1AFN.com, Athens, Greece), απορρίπτοντας αποτελεσματικά συχνότητες που

δεν υπάρχουν στο εύρος 9-11 MHz.Στη συνέχεια, τα σήματα μεταδίδονται σε έναν

αποδιαμορφωτή I/Q (I/Q; AD8333, Analog Devices, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ) για την

εκτίμηση των PA τιμών πλάτους. Ο αποδιαμορφωτής λαμβάνει επιπλέον ένα σήμα

τοπικού ταλαντωτή 4Χ στα 38 MHz από ένα δεύτερο κανάλι της παλμογεννήτριας για

να παρέχει τιμές I και Q που ψηφιοποιούνται από μια κάρτα απόκτησης δεδομένων

(DAQ, PCIe-6363, National Instruments, Texas, USA) και καταγράφονται από

υπολογιστή (PC) σε συγχρονισμό με τον γαλβανομετρικό σαρωτή. Οι τιμές I και Q

χρησιμοποιούνται απευθείας για την εκτίμηση του πλάτους (Amp) του PA σήματος

μέσω της εξίσωσης Amp= . H PA ανακατασκευή των εμβρύων προκύπτει𝐼2 + 𝑄2

από δύο διακριτά στάδια απεικόνισης που έχουν πραγματοποιηθεί παρέχοντας στον

ακουστο-οπτικό διαμορφωτή μια τάση μετατόπισης φάσης κατά 0° και 90° σε

σύγκριση με το σήμα τοπικού ταλαντωτή [22,23]. Η τελική PA εικόνα C είναι

αντιπροσωπευτική των ιδιοτήτων οπτικής απορρόφησης των εμβρύων και

υπολογίστηκε από την εξίσωση

C= (𝐴 − 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡𝐴) 2 + (𝐵 − 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡𝐵)
2

24



όπου Α και Β είναι οι καταγεγραμμένες εικόνες πλάτους στις 0° και 90° ενώ η offsetΑ

και η offsetΒ αντιστοιχούν στις αντίστοιχες τιμές πλάτους υποβαθρου/φόντου του

αποδιαμορφωτή όταν δεν λαμβάνεται PA σήμα.

Σχήμα 5.1. Σχηματική απεικόνιση του υβριδικού συστήματος μικροσκοπίας.

Συντομογραφίες: FMM, Flip mount mirror; L(1-6), Lenses; AOM, Acousto-optic

modulator; FG, Function generator; AP, Aperture; DM, Dichroic mirror; GMS,

Galvanometric mirror scanner; M, Broadband mirror; OL, Objective lens; E, Embryo;

XYZ, Microscope’s positioning and focusing system; SH, Sample holder; UT,

Ultrasonic transducer; A, RF amplifier; RFF, Bandpass RF filter; I/Q, Demodulator;

DAQ, Data acquisition card; PMT, Photomultiplier tube; F, Longpass optical filter; PH,

Pinhole; PC, Computer.

Όσον αφορά την οπτική διαδρομή ανίχνευσης, η οπισθοσκεδαζόμενη ακτινοβολία

φθορισμού συλλέγεται από τον αντικειμενικό φακό του μικροσκοπίου, μεταδίδεται

μέσω του τηλεσκοπίου επέκτασης δέσμης 4f, σαρώνεται από τα γαλβανομετρικά

κάτοπτρα και τέλος, ανακλάται από το διχρωικό κάτοπτρο. Χρησιμοποιώντας έναν

θετικό φακό (L5), η ευθυγραμμισμένη δέσμη φθορισμού εστιάζεται μέσω μιας οπής

διαμέτρου 50 μm (PH), για να απορρίψει το εκτός εστίασης φως, σε μια τυπική

ομοεστιακή διαμόρφωση με τον αντικειμενικό φακό. Η εστιασμένη δέσμη φθορισμού

μεταδίδεται στη συνέχεια μέσω ενός δεύτερου θετικού φακού (L6) και φιλτράρεται
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από ένα οπτικό long pass filter (F- FGL570, Thorlabs, Newton, NJ, ΗΠΑ- μήκος

κύματος αποκοπής: 570 nm) για την αποκοπή του ανακλώμενου τμήματος του

φωτός απο τη διέγερση. Στη συνέχεια, τα σήματα ανιχνεύονται από έναν

φωτοπολλαπλασιαστή χαμηλού θορύβου (PMT) (H957-15, Hamamatsu, Hamamatsu

City, Ιαπωνία) και, τέλος, ψηφιοποιούνται ταυτόχρονα με τις τιμές I και Q που

αποκτώνται χρησιμοποιώντας ένα τρίτο κανάλι αναλογικής εισόδου της κάρτας DAQ

πριν από την καταγραφή τους από τον υπολογιστή. Για να ενισχυθούν τα επίπεδα

του λόγου σήματος προς θόρυβο (SNR), ένας συνολικός αριθμός 200 μετρήσεων

υπολογίζεται κατά μέσο όρο για την εκτίμηση των PA τιμών πλάτους και των

σημάτων φθορισμού για κάθε σημείο σάρωσης. Η μέση ισχύς στο επίπεδο του

δείγματος μετρήθηκε στα 20 mW, εξασφαλίζοντας ότι δεν παρατηρούνται φαινόμενα

φωτοκαταστροφής κατά τη διαδικασία απεικόνισης. Η ανάλυση των

καταγεγραμμένων εικόνων των εμβρύων ήταν 500 x 500 pixel, που αντιστοιχεί σε

μέγεθος pixel ίσο με 1,02 μm (οπτικό πεδίο: 510 x 510 ). Επιπλέον, ο συνολικόςµ𝑚2

χρόνος λήψης για κάθε απεικόνιση (στις 0° και 90°) ήταν περίπου ίσος με 4 λεπτά. Ο

έλεγχος και ο συγχρονισμός του μικροσκοπίου πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικά

αναπτυγμένων προγραμμάτων, ενώ η επεξεργασία των καταγεγραμμένων

δεδομένων γίνεται με τη βοήθεια του προγραμματιστικού περιβάλλοντος MATLAB και

του λογισμικού ανοικτού κώδικα ImageJ.

5.2. Προετοιμασία των εμβρύων Parhyale hawaiensis

Η εκτροφή των Parhyale γίνεται στους 26°C και η απομόνωση των εμβρύων γινόταν

από αναισθητοποιημένα θηλυκά κατά τη διάρκεια της κύησης με τη χρήση

τυποποιημένων τεχνικών [24]. Τα έμβρυα συλλέχθηκαν από εργαστηριακές

καλλιέργειες άγριου τύπου (wild type) [25] και από τη διαγονιδιακή γραμμή [14]

PhHS>H2B-mRFPruby που εκφράζει παντού μια θερμοεπαγώγιμη, μονομερή

Ερυθρή Φθορίζουσα Πρωτεΐνη συνδεδεμένη με την ιστόνη H B της Drosophila για2

γενετική επισήμανση όλων των πυρήνων.Τα διαγονιδιακά έμβρυα υπέστησαν

θερμικό σοκ για 1 ώρα (h) στους 37°C για να προκαλέσουν την έκφραση του

H2B-mRFPruby [12,24] και απεικονίστηκαν περίπου 24 ώρες αργότερα. Η χημική

σήμανση των πυρήνων σε έμβρυα άγριου τύπου σε πρώιμο στάδιο

πραγματοποιήθηκε με την πράσινη φθορίζουσα χρωστική νουκλεϊκού οξέος SYTO®
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24 (Invitrogen Cat. No. S7559). Τα έμβρυα άγριου τύπου βάφτηκαν για 1 ώρα σε 3

ml φιλτραρισμένου τεχνητού θαλασσινού νερού (FASW) που περιείχε αραίωση

1:3000 του SYTO® 24 σε σκοτεινό περιβάλλον. Στη συνέχεια, πλύθηκαν μία φορά με

FASW και μεταφέρθηκαν σε νέο petri dish με FASW που διατηρήθηκε στο σκοτάδι

μέχρι την απεικόνιση.

Μη επισημασμένα έμβρυα άγριου τύπου, έμβρυα άγριου τύπου βαμμένα με SYTO®

24 και έμβρυα H2B-mRFPruby που έχουν υποστεί θερμότητα στα επιθυμητά

εμβρυϊκά στάδια (staging according to [25]) τοποθετήθηκαν σε μια σταγόνα 0,7% w/v

αγαρόζη χαμηλής τήξης (SeaP Lonza) διαλύθηκε σε FASW, όπως περιγράφηκε

προηγουμένως [22]. Εν συντομία, τα έμβρυα τοποθετήθηκαν σε μια ειδικά

κατασκευασμένη βάση δείγματος στην κατάλληλη θέση με λεπτή λαβίδα μέσα στη

λιωμένη αγαρόζη. Η αγαρόζη αφέθηκε να στερεοποιηθεί για 15 λεπτά και στη

συνέχεια καλύφθηκε με FASW για την απεικόνιση.
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6. Αποτελέσματα

6.1. Χαρακτηρισμός της διαμόρφωσης της έντασης και της χωρικής

ανάλυσης

Με στόχο την ποσοτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της PA διέγερσης,

καταγράψαμε αρχικά το χρονικό προφίλ της δέσμης λέιζερ διαμορφωμένης έντασης

χρησιμοποιώντας μια μονάδα γρήγορου φωτοανιχνευτή (DET025A, Thorlabs,

Newton, NJ, ΗΠΑ; Εύρος ζώνης: 2 GHz). Το Σχήμα 6.1.2(a) απεικονίζει την

ταλαντωτική συμπεριφορά της διαμορφωμένης οπτικής έντασης (λ = 488 nm) για ένα

χρονικό διάστημα 1 μs, μετά τη μέση τιμή 64 κυματομορφών. Το πλάτος από κορυφή

σε κορυφή της ταλάντωσης έχει υπολογιστεί στα 24,3 mV ενώ η αντίστοιχη μέση τιμή

υπολογίζεται στα 12,85 mV. Το βάθος διαμόρφωσης, το οποίο ορίζεται ως το ήμισυ

των μεταβολών από κορυφή σε κορυφή διαιρούμενο με τη μέση τιμή, είναι ίσο με

94,6%, προσεγγίζοντας τη βέλτιστη απόδοση για τη δημιουργία PA σημάτων. Η

μικρή απόκλιση από την ιδανική τιμή του 100% μπορεί να αποδοθεί στην ελαφρώς

ατελή απόκριση του ακουστο-οπτικού διαμορφωτή στην εφαρμοζόμενη τάση υψηλής

συχνότητας των 9,5 MHz. Πρέπει να αναφερθεί ότι το χρονικό προφίλ της δέσμης

διέγερσης αξιολογήθηκε επιπλέον για το μήκος κύματος των 532 nm, αποδίδοντας

παρόμοιους δείκτες απόδοσης.

Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα κανονικοποιημένο φάσμα πλάτους με την εφαρμογή

ενός γρήγορου μετασχηματισμού Fourier (FFT) στην οπτική κυματομορφή που

αποκτήθηκε, διερευνώντας την κατανομή της ενέργειας μεταξύ των συνιστωσών

συχνότητας που προέκυψαν. Το αντίστοιχο γράφημα που παρουσιάζεται στο Σχήμα

6.1.2(b) αποκαλύπτει μια κυρίαρχη κορυφή με κέντρο τα 9,5 MHz, η οποία συμπίπτει

τόσο με τη συχνότητα της ημιτονοειδούς τάσης που παρέχεται από τη
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παλμογεννήτρια όσο και με την πραγματική κεντρική συχνότητα του μετατροπέα

υπερήχων, όπως δίνεται από τον κατασκευαστή. Ωστόσο, το φάσμα εμφανίζει δύο

ακόμη κορυφές χαμηλότερου πλάτους στα 19 και 28,5 MHz αντίστοιχα, που

αντιπροσωπεύουν τις αναμενόμενες συνεισφορές της δεύτερης και της τρίτης

αρμονικής στην οπτική διαμόρφωση. Οι λόγοι πλάτους μεταξύ της θεμελιώδους

συχνότητας και των αρμονικών εκτιμήθηκαν σε 15,16 (δεύτερη αρμονική) και 22,05

(τρίτη αρμονική). Όλες οι προαναφερθείσες τιμές βρίσκονται σε πολύ καλή συμφωνία

με τις προδιαγραφές του ακουστοοπτικού διαμορφωτή, επαληθεύοντας τη βέλτιστη

απόδοση της διάταξης. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι αρμονικές συνιστώσες

συχνότητας χαμηλού μεγέθους δεν αναμένεται να επηρεάσουν πρακτικά τα

ανιχνευόμενα PA σήματα, λόγω της χρήσης του φίλτρου RF στενής διέλευσης ζώνης

(9-11 MHz στα -3 dB) και του περιορισμένου εύρους ζώνης του μορφοτροπέα

υπερήχων.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε χαρακτηρισμός της χωρικής ανάλυσης του

υβριδικού μικροσκοπίου πριν από τη διερεύνηση των εμβρύων του Parhyale

Hawaiensis, με στόχο την εκτίμηση της μέγιστης δυνατής απόδοσης των τρόπων

φωτοακουστικής αντίθεσης και φθορισμού. Καθώς και οι δύο μέθοδοι απεικόνισης

παρουσιάζουν πλευρική ανάλυση η οποία καθορίζεται τελικά από την πλευρική

έκταση (lateral extent) της εστίασης της δέσμης διέγερσης, είναι προφανές ότι τα

αποτελέσματα χαρακτηρισμού θα συμπίπτουν μεταξύ τους. Για το σκοπό αυτό,

μετρήσαμε φθορίζοντα σφαιρίδια διαμέτρου 520 nm (Fluorescent Estapor®

Microspheres, Merck Millipore, Burlington, Massachusetts, USA) τοποθετημένα σε

γέλη αγαρόζης, χρησιμοποιώντας τα δύο διαθέσιμα μήκη κύματος διέγερσης. Στο

σχήμα 6.1.2(c) παρουσιάζεται ένα διάγραμμα, το οποίο είναι το προφίλ του

εκπεμπόμενου φθορισμού για ένα σφαιρίδιο που απεικονίζεται με τη χρήση του

μήκους κύματος στα 488 nm. Τα σημεία προσαρμόζονται με μια καμπύλη Gauss που

εμφανίζεται με μπλε χρώμα ( = 0,997) για να εξαχθεί μια τιμή πλήρους πλάτους𝑅2

στο ημίμεγιστο (FWHM) 1,63 μm. Η ληφθείσα εικόνα φθορισμού του σφαιριδίου

παρουσιάζεται ως ένθετο που βρίσκεται στο επάνω δεξί τμήμα του γραφήματος,

καλύπτοντας μια περιοχή 8,24 x 8,24 . Δεδομένου ότι η διάμετρος του µ𝑚2

μετρούμενου σφαιριδίου είναι άμεσα συγκρίσιμη με το μήκος κύματος διέγερσης και

υποθέτοντας ότι ο οπτικός φωτισμός και το αρχικό προφίλ φθορισμού του σφαιριδίου
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ακολουθούν γκαουσιανή μορφή, η πλευρική ανάλυση R μπορεί να εκτιμηθεί με τη

χρήση του τύπου [26]

(3)𝑅 = 𝑑
𝑒𝑥𝑝

2 − 𝑑
𝑏𝑒𝑎𝑑

2

όπου το αντιπροσωπεύει το μετρούμενο και το το πραγματικό FWHM του𝑑
𝑒𝑥𝑝

𝑑
𝑏𝑒𝑎𝑑

σφαιριδίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάμετρος του σφαιριδίου (520 nm) αντιστοιχεί

σε ±3𝜎 του γκαουσιανού προφίλ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η εξίσωση (3) παρέχει πλευρική ανάλυση 1,54 μm, η

οποία είναι χειρότερη από το FWHM της θεωρητικά προβλεπόμενης κηλίδας

περιορισμένης περίθλασης 𝑅𝐷𝐿 που δίνεται από την εξίσωση [26]

(4)𝑅
𝐷𝐿

= 0. 51  λ
ΝΑ

(λ είναι το μήκος κύματος διέγερσης και NA το αριθμητικό άνοιγμα του αντικειμενικού

φακού), με αντίστοιχη τιμή που προσεγγίζει το 1 μm.

Η παρατηρούμενη απόκλιση από τη βέλτιστη απόδοση μπορεί να αποδοθεί σε

διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας της δέσμης λέιζερ, της

παρουσίας οπτικών εκτροπών, καθώς και της πεπερασμένης ακρίβειας κατά τη

διαδικασία της σάρωσης .

Παρόμοια ανάλυση πραγματοποιήθηκε για το μήκος κύματος 532nm, μετά τη

μέτρηση των ίδιων σφαιριδίων φθορισμού. Σε αυτή την περίπτωση, το πλευρικό

προφίλ του σφαιριδίου που παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.1.2(d), προσαρμόστηκε με

μια καμπύλη Gauss ( = 0,998) για να δώσει μια τιμή FWHM ίση με 1,56 μm, που𝑅2

αντιστοιχεί σε πλευρική ανάλυση 1,47 μm μέσω της εξίσωσης (3). Η τελευταία τιμή

παρουσιάζει για άλλη μια φορά απόκλιση από το σημείο περιορισμένης περίθλασης,

το οποίο έχει FWHM ίσο με 1,09 μm, όπως προβλέπεται από την εξίσωση (4).

Παρ' όλα αυτά, δεδομένου ότι το τυπικό μέγεθος των εμβρύων του Parhyale

Hawaiensis είναι της τάξης των μερικών εκατοντάδων μm, μπορεί αρχικά να βγει το
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συμπέρασμα ότι η επιτευχθείσα πλευρική ανάλυση είναι επαρκής για την περιγραφή

των σημαντικότερων δομικών χαρακτηριστικών των δειγμάτων με τη χρήση και των

δύο μεθόδων μικροσκοπίας.

Σχήμα 6.1.2. Χρονικός και χωρικός χαρακτηρισμός των δεσμών διέγερσης. (a)

Χρονική διαμόρφωση της έντασης του λέιζερ διέγερσης (λ = 488 nm), όπως μετράται

από μια γρήγορη φωτοδίοδο. (b) Κανονικοποιημένο φάσμα πλάτους του χρονικού

προφίλ που παρουσιάζεται στο (b), το οποίο δείχνει μια κυρίαρχη κορυφή στα 9,5

MHz. (c) Πλευρικό προφίλ μικροσφαιριδίου φθορισμού 520 nm με προσαρμοσμένη

καμπύλη Gauss, χρησιμοποιώντας το μήκος κύματος 488 nm. Το ένθετο δείχνει τη

δισδιάστατη εικόνα του μικροσφαιρίου (οπτικό πεδίο: 8,24 x 8,24 μm2). (d) Πλευρικό

προφίλ ενός φθορίζοντος μικροσφαιρίου 520 nm με προσαρμοσμένη καμπύλη

Gauss, χρησιμοποιώντας το μήκος κύματος 532 nm. Ομοίως, το ένθετο απεικονίζει

τη δισδιάστατη εικόνα του μικροσφαιρίου για ίσο οπτικό πεδίο.
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6.2.α. Υβριδική απεικόνιση δειγμάτων προσομοίωσης

Έχοντας ολοκληρώσει την ανάπτυξη και το χαρακτηρισμό των επιδόσεων του

υβριδικού μικροσκοπίου και πριν προχωρήσουμε στην απεικόνιση πραγματικών

βιολογικών δειγμάτων θέλαμε να αξιολογήσουμε τις ικανότητες του συστήματος όσον

αφορά την απεικόνιση δειγμάτων προσομοίωσης. Για τον λόγο αυτό διαλέξαμε την

τρίχα, η οποία περιέχει κολλαγόνο και μελανίνη. Το κολλαγόνο μας δίνει

αυτοφθορισμό ενώ η μελανίνη θα απορροφήσει την ακτινοβολία και εν τέλει θα μας

δώσει φωτοακουστικά σήματα. Στην εικόνα που παίρνουμε λόγω του

φωτοακουστικού φαινομένου παρατηρούμε μειωμένο σήμα στο κέντρο της τρίχας

λόγω μεγαλύτερης εξασθένισης των σημάτων από το κεντρικό σημείο της τρίχας.

Σχήμα 6.2.1: Υβριδική απεικόνιση μέσω φωτοακουστικών σημάτων PA (PA, κόκκινο

χρώμα) και αυτοφθορισμού του κολλαγόνου (AF, πράσινο χρώμα)  μίας τρίχα.

Έπειτα, απεικονίσαμε ένα χειρουργικό ράμμα, το οποίο έχει εσωτερική δομή. Λόγω

του κεριού που περιέχει για να συγκρατεί τις ίνες μεταξύ τους θα μας δώσει

φθορισμό ενώ λόγω της μαύρης χρωστικής του θα δώσει φωτοακουστικά σήματα. Η

υβριδική εικόνα μας δίνει μας δίνει τον συνδυασμό των δύο διαφορετικών εικόνων

και παρατηρούμε ότι κάθε τεχνική μας δίνει διαφορετική πληροφορία. Αυτό έχει να

κάνει με τις μη ακτινοβολητικές διαδικασίες αποδιέγερσης των μορίων ενώ λόγω της

ακτινοβολητικής αποδιέγερσης των μορίων μας δίνεται ο αυτοφθορισμός.
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Σχήμα 6.2.2: Υβριδική απεικόνιση μέσω φωτοακουστικών σημάτων PA (PA, κόκκινο

χρώμα) και αυτοφθορισμού του κολλαγόνου (AF, πράσινο χρώμα) ενός χειρουργικού

ράμματος.

6.2.β. Υβριδική απεικόνιση φυτικών ιστών

Συνεχίσαμε με τη διεξαγωγή μετρήσεων σε υγιείς και προσβεβλημένους φυτικούς

ιστούς (φύλλα) από το βακτήριο Xanthomonas Campestris, έτσι ώστε να διαπιστωθεί

η ικανότητα του διαγνωστικού συστήματος αναφορικά με την ανίχνευση των

μολύνσεων ύστερα από διέγερση με μήκος κύματος στα 488 nm. Ειδικότερα, στην

πρώτη σειρά του σχήματος 6.2.3 φαίνονται τα απεικονιστικά δεδομένα που

συλλέχθηκαν για ένα μολυσμένο φύλλο, ενώ στη δεύτερη σειρά παρουσιάζονται τα

αντίστοιχα δεδομένα για ένα υγειές φύλλο. Ο αυτοφθορισμός (AF) της χλωροφύλλης

φαίνεται με πράσινο χρώμα, ενώ η χωρική κατανομή του αντίστοιχου

φωτοακουστικού (PA) σήματος αναπαρίσταται με κόκκινο χρώμα. Τέλος, η υβριδική

εικόνα (Hybrid) που συνδυάζει τους δύο τρόπους απόκτησης αντίθεσης

παρουσιάζεται στην τελευταία στήλη και για τις δύο περιπτώσεις. Στην περίπτωση

του μολυσμένου φύλλου, παρατηρούμε τη δομή ενός φυτικού αγγείου το οποίο

χαρακτηρίζεται από εκπομπή σήματος αυτοφθορισμού μόνο στην περιφέρεια αλλά

όχι στην κεντρική περιοχή του. Σε αντίθεση με την κατανομή των οπτικών σημάτων,

έντονο φωτοακουστικό σήμα παράγεται μέσα από αυτή την κεντρική περιοχή, ως

αποτέλεσμα της μόλυνσης από το βακτήριο και την ακόλουθη έντονη αλλαγή των

ιδιοτήτων οπτικής απορρόφησης του δείγματος. Η συμπληρωματικότητα της

διαγνωστικής πληροφορίας καταδεικνύεται με εμφατικό τρόπο στην υβριδική εικόνα,

όπου και διακρίνεται με υψηλή ακρίβεια η θέση της βλάβης στο αγγείο του φύλλου.
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Σχήμα 6.2.3: Υβριδική απεικόνιση μέσω αυτοφθορισμού της χλωροφύλλης (AF,

πράσινο χρώμα) και φωτοακουστικών σημάτων (PA, κόκκινο χρώμα) σε υγιή και

μολυσμένα φύλλα μπρόκολου. Τα μαύρα τετράγωνα στην πρώτη στήλη δείχνουν τις

περιοχές των φύλλων που απεικονίστηκαν. Οι κλίμακες μεγέθους αντιστοιχούν σε

100 μm.

Σε αντιδιαστολή με την εικόνα που παρουσιάζει το μολυσμένο φύλλο, ο αντίστοιχος

υγιής φυτικός ιστός επιδεικνύει μια σχετικά ομοιογενή κατανομή σημάτων

φθορισμού, ενώ η χωρική ανάλυση του συστήματος επιτρέπει τη διάκριση πολλών

διαφορετικών κυττάρων στην επιδερμίδα του φύλλου. Στην κεντρική περιοχή της

εικόνας φθορισμού διακρίνεται ένα φυτικό αγγείο, το οποίο χαρακτηρίζεται από

απουσία σήματος όπως στην περίπτωση του μολυσμένου φύλλου. Ωστόσο, η

διαφορά εδώ έγκειται στο γεγονός πως η φωτοακουστική απεικόνιση δεν παρέχει

σήματα σε καμία περιοχή του αγγείου λόγω της μη ύπαρξης βακτηριακής μόλυνσης

και των συνεπακόλουθων αλλαγών στις οπτικές ιδιότητες του ιστού.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι τα χαρακτηριστικά του συστήματος επιτρέπουν τη

διαφοροποίηση υγειών και μολυσμένων φυτικών ιστών μέσω της ταυτόχρονης

καταγραφής των εκπεμπόμενων οπτικών και φωτοακουστικών σημάτων έπειτα από

διέγερση με δέσμη λέιζερ διαμορφωμένης έντασης στα 488 nm.
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6. 2.γ. Υβριδική απεικόνιση μη επισημασμένων εμβρύων Parhyale

hawaiensis

Aπεικονίσαμε γονιμοποιημένα αυγά Parhyale χωρίς επισήμανση με το λέιζερ 488 nm

(Σχήμα 6.2.4), καθώς αυτό το μήκος κύματος διέγερσης παρήγαγε τόσο ισχυρά PA

σήματα όσο και αυτοφθορισμού. Τα ωάρια των Parhyale περιβάλλονται από ένα

διαφανές κέλυφος, γεμίζουν με λέκιθο και υφίστανται μια στερεοτυπική σειρά

κυτταρικών διαιρέσεων (cleavages) μετά τη γονιμοποίηση [25]. Τα μη επισημασμένα

έμβρυα παρουσιάζουν ισχυρό σήμα, κυρίως λόγω του αυτοφθορισμού της λεκίθου.

Ο αυτοφθορισμός ανιχνεύεται σε ολόκληρο τον χώρο των πλούσιων σε λέκιθο

κυττάρων (βλαστομερών) που παράγονται στα πρώιμα στάδια διάσπασης (Σχήμα

6.2.4(a), (d)). Επίσης, ισχυρό PA σήμα ανιχνεύεται στην λέκιθο σε διάφορα στάδια

της εμβρυογένεσης του Parhyale (Σχήμα 6.2.4(b), (e)). Εκτός από τις γενικές

ομοιότητες, εντοπίζονται ορισμένες αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ του

εκπεμπόμενου αυτοφθορισμού και των PA σημάτων (Σχήμα 6.2.4(c), (f)). Πρώτον, η

αδιαφανής λέκιθος περιορίζει τη διείσδυση και την εκπομπή φωτός στην εξωτερική

επιφάνεια της λεκίθου (Σχήμα 6.2.4(a)), ενώ το PA σήμα αποκαλύπτει τη βαθύτερη

οργάνωση των βλαστομερών με την λέκιθο να περιβάλλει το πρωτόπλασμα χωρίς

λέκιθο (κυτταρόπλασμα και πυρήνας) στο κέντρο (Σχήμα 6.2.4(b), (c)). Δεύτερον,

παράγεται ένα αξιοσημείωτο PA σήμα στην περιφέρεια του αυγού. Η μικροσκοπική

απόσταση μεταξύ του εμβρύου και του κελύφους των αυγών δεν είναι ορατή στις

εικόνες φθορισμού (Σχήμα 6.2.4(a),(d)) ενώ εμφανίζεται ως ένα μεγάλο κενό στις PA

εικόνες και το περιφερειακό PA σήμα αντανακλάται στο κέλυφος των αυγών (Σχήμα

6.2.4(b),(e)). Τρίτον, οι κυτταρικές μεμβράνες ανιχνεύονται μέσω PA σημάτων αλλά

όχι οπτικά (Σχήμα 6.2.4(d)-(f)). Τέλος, μεταξύ των κόκκων της λεκίθου, υπάρχουν

σωματίδια που ανιχνεύονται και με τις δύο μεθόδους και άλλα που παρουσιάζουν είτε

αυτοφθορισμό είτε PA σήμα (Σχήμα 6.2.4(d)-(f)). Για να ποσοτικοποιήσουμε τον

βαθμό συμπληρωματικότητας της αντίθεσης μεταξύ των δύο μεθόδων μικροσκοπίας,

υπολογίσαμε τον συντελεστή συσχέτισης R του Pearson για τις εικόνες

αυτοφθορισμού και PA που παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.2.4. Στην περίπτωση του

εμβρύου 2 κυττάρων (Σχήμα 6.2.4(a)-(c)), το R ήταν ίσο με 0,279, ενώ για το δείγμα

που βρίσκεται σε μεταγενέστερο στάδιο διάσπασης (Σχήμα 6.2.4(d)-(f)), η αντίστοιχη

τιμή βρέθηκε στο 0,322, υποδεικνύοντας μια ασθενή συσχέτιση μεταξύ των εικόνων.

35



Συμπεραίνουμε ότι η ενσωμάτωση της PA και της ομοεστιακής μικροσκοπίας

αυτοφθορισμού μπορεί να εξαγάγει τόσο επικαλυπτόμενες όσο και ξεχωριστές

πληροφορίες από μη επισημασμένα ζωντανά έμβρυα Parhyale.

Σχήμα 6.2.4: Υβριδική απεικόνιση μη επισημασμένων εμβρύων Parhyale. (a-c)

Έμβρυο στο στάδιο των 2 κυττάρων. (d-f) Έμβρυο σε μεταγενέστερο στάδιο

διάσπασης S5. Στα αριστερά πλαίσια (a) και (d) απεικονίζεται το σήμα

αυτοφθορισμού με πράσινο χρώμα, στα μεσαία πλαίσια (b) και (e) απεικονίζεται το

σήμα PA με ματζέντα χρώμα και στα δεξιά πλαίσια (c) και (f) απεικονίζονται οι

συγχωνευμένες εικόνες. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν την πρωτοπλασματική περιοχή

χωρίς λέκιθο, τα βέλη τις κυτταρικές μεμβράνες και τα βέλη το εξωτερικό κέλυφος

των αυγών που αντικατοπτρίζει το παρακείμενο εμβρυϊκό PA σήμα. Τα πράσινα και

τα πορφυρά κουτιά υποδεικνύουν κόκκους λεκίθου που εμφανίζουν διαφορές στον

αυτοφθορισμό και στα PA  σήματα, αντίστοιχα. Οι ράβδοι κλίμακας είναι 100 μm.
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6.2.δ. Υβριδική απεικόνιση εμβρύων Parhyale hawaiensis

επισημασμένων με φθορισμό

Στη συνέχεια δοκιμάσαμε την απόδοση του υβριδικού μικροσκοπίου μας σε χημικά

και γενετικά επισημασμένα φθορίζοντα έμβρυα Parhyale. Για να μειωθεί ο έντονος

αυτοφθορισμός που παράγεται με το λέιζερ 488 nm, τα πειράματα αυτά

πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του λέιζερ 532 nm, η οποία είναι επίσης πιο κοντά

στην κορυφή απορρόφησης των φθοριζουσών ετικετών.Τα έμβρυα στο στάδιο της

διάσπασης που επισημάνθηκαν με τη διαπερατή πράσινη χρωστική SYTO® 24

παρουσίασαν ισχυρό και εντοπισμένο σήμα φθορισμού στους πυρήνες των

βλαστομερών και μειωμένο αυτοφθορισμό στην περιβάλλοντα λέκιθο (Σχήμα

6.2.5(a)). Η λέκιθος, οι μεμβράνες και το κέλυφος των σημασμένων με SYTO® 24

εμβρύων παρουσίασαν ισχυρό PA σήμα (παρόμοιο με αυτό των μη σημασμένων

εμβρύων), με αποτέλεσμα την απεικόνιση ξεχωριστών, συμπληρωματικών cellular

compartments σε αυτή την περίπτωση (Σχήμα 6.2.5(b), (c)). Σε μεταγενέστερα

στάδια της βλαστικής ζώνης (germand stages), περίπου 3 ημέρες μετά τη

γονιμοποίηση, όλοι οι πυρήνες επισημάνθηκαν με φθορισμό με γενετικά μέσα

χρησιμοποιώντας μια θερμοεπαγώγιμη μονομερή κόκκινη φθορίζουσα πρωτεΐνη

συνδεδεμένη με ιστόνη H2B (Σχήμα 6.2.5(d)). Τα φθορίζοντα εμβρυϊκά και

εξωεμβρυϊκά τμήματα του Parhyale, που είναι διασκορπισμένα γύρω από την

επιφάνεια του αυγού, ανάμεσα στην κεντρική μάζα της λεκίθου και το εξωτερικό

κέλυφος του αυγού, που είναι ορατά με τη μέθοδο PA απεικόνισης (Σχήμα 6.2.5(e),

(f)). Ομοίως με την προηγούμενη περίπτωση των μη επισημασμένων εμβρύων,

υπολογίσαμε τις τιμές R για τα δύο δείγματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα

6.2.5a)-(c) και στο Σχήμα 6.2.5(d)-(f) σε 0,005 και 0,133 αντίστοιχα, αποκαλύπτοντας

αμελητέα συσχέτιση φθορισμού και PA σήματος και συνεπώς πολύ υψηλό βαθμό

συμπληρωματικότητας αντίθεσης. Έτσι, το υβριδικό μας μικροσκόπιο επιτρέπει την

ταυτόχρονη απεικόνιση κυττάρων και ιστών in vivo με τη χρήση ειδικών φθοριζουσών

ετικετών ανάλογα με τις ανάγκες του ερευνητή, καθώς και τη δυναμική

αλληλεπίδρασή τους με άλλα θεμελιώδη, αλλά ανεξερεύνητα, συστατικά του αυγού,
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όπως η λέκιθος και το κέλυφος του αυγού, τα οποία μπορούν να απεικονιστούν με

PA αλλά όχι με οπτικές μεθόδους.

Σχήμα 6.2.5: Υβριδική απεικόνιση εμβρύων Parhyale σημασμένων με

φθορισμό.(a-c) Έμβρυο στο στάδιο διάσπασης S5. (d-f) Έμβρυο στο στάδιο S14 του

μέσου βλαστού. Στα αριστερά πλαίσια (a) και (d) απεικονίζεται το πυρηνικό φθορίζον

σήμα με πράσινο χρώμα, στα μεσαία πλαίσια (b) και (e) απεικονίζεται το σήμα PA με

ματζέντα χρώμα και στα δεξιά πλαίσια (c) και (f) απεικονίζονται οι συγχωνευμένες

εικόνες. Στα πλαίσια (d) και (f), οι πυκνά συσσωρευμένοι πυρήνες στην

πρόσθια-κοιλιακή περιοχή και οι διάσπαρτοι πυρήνες στην οπίσθια-ραχιαία περιοχή

αντιστοιχούν στο εμβρυϊκό και στο εξωεμβρυϊκό τμήμα του εμβρύου, αντίστοιχα. Οι

ράβδοι κλίμακας είναι 100 μm.
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7. Συζήτηση και συμπεράσματα

Οι εξαιρετικές δυνατότητες που προσφέρει η ΡΑ μικροσκοπία έχουν πρόσφατα

καθιερώσει τις ισχυρές δυνατότητές της κυρίως στον τομέα των βιοϊατρικών μελετών

[27-29], βρίσκοντας επίσης εναλλακτικές, ενδιαφέρουσες, εφαρμογές σε άλλους

ερευνητικούς κλάδους, όπως η εγκληματολογία [30] και η διάγνωση της πολιτιστικής

κληρονομιάς [31-33]. Ειδικότερα, η υψηλή διαπερατότητα των PA σημάτων σε θολά

μέσα, η εξαιρετική ευαισθησία στην οπτική απορρόφηση και η κλιμακούμενη χωρική

ανάλυση ανάλογα με την οπτική ή ακουστική εστίαση που περιορίζεται από την

περίθλαση, έχουν επιτρέψει τη λεπτομερή απόκτηση πολύτιμων μοριακών,

ανατομικών και λειτουργικών πληροφοριών βαθιά μέσα σε ιστούς που σκεδάζουν,

μετά από τη διέγερση ενδογενών χρωμοφόρων (π. χ. μελανίνη, αιμοσφαιρίνη) ή

εξωγενών παραγόντων, όπως νανοσωματίδια και χρωστικές [28].

Με στόχο την παροχή συμπληρωματικής αντίθεσης σε βιολογικούς ιστούς, αρκετές

μελέτες έχουν καταδείξει την ανάπτυξη πολυτροπικών οργάνων, που συνδυάζουν

αποτελεσματικά τη μικροσκοπία PA στο πεδίο του χρόνου (TD) με καθιερωμένες

οπτικές διαγνωστικές τεχνικές, όπως η συνεστιακή μικροσκοπία φθορισμού, η

πολυφωτονική απεικόνιση και η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) [34]. Αξίζει να

αναφερθεί ότι, αυτές οι εξελίξεις στην υβριδική απεικόνιση έχουν βρει διάφορες

σημαντικές εφαρμογές, όπως η ευαίσθητη ανίχνευση των τριχοειδών αιμοφόρων

αγγείων σε ποντίκια [35-38], η σκιαγράφηση της ανατομίας των οφθαλμών [39-41], η

διερεύνηση των εμβρύων και των προνυμφών του ψαριού Zebrafish [42,43], η

μέτρηση της περιεκτικότητας σε μελανίνη στα λέπια των ψαριών [44], καθώς και η

χωρική χαρτογράφηση των χρωστικών ουσιών στους φυτικούς ιστούς [45]. Ωστόσο,

όλες οι προαναφερθείσες πειραματικές διαμορφώσεις έχουν ενσωματώσει ακριβές

πηγές λέιζερ νανοδευτερολέπτου για την αποτελεσματική διέγερση των PA σημάτων,

περιορίζοντας σημαντικά την ευρύτερη προσβασιμότητα των υβριδικών μεθόδων

απεικόνισης από πολλά βιολογικά εργαστήρια. Επιπλέον, καθώς τα παραγόμενα PA

κύματα ανιχνεύονται στο TD, απαιτούνται επιπλέον κάρτες DAQ υψηλής ταχύτητας

για την ψηφιοποίηση και την καταγραφή του σήματος, αυξάνοντας περαιτέρω το
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συνολικό κόστος του μικροσκοπίου. Για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί του

προϋπολογισμού των υβριδικών οργάνων που ενσωματώνουν PA και οπτικές

λειτουργίες, έχει πρόσφατα προταθεί ένα σύστημα FDPA και μικροσκοπίας

φθορισμού ως εναλλακτική και οικονομικά αποδοτική λύση για τη λήψη

συμπληρωματικών πληροφοριών χωρίς να είναι επισημασμένα [46]. Ενώ αυτή η

ενδιαφέρουσα μελέτη απόδειξης της ιδέας ανέφερε οριακά τις πολλά υποσχόμενες

δυνατότητες μιας τέτοιας προσέγγισης στα ερυθρά αιμοσφαίρια, δεν αποκάλυψε το

πλήρες δυναμικό του υβριδικού μικροσκοπίου στο πλαίσιο μιας πραγματικής

βιολογικής εφαρμογής που απαιτεί απαιτητική υψηλή ανάλυση in vivo παρατηρήσεις.

Επιπλέον, η μελέτη δεν αντιστάθμισε τα τεχνουργήματα ανακατασκευής που

οφείλονται στη φαινομενική παρεμβολή των εκπεμπόμενων μονοσυχνοτικών PA

κυματομετώπων στην πεπερασμένη επιφάνεια του ανιχνευτή υπερήχων,

εμποδίζοντας την καταγραφή αξιόπιστων εικόνων οπτικής απορρόφησης όπως στην

περίπτωση της συμβατικής μικροσκοπίας TDPA [23,47]. Τέλος, μια άλλη μελέτη

συνδύασε τη μικροσκοπία FDPA με τεχνικές πολυφωτονίων σε ένα πολυτροπικό

όργανο [48], χρησιμοποιώντας όμως διαδοχικές σαρώσεις με δύο διαφορετικές

δέσμες λέιζερ για τη διέγερση των σημάτων. Παρά το γεγονός ότι αυτή η προσέγγιση

απεικόνισης κατέδειξε μια αξιοσημείωτη συμπληρωματικότητα αντίθεσης που μπορεί

να επιτευχθεί σε λεπτούς μαλακούς ιστούς in vivo (π. χ. αυτιά ποντικιών), δεν ήταν

ούτε εγγενώς υβριδική, ούτε οικονομικά αποδοτική, καθώς απαιτούσε την

ενσωμάτωση μιας ακριβής πηγής λέιζερ femtosecond.

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάσαμε την ανάπτυξη μιας βελτιστοποιημένης

υβριδικής μικροσκοπίας, η οποία ενσωματώνει λειτουργίες συνεστιακού φθορισμού

και FDPA, για την απεικόνιση διαφορετικών αναπτυξιακών σταδίων σε ζωντανά

έμβρυα Parhyale. Αρχικά χαρακτηρίσαμε τα χρονικά χαρακτηριστικά των

διαμορφωμένων με ένταση ακτίνων λέιζερ στα 488 και 532 nm, αξιολογώντας το

βάθος διαμόρφωσης και τους λόγους πλάτους/ισχύος της θεμελιώδους συχνότητας

διέγερσης σε σχέση με τη δεύτερη και τρίτη αρμονική συνιστώσα. Επιπλέον,

αξιολογήσαμε την πλευρική ανάλυση του συστήματος μέσω της συνεστιακής

απεικόνισης φθορίζοντων νανοσφαιριδίων και διαπιστώσαμε ελαφρώς χειρότερη

απόδοση από τις προβλεπόμενες τιμές που περιορίζονται από την οπτική

περίθλαση. Ο εξαγόμενος βαθμός λεπτομέρειας (~1,5 μm), όμως, αποδείχθηκε

αρκετά επαρκής για την απεικόνιση υψηλής ανάλυσης των σημαντικότερων δομικών
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χαρακτηριστικών των εμβρύων Parhyale σε πρώιμο και μεταγενέστερο στάδιο. Με

αυτόν τον τρόπο, η μέθοδος FDPA μπόρεσε να απεικονίσει την κατανομή του

λεκίθου και τις μεμβράνες των εμβρυϊκών κυττάρων με βάση αποκλειστικά τις

εγγενείς ιδιότητες απορρόφησης, ενώ η θέση των πυρήνων των κυττάρων ήταν

σαφώς ορατή μέσω της συνεστιακής μικροσκοπίας και της χρήσης ειδικών

φθοριζουσών ετικετών. Τέλος, σε συνθήκες χωρίς επισήμανση, ο αυτοφθορισμός

των δειγμάτων θα μπορούσε επιπλέον να αποκαλύψει τη δομή κάθε εμβρυϊκού

κυττάρου κατά τα πρώιμα στάδια της εμβρυογένεσης.

Η παρουσιαζόμενη διάταξη θα μπορούσε να αναβαθμιστεί περαιτέρω μέσω της

ενσωμάτωσης διαφόρων πηγών λέιζερ CW που εκπέμπουν είτε στην υπεριώδη είτε

στην υπέρυθρη φασματική περιοχή, επιτρέποντας την αποτελεσματική διέγερση με

PA διαφόρων ενδογενών χρωμοφόρων των ιστών, όπως DNA/RNA ή λιπιδικές

εναποθέσεις [51]. Η ανίχνευση Lock-in των PA σημάτων αναμένεται επίσης να

βελτιώσει την ευαισθησία του συστήματος, ελαχιστοποιώντας έτσι το χρόνο λήψης

εικόνας και την οπτική ενέργεια που εναποτίθεται στο έμβρυο. Όσον αφορά τη

συνεστιακή λειτουργία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες μονάδες PMT για

την ταυτόχρονη καταγραφή διαφορετικών ετικετών φθορισμού, προσφέροντας τη

δυνατότητα πολυτροπικής απεικόνισης. Επιπλέον, οι τεχνικές παράμετροι του

υβριδικού μικροσκοπίου (π. χ. αριθμητικό άνοιγμα του αντικειμενικού, μέγεθος οπής,

λόγος διαστολής δέσμης, συχνότητα οπτικής διαμόρφωσης) πρέπει να

προσαρμόζονται προσεκτικά ανάλογα με τις οπτικές, γεωμετρικές και μορφολογικές

ιδιότητες των εξεταζόμενων δειγμάτων, καθώς και με την απαιτούμενη χωρική

ανάλυση, το βάθος πεδίου και το οπτικό πεδίο. Αυτή η βελτιστοποίηση θα διευρύνει

τις δυνατότητες εφαρμογής της προτεινόμενης τεχνικής, επιτρέποντας σημαντικά

βελτιωμένες παρατηρήσεις σε διάφορους καθιερωμένους οργανισμούς-μοντέλα σε

αναπτυξιακές μελέτες, όπως η Drosophila melanogaster, ο Danio rerio, ο Xenopus

tropicalis, τα έμβρυα ποντικών και άλλοι. Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι τα ευρήματα

της παρούσας μελέτης θα ανοίξουν το δρόμο για την ευρύτερη υιοθέτηση φθηνών

υβριδικών διαγνωστικών μεθόδων οπτικής και PΑ στην αναπτυξιακή βιολογία,

αναβαθμίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες απεικόνισης των τεχνολογιών συμβατικής

οπτικής μικροσκοπίας που χρησιμοποιούνται σήμερα.
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