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Περίληψη
H ανάγκη κατανόησης θεμελιωδών μηχανισμών της Βιολογίας, όπως για παράδειγμα
η γήρανση, απαιτεί την παρατήρηση των βιολογικών οργανισμών σε κυτταρικό
επίπεδο, συνεπώς απαιτείται μικροσκοπία υψηλής ευκρίνειας. Ταυτόχρονα, είναι
απαραίτητο η μορφή μικροσκοπίας που θα χρησιμοποιηθεί να είναι όσο το δυνατόν
λιγότερο επεμβατική, ώστε οι παρατηρήσεις να μπορούν να γίνουν in-vivo. Ακόμα
μεγάλη πρόκληση αποτελεί η άντληση ποσοτικοποιημένων πληροφοριών μέσω της
παρατήρησης έτσι ώστε να μην χρειάζεται η εμπειρογνωσία του εκάστοτε ειδικού για
να ερμηνευθούν τα αποτελέσματα. Λύση σε όλα τα παραπάνω φαίνεται να δίνει η
οπτική μικροσκοπία γένεσης δεύτερης αρμονικής ευαίσθητη στην πόλωση (PSHG).
H γένεση δεύτερης αρμονικής (SHG) είναι ένα μη γραμμικό φαινόμενο σκέδασης
(δεν υπάρχει εναπόθεση ενέργειας στο δείγμα) και αυτό την καθιστά ως μια ελάχιστα
επεμβατική οπτική μέθοδο με πολύ καλή διακριτική ικανότητα (περίπου 0.5 μm)
δίνοντάς μας την δυνατότητα για in-vivo παρατήρηση βιολογικών δειγμάτων σε
κυτταρικό επίπεδο, ενώ η εξάρτησή της από την πόλωση δίνει τη δυνατότητα για
ποσοτικοποιημένες πληροφορίες σε μοριακό επίπεδο
Σε αυτή την εργασία μελετήθηκε για πρώτη φορά μέσω μικροσκοπίας PSHG η
επίδραση της γήρανσης στη μυοσίνη των αυλακωτών μυών του Caenorhabditis
elegans (C. elegans). Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορούν να αντληθούν οι
ποσοτικοποιημένες μοριακές πληροφορίες από τα πειραματικά δεδομένα. Ο ένας
είναι μέσω της διαδικασίας προσαρμογής καμπύλης (fitting) ενώ ο δεύτερος και πολύ
πιο γρήγορος γίνεται μέσω της αναλυτικής μεθόδου FFT (Fast Fourier Transform).
Αξίζει να τονιστεί ότι σε αυτή την εργασία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ένα
είδος φιλτραρίσματος στα αποτελέσματα του FFT που αυξάνει κατά πολύ την
ακρίβεια (precision) και άρα τη χρησιμότητα της μεθόδου. Χρησιμοποιώντας την
παραπάνω μέθοδο φιλτραρίσματος βρήκαμε σημαντικές αλλαγές στη δομή της
μυοσίνης για γηρασμένα (9 ημερών) C. elegans σε σχέση με νεαρά (μίας ημέρας).
Συγκεκριμένα, η γωνία της έλικας της μυοσίνης είναι μικρότερη στα γηρασμένα σε
σχέση με τα νεαρά C. elegans. Τα αποτελέσματά μας, μας ενθαρρύνουν στην
συνέχιση των πειραμάτων π.χ. σε μεταλλαγμένα δείγματα C. elegans ώστε μελετηθεί
ο ακριβής μηχανισμός γήρανσης στο μόριο της μυοσίνης. Ο μακροπρόθεσμος στόχος
αυτής της εργασίας είναι να αναπτυχθεί ένα γρήγορο αλλά ταυτόχρονα και υψηλής
ακρίβειας οπτικό διαγνωστικό εργαλείο, ικανό να χαρακτηρίζει ποσοτικοποιημένα
παθολογίες ιστών in-vivo.

Abstract
The need to understand basic biological mechanisms, such as aging, requires the
observation of living organisms at cellular level, therefore high resolution imaging
microscopy is required. In parallel, the form of microscopy to be used needs to be as
minimally invasive as possible, in order for the observation to be carried out in-vivo.
Furthermore, it is of great challenge to derive quantitative biological information, in
order to eliminate the nowadays qualitative analysis, based i.e. on the experienced eye
of an expert. A possible solution to the above could be the optical Polarization
sensitive Second Harmonic Generation (PSHG) imaging microscopy. Second
Harmonic Generation (SHG) is a non-linear scattering phenomenon (no energy
deposition in to the sample) which makes this method minimally invasive with very
high resolution (approximately 0.5 μm) giving us the ability for in-vivo observation of
biological samples at cellular level. In addition, this method is dependant to
polarization which gives the ability for quantitative information at molecular level.
In this study we investigated for the first time how aging affects the myosin molecules
in Caenorhabditis elegans (C. elegans) striated muscles using polarization sensitive
second harmonic generation (PSHG) microscopy. There are two ways to derive
quantitative information in molecular level from PSHG data. The first is by using an
iterative fitting procedure, while the second and much faster is by using the analytical
FFT (Fast Fourier Transform). It is worthwhile to note that in this study a new
filtering technique has been utilized for the first time for the FFT based PSHG data
analysis, which significantly increases FFT robustness and accuracy. Our results, after
utilizing this filtering technique, show significant changes in myosin structure
between young (1 day) and old (9 days) C. elegans. Specifically, we found that the
myosin SHG angle decreases upon aging. Our results encourage further experiments
e.g. in mutated C. elegans samples, towards the investigation of the exact mechanism
of aging in the myosin molecule. The long-term scope of this work is to develop a fast
and precise high-resolution optical diagnostic tool, able to quantitatively characterize
tissue pathologies in-vivo.
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Εισαγωγή
Από τα αρχαία ακόμα χρόνια ο άνθρωπος είχε στρέψει το ενδιαφέρον του στον
μικρόκοσμο γιατί ήξερε ότι αν κατάφερνε να τον παρατηρήσει θα μπορούσε να
εξηγήσει διάφορα φαινόμενα. Το 1611 ο Kepler πρότεινε τρόπο κατασκευής
σύνθετου μικροσκοπίου και από εκεί και έπειτα έχουν γίνει αναρίθμητες βελτιώσεις
ενώ παράλληλα έχουν εφευρεθεί και νέες τεχνικές. Κάθε τεχνική έχει τα
πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματά της ανάλογα με την εφαρμογή. Ωστόσο,
σε διάφορους τομείς όπως στις βιοιατρικές επιστήμες όπου η παρατήρηση του
εξεταζόμενου δείγματος πρέπει να γίνεται εν-ζωή (in-vivo) υπεισέρχονται και άλλοι
παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το ποια τεχνική μικροσκοπίας κρίνεται
καταλληλότερη για την κάθε εφαρμογή. Για παράδειγμα, κάποιοι από αυτούς τους
παράγοντες είναι: να μην χρειάζεται το υπό παρατήρηση δείγμα ειδική επεξεργασία η
οποία θα σκότωνε τα κύτταρα, το μέσο παρατήρησης να μην αντιδρά ισχυρά με το
δείγμα προκαλώντας του αλλοιώσεις, οι συνθήκες του πειράματος να είναι βιώσιμες
για το κύτταρο κ.λ.π…. Είναι προφανές, για παράδειγμα ότι παρόλο που η
ηλεκτρονική μικροσκοπία έχει πολύ καλή διακριτική ικανότητα είναι αδύνατο να
χρησιμοποιηθεί για in-vivo παρατήρηση κάποιου βιολογικού δείγματος. Αντιθέτως
καταλληλότερα για in-vivo παρατήρηση βιολογικών δειγμάτων φαίνονται να είναι
διάφορα είδη μη-γραμμικής μικροσκοπίας όπως ο διφωτονικά διεγειρόμενος
φθορισμός (Two photon excited fluorescence - TPEF) και η γέννηση δεύτερης και
τρίτης αρμονικής (Second Harmonic Generation - SHG και Third Harmonic
Generation-THG, αντίστοιχα). Οι παραπάνω τεχνικές μπορούν να απεικονίσουν
περίπλοκες υποκυτταρικές δομές και διαδικασίες με μεγάλη αντίθεση και υψηλή
δισδιάστατη (2-D) και τρισδιάστατη (3-D) χωρική και χρονική διακριτική ικανότητα,
βοηθώντας έτσι στην καλύτερη κατανόηση λειτουργίας βιολογικών συστημάτων και
διαδικασιών. Αν και το θεωρητικό υπόβαθρο για τη μη-γραμμική μικροσκοπία
υπήρχε και προτάθηκε δεκαετίες πριν, στερήθηκε εφαρμογής της λόγω δυσκολίας
εφαρμογής και ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Αυτό, μέχρι πρότινος διότι τελευταίες
τεχνολογικές εξελίξεις έχουν βελτιώσει τόσο την εφαρμογή των μεθόδων όσο και την
ερμηνεία των αποτελεσμάτων με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί σημαντικά το
ενδιαφέρον για αυτό τον τομέα. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή έπαιξε η έλευση
των LASER υπέρ-βραχέων παλμών στην υπέρυθρη (IR) περιοχή του φάσματος. Αυτά
τα LASER προσφέρουν τις μεγάλες εντάσεις ηλεκτρικού πεδίου στη μικρή διάρκεια
του παλμού τους, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ελάχιστα επεμβατική επαγωγή
μη-γραμμικών φαινομένων σε βιολογικά δείγματα.
Στο Κεφάλαιο 1 θα παρουσιαστούν κάποιες από τις σημαντικότερες μέχρι σήμερα
τεχνικές μικροσκοπίας ώστε να γίνουν πιο κατανοητά τα πλεονεκτήματα της SHG,
ενώ στο Κεφάλαιο 2 θα παρουσιαστεί μια αναλυτική περιγραφή για την PSHG σε
βιολογικά δείγματα, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα άντλησης
ποσοτικοποιημένης πληροφορίας σε μοριακό επίπεδο. Στο Κεφάλαιο 3 δίνονται
κάποιες πληροφορίες για τον υπό εξέταση ζωντανό οργανισμό, ενώ στο Κεφάλαιο 4
παρουσιάζονται η πειραματική διάταξη και διαδικασία που ακολουθήθηκαν στα
iv

πειράματα. Στο Κεφάλαιο 5 θα γίνει η ανάλυση των πειραματικών δεδομένων και η
παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προεκυψαν. Στο τελευταίο κεφάλαιο
(Κεφάλαιο 6) θα δούμε τα συμπεράσματα και κάποιους μελλοντικούς στόχους που
αναδύονται μέσα από αυτή την εργασία.

v

Κεφάλαιο 1
Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα Της Μη-Γραμμικής
Μικροσκοπίας

Κεφάλαιο 1: Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα Της Μη-Γραμμικής Μικροσκοπίας
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η περιγραφή των πιο διαδεδομένων τεχνικών
μικροσκοπίας σε βιολογικά δείγματα, ώστε να αναδυθούν τα πλεονεκτήματα της μηγραμμικής μικροσκοπίας.
1.1 Μονοφωτονικά διεγειρόμενος
Fluorescence - OPEF)

Φθορισμός

(One

Photon

Excited

Το φαινόμενο του Μονοφωτονικά διεγειρόμενου Φθορισμού περιγράφεται ως
εξής[1,2]: Ηλεκτρόνιο που βρίσκεται στη θεμελιώδη μονήρη κατάσταση ενός μορίου
αλληλεπιδρά με φωτόνιο ενέργειας μεγαλύτερης της ενεργειακής διαφοράς της
πρώτης διεγερμένης από τη θεμελιώδη κατάσταση. Το ηλεκτρόνιο διεγείρεται έτσι σε
κάποιο δονητικό επίπεδο της πρώτης διεγερμένης στάθμης. Στη συνέχεια το
ηλεκτρόνιο μεταβαίνει μέσω μη-ακτινοβολητικών διαδικασιών στην θεμελιώδη
δονητική στάθμη της πρώτης διεγερμένης κατάστασης πριν μεταπέσει σε κάποιο από
τα δονητικά επίπεδα της θεμελιώδους κατάστασης, εκπέμποντας ένα φωτόνιο
φθορισμού. Η παραπάνω διαδικασία απεικονίζεται στην Εικόνα 1.1.

Εικόνα 1.1: Διαγραμματική Παρουσίαση Μονοφωτονικού Φθορισμού

Από την Εικόνα 1.1 είναι φανερό πως η φθορίζουσα ακτινοβολία έχει μικρότερη
ενέργεια, συνεπώς μεγαλύτερο μήκος κύματος, από την απορροφόμενη. Το
φαινόμενο αυτό ονομάζεται Stokes Shift και διευκολύνει το διαχωρισμό του σήματος
φθορισμού από τη αρχική ακτινοβολία διέγερσης. Τέλος όπως βλέπουμε και από την
(1.1) ο ρυθμός απορρόφησης W1(photons/sec) εξαρτάται γραμμικά από την ένταση
της ακτινοβολίας διέγερσης I(photons/sec..cm2) και για αυτό το λόγο ο OPEF
χαρακτηρίζεται ως γραμμικό φαινόμενο (όπου σ1 η ενεργός διατομή του OPEF που
είναι της τάξης 10-17 cm2).
W1   1  I

1

(1.1)
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1.2 Διφωτονικά διεγειρόμενος Φθορισμός (Two Photon Excited FluorescenceTPEF)
Στο προηγούμενο υποκεφάλαιο είδαμε πως αλληλεπιδρά ένα ηλεκτρόνιο με ένα
φωτόνιο παράγοντας φθορισμό. Ωστόσο νωρίς στην κβαντομηχανική είχε γίνει
αντιληπτό πως υπάρχει πιθανότητα ένα ηλεκτρόνιο να διεγερθεί από δύο ή
περισσότερα φωτόνια και αποδιεγηρόμενο να δώσει πάλι ακτινοβολία φθορισμού.
Αυτό το είδος φθορισμού ονομάζεται διφωτονικά διεγειρόμενος φθορισμός, στην
περίπτωση που δύο φωτόνια απορροφούνται και πολυφωτονικά διεγειρόμενος
φθορισμός (Multiphoton Excited Fluorescence - MPEF) όταν απορροφούνται
παραπάνω από 2 φωτόνια.
Μια απλουστευμένη θεωρητική περιγραφή του παραπάνω φαινομένου είναι η
εξής[1,3]: Όταν το ηλεκτρόνιο αλληλεπιδράσει με το πρώτο από τα δύο φωτόνια θα
μεταβεί σε μια εικονική στάθμη (virtual state) η οποία θα βρίσκεται ανάμεσα στην
θεμελιώδη και την πρώτη διεγερμένη στάθμη. Αυτή η εικονική στάθμη έχει
εξαιρετικά μικρό χρόνο ζωής. Σύμφωνα με την αρχή της απροσδιοριστίας ενέργειαςχρόνου ΔΕ∙Δt≈ћ ο χρόνος παραμονής του ηλεκτρονίου σε αυτή την εικονική στάθμη
θα είναι περίπου Δt≈ћ/ΔΕ, όπου ΔΕ η ενεργειακή διαφορά της θεμελιώδους από την
εικονική. Για μια τυπική τιμή του ΔΕ 1 eV προκύπτει ότι Δt≈0.5 fs. Αν το ηλεκτρόνιο
μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα αλληλεπιδράσει με δεύτερο φωτόνιο
μπορεί τελικά να μεταβεί σε κάποιο δονητικό επίπεδο της πρώτης διεγερμένης
στάθμης, δίνοντας έτσι σήμα φθορισμού κατά την αποδιέγερσή του. Η παραπάνω
περιγραφή παρουσιάζεται διαγραμματικά στην Εικόμα 1.2.

Εικόνα 1.2: Διαγραμματική απεικόνιση διφωτονικά διεγειρόμενου φθορισμού. Με So και S1 συμβολίζεται
η θεμελιώδης και η πρώτη ενεργειακή στάθμη του μορίου αντίστοιχα, ενώ οι μαύρες διακεκομμένες
συμβολίζουν τα διάφορα δονητικά τους επίπεδα. Η μπλε διακεκομμένη συμβολίζει την εικονική στάθμη
και συνήθως ισχύει λTPEF≈ λex/2
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Όμως αυτός ο πολύ μικρός χρόνος ζωής της εικονικής στάθμης έχει σαν αποτέλεσμα
την εξαιρετικά μικρή πιθανότητα να πραγματοποιηθεί το παραπάνω φαινόμενο
περιορίζοντας έτσι την ένταση του παραγόμενου σήματος. Η ενεργός διατομή
διφωτονικής απορρόφησης σ2 είναι εξαιρετικά μικρή (της τάξης 10-49
cm4∙sec/photons∙molecule). Δύο είναι οι παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν
ουσιαστικά τη διφωτονική απορρόφηση, εκμεταλλευόμενοι και οι δυο το γεγονός ότι
η ισχύς W(photnos/sec) μιας πηγής διέγερσης παραμένει σταθερή. Ο πρώτος τρόπος
είναι χρήση αντικειμενικού φακού μεγάλου αριθμητικού ανοίγματος (π.χ. ΝΑ>0.8)
που εστιάζει ισχυρά τη δέσμη με αποτέλεσμα να αυξήσει την ένταση Ι της δέσμης
στο σημείο εστίασης εφόσον Ι=W/S όπου S η επιφάνεια της δέσμης (cm2). Ο
δεύτερος τρόπος είναι η χρήση παλμικού LASER. Στα παλμικά LASER ο όρος ισχύ
αναφέρεται στη μέση ισχύ ανά παλμό. Στη μέση του κάθε παλμού όμως επικρατούν
στιγμιαία πολύ μεγάλες τιμές ισχύος αυξάνοντας κατά συνέπεια στιγμιαία και την
ένταση Ι. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι ο ρυθμός απορρόφησης W2 ενός βιολογικού
δείγματος στο διφωτονικό φθορισμό και η ισχύς PTPEF που εκπέμπει ανά μόριο,
μετρούμενη σε photonos/sec, εξαρτώνται μη-γραμμικά και πιο συγκεκριμένα με το
τετράγωνο της έντασης της αρχικής έντασης ακτινοβολίας διέγερσης Ι, όπως φαίνεται
και από τους παρακάτω τύπους[4]:
1
W2   2  I 2
2

(1.2)

όπου σ2 η ενεργός διατομή απορρόφησης, με μια αντιπροσωπευτική τιμή 10-49
cm4∙sec/(photons∙molecule)
1
PTPEF = Φ2 f  2 I 2
2

(1.3)

Όπου Φ2f ονομάζεται όρος κβαντικής απόδοσης του TPEF και ορίζεται ως:
Φ2f= αριθμός εκπεμπόμενων φωτονίων φθορισμού/αριθμός απορροφημένων
ζευγαριών φωτονίων. Η τετραγωνική εξάρτηση της ισχύος PTPEF από την ένταση της
ακτινοβολίας διέγερσης έχει ως αποτέλεσμα η PTPEF να μειώνεται πολύ γρήγορα
γύρω από το εστιακό κέντρο, οπότε το ανιχνευόμενο σήμα προέρχεται μόνο από αυτό
τον μικροσκοπικό ενεργό όγκο γύρω από το εστιακό κέντρο, αυξάνοντας δραματικά
την αξονική διακριτική ικανότητα. Περισσότερα για τα πλεονεκτήματα της μηγραμμικής μικροσκοπίας θα δούμε στο υποκεφάλαιο 1.5.

1.3 Γένεση Δεύτερης Αρμονικής (Second Harmonic Generation-SHG)
Όπως και στην περίπτωση της μικροσκοπίας διφωτονικά διεγειρόμενου φθορισμού,
έτσι και η χρήση της μικροσκοπίας SHG είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη ιδιαίτερα στον
τομέα της βιολογίας, αλλά και σε άλλους τομείς[5,6]. Η εκτεταμένη χρήση αυτής της
τεχνικής έγινε έπειτα από την ανακάλυψη ότι ενδογενείς δομές των βιολογικών
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οργανισμών μπορούν να δώσουν δεύτερη αρμονική. Η SHG, σε αντίθεση με τον
TPEF, είναι ένα σύμφωνο φαινόμενο και βασίζεται σε μη-γραμμική σκέδαση.
Σε αυτή την περίπτωση, σε αντίθεση με τον διφωτονικά διεγειρόμενο φθορισμό, η
διέγερση των ηλεκτρονίων δεν περιλαμβάνει τη συμμετοχή πραγματικής διεγερμένης
ενεργειακής στάθμης, αλλά 2 εικονικών σταθμων (Εικόνα 1.3). Στην Εικόνα 1.3
βλέπουμε, όπως και στον διφωτονικά διεγειρόμενο φθορισμό, 2 φωτόνια να
διεγείρουν ένα ηλεκτρονίο αλλά τώρα το ηλεκτρόνιο δεν βρίσκει διαθέσιμη
(πραγματική) ενεργειακή στάθμη, οπότε το φωτόνιο δεν απορροφάται, αλλά
σκεδάζεται. Δηλαδή το ηλεκτρόνιο επιστρέφει στη θεμελιώδη στάθμη χωρίς
απορρόφηση και συνεπαγόμενη εναπόθεση ενέργειας στο μόριο, ενώ εκπέμπεται ένα
φωτόνιο διπλάσιας ενέργειας (ω+ω=2ω). Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω τύπο
(1.4), όπου σSHG έχει τις ίδιες μονάδες με σ2, η ισχύς PSHG (photons/sec) της SHG ανά
μόριο εξαρτάται από το τετράγωνο της έντασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας
I(photons/sec∙cm2 ) αναμένοντας έτσι ότι ο ενεργός όγκος SHG (και ως εκ τούτο και
η διακριτική ικανότητα της μικροσκοπίας SHG) να είναι ο ίδιος με αυτόν της
μικροσκοπίας TPEF. Το παραπάνω συμπέρασμα φαίνεται να ισχύει σχεδόν σε όλες
τις περιπτώσεις πρακτικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα οι ενεργοί όγκοι SHG και
TPEF να ορίζονται πανομοιότυπα[5,1].
1
PSHG   SHG I 2
2

(1.4)

Εικόνα 1.3: Ενεργειακό διάγραμμα SHG. Φωτόνιο συχνότητας ω διεγείρει ηλεκτρόνιο που βρίσκεται
στην θεμελιώδη στάθμη (ground state), διεγείροντάς το σε μία εικονική στάθμη (virtual state). Στη
συνέχεια πριν το ηλεκτρόνιο προλάβει να αποδιεγερθεί αλληλεπιδρά με άλλο ένα φωτόνιο συχνότητας ω
διεγείροντάς το σε virtual state, ενέργειας διπλάσιας της πρώτης. Τελικά το ηλεκτρόνιο δεν έχει αρκετή
ενέργεια για να αποικίσει κάποια διεγερμένη κατάστασή του, και αποδιεγείρεται εκπέμποντας φωτόνιο
συχνότητας 2ω.

4

Κεφάλαιο 1: Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα Της Μη-Γραμμικής Μικροσκοπίας
Γενικά, διάφορα φαινόμενα που συμβαίνουν κατά τη διάδοση χαμηλής ροής
φωτονίων, όπως για παράδειγμα η διάθλαση ή η ανάκλαση, περιγράφονται συνήθως
με μια γραμμική σχέση μεταξύ της αρχικής και της τελικής έντασης του
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ένταση του
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου είναι πολύ υψηλή και η παραπάνω γραμμική σχέση παύει
να ισχύει. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα είναι ο νόμος του Hooke που περιγράφει την
δύναμη F που ασκεί ένα ελατήριο όταν παραμορφωθεί κατά Δχ σύμφωνα με τη
σχέση F=-kΔχ όπου k η σταθερά ελατηρίου[7]. Όμως η γραμμική αυτή εξάρτηση του
F με το Δχ παύει να ισχύει για μεγάλα Δχ, διότι αρχίζουν να εμφανίζονται και άλλες
μεγαλύτερες δυνάμεις του Δχ. Ανάλογα οπτικά μη-γραμμικά φαινόμενα συμβαίνουν
και στην περίπτωση ενός πολύ ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου κατά την
διέλευσή του μέσα από κάποιο υλικό. Ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά την
διέλευσή του από κάποιο σύνηθες υλικό ασκεί δυνάμεις στα ηλεκτρόνια των μορίων,
κυρίως των εξωτερικών στιβάδων, δημιουργώντας έτσι μια ηλεκτρική πόλωση στο
υλικό, μια συνολική διπολική ροπή ανά μονάδα όγκου δηλαδή, η οποία για μικρές
εντάσεις του πεδίου είναι ανάλογη αυτού. Στην περίπτωση ακόμα όπου το πεδίο είναι
χρονομεταβαλλόμενο η σχέση που θα συνδέει τα δύο μεγέθη, την πόλωση P(t) και το
πεδίο Ε(t), θα έχει την ακόλουθη μορφή:
P(t )    (1) E(t )

(1.5)

όπου η σταθερά χ(1) είναι γνωστή ως γραμμική ή πρώτης τάξης επιδεκτικότητα και
εο η ηλεκτρική διαπερατότητα στον κενό χώρο και για λόγους απλότητας θα τεθεί ίση
με τη μονάδα προς το παρόν.
Ωστόσο η παραπάνω σχέση για μεγάλες τιμές του πεδίου Ε, όπως και στην
περίπτωση του νόμου του Hooke, παύει να ισχύει ή καλύτερα παύει να είναι τόσο
καλή προσέγγιση της πραγματικότητας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να
συμπεριλάβουμε στους υπολογισμούς μας και τις μη-γραμμικές συνεισφορές του
πεδίου τις οποίες θεωρούσαμε αμελητέες μέχρι τώρα, όπως είναι λογικό, για μικρές
τιμές του πεδίου. Έτσι η (1.5) θα μετατραπεί στην ακόλουθη μορφή:

P(t )    (1) E(t )   (2) E 2 (t )   (3) E (3) (t )

(1.6)

όπου οι ποσότητες χ(2) και χ(3) είναι γνωστές ως δεύτερης και τρίτης τάξης μηγραμμικές επιδεκτικότητες αντίστοιχα.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι για λόγους απλότητας έχει
γίνει η θεώρηση για την (1.5) και την (1.6) ότι βρισκόμαστε σε 1 διάσταση και το
υλικό που εφαρμόζουμε το πεδίο είναι ομοιογενές (συνεχές). Αυτή η θεώρηση έχει ως
αποτέλεσμα οι ποσότητες P(t) και Ε(t) να είναι βαθμωτές και οι χ(1),χ(2),χ(3) να είναι
σταθερές. Στην περίπτωση που βρισκόμαστε στις 3 διαστάσεις τα P(t) και Ε(t)
μετατρέπονται σε διανύσματα στον τρισδιάστατο χώρο ενώ οι χ(1),χ(2),χ(3) σε
τανυστές τάξης αντίστοιχης των εκθετών τους. Αυτή η περίπτωση θα αναλυθεί
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λεπτομερώς στο επόμενο κεφάλαιο. Προς το παρόν για την συνέχεια αυτού του
υποκεφαλαίου θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στη 1 διάσταση.
Υποθέτουμε τώρα ότι εφαρμόζουμε στο υλικό ένα πεδίο της μορφής Ε(t)=E sin(ωt).
Αντικαθιστώντας αυτό το πεδίο στην (1.6) θα έχουμε την εξής επαγόμενη πόλωση:
P(t )   (1) E sin(t )   (2) E 2 sin (2) (t )  ...

(1.7)

όπου η παραπάνω σχέση, κρατώντας τους δύο πρώτους όρους, με τη χρήση γνωστής
τριγωνομετρικής ταυτότητας μπορεί να μετατραπεί στην ακόλουθη μορφή
P(t )   (1) E sin(t )   (2) E[(1  cos(2t ))] / 2

(1.8)

Παρατηρώντας τώρα την (1.8) βλέπουμε ότι αποτελείται από δύο όρους. Ο πρώτος
όρος είναι η γνωστή γραμμική απόκριση του υλικού στο εφαρμοζόμενο
χρονομεταβαλλόμενο πεδίο. Ο δεύτερος όρος, που έχει και το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον για εμάς τώρα, αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι μια
σταθερά, ονομάζεται οπτική ανόρθωση και δημιουργεί ένα σταθερό με το χρόνο
ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό του υλικού. Ωστόσο το δεύτερο μέρος είναι μια
χρονική αρμονική μεταβολή συχνότητας 2ω. Αυτή η αρμονική μεταβολή της
πόλωσης σημαίνει αρμονική επιτάχυνση ηλεκτρονίων παράγοντας έτσι τελικά ένα
ηλεκτρομαγνητικό κύμα συχνότητας διπλάσιας του αρχικού προσπίπτοντος κύματος.
Το παραπάνω φαινόμενο ονομάζεται γένεση δεύτερης αρμονικής και από ότι
φαίνεται από την (1.8) εξαρτάται από το τετράγωνο του πεδίου.
Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ένα μοντέλο που παρά την απλότητα και τις αδυναμίες
του κατάφερε να εξηγήσει με μεγάλη ακρίβεια το φαινόμενο της γένεσης δεύτερης
αρμονικής και να δώσει αρκετά καλές προσεγγίσεις της χ(2)[8,7].
Στα τέλη του 19ου αιώνα προτάθηκε το γραμμικό ατομικό μοντέλο Lorentz που
αντιμετωπίζει το άτομο ως έναν απλό αρμονικό ταλαντωτή. Σύμφωνα με το μοντέλο
αυτό, το ηλεκτρονιακό νέφος του ατόμου υπόκειται σε μια ηλεκτρική δύναμη που
ασκείται από τον ακίνητο θετικά φορτισμένο πυρήνα και η οποία το διατηρεί σε μια
κατάσταση ισορροπίας. Μπορούμε με άλλα λόγια να υποθέσουμε, όπως συμβαίνει σε
κάθε σταθερό μηχανικό σύστημα, την ύπαρξη μιας δύναμης επαναφοράς η οποία θα
επιστρέφει το σύστημα στην ισορροπία (Εικόνα 1.4).
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Εικόνα 1.4: Το άτομο σαν ένα σύστημα συζευγμένων ελατηρίων που ταλαντώνεται υπο την επίδραση
ενός πεδίου σύμφωνα με το μοντέλο Lorentz

Για μικρές μετατοπίσεις του ηλεκτρονιακού νέφους από την κατάσταση ισορροπίας,
η δύναμη επαναφοράς σχετίζεται γραμμικά με τη μετατόπιση, όπως ακριβώς
περιγράφεται από το νόμο του Hooke στη μηχανική. Για μεγαλύτερες μετατοπίσεις
όμως η γραμμικότητα αυτή χάνεται, με αποτέλεσμα την εμφάνιση μη-γραμμικών
όρων στη δύναμη επαναφοράς του ηλεκτρονιακού νέφους. Στην περίπτωση αυτή
μιλάμε πλέον για τη μη-γραμμική εκδοχή του μοντέλου. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι
μονοχρωματική πολωμένη κατά τον άξονα x Η/Μ ακτινοβολία συχνότητας ω
προσπίπτει πάνω σε ένα ισοτροπικό υλικό. Το χρονομεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο
της ακτινοβολίας θα αλληλεπιδράσει με το ηλεκτρονιακό νέφος των ατόμων του
μέσου, μέσω της δύναμης Lorentz

u
F  q( E   B)
c

(1.9)

με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να ταλαντώνεται γύρω από τον ακίνητο πυρήνα. Το
γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια το σχηματισμό διπολικής ροπής στο κάθε άτομο, η
οποία στη γραμμική περίπτωση θα μεταβάλλεται ημιτονοειδώς στο χρόνο με τη
συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Σύμφωνα με το μοντέλο θα δεχτούμε
επίσης ότι η ταχύτητα του επιταχυνόμενου ηλεκτρονιακού νέφους είναι πολύ
μικρότερη από εκείνη του φωτός και άρα το μαγνητικό πεδίο της ακτινοβολίας
αλληλεπιδρά απειροελάχιστα με αυτό. Συνεπώς μπορούμε να παραλείψουμε το
μαγνητικό όρο της δύναμης Lorentz στην περαιτέρω ανάλυσή μας. Ας μελετήσουμε
πρώτα την απλούστερη δυνατή μη-αρμονική περίπτωση, σύμφωνα με την οποία η
δύναμη επαναφοράς του ηλεκτρονιακού νέφους αποτελείται όχι μόνο από τον συνήθη
γραμμικό όρο αλλά και από έναν μη-γραμμικό όρο με εξάρτηση από το τετράγωνο
της μετατόπισης

Frestoring  m2 x  mkx 2
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όπου m η μάζα του ηλεκτρονίου, ωο η ιδιοσυχνότητα του συστήματος και k μια
θετική παράμετρος η οποία χαρακτηρίζει την ισχύ της μη-γραμμικότητας. Η
συνάρτηση της δυναμικής ενέργειας που αντιστοιχεί σε μια τέτοια δύναμη δίνεται
από τη σχέση

U ( x)    Frestor ing dx 

1
1
m2 x 2  mkx 3
2
3

(1.11)

Εδώ ο πρώτος όρος αντιστοιχεί στο αρμονικό δυναμικό ενώ ο δεύτερος όρος
αντιστοιχεί στη μη-γραμμική διόρθωση του. Επιπροσθέτως στην Εικόνα 1.5
παρουσιάζεται το παρόν μη-αρμονικό δυναμικό U(x) σε σύγκριση με το παραβολικό
δυναμικό.

Εικόνα 1.5 : Σύγκριση παραβολικού και μη αρμονικού (μη κεντροσυμμετρικού ) δυναμικού

Εύκολα παρατηρεί κάποιος από την Εικόνα 1.5 ότι η U(x) δεν είναι συμμετρική ως
προς τον άξονα των y. Τα μέσα που χαρακτηρίζονται από άτομα με τέτοια μορφή
δυναμικού επαναφοράς του ηλεκτρονιακού νέφους, ονομάζονται μη
κεντροσυμμετρικά μέσα. Ας γράψουμε στη συνέχεια την κλασσική εξίσωση κίνησης
του ηλεκτρονιακού νέφους για ένα τέτοιο μέσο που αλληλεπιδρά με την
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Παίρνοντας το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα έχουμε
ότι

m2 x  mkx2  2m x  eE(t )  mx

(1.12)

όπου οι δύο πρώτοι όροι αντιστοιχούν στη δύναμη επαναφοράς (1.10), ο τρίτος όρος
αντιστοιχεί σε μια δύναμη απόσβεσης, ανάλογης της ταχύτητας λόγω της
αλληλεπίδρασης του ατόμου – ταλαντωτή με γειτονικά άτομα, που οδηγεί τελικά σε
απώλεια της ενέργειάς του εντός του υλικού υπό μορφή θερμότητας, ενώ ο τέταρτος
όρος αποτελεί τη δύναμη Lorentz (1.9) εξαιτίας του ηλεκτρικού πεδίου της Η/Μ
ακτινοβολίας. Δεν υπάρχει γνωστή αναλυτική λύση για την (1.12) εφόσον το
ηλεκτρικό πεδίο E(t) περιγράφεται από ένα επίπεδο κύμα συχνότητας ω, δηλαδή ως
Ε(t)=Eoe-iωt. Ωστόσο, εάν θεωρήσουμε το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο αρκετά
ασθενές, ο μη-γραμμικός όρος της δύναμης επαναφοράς θα είναι πολύ μικρότερος
από τον αντίστοιχο γραμμικό, για κάθε μετατόπιση του ηλεκτρονιακού νέφους από τη
θέση ισορροπίας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η εξίσωση μπορεί να επιλυθεί μέσω
της θεωρίας διαταραχών, αντικαθιστώντας το E(t) με το γινόμενο λ∙E(t), όπου το λ
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αποτελεί μια παράμετρο η οποία εκτείνεται συνεχώς μεταξύ του μηδενός και της
μονάδας. Η παράμετρος αυτή χαρακτηρίζει την ισχύ της διαταραχής και στο τέλος
των υπολογισμών θα εξισωθεί με τη μονάδα. Στη συνέχεια αναζητούμε τη λύση της
εξίσωσης υπό μορφή δυναμοσειράς ως προς την παράμετρο λ.

x   x (1)   (2) x (2)   (3) x (3) ...

(1.13)

Αντικαθιστώντας την (1.13) στην (1.12) και απαιτώντας οι όροι που είναι ανάλογοι
του λ, λ2,λ3 κτλ. να την ικανοποιούν ξεχωριστά, φτάνουμε τελικά στις εξισώσεις για
τα x(1), x(2) που έχουν αναλυτική λύση.
x (1)  2 x (1)  2 x (1)  

eE (t )
 x (1) ~ e  it
m

x(2)  2 x(2)  2 x(2)  k ( x(1) )2  x(2) ~ ei 2t

(1.14)
(1.15)

Η steady state λύση (η λύση για t να τείνει στο άπειρο δηλαδή) στην (1.14)
φανερώνει ότι η πρώτη διόρθωση x(1) αντιστοιχεί σε συνάρτηση μετατόπισης και άρα
επιτάχυνσης του ηλεκτρονιακού νέφους με συχνότητα ω, ίση δηλαδή με τη
συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα την επανεκπομπή Η/Μ
ακτινοβολίας στην ίδια ακριβώς συχνότητα. Υψώνοντας τη λύση για το x(1) στο
τετράγωνο και αντικαθιστώντας στην (1.15) θα προκύψει ένας όρος διεγείρουσας
δύναμης στην εξίσωση ταλάντωσης, με συχνότητα 2ω. Αυτός ο όρος στη steady state
θα δώσει αντίστοιχα τη δεύτερη αρμονική. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι σε ένα μη
κεντροσυμμετρικό μέσο επιτρέπεται η παραγωγή όλων των αρμονικών συχνοτήτων,
τόσο άρτιων όσο και περιττών.
Ας δούμε τώρα τι συμβαίνει στην περίπτωση όπου η δύναμη επαναφοράς του
ηλεκτρονιακού νέφους έχει μη-γραμμικό κομμάτι, που είναι ανάλογο του κύβου της
μετατόπισης και χαρακτηρίζεται από θετική παράμετρο b που δείχνει την ισχύ της
μη-γραμμικότητας. Ο τύπος της δύναμης θα είναι τότε

Frestoring  m2 x  mbx3

(1.16)

ενώ η συνάρτηση δυναμικής ενέργειας που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη δύναμη
δίνεται από τη σχέση
U ( x)    Frestor ing dx 

1
1
m2 x 2  mbx 4
2
4

(1.17)

και είναι φανερό ότι πρόκειται για μια άρτια συνάρτηση με κατοπτρική συμμετρία ως
προς τον άξονα των y. Τα μέσα των οποίων τα άτομα διαθέτουν τέτοιο συμμετρικό
δυναμικό επαναφοράς ονομάζονται κεντροσυμμετρικά.
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Εικόνα 1.6 : Σύγκριση παραβολικού και μη αρμονικού κεντροσυμμετρικού δυναμικού

Στην Εικόνα 1.6 μπορούμε να δούμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης
δυναμικού U(x) που δίνεται από την (1.17) σε σχέση με το κλασσικό παραβολικό
δυναμικό. Παρόμοια, γράφοντας το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα για την περίπτωση
αυτή παίρνουμε τη διαφορική εξίσωση κίνησης για το ηλεκτρονιακού νέφος

m2 x  mbx2  2m x  eE(t )  mx

(1.18)

Η εφαρμογή της θεωρίας διαταραχών θα οδηγήσει ξανά σε ένα σύνολο εξισώσεων
για τα x(1) και x(2)

x (1)  2 x (1)  2 x (1) 

eE (t )
 x (1) ~ e  it
m

x(2)  2 x(2)  2 x(2)  0  x(2)  0

(1.19)
(1.20)

απ’ όπου κοιτώντας τις steady state λύσεις των δύο παραπάνω εξισώσεων μπορούμε
να συμπεράνουμε ότι η ακτινοβολία δεύτερης αρμονικής μηδενίζεται. Τούτο σημαίνει
ότι η γένεση δεύτερης αρμονικής λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο εντός μη
κεντροσυμμετρικών μέσων.
Οι αναλυτικές εξισώσεις του μοντέλου, σε συνδυασμό με ορισμένες παραδοχές
καθώς και κάποιες τυπικές τιμές για τις εμφανιζόμενες παραμέτρους, προβλέπουν
ικανοποιητικά την ηλεκτρική επιδεκτικότητα δεύτερης τάξης για μέσα όπως για
παράδειγμα το LiIO3 και το ΒΒΟ.
e3
 (2) 
 7  10 12 m / V
2 4 4
 o m o d
Material
Quartz
BBO
AgSbS3
KDP
LiIO3

χ(2)
0,6 10-12 m/V
4,4 10-12 m/V
16 10-12 m/V
0,9 10-12 m/V
11 10-12 m/V
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Όπου e το φορτίο του ηλεκτρονίου, εο η ηλεκτρική διαπερατότητα στο κενό, m η
μάζα του ηλεκτρονίου, ωo η συχνότητα συντονισμού του ατομικού συστήματος και d
το μέγεθος του ατόμου.

1.4 Παραγωγή SHG από βιολογικά μόρια[1]
Στην περίπτωση ενός βιολογικού μορίου κάνουμε μια πολύ απλή προσέγγιση και το
θεωρούμε ως μια μονοδιάστατη ράβδο, όπου το ηλεκτρονιακό νέφος μπορεί να
μετακινείται πάνω-κάτω στα άκρα της (Εικόνα 1.8). Το μόριο ως ηλεκτρικό δίπολο
(μόριο-δίπολο) μπορεί να είναι είτε συμμετρικό, είτε ασύμμετρο (Εικόνα 1.7).
Στην περίπτωση που το μόριο-δίπολο είναι συμμετρικό, άρα και η συνάρτηση της
δυναμικής του ενέργειας θα είναι συμμετρική, και όπως φάνηκε στο προηγούμενο
υποκεφάλαιο δεν θα έχουμε παραγωγή δεύτερης αρμονικής. Κάτι τέτοιο γίνεται και
ποιοτικά αντιληπτό αν σκεφτεί κανείς ότι επειδή το μόριο-δίπολο είναι συμμετρικό η
επαγόμενη ταλάντωση του ηλεκτρονιακού νέφους είναι με τη σειρά της συμμετρική
και δημιουργεί Η/Μ πεδίο ίδιας συχνότητας ω με το εφαρμοζόμενο (Εικόνα 1.8α).
Αυτού του είδους η ακτινοβολία οφείλεται στην επονομαζόμενη σκέδαση
Rayleigh[9].

Εικόνα 1.7: α) Η κατανομή φορτίου λόγω των ηλεκτρονίων του μορίου (-), είναι συμμετρική με την
κατανομή του φορτίου λόγω των πυρήνων (+). β) Μη συμμετρική κατανομή του ηλεκτρονιακού νέφους.

Στην περίπτωση που το μόριο-δίπολο έχει ασυμμετρία στην κατανομή του φορτίου
θα υπάρχει στην μια άκρη του περίσσια φορτίου και στην άλλη άκρη έλλειμα,
δημιουργώντας έτσι έναν δότη (Δ) και έναν αποδέκτη (Α) ηλεκτρονίων, αντίστοιχα.
Με αυτό τον τρόπο υπάρχει προτίμηση της ηλεκτρονιακής κίνησης στην κατεύθυνση
από τον δότη στον αποδέκτη (Δ→Α). Αυτή η μη συμμετρική κίνηση (ή για την
ακρίβεια η επιτάχυνσή της) δημιουργεί επιπλέον όρους συχνότητας στο Η/Μ πεδίο
(Εικόνα 1.8β). Έτσι, εκτός από τη θεμελιώδη συχνότητα ω η σκεδαζόμενη
ακτινοβολία περιέχει επιπλέον μη-γραμμικά στοιχεία στις συχνότητες 0 και 2ω. Το
στοιχείο μηδενικής συχνότητας ονομάζεται όπως είδαμε στο προηγούμενο
υποκεφάλαιο οπτική ανόρθωση, ενώ το στοιχείο συχνότητας 2ω ονομάζεται HRS.
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Εικόνα 1.8: α) Όταν το συμμετρικό μόριο-δίπολο διεγερθεί με ακτινοβολία συχνότητας ω, η
προκαλούμενη ηλεκτρονιακή κίνηση προκαλεί σκέδαση Rayleigh στην ίδια συχνότητα ω. β) Η
ηλεκτρονιακή κίνηση σε ένα μη συμμετρικό μόριο-δίπολο προκαλεί σκέδαση στις συχνότητες ω και 2ω. Η
δεύτερη ονομάζεται υπέρ-Rayleigh σκέδαση (HRS).

Στη συνέχεια θεωρούμε δύο μη συμμετρικά μόρια τα όποια βρίσκονται πολύ κοντά
μεταξύ τους και σε απόσταση d πολύ μικρότερη από το μήκος κύματος της
προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Επιπλέον, θεωρούμε ότι οι άξονές τους είναι
παράλληλοι και ότι ο προσανατολισμός τους (Δ→Α) «δείχνει» την ίδια παράλληλη
διεύθυνση. Όταν λοιπόν σε αυτό το ζευγάρι μορίων προσπέσει Η/Μ ακτινοβολία οι
αντίστοιχες κινήσεις των ηλεκτρονίων που «ακολουθούν» το πεδίο θα είναι ίδιες, και
η επακόλουθη HRS από το κάθε ένα μόριο-δίπολο θα είναι σε φάση με το άλλο
συμβάλλοντας ενισχυτικά (Εικόνα 1.9α). Εφόσον έχουμε ενισχυτική συμβολή, το
πλάτος της έντασης της ΗRS θα διπλασιαστεί που σημαίνει ότι η συνολική ισχύς
HRS θα είναι το τετράγωνο της ισχύος που παράγεται από ένα μόριο-δίπολο.

Εικόνα 1.9: HRS από δύο μόρια–δίπολα που είναι τοποθετημένα το ένα κοντά στο άλλο. α) Εάν τα μόρια
«δείχνουν» στην ίδια κατεύθυνση, είναι σε φάση και συμβάλουν ενισχυτικά. β) Εάν τα μόρια-δίπολα είναι
διατεταγμένα αντιπαράλληλα, η HRS τους είναι εκτός φάσης και εξουδετερώνεται.
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Αντίθετα, στην περίπτωση όπου τα δύο μόρια είναι προσανατολισμένα
αντιπαράλληλα, τα μη συμμετρικά στοιχεία στις ηλεκτρονιακές κινήσεις είναι
αντίθετα το ένα σε σχέση με το άλλο, που σημαίνει ότι τα αντίστοιχα πλάτη της
επαγόμενης ακτινοβολίας είναι εκτός φάσης και συμβάλουν καταστρεπτικά με
αποτέλεσμα να αλληλοεξουδετερώνονται ακριβώς (Εικόνα 1.9β). Δηλαδή, η HRS
που παράγεται από δύο αντιπαράλληλα μόρια-δίπολα είναι μηδέν! Επιπρόσθετα, έχει
βρεθεί εμπειρικά σε βιολογικά δείγματα ότι όταν δύο αντιπαράλληλα διατεταγμένα
μόρια βρίσκονται σε απόσταση d < λ/10, δεν παράγουν ανιχνεύσιμο σήμα[5,10].
Στην πράξη κάποιος ενδιαφέρεται να εξετάσει την HRS από ένα πληθυσμό μορίων.
Θεωρούμε λοιπόν ότι σε ένα υλικό υπάρχουν Ν τυχαία διατεταγμένα μόρια-δίπολα
(Εικόνα 1.10α) με τέτοιο τρόπο, ώστε οι προσανατολισμοί τους να είναι σε τυχαίες
διευθύνσεις. Επομένως, κατά την ακτινοβόληση η συνεισφορά HRS του κάθε μορίου
στο συνολικά σκεδαζόμενο σήμα θα γίνεται σε τυχαία φάση. Τότε λέμε ότι ο
πληθυσμός των μορίων παράγει HRS ασύμφωνα, με αποτέλεσμα η συνολική ισχύς
HRS που παράγεται να είναι γραμμικά ανάλογη με τον αριθμό των μορίων που
εκπέμπουν (PHRS ∝ N).

Εικόνα 1.10: HRS από πληθυσμό Ν μορίων. α) Τα μόρια είναι τυχαία προσανατολισμένα και σκεδάζουν
ασύμφωνα, με αποτέλεσμα η ισχύς HRS είναι γραμμικά ανάλογη του αριθμού των μορίων (PHRS
β) Τα μόρια είναι ομοιόμορφα διατεταγμένα και σκεδάζουν σύμφωνα, με αποτέλεσμα SHG. To σήμα
SHG διαδίδεται σε καθορισμένη διεύθυνση και η ισχύς του εξαρτάται με το τετράγωνο του αριθμού των
μορίων (PSHG N2)

Στην αντίθετη περίπτωση, που τα μόρια-δίπολα του υλικού είναι με τέτοιο τρόπο
διατεταγμένα ώστε να είναι ευθυγραμμισμένα κατά μήκος μιας κοινής κατεύθυνσης
(Εικόνα 1.10β), οι φάσεις των ξεχωριστών συνεισφορών HRS από κάθε ένα μόριοδίπολο δεν είναι πλέον τυχαίες αλλά καθορίζονται από τη φάση του προσπίπτοντος
πεδίου. Σε αυτή την περίπτωση η HRS παράγεται σε συμφωνία, με αποτέλεσμα τα
συνεργατικά φαινόμενα αλληλεπίδρασης να παίζουν πλέον σημαντικό ρόλο στον
καθορισμό των συνολικών οπτικών ιδιοτήτων του υλικού.
Το παραγόμενο σύμφωνο σήμα HRS από έναν προσανατολισμένο πληθυσμό μορίων
καλείται πλέον σήμα SHG, ενώ ο όρος HRS διατηρείται για την περίπτωση όπου τα
μόρια δεν είναι προσανατολισμένα. Η διαφοροποίηση μεταξύ της SHG και της HRS
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είναι αξιοσημείωτη. Επειδή η SHG είναι σύμφωνη διαδικασία, η συνολική ισχύς της
είναι ανάλογη με το τετράγωνο του πληθυσμού των μορίων (PSHG N2).
Τέλος αξίζει να τονίσουμε πάλι ότι στην δεύτερη αρμονική δεν έχουμε απορρόφηση
φωτονίων. Το υλικό παίζει απλά το ρόλο του μέσου στο οποίο δύο φωτόνια
συνδυάζονται δημιουργώντας έτσι ένα φωτόνιο διπλάσιας ενέργειας. Συνεπώς, σε
αντίθεση με τον TPEF στη SHG δεν έχουμε εναπόθεση ενέργειας στο δείγμα, οπότε
δίκαια η SHG θεωρείται ως μια από τις λιγότερο επεμβατικές μορφές μικροσκοπίας,
κατάλληλη για εφαρμογή σε ζωντανούς οργανισμούς.

1.5 Σύγκριση Γραμμικής και Μη-Γραμμικής Μικροσκοπίας
Όπως είναι φανερό από τα προηγούμενα υποκεφάλαια η κύρια διαφορά των
γραμμικών και μη-γραμμικών φαινομένων στην οπτική είναι η γραμμική και η μηγραμμική εξάρτηση αντίστοιχα της ισχύος της παρατηρούμενης ακτινοβολίας σε
σχέση με την ένταση της ακτινοβολίας διέγερσης (1.3,1.4). Σε αυτή την περίπτωση το
παραγόμενο σήμα φθίνει πολύ γρήγορα εκτός εστιακού κέντρου με αποτέλεσμα την
αύξηση της διακριτικής ικανότητας του συστήματος τόσο στο x-y επίπεδο αλλά
κυρίως στον κατακόρυφο άξονα z, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.11.

Εικόνα 1.11: α) Φωτογραφία μονοφωτονικής διέγερσης της fluorescein από εστιασμένη (NA = 0.16)
δέσμη (488nm) συνεχούς LASER. Η διέγερση εκτείνεται πάνω και κάτω από το εστιακό επίπεδο (focal
plane). β) Διφωτονική διέγερση της fluorescein με εστιασμένη (NA = 0.16) δέσμη fs LASER (960nm). Η
περιοχή διέγερσης περιορίζεται στο εστιακό επίπεδο

Επιπλέον, λόγω αυτού του μικρού όγκου μειώνονται τα φαινόμενα φωτοτοξικότητας.
Επίσης επειδή στη μη-γραμμική μικροσκοπία χρησιμοποιούμε ακτινοβολία διέγερσης
στο υπέρυθρο έχουμε μεγάλο βάθος διείσδυσης στο δείγμα. Άλλο ένα θετικό είναι ότι
η ακτινοβολία διέγερσης είναι φασματικά πολύ μακριά από την ακτινοβολία
εκπομπής, συνεπώς επιτυγχάνεται καλύτερος διαχωρισμός τους κατά την ανίχνευση,
με αποτέλεσμα την αύξηση του contrast.
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Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω δίνει τη δυνατότητα στη μη-γραμμική
μικροσκοπία να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο επεμβατική στο δείγμα με αποτέλεσμα
την επιτυχή λήψη τρισδιάστατων εικόνων υψηλής ευκρίνειας, in-vivo
Τέλος, όπως αναφέραμε και παραπάνω, οι διαφορές στην μικροσκοπία SHG σε σχέση
με την TPEF είναι πως στην SHG δεν έχουμε καθόλου απορρόφηση ακτινοβολίας
αλλά μη-γραμμική σκέδαση καθιστώντας έτσι τη μικροσκοπία SHG ως μια από τις
λιγότερο επεμβατικές μεθόδους οπτικής μικροσκοπίας υψηλής ανάλυσης στις μέρες
μας. Επιπλέον, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο επειδή η SHG είναι ευαίσθητη
στην πόλωση της διεγείρουσας ακτινοβολίας, μπορεί να δώσει πολύτιμες
ποσοτικοποιημένες ενδογενείς πληροφορίες για την σύσταση του δείγματος, χωρίς
την χρήση εξωγενών χρώσεων ή επεξεργασία του δείγματος.
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Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί η θεωρία της PSHG και πως μπορεί να εφαρμοστεί
ώστε να πάρουμε ποσοτικοποιήμενη πληροφορία σε μοριακό επίπεδο από το δείγμα
μας.
2.1 Μακροσκοπική Περιγραφή της PSHG[11,8]
Στο προηγούμενο κεφάλαιο και συγκεκριμένα στο υποκεφάλαιο 1.3 είδαμε πως, για
ισχυρό πεδίο, η πόλωση που επάγεται στο υλικό μπορεί να έχει και μη γραμμική
εξάρτηση από αυτό, σύμφωνα με τη (1.6)

P(t )    (1) E(t )   (2) E 2 (t )   (3) E (3) (t )
όπου χ(2) και
αντίστοιχα.

(1.6)

χ(3) οι μη γραμμικές επιδεκτικότητες δεύτερης και τρίτης τάξης

Στην πιο γενική περίπτωση δράσης δύο ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με
καθορισμένες συχνότητες ω1 και ω2 και πλάτη ηλεκτρικού πεδίου ταλάντωσης Ε(ω1)
και Ε(ω2) αντίστοιχα, η μη γραμμική πόλωση P δεύτερης τάξης που επάγεται δίνεται
από τη σχέση
ijk

ijk

n

m

(2)
P(
i ω1  ω2 )   χ inm ( ω1  ω2 ,ω1 ,ω2 )  Εn ( ω1 )Εm ( ω2 )

(2.1)

ορίζοντας έτσι τα 27 στοιχεία του τανυστή χ(2) όπου τα ijk αναφέρονται σε
καρτεσιανές συνιστώσες.

ijk(2)

 xxx
  yxx
 zxx

xyy

xzz

xyz

xzy

xxz

xzx

xxy

yyy

yzz

yyz

yzy

yxz

yzx

yxy

zyy

zzz

zyz

zzy

zxz

zzx

zxy

xyx 
yyx 
zyx 

(2.2)

Στην περίπτωση της SHG έχουμε ω1=ω2=ω και από ότι είναι φανερό από την (2.1) οι
δείκτες n,m μπορούν να εναλλαχθούν μεταξύ τους χωρίς να προκληθεί κάποια
αλλαγή, δηλαδή με άλλα λόγια ισχύει χinm(2)=χimn(2). Αυτή η συμμετρία εναλλαγής των
δεικτών ονομάζεται permutation symmetry.
Υποθέτοντας τώρα ότι τα μόρια-δίπολα που παράγουν την SHG στο βιολογικό δείγμα
διατάσσονται με μια εξαγωνική συμμετρία τότε ο τανυστής χ(2) παίρνει την ακόλουθη
μορφή

 ijk(2)

 0
  0
 zxx

0

0

xyz

xzy

0

0

xxz

0

zzz  zxy

0

zxx

όπου ισχύει ότι
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xxz

xzx

 xyz  xzy
0

0

0
xzx 0 
zxy 0 
0

(2.3)
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xyz   yxz, xzy   yzx, xzx  yxy, xxz  yyz , zxx  zyy, zzz , zxy   zyz
Εκμεταλλευόμενοι τώρα την permutation symmetry εισάγουμε ένα νέο συμβολισμό
για τα στοιχεία του χ(2)

x 1

11  1

23  32  4

y2

l : 22  2

31  13  5

z3

il(2)

33  3 12  21  6
 0

 0

d
 31

0

0

d14

d15

0

0

d15

d14

d31 d33

0

0

0


0


0 

(2.4)

όπου

d il   (2) il 2

(2.5)

Επιπρόσθετα όταν δεν υπάρχουν απώλειες εντός του υλικού ισχύει άλλη μια
συμμετρία για τον τανυστη χ(2) γνωστή ως Kleinman’s symmetry. Βάση αυτής της
συμμετρίας τα στοιχεία που έχουν τους ίδιους δείκτες (σύμφωνα με τον αρχικό
συμβολισμό των τριών δεικτών), σε οποιαδήποτε σειρά, ισούνται μεταξύ τους.
Τα σύνηθες βιολογικά υλικά δεν απορροφούν στην περιοχή του υπέρυθρου όποτε η
(2)
(2)
  311
Kleinman’s symmetry ισχύει. Έτσι θα έχουμε ότι 131
, και σύμφωνα με τον
καινούργιο συμβολισμό των δύο δεικτών και της σχέσης (2.5) έχουμε ότι d15  d31 .
Για τον ίδιο λόγο θα ισχύει και ότι d14  d36 όπου από ότι φαίνεται και από την (2.4)
για εξαγωνική συμμετρία έχουμε d36  0 . Τέλος στην περίπτωση που ισχύει η
Kleinman’s symmetry, ο ίδιος τανυστής (2.4) περιγράφει και την κυλινδρική
συμμετρία[12,13].
Συνδυάζοντας τώρα την (2.1) για ω1=ω2=ω και την (2.4) έχουμε:
 x x 
   
2
 y y 
 Px 
Px2 ~ 2d15 x z
  

z z
 2 
(2)
Py2 ~ 2d15 y y
 Py  ~  il  2   
 y z
 Pz2 
Pz2 ~ 4 (d 31x x  d 31y y  d 33 z z )


 2   
 x z 
 2  
 x y

(2.6)

Ωστόσο όλη η παραπάνω ανάλυση υποθέτει ότι στο σύστημα συντεταγμένων που
εργαστήκαμε, ο άξονας κυλινδρικής ή εξαγωνικής συμμετρίας των μορίων ταυτίζεται
με τον άξονα των Ζ. Όμως στο δικό μας σύστημα συντεταγμένων, το σύστημα
συντεταγμένων του εργαστηρίου, ο άξονας συμμετρίας των μορίων μπορεί να
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σχηματίζει τυχαία γωνία δ με των άξονα των Ζ. Για αυτό τον λόγο θα πρέπει να
προβάλουμε το εφαρμοζόμενο πεδίο στο σύστημα συντεταγμένων του μορίου, έτσι
ώστε να υπολογίσουμε σωστά τις συνιστώσες του, που αναφέρει η (2.6).
Έστω ότι το σύστημα συντεταγμένων του εργαστηρίου ορίζεται από τους άξονες ΧΥ-Ζ. Έστω ακόμα ότι η διεύθυνση διάδοσης του πεδίου διέγερσης συμπίπτει με τον
άξονα των Ζ και ότι η πόλωση του πεδίου μπορεί να περιστρέφεται στο επίπεδο Χ-Υ
κατά μια γωνία α μετρούμενη από τον άξονα των Χ. Έτσι σε αυτό το σύστημα
συντεταγμένων το πεδίο θα έχει την ακόλουθη μορφή:






E  Eo (cos(a) X  sin( ) Y ) exp[kZ  t ]

(2.7)

Έστω ακόμα το σύστημα συντεταγμένων του μορίου που ορίζεται από τους άξονες xy-z με τoν άξονα z να ταυτίζεται όπως αναφέραμε με τον άξονα συμμετρίας του
μορίου και να σχηματίζει γωνία δ με τoν Ζ, τον άξονα των y να είναι στο επίπεδο XY και τον άξονα των x να σχηματίζει γωνία φ[11] με τον άξονα X. Και τα δύο
συστήματα συντεταγμένων φαίνονται στην Εικόνα 2.1

Εικόνα 2.1: Απεικόνιση των συστημάτων αναφοράς εργαστηρίου και μορίου

Αμέσως παρακάτω φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο προβάλλονται οι συντεταγμένες
του εργαστηρίου στις συντεταγμένες του μορίου




X

cos

cos

x

sin

y

sin

cos

z





Y

cos

sin

x

cos

y

sin

sin

z




 Z   sin  x  cos  z


(2.8)

Έτσι σύμφωνα με την (2.8) το πεδίο μπορεί να εκφραστεί στις καινούργιες
συντεταγμένες ως εξής:
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E  E0 [cos  cos(   ) x  sin(   ) y  sin  cos(   ) z ]

(2.9)

Με βάση τώρα την (2.9) ξανά εκφράζουμε την (2.6)
 Px2 ~ E02 2d15 cos 2 (   ) cos  sin  

2
2
 Py ~ E0 d15 sin 2(   ) sin  
 2
2
2
2
2
2
2
 Pz ~ E0 d 31[sin (   )  cos (   ) cos  ]  d 33 cos (   ) sin  ]

(2.10)

Προκειμένου όμως να μετρήσουμε το παραγόμενο σήμα της δεύτερης αρμονικής,
πρέπει να εκφράσουμε την επαγόμενη πόλωση στο σύστημα συντεταγμένων του
εργαστηρίου. Έτσι χρησιμοποιώντας με αντίστροφο τρόπο την (2.8) έχουμε για την
πόλωση










P  Px2 (cos  cos  X  cos  sin  Y  sin  Z )  Py2 ( sin  X  cos  Y )




(2.11)



 Pz2 (sin  cos  X  sin  sin  Y  cos  Z )
Έτσι, το πεδίο δεύτερης αρμονικής που παράγεται δίνεται από την παρακάτω σχέση:


2





E rad  PX2 X  PY2 Y  ( Px2 cos  cos   Py2 sin   Pz2 sin  cos  ) X 
2
x

(P

2
y

cos  sin   P

2
z



(2.12)

cos   P sin  sin  ) Y

οπότε η συνολική παραγόμενη ένταση δεύτερης αρμονικής που θα φτάσει στον
ανιχνευτή, οπότε και μετρήσουμε, θα είναι ανάλογη του τετραγώνου του μέτρου του
παραπάνω παραγόμενου πεδίου και θα δίνεται από τη σχέση:
2 2

I 2 ~ E rad

 ( Px2 ) 2 cos 2   ( Py2 ) 2  ( Pz2 ) 2 sin 2   2 Px2 Pz2 cos  sin 
2
x

=[ P

2
z

cos   P

2 2
y

sin  ]  ( P )
2

(2.13)

Αντικαθιστώντας ακόμα την (2.12) στην (2.13) έχουμε τελικά ότι:
I 2 ~ d152 E04 sin 2  {sin 2 2(   )  [

d31 2
d
d
sin (   )  ( 33 sin 2   (2  31 ) cos 2  ) cos 2 (   )]2 }
d15
d15
d15

(2.14)
Η (2.14) μπορεί να ξαναγραφτεί στην ακόλουθη πιο συμπαγή μορφή

I 2 ~  sin 2 2(   )  [ sin 2 (   )   cos2 (   )]2 }

(2.15)

  d152 E04 sin 2 

(2.16)

όπου

19

Κεφάλαιο 2: Θεωρία της μικροσκοπίας γένεσης δεύτερης αρμονικής εξαρτώμενη από
την πόλωση (PSHG)

  d31 d15


d 33
d15



sin 2    2 



(2.17)

d31 

2
 cos 
d15 

(2.18)

Συνήθως ο άξονας συμμετρίας του δείγματος βρίσκεται στο επίπεδο X-Y οπότε
δ=π/2, άρα εάν υποθέσουμε ότι ισχύει η Kleinmans symmetry (d31=d15=>Α=1) η
μόνη ελεύθερη παράμετρος είναι το πηλίκο d33/d15 (η παράμετρος Β είναι γνωστή και
ως Anisotropy Parameter του υλικού) και η γωνία φ, τα οποία θα προσδιοριστούν στη
συνέχεια μέσα από τα πειραματικά δεδομένα.

2.2 Μικροσκοπική προσέγγιση της PSHG
Στο προηγούμενο υποκεφάλαιο έγινε μια εκτενής μακροσκοπική προσέγγιση της
PSHG, η οποία χρησιμοποιείται π.χ. για την περιγραφή παραγωγής SHG από μηγραμμικούς κρυστάλλους. Προκειμένου όμως να καταφέρουμε να πάρουμε
πληροφορίες σε μοριακό επίπεδο σε αυτό το υποκεφάλαιο θα παρουσιάσουμε την
μικροσκοπική προσέγγιση της PSHG.
Η μη γραμμική επιδεκτικότητα  ijk(2) , μπορεί να γραφτεί συναρτήσει της
μικροσκοπικής υπερπολωσιμότητας βIJK του κάθε συνεισφερόμενου μορίου-διπόλου
που είδαμε στο υποκεφάλαιο(1.4), στη μορφή  ijk(2) =N<βIJK>ijk, όπου i,j,k οι
συνιστώσες στο μακροσκοπικό σύστημα αναφοράς του μορίου και I,J,K οι
συνιστώσες στο μικροσκοπικό σύστημα αναφοράς των επιμέρους μορίων[14]. Τέλος
με Ν συμβολίζεται η πυκνότητα των μορίων που συνεισφέρουν στο σήμα SHG και οι
αγκύλες < > δηλώνουν τον προσανατολιστικό μέσο των διευθύνσεων των μορίων στο
χώρο.
Ο τρόπος που συνδέονται αυτά τα δύο συστήματα αναφοράς είναι μέσω της στρέψης
των αξόνων του ενός σε σχέση με το άλλο. Πιο συγκεκριμένα, η μετάβαση από το
μακροσκοπικό σύστημα αναφοράς στο μικροσκοπικό γίνεται μέσω του παρακάτω
πίνακα στροφής (όπου ψ,φ,θ ονομάζονται γωνίες Euler και είναι οι γωνίες που έχουν
στραφεί οι άξονες του ενός συστήματος αναφοράς σε σχέση με το άλλο).

 cos  cos  cos  sin  sin

t    cos  cos  sin  sin  cos

sin  cos 


cos  sin  cos  cos  sin
 cos  sin  sin  cos  cos
sin  sin 

 sin  cos 

sin  sin 

cos 


Υποθέτουμε τώρα ότι τα επιμέρους μόρια χαρακτηρίζονται μόνο από μία αξονική
υπερπολωσιμότητα βΖΖΖ (όπως είδαμε στο υποκεφάλαιο(1.4) για τα 1-D μόριαδίπολα). Αυτή η παραδοχή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για να περιγράψει
αρκετά ικανοποιητικά διάφορες χρωστικές που χρησιμοποιούνται ως δείκτες
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επισήμανσης, συστατικά ιστών και πολυμερή υδατανθράκων[14]. Σε αυτή την
περίπτωση ο πίνακας στροφής έχει τη μορφή:

tiZ  sin  cos ,sin  sin ,cos 

(2.19)

Επειδή τα μόρια υπόκεινται σε αζιμουθιακή συμμετρία, ο στατιστικός μέσος όρος του
βΖΖΖ, για τις διάφορες κατευθύνσεις, θα είναι ανεξάρτητος από την γωνία ψ και θα
δίνεται από την παρακάτω σχέση

 ZZZ



ijk

   ZZZ tiZ t jZ tkZ G  ,  sin  d
0

(2.20)

Όπου G(,θ) συνάρτηση συγκέντρωσης των μορίων-διπόλων για τις διάφορες
διευθύνσεις στο χώρο. Στην περίπτωση κυλινδρικής συμμετρίας, η G(,θ) δεν
εξαρτάται πλέον από τη γωνία φ και χρησιμοποιώντας την (2.19) και την (2.20)
μπορούμε να υπολογίσουμε τα εξής:
 ZZZ

π

xxz

   ZZZ t xZ t xZ t zZ G   sin  d
0

  ZZZ
 ZZZ

1
sin 2  cos
2

(2.21)

π

zzz

   ZZZ t zZ t zZ t zZ G   sin  d
0

  ZZZ cos3 

(2.22)

και μέσα από τις δύο παραπάνω εξισώσεις μπορούμε να υπολογίσουμε τα μόνα
ανεξάρτητα και μη μηδενικά στοιχεία του τανυστή χ(2)
1
2

1
2

   N    sin 2 ( ) cos( )  N   ( cos( )    cos3 ( ) )

(2.23)

   N    cos3 ( ) 

(2.24)

Όπου οι αγκύλες δηλώνουν πάλι τoν μέσω όρο στις διάφορες διευθύνσεις ως εξής:


cos  
n

 cos
0

n

 G ( ) sin  d
(2.25)



 G( ) sin  d
0

Τέλος, στην περίπτωση τώρα όπου η G(θ) έχει μη μηδενικές τιμές μόνο για μια στενή
περιοχή γύρω από μια γωνία θe, γεγονός που συμβαίνει τις περισσότερες φορές
εφόσον έχουμε υποθέσει ότι τα επιμέρους μόρια-δίπολα χαρακτηρίζονται από μια
αξονική υπερπολωσιμότητα, τότε ισχύει όπως φαίνεται από την (2.25) η προσέγγιση
<cosn(θ)>≈cos(θe) [15]. Η γωνία θe ονομάζεται και ενεργός διεύθυνση της SHG
(effective orientation SHG) και μας δείχνει την γωνία ως προς τον άξονα των z από
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την οποία παίρνουμε το μεγαλύτερο μέρος του σήματος SHG. Ακόμα στην
περίπτωση που ισχύει η παραπάνω προσέγγιση ισχύει ότι θe=θο, όπου θο η γωνία που
σχηματίζει ο άξονας Z που έχουμε ταυτίσει με τον άξονα της υπερπολωσιμότητας
των επιμέρους μορίων σε σχέση με τον άξονα των z που έχουμε ταυτίσει με τον
άξονα της εξαγωνικής συμμετρίας του διατάσσονται τα μόρια. Συνδυάζοντας τώρα
την (2.23), την (2.24), την προσέγγιση <cosn(θ)>≈cos(θe) και ότι dijk=1/2 χijk έχουμε

d 33 / d15
 cos 2 ( e )
2  d 33 / d15

(2.26)

Υπολογίζοντας τώρα το λόγο d33 / d15 μέσα από την (2.15) και τις πειραματικές μας
μετρήσεις, μπορούμε να βρούμε μια τιμή για την θe, παίρνοντας έτσι πληροφορία σε
μοριακό πια επίπεδο για το υπό εξέταση δείγμα. H ενεργός διεύθυνση της SHG (θe),
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ταυτίζεται με την γωνία της έλικας (γνωστή και ως
helical pitch angle) που υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση

tan( e ) 

2 R
P

(2.27)

όπου R η ακτίνα της έλικας και P το βήμα της.

Εικόνα 2.2: Σχηματική απεικόνιση της ακτίνας R της έλικας, του βήματός της P και της ενεργούς
διεύθυνσής της θe.

Στη συνέχεια μπορούμε να συγκρίνουμε την πειραματική τιμή που έδωσε η (2.26)
για τη γωνία της έλικας με άλλες πειραματικές τεχνικές, όπως για παράδειγμα με
χρήση περίθλασης ακτίνων-Χ[16].
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Ο βιολογικός οργανισμός που μελετήθηκε σε αυτή την εργασία, προκειμένου να
εφαρμοστεί η θεωρία της PSHG που αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο σε
βιολογικά δείγματα, ήταν ο νηματοειδής Caenorhabditis elegans (C. elegans). Για το
λόγο αυτό στο υποκεφάλαιο 3.1 θα γίνει μια συνοπτική παρουσίασή του, ενώ στο
υποκεφάλαιο 3.2 θα αναλυθεί η ανατομία των body wall muscle, εφόσον αυτή ήταν η
υπό εξέταση περιοχή των πειραμάτων μας. Στη συνέχεια ακολουθεί το υποκεφάλαιο
3.3 όπου αναφέρονται κάποιες επιπτώσεις της γήρανσης στους μύες. Τέλος στο
υποκεφάλαιο 3.4 θα παρουσιαστεί η προετοιμασία των δείγματων μας, η οποία έγινε
από τον υποψήφιο διδάκτωρ Νίκο Χαρμπίλα .
3.1 Γενικές Πληροφορίες για το C. elegans και η Χρησιμότητά του
Ο νηματώδης C. elegans είναι ένας μικρός (περίπου 1 mm σε μήκος με μέγιστη
διάμετρο 80 μm) και διάφανος, μη παρασιτικός οργανισμός που ζει στο χώμα. Είναι
ερμαφρόδιτος με κύκλο ζωής 2,5 ημέρες στους 25 °C και με μέσο όρο ηλικίας 13
περίπου ημέρες. Ακόμα, αυτός ο οργανισμός είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός σε συνθήκες
όπως υψηλές θερμοκρασίες και έλλειψης τροφής, δίνοντάς μας έτσι την δυνατότητα
παρατήρησής του για μεγάλο χρονικό διάστημα[17].

Εικόνα 3.1: Απεικόνιση νηματώδους C. elegans μέσω DIC (Differential interference contrast)
microscope

Η χρήση του C. elegans ως οργανισμό μοντέλο προσφέρει πολλά και σημαντικά
πλεονεκτήματα. Πρώτον είναι δυνατή η μεγάλης κλίμακας αναπαραγωγή σε σύντομο
χρονικό διάστημα λόγω του μικρού κύκλου ζωής του. Επίσης η απλότητα του
αναπαραγωγικού του κύκλου επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή γενετικών αναλύσεων.
Το μικρό του μέγεθος βοηθά στην εύκολη παρατήρηση των κυττάρων του με
ηλεκτρονική ή άλλου είδους μικροσκοπία. Τέλος, ιδιαίτερα θετικός παράγοντας είναι
η «σταθερότητα» στην ανάπτυξη σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Ο C. elegans είναι
από τους πρώτους οργανισμούς για τον οποίο έχει επιτευχθεί ο καθορισμός της
πλήρους σειράς των κυτταρικών διαιρέσεων που οδηγούν από το ένα κύτταρο
(γονιμοποιημένο ωάριο) έως τα 959 του ενήλικου ατόμου[18]. Η έρευνα με την
χρήση C. elegans διευκολύνεται όμως και από το γεγονός ότι ο οργανισμός αυτός
είναι πολύ καλά μελετημένος σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο. Το απλό σωματικό
πρότυπο, η διαφάνεια των εμβρύων και της επιδερμίδας και το σχεδόν σταθερό
αναπτυξιακό πρόγραμμα αυτού του νηματώδους διευκολύνει το λεπτομερή
φυσιολογικό και ανατομικό χαρακτηρισμό του ζώου. Όλα τα κύτταρα του έχουν
χαρακτηριστεί και υπάρχει πλήρες διάγραμμα των συνδέσεων των 302 νευρώνων
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του. Ερευνητές χρησιμοποιούν τα δεδομένα για το γονιδίωμά του ώστε να
«παράγουν» με γονιδιακές μεταλλάξεις, με την μέθοδο της «αντίστροφης γενετικής»,
το συγκεκριμένο γένος που τους ενδιαφέρει και να απομονώνουν μεταλλαγμένα
στελέχη με συγκεκριμένο φαινότυπο[19,20]. Η μοριακή βιολογία του C. elegans
επιτρέπει την γρήγορη άντληση μεγάλου όγκου πληροφοριών σχετικά με τις
δραστηριότητες των γονιδίων in-vivo. Ένα τέτοιο παράδειγμα γονιδίου που
μελετήθηκε σε αυτή την εργασία είναι το daf-2. Το γονίδιο daf-2 κωδικοποιεί για τον
υποδοχέα ινσουλινοειδούς αυξητικού παράγοντα 1 (IGF-1). To daf-2 είναι μέρος της
πρώτης μεταβολικής οδού που ανακαλύφθηκε για τη ρύθμιση του ρυθμού της
γήρανσης[24]. Σε αυτή την εργασία μελετήθηκαν δείγματα με την μετάλλαξη e1370
στο γονίδιο daf-2, αυξάνοντας έτσι το προσδόκιμο όριο ζωής τους και δίνοντας ένα
νεότερο φαινότυπο σε σχέση με την εκάστοτε ηλικία τους.
Από τα παραπάνω μπορεί κανείς εύκολα να κατανοήσει ότι λόγω του ευρέος
φάσματος γενετικών και μοριακών τεχνικών που μπορούν να εφαρμοστούν στον C.
elegans, ο οργανισμός αυτός αποτελεί ένα πρότυπο βιολογικό σύστημα, πάνω στο
οποίο μπορούν να βασιστούν μελέτες σε βασικά προβλήματα της βιολογίας. Ένα
παράδειγμα ενός τέτοιου βιολογικού προβλήματος, για το οποίο έχουν γίνει πολλές
μελέτες και από ερευνητικές ομάδες του Ι.Τ.Ε., είναι η κατανόηση των διαδικασιών
της γήρανσης.

3.2 Ανατομία αυλακωτών μυών του C. elegans
Ο νηματώδης C. elegans αποτελεί ένα αρκετά ικανοποιητικό μοντέλο για την μελέτη
της λειτουργίας των μυών σε μικροσκοπικό επίπεδο και οι κύριοι λόγοι για αυτό είναι
οι εξής δύο: πρώτον έχει αρκετά μεγάλα σε μέγεθος σαρκομερή και δεύτερον διαθέτει
δύο ειδών μυών, τους αυλακωτούς και τους μη-αυλακωτούς. Οι αυλακωτοί μύες
αποτελούνται από πολλαπλά σαρκομερή και είναι παρόμοιοι με τους σκελετικούς
μύες των σπονδυλωτών[21]. Από την άλλη, οι μη-αυλακωτοί αποτελούνται μόνο από
ένα σαρκομερές και μοιάζουν με τα καρδιακά μυϊκά κύτταρα των θηλαστικών[21]. Η
ανάλυση που θα ακολουθήσει αφόρα τους αυλακωτούς μυς εφόσον αυτοί
μελετήθηκαν σε αυτή την εργασία.
Σαρκομερή: Αποτελούνται από τρείς διαφορετικές περιοχές: Την ισοτροπική περιοχή,
η οποία με τη σειρά της αποτελείται από δύο μισές μπάντες( (I)-half bands) λεπτών
ινών ακτίνης (thin filaments) στα άκρα του σαρκομερούς. Στο μέσω του
σαρκομερούς υπάρχει η ανισοτροπική περιοχή (Α)-band, η οποία περιέχει thin και
thick filaments διατεταγμένα με συγκεκριμένη συμμετρία όπως θα δούμε στη
συνέχεια. Τέλος στο μέσω της περιοχής (Α) υπάρχει η περιοχή (Μ)-line,
αποτελούμενη μόνο από thick filaments διατεταγμένα και αυτά με την ίδια συμμετρία
της προηγούμενης πρότασης[22].
Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες χαρακτηριστικές εικόνες ενός σαρκομερόυς
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Εικόνα 3.2: (A) Σχηματική απεικόνιση ενός σαρκομερούς του C. elegans από πλάγια όψη (Β) Σχηματική
απεικόνιση τμήματος αυλακωτού μυ C. elegans κατά μήκος των filaments. Σε αυτή την εικόνα φαίνεται
ακόμα ότι τα filaments σχηματίζουν μια γωνία 5-7 μοιρών με την μυϊκή ίνα (C) Διαδοχική απεικόνιση
μέσω ΤΕΜ (Transmission Electron Microscope) από τα filaments ενός σαρκομερούς.[23]

Είναι φανερό από την Εικόνα 3.2 ότι τα thick filaments, τα οποία θεωρούνται ότι
είναι τα υπεύθυνα μόρια για την SHG στο σαρκομερές [22], είναι διατεταγμένα με
εξαγωνική συμμετρία.
Τα thick filaments είναι χονδρές ίνες μήκους περίπου 10 μm και διαμέτρου από 33.4
nm έως 1 nm. Αποτελούνται από μόρια μυοσίνης και είναι σκληρές και άκαμπτες
δομές. Τα μόρια της μυοσίνης αποτελούνται με τη σειρά τους, από δύο μυϊκές
πρωτεΐνες, οι οποίες σχηματίζουν μια διπλή έλικα και δύο heads όπως φαίνεται και
στη παρακάτω εικόνα
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Εικόνα 3.3: Σχηματική απεικόνιση ενός μορίου μυοσίνης και ενός thick filament. Το μόριο της μυοσίνης
αποτελείται από δύο πανομοιότυπες έλικες ενώ μέσω πειραμάτων περίθλασης ακτίνων X έχει βρεθεί ότι
η γωνία τους είναι 68.3o[16].

3.3 Επίδραση της Γήρανσης στους Μύες (Σαρκοπενία)[25]
Σαρκοπενία είναι η εκφυλιστική απώλεια της μάζας του σκελετικού μυός (0.5-1%
απώλεια ετησίως μετά την ηλικία των 50 ετών σε έναν άνθρωπο) και η μείωση της
ποιότητας του μυϊκού ιστού, που σχετίζονται με τη γήρανση[26]. Πιο συγκεκριμένα,
ο όρος μείωση της ποιότητας του μυϊκού ιστού χαρακτηρίζεται από παράγοντες όπως,
αντικατάσταση των μυϊκών ινών από λίπος, αλλαγή στο μυϊκό μεταβολισμό, αύξηση
στην ίνωση (fibrosis)[27], oxidative stress[28] και εκφυλισμό των νευρομυϊκών
συνάψεων. Όλα τα προηγούμενα έχουν ως αποτέλεσμα την προοδευτική απώλεια της
μυϊκής λειτουργικότητας και σε ένα σύνδρομο γνωστό ως frailty[29,30]. Η
σαρκοπενία καθορίζεται από δύο παράγοντες: από το αρχικό ποσό της μυϊκής μάζας
και το ρυθμό με τον οποίο η γήρανση μειώνει την μυϊκή μάζα.
Η σαρκοπενία δεν είναι μια ασθένεια ούτε κάποιο σύνδρομο και δεν παρουσιάζει
πάντα κάποια ιατρική ένδειξη εφόσον δεν έχει ακόμα ορισθεί η φυσιολογική
κατάσταση από την μη φυσιολογική (παθογένεια). Μέχρι το 2009 δεν υπήρχε ένας
ευρέως αποδεκτός ορισμός της σαρκοπενίας στην ιατρική βιβλιογραφία[31]. Η
Ευρωπαϊκή ομάδα μελέτης της σαρκοπενίας σε ηλικιωμένα άτομα (EWGSOP)
ανέπτυξε έναν κλινικό ορισμό της σαρκοπενίας χρησιμοποιώντας σαν διαγνωστικά
κριτήρια την μειωμένη μυϊκή μάζα και την μειωμένη μυϊκή λειτουργικότητα (αντοχή
και απόδοση)[32]. Μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μια κοινότητα
ηλικιωμένων με μέσο όρος ηλικίας τα 67 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε (με
βάση την προσέγγιση του EWGSOP) ότι ο επιπολασμός της σαρκοπενίας σους
άνδρες ήταν 4.6% και στις γυναίκες 7.9%[33]. Τέλος μια άλλη μελέτη, που
πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ ηλικιωμένων ατόμων με μέσο
όρο ηλικίας τα 70,1 χρόνια, βρήκε ότι ο επιπολασμός της σαρκοπενίας ήταν
36,5%[34].
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3.4 Προετοιμασία Δείγματος
Πριν την εκάστοτε παρατήρηση, οι νηματώδεις του στελέχους ενδιαφέροντος (αγρίου
τύπου ή daf-2(e1370)) συγχρονίζονταν στο τέταρτο προνυμφικό στάδιο (L4 larval
stage) και τοποθετούνταν πάνω σε πιάτα NGM (Nematode Growth Medium) όπου
τρέφονταν με βακτήρια του στελέχους OP50 της E.coli. Στη συνέχεια τοποθετούνταν
σε θάλαμο των 20oC, ενώ τα άτομα ενδιαφέροντος μεταφέρονταν ανά δύο ημέρες σε
φρέσκα πιατάκια με ΟΡ50 τροφή μέχρι τη μέρα της παρατήρησης. Η
αναισθητοποίηση πραγματοποιούνταν σε τελικό όγκο 25 μL μίγματος αναισθητικού
(12.5 μL λεβαμιζόλη 20 mM, 12.5 μL αζίδιο του νατρίου 200 mM). Η λεβαμιζόλη
παραλύει τα ζώα επεμβαίνοντας στις νευρομυϊκές συνάψεις, ενώ το αζίδιο του
νατρίου είναι ένας ισχυρός αναστολέας της αναπνευστικής αλυσίδας με μεγάλη
τοξικότητα, η οποία ωστόσο δεν είναι θανατηφόρα για το δείγμα. Το δείγμα
εισέρχεται σε μια κατάσταση νάρκωσης και παραμένει ζωντανό για ένα μεγάλο
διάστημα. Η παραπάνω διαδικασία σε συνδυασμό με την πειραματική διάταξη και
διαδικασία που θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο μας δίνει την δυνατότητα για invivo παρατήρηση των βιολογικών δειγμάτων.
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Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η πειραματική διάταξη και διαδικασία που
ακολουθήθηκε κατά την διάρκεια των πειραμάτων αυτής της εργασίας
4.1 Πειραματική Διάταξη
Τα πειράματα αυτής της εργασίας έλαβαν χώρα στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής
και Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (FORTH) στο
εργαστήριο της μη-γραμμικής μικροσκοπίας. Η όλη διάταξη, εκτός από το PC έχει
στηθεί πάνω σε αντικραδασμικό οπτικό τραπέζι (Newport). Στη παρακάτω εικόνα
εμφανίζεται το block διάγραμμα της πειραματικής διάταξης

Εικόνα 4.1: Block διάγραμμα πειραματικής διάταξης

{1} LASER: Χρησιμοποιούμε ως πηγή διέγερσης ένα διοδικά αντλούμενο παλμικό
LASER Titanium Sapphire με προσμίξεις Ytterbium (Amplitude systems t-pulse). H
μέση ισχύς στην έξοδό του είναι ~ 750 mW/cm2, ενώ στο δείγμα ρυθμίστηκε ∼ 35
mW/cm2. Η χρονική διάρκεια του παλμού κυμαίνεται (σύμφωνα με τον
κατασκευαστή) από 180 έως 200 fs . Ο ρυθμός επανάληψης του παλμού είναι 50
MHz. Σε συνδυασμό τώρα με την ισχυρή εστίαση που προσφέρει ο αντικειμενικός
φακός{18} (το μέγεθος του spot της δέσμης στο επίπεδο του δείγματος είναι περίπου
1 μm2) έχουμε αρκετά ισχυρή ένταση (της τάξης των GW/cm2) ώστε να προκληθούν
μετρήσιμα μη-γραμμικά φαινόμενα. Το κεντρικό μήκος κύματος λ είναι ~ 1028 nm
με FWHM ~ 10 nm. Η εξερχόμενη δέσμη είναι γραμμικά πολωμένη 96%.
{2} Intensity filters: Χρησιμοποιούμε ειδικά φίλτρα έτσι ώστε να έχουμε την
επιθυμητή ισχύ στο δείγμα (~ 35 mW )
{3} πλακίδιο λ/2: η στρέψη του κατά γωνία φ στρέφει την πόλωση της δέσμης κατά
γωνία 2φ
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{4} Κάτοπτρο: Κάτοπτρα silver coated (5103, New Focus, USA) οδηγούν τη
θεμελιώδη δέσμη στην είσοδο του μικροσκοπίου. Το πλεονέκτημα χρήσης τέτοιων
κατόπτρων είναι ότι η γωνία πρόσπτωσης της δέσμης δεν επηρεάζει την πόλωσή της.
{5} Galvo Mirrors: Σύστημα γαλβανομετρικών κατόπτρων silver coated είναι
συνδεδεμένοι με τον κεντρικό υπολογιστή{15} και μέσω του προγράμματος LabView
μπορούν να σαρώνουν την δέσμη στο επίπεδο Χ-Υ του δείγματος.
{6} Telescope: Τηλεσκοπικό σύστημα δύο συγκλίνων φακών ώστε να αυξηθεί η
διάμετρος της δέσμης, έτσι ώστε να καλύπτει ακριβώς το άνοιγμα του αντικειμενικού
φακού{8}, πράγμα απαραίτητο για την σωστή λειτουργία του τελευταίου.
{7} Κάτοπτρο: Κάτοπτρο silver coated (5103, New Focus, USA) οδηγεί τη δέσμη
στον αντικειμενικό φακό{8}.
{8} Objective: Αντικειμενικός φακός ο οποίος εστιάζει τη θεμελιώδη δέσμη στο
δείγμα. Σε αυτόν οφείλεται η ισχυρή εστίαση της δέσμης. Στα πειράματά μας
χρησιμοποιήσαμε έναν αντικειμενικό (C-Achroplan, Carl Zeiss, water immersion) με
μεγέθυνση 32× και αριθμητικό άνοιγμα (NA) 0.85 .
{9} Base: Μηχανικά ελεγχόμενη βάση σάρωσης στα επίπεδα x − y − z. Είναι στην
ουσία ο συνδυασμός τριών μηχανικά ελεγχόμενων μηχανισμών μετατόπισης Standa
8MT167-100, ένας για κάθε επίπεδο μετακίνησης. Η βάση συνδέεται με τον
υπολογιστή{15} όπου με το κατάλληλο λογισμικό ελέγχεται η κίνηση, δίνοντας τη
δυνατότητα χωρικής σάρωσης του δείγματος. Το ελάχιστο βήμα είναι 1μm, γεγονός
που θέτει το πρώτο όριο της διακριτικής ικανότητας του συστήματος απεικόνισης.
Πάνω στη βάση τοποθετούνται τα δείγματα, τα οποία είναι ανάμεσα σε δύο ειδικά,
ώστε να μην απορροφούν Η/Μ ακτινοβολία, γυάλινα κυκλικά slides πάχους ~80 μm
το καθένα. Δεδομένου ότι η απόσταση εργασίας του αντικειμενικού {8} είναι μόλις
1.1 mm, με το παραπάνω πάχος διασφαλίζεται ότι η θεμελιώδης δέσμη μπορεί να
εστιαστεί μέσα στο δείγμα και όχι μέσα στο γυαλί. Επιπλέον, αποφεύγεται η πιθανή
επαφή του δείγματος με τους φακούς.
{10} Condenser: Ο φακός condenser (συγκεντρωτικός) συλλέγει το σήμα της SHG
και το οδηγεί σαν παράλληλη δέσμη στο κάτοπτρο{11}. Στα πειράματά μας
χρησιμοποιήσαμε έναν αντικειμενικό (Carl Zeiss, Plan Neofluar, air immersion), με
μεγένθυνση 40× και αριθμητικό άνοιγμα ( NA) 0.75 .
{11} Κάτοπτρο: Κάτοπτρο με επίστρωση αλουμινίου (PF 10-03-F01, Thorlabs,
Germany) τοποθετημένο σε μετακινούμενη βάση ώστε να επιτρέπει την διέλευση του
φωτός της λάμπας του μικροσκοπίου{17}.
{12} Short Pass filter: Πριν το φωτοπολλαπλασιαστή{14} έχει τοποθετηθεί ένα
φίλτρο, για την αποκοπή της θεμελιώδους δέσμης. Συγκεκριμένα, ένα (SPF-700, CVI,
USA), που επιτρέπει τη διέλευση μηκών κύματος μικρότερων των 700 nm.
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{13} Bandpass filter: Επιπλέον, ένα interference bandpass φίλτρο (F03-514.5-4-1.00,
CVI, USA) απομονώνει το σήμα δεύτερης αρμονικής από πιθανό διφωτονικά
διεγειρόμενο φθορισμό από το δείγμα.
{14} Φωτοπολλαπλασιαστής(PMT): Εφόσον η δέσμη περάσει από τα φίλτρα Short
Pass{12} και bandpass{13} εισέρχεται στον PMT (H9305-04, Hamamatsu). Ο
συγκεκριμένος PMT έχει μεγάλη απόδοση στο ορατό φάσμα και πολύ μικρή απόδοση
για μήκη κύματος μεγαλύτερα από 800 nm με αποτέλεσμα την ικανοποιητική
αποκοπή του θορύβου λόγω LASER. Ο PMT συνδέεται με τον υπολογιστή{15},
όπου το ρεύμα που δημιουργείται στο PMT μετατρέπεται σε ένδειξη τάσης. Ο
φωτοπολλαπλασιαστής είναι τοποθετημένος σε μικρομετρική βάση x − y − z
μετακίνησης (New Focus).
{15} Υπολογιστής (PC): Σε αυτόν συνδέονται ο φωτοπολλαπλασιατής{14}, η βάση
μετακίνησης x−y−z{9}, η κάμερα{18} και οι galvo-mirros{5}. Ο
φωτοπολλαπλασιατής{14} μέσω μιας πλατφόρμας επικοινωνίας παρέχει στο PC την
εκάστοτε τιμή σε Volt, η οποία είναι ανάλογη του αριθμού των φωτονίων που έχει
συλλέξει. Ένα λογισμικό γραμμένο σε Labview ρυθμίζει την κίνηση της βάσης
στήριξης του δείγματος{9} στο επίπεδο x-y αλλά και στον άξονα z. Στη συνέχεια με
τη βοήθεια των galvo-mirrors{5}, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το PC και ο
χειρισμός τους γίνεται μέσω πάλι ενός λογισμικού που είναι γραμμένο σε Labview,
γίνεται η σάρωση στο επίπεδο x-y σε μια προεπιλεγμένη τιμή z. Τέλος με τη χρήση
της κάμερας{18} που είναι συνδεδεμένη με το PC είναι δυνατή και η διαρκής
παρατήρηση της περιοχής του δείγματος που προσπίπτει το LASER και η λήψη
φωτογραφιών που μπορούν να αποθηκευτούν στο PC βοηθώντας στην καλύτερη
ερμηνεία και επεξεργασία των δεδομένων της σάρωσης.
{16} Μικροσκόπιο: ειδικά διαμορφωμένο μικροσκόπιο (Nikon Eclipse ME600D)
{17} Λάμπα μικροσκοπίου: Ο απαιτούμενος φωτισμός για τη σωστή λειτουργία της
κάμερας{18} παρέχεται από τη λυχνία πυρακτώσεως του μικροσκοπίου (Philips 100
Watt ).
{18} Κάμερα: Η κάμερα της διάταξης είναι μία CCD Camera PixeLink, η οποία
συνδέεται με τον υπολογιστή{15} μέσω του ανάλογου hardware, για τη λήψη και
αποθήκευση εικόνας με τη μεγέθυνση του αντικειμενικού φακού{8}. Έτσι, παρέχεται
η δυνατότητα παρακολούθησης και φωτογράφησης του συγκεκριμένου σημείου του
δείγματος όπου παράγεται το μη γραμμικό σήμα.
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4.2 Πειραματική Διαδικασία
Για την ευθυγράμμιση του συστήματος, σημαντικό στοιχείο που απαιτείται είναι η
κάθετη πτώση της δέσμη του LASER στην βάση μας. Ο λόγος που χρειάζεται να
πέφτει η δέσμη όσο το δυνατόν κάθετα στο επίπεδο του δείγματος είναι για να ισχύει
η ανάλυση που έγινε στο υποκεφάλαιο 2.2. Πιο συγκεκριμένα, στην (2.7) έχουμε
θεωρήσει ότι το επίπεδο την πόλωσης του ηλεκτρικού πεδίου είναι στο επίπεδο Χ-Υ
του δείγματος και έτσι η διεύθυνση διάδοσης ταυτίζεται με τον άξονα των Ζ, ενώ
τέλος θεωρούμε και την γωνία δ=π/2
Στη συνέχεια μέσω της κάμερας{18} και της λάμπας του μικροσκοπίου{17} γίνεται ο
αρχικός εντοπισμός του δείγματος. Η περιοχή που μελετήθηκε για όλα τα δείγματα
ήταν κοντά στον φάρυγγα (όπως φαίνεται και στην ακόλουθη Εικόνα) για το λόγο ότι
σε αυτή την περιοχή υπάρχει μεγάλη πυκνότητα αυλακωτών μυών.

Εικόνα 4. 2: Εικόνα του δείγματος που έχει ληφθεί από την κάμερα{18} και από τον φωτισμό της λάμπας
του μικροσκοπίου{17}. Το μπλε πλαίσιο δείχνει την περιοχή που μελετήθηκε και ήταν παρόμοια σε όλα
τα δείγματα.

Στην συνέχεια κλείνοντας την λάμπα{17} και οποιοδήποτε άλλο φωτισμό στο
εργαστήριο, αρχίζουμε να παρατηρούμε το δείγμα μέσα από την εικόνα της δεύτερης
αρμονικής που σχηματίζεται σε περιβάλλον Labview στον υπολογιστή{15}. Ο
τρόπος με τον οποίο σχηματίζεται η προηγούμενη εικόνα είναι ο εξής: καθώς η δέσμη
μέσω των galvo-mirrors σαρώνει την επιφάνεια σε κάποιο επίπεδο z του δείγματος με
μια συγκεκριμένη ταχύτητα, ο PMT{14} είναι συγχρονισμένος να καταγράφει τιμές
της SHG ανά τακτά πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Πιο συγκεκριμένα, βάζοντας
πάντα μια σταθερή τάση στους galvo mirrors 1 V (που αντιστοιχεί σε μια περιοχή
σάρωσης της δέσμης 90x90 μm) , τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο PMT
καταγράφει τιμή της SHG ρυθμίζονται έτσι ώστε σε κάθε γραμμή σάρωσης να
γίνονται 500 μετρήσεις. Προκειμένου τώρα να μην υπάρχει κάποια διαφοροποίηση
μεταξύ της Χ και της Υ διεύθυνσης σάρωσης, εφόσον τελειώσει η καταγραφή του
σήματος SHG από την πρώτη γραμμή σάρωσης η δέσμη μετακινείται κατά 0,18
(90/500) μm (όσο είναι δηλαδή και η χωρική απόσταση μεταξύ των δύο μετρήσεων
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του PMT για μια γραμμή σάρωσης). Όπως είναι επόμενο η διαδικασία της σάρωσης
τελειώνει όταν η δέσμη σαρώσει έτσι όλη την επιθυμητή επιφάνεια. Δημιουργείται με
αύτο τον τρόπο ένας δισδιάστατος πίνακας 500x500 σημείων όπου κάθε στοιχείο
αντιστοιχεί σε ένα σημείο της επιφάνειας που σαρώθηκε, ενώ η τιμή του κάθε
σημείου αντιστοιχεί στην τιμή που μέτρησε ο PMT. Τέλος αυτή η διαδικασία
επαναλαμβάνεται για δέκα φορές δημιουργώντας έτσι έναν καινούργιο πίνακα που τα
στοιχεία του αναφέρονται στα ίδια σημεία του προηγούμενου και οι τιμές τους έχουν
αντικατασταθεί με τον μέσο όρο των δέκα μετρήσεων που έγιναν συνολικά για κάθε
σημείο. Ο λόγος που γίνονται αυτές οι επιπλέον σαρώσεις είναι για να αυξηθεί ο
λόγος σήματος προς θόρυβο. Μια χαρακτηριστική απεικόνιση του παραπάνω πίνακα
φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα

Εικόνα 4. 3: Απεικόνιση αυλακωτών μυών C. elegans μέσω SHG (scale bar=10 μm). Το πρόγραμμα
απεικόνισης δημιουργεί την εικόνα ως εξής: Πολλαπλασιάζει αρχικά όλα τα στοιχεία του δισδιάστατου
πίνακα με τον κατάλληλο αριθμό έτσι ώστε το στοιχείο με την μέγιστη τιμή να πάρει την τιμή 255 και το
στοιχείο με την ελάχιστη τιμή να πάρει την τιμή 0. Η τιμή 255 αντιστοιχίζεται στο απόλυτο λευκό και όλες
οι υπόλοιπες τιμές αντιστοιχίζοντια σε 255 διαβαθμίσεις του γκρι με το μηδέν να αντιστοιχίζεται στο
απόλυτο μαύρο. Στα δεξία της εικόνας υπάρχει και το αντίστοιχο colorbar.

Το επόμενο βήμα είναι κρατώντας ίδιες όλες τις συνθήκες να στρέψουμε το πλακίδιο
λ/2{3} κατά πέντε μοίρες καταγράφοντας έτσι μια νέα εικόνα. Αυτή η διαδικασία
συνεχίζεται μέχρι να στραφεί το πλακίδιο κατά 90 μοίρες, στρέφοντας έτσι την
πόλωση της δέσμης κατά 180 μοίρες, όσο είναι δηλαδή όπως θα φανεί και στη
συνέχεια η περίοδος της (2.15). Στη συνέχεια φαίνεται μια σειρά τέτοιων εικόνων
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Εικόνα 4.4: Απεικόνιση αυλακωτών μυών C. elegans μέσω SHG. Το λευκό βελάκι είναι παράλληλο με
το επίπεδο πόλωσης της δέσμης, δείχνοντάς μας πώς μεταβάλλεται η γωνία της πόλωσης καθώς
στρέφουμε το πλακίδιο λ/2. Η φωτεινότητα των εικόνων (που αντιστοιχεί στην μετρούμενη ένταση της
SHG) μεταβάλλεται σύμφωνα με την (2.15).

Οι 18 παραπάνω εικόνες αποτελούν μία πλήρη σειρά μετρήσεων PSHG για την
συγκεκριμένη περιοχή του δείγματος .
Σε αυτή την εργασία μελετήθηκαν τρία είδη δειγμάτων: C. elegans wild type μίας
μέρας (1day old) (Control), C. elegans wild type 9 ημερών (9 days old) και mutant
daf-2 C. elegans 9 ημερών (9 days old). Όπως προαναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 3.1
ο μέσος όρος ηλικίας του C. elegans είναι περίπου 13 ημέρες συνεπώς τα δείγματα
ηλικίας 9 ημερών είναι μια καλή επιλογή για τη μελέτη γερασμένων μυών. Για το
κάθε είδος δείγματος πραγματοποιήθηκε μία πλήρης σειρά μετρήσεων PSHG από 11
διαφορετικά δείγματα για την ίδια περίπου περιοχή όπως φαίνεται στην Εικόνα 4. 2.
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Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν τα πειραματικά δεδομένα που ελήφθησαν κατά τη
διάρκεια των πειραμάτων αυτής της εργασίας και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα
αποτελέσματα που προέκυψαν.
5.1 Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
Μέσα από την πειραματική διάταξη και διαδικασία που παρουσιάστηκε στο
προηγούμενο κεφάλαιο μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε πως μεταβάλλεται η
ένταση της δεύτερης αρμονικής για κάθε ένα ξεχωριστό σημείο (pixel) της περιοχής
που μελετήθηκε. Στη παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό
παράδειγμα.

Εικόνα 5. 1: Γραφική παράσταση ενός μόνο σημείου (pixel) έντασης SHG συναρτήσει της πόλωσης του
LASER που προσπίπτει στο δείγμα. Ο οριζόντιος άξονας αναφέρεται στο κατά πόσο έχει στραφεί η
πόλωση ενώ ο κατακόρυφος είναι η τιμή που μέτρησε ο PMT σε Volt.

Ο τρόπος τώρα που μπορούμε να πάρουμε μοριακή πληροφορία από το παραπάνω
διάγραμμα είναι βρίσκοντας τις κατάλληλες τιμές των Ε,Β,φ της (2.15) έτσι ώστε
αυτή η εξίσωση να περνάει όσο το δυνατόν πιο κοντά από τα παραπάνω σημεία της
Εικόνας (5.1).
Για λόγους που θα φανούν στη συνέχεια η (2.15) μέσω απλών τριγωνομετρικών
ταυτοτήτων[11] μπορεί να πάρει την ακόλουθη μορφή

Ι2ω =co +c2cos[2(α-φ)]+c4cos[4(α-φ)]

(5.1)

Όπου

co =

E
(3B2 +3A 2 +2AB+4)
8
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E 2 2
(B -A )
2

(5.3)

E
[(B-A) 2 -4]
8

(5.4)

c2 =

c4 =

με Α,Β,Ε να είναι οι συντελεστές της εξίσωσης (2.15). Τα Α,Β υπολογίζονται μέσα
από τα co,c2,c4 ως

Α2 =

co -c2 +c4


B2 =

co +c2 +c4


(5.5)

(5.6)

Όπως αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 2.1 στην περίπτωση που ισχύει η Kleinmann’s
symmetry A=1 και το Β υπολογίζεται κανονικοποιημένο (απαλείφεται το Ε) από την
παρακάτω εξίσωση

Β=

co +c2 +c4
co -c 2 +c 4

(5.7)

Παρατηρούμε ότι αν αντικαταστήσουμε στην (2.15) φ με φ=φ’+π/2 το Α γίνεται Β
(δηλαδή τώρα το Α είναι μπροστά από το cos και όχι πια το Β). Αντίστοιχα στην (5.1)
με φ=φ’+π/2 έχουμε c2=-c2
Οι νέες μεταβλητές co,c2,c4 αλλά και φ υπολογίζονται με προσαρμογή καμπύλης
(fitting) με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για τα 18 σημεία στην εξίσωση
(5.1) μέσω κώδικα που αναπτύσσεται σε περιβάλλον Matlab με τη χρήση της
ενδογενούς συνάρτησης fit.
Μέτρο του κατά πόσο η (5.1) με τους συντελεστές co,c2,c4 και τη γωνία φ που
υπολογίζονται από τη προσαρμογή καμπύλης με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων,
αντιπροσωπεύουν τα δεδομένα μας, είναι το R2 (R squared)

R  1
2

 ( y(i)  f (i))

2

 ( y(i)  mean( y(i))

2

(5.8)

όπου y(i) οι τιμές από τα πειραματικά δεδομένα και f(i) οι παραγόμενες τιμές από
την (5.1) για τις μεταβλητές που υπολογίζονται από τη προσαρμογή καμπύλης με τη
μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Από τον ορισμό του R2 είναι φανερό ότι η μέγιστη
τιμή που μπορεί να πάρει είναι η μονάδα και σε αυτή την περίπτωση έχουμε την
τέλεια προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων στην (5.1), εφόσον y(i)=f(i). Με
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άλλα λόγια, όσο πιο κοντά στη μονάδα η τιμή του R2 τόσο πιο καλή η
αντιπροσώπευση των πειραματικών δεδομένων από τους συντελεστές co,c2,c4 φ, στην
εξίσωση (5.1).
Έτσι για τα δεδομένα της Εικόνας 5.1 έχουμε σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία
ότι B=0.53 , φ=95.3ο με R2=0.82 , ενώ η καμπύλη που περνά από αυτά τα σημεία
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

Εικόνα 5.2: Ταυτόχρονη απεικόνιση δεδομένων σήματος έντασης SHG ενός μόνο σημείου συναρτήσει
της πόλωσης του LASER και της καμπύλης που προκύπτει από την (5.1) αν αντικαταστήσουμε τις τιμές
που υπολογίστηκαν από τη προσαρμογή καμπύλης για τα co,c2,c4 και φ. Ο οριζόντιος άξονας αναφέρεται
στο κατά πόσο έχει στραφεί η πόλωση ενώ ο κατακόρυφος αντιπροσωπεύει την ένταση της SHG Ι.

Η παραπάνω ανάλυση αφορά μόνο ένα σημείο(ή αλλιώς ένα pixel μιας εικόνας η
οποία αποτελείται από 500x500 pixels). Η προσαρμογή καμπύλης όμως στην (5.1)
συνήθως γίνεται για όλα τα 500x500 pixels μιας εικόνας. Αυτή η διαδικασία είναι
εξαιρετικά χρονοβόρα (~4 ώρες για μία μόνο εικόνα) και σχεδόν απαγορευτική για
την ανάλυση κάποιον δεδομένων όπως για παράδειγμα 3D stacks που αποτελούνται
από πολλές 2D εικόνες των 500x500 pixels. Ωστόσο, λόγω της μορφής που έχει η
εξίσωση (5.1) μπορούμε να υπολογίσουμε τα co,c2,c4 και με έναν άλλο πολύ πιο
γρήγορο τρόπο (κλάσματα του δευτερολέπτου !).
Παρατηρούμε στην (5.1) ότι αποτελείται από έναν σταθερό όρο και από δύο
συνημίτονα (το δεύτερο διπλάσιας συχνότητας του πρώτου). Λόγω αυτής της μορφής
είναι δυνατόν να εφαρμοστεί Fast Fourier Transform (FFT) και να υπολογίσουμε τα
co,c2,c4 και φ. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος υπολογισμού δεν ξεπερνά το 1
δευτερόλεπτο[11].
Κριτήριο πάλι για το πόσο καλά αντιπροσωπεύει τα δεδομένα μας η καμπύλη που
προκύπτει από το FFT θα είναι το R2. Έτσι για τα δεδομένα της Εικόνας 5.1 τα
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αποτελέσματα του FFT είναι Β=0.54, φ=97.2 και R2=0.80 και η καμπύλη που περνά
από τα σημεία φαίνεται στην συνέχεια

Εικόνα 5.3: Ταυτόχρονη απεικόνιση δεδομένων σήματος έντασης SHG ενός μόνο σημείου συναρτήσει
της πόλωσης του LASER και της καμπύλης που προκύπτει από την (5.1) αν αντικαταστήσουμε τις τιμές
που υπολογίστηκαν από το FFT για τα co,c2,c4 και φ. Ο οριζόντιος άξονας αναφέρεται στο κατά πόσο έχει
στραφεί η πόλωση ενώ ο κατακόρυφος αντιπροσωπεύει την ένταση Ι της SHG και έχει τις τιμές που
μέτρησε ο PMT σε Volt.

Εφαρμόζοντας τις δύο μεθόδους (προσαρμογή καμπύλης, FFT) για τα pixel της
Εικόνας 4.3 έχουμε τα αποτελέσματα για το R2 που φαίνονται στην Εικόνα 5.4.

Εικόνα 5.4: Απεικόνιση του R2 που προκύπτει έπειτα από εφαρμογή προσαρμογή καμπύλης (αριστερά)
και FFT (δεξιά) στην Εικόνα 4.3. Το colorbar αντιστοιχίζει τα χρώματα της εικόνας με τις τιμές του R2.
Παρατηρούμε ότι οι εικόνες είναι παρόμοιες.
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Συγκρίνοντας την εικόνα για το R2 που προκύπτει με τη μέθοδο προσαρμογής
καμπύλης με την εικόνα R2 που προκύπτει με τη μέθοδο FFT (Εικόνα 5.4) βλέπουμε
ότι είναι παρόμοιες. Πιο συγκεκριμένα βλέπουμε στην Εικόνα 5.4, ότι σημεία εκτός
του C. elegans, δηλαδή το υπόβαθρο (backround), παρουσιάζουν, όπως ήταν
αναμενόμενο, χαμηλή τιμή προσαρμογής στην εξίσωση (5.1) (R2<0.4). Μπορούμε
λοιπόν να ορίσουμε ένα κριτήριο με το οποίο να γίνεται επιλογή μόνο των pixel που
περιγράφονται επαρκώς από το βιοφυσικό μοντέλο της εξίσωσης (5.1). Το κριτήριο
για αυτή την εργασία και για τις δύο μεθόδους επιλέχτηκε να είναι μια ελάχιστη τιμή
για το R2. Όλα τα pixel με R2 μικρότερο από 0.8 θεωρούνται ότι δεν περιγράφονται
ικανοποιητικά από την εξίσωση (5.1) και δεν θα συμπεριλαμβάνονται στους
υπολογισμούς για τις ποσοτικοποιημένες πληροφορίες. Φιλτράροντας τώρα τις δυο
υποεικόνες της Εικόνας 5.4 με βάση το παραπάνω κριτήριο έχουμε:

Εικόνα 5.5: Οι δύο υποεικόνες προέρχονται από τις αντίστοιχες υποεικόνες της Εικόνας 5.4
(προσαρμογή καμπύλης αριστερά, FFT δεξιά) κάνοντας χρήση του φίλτρου για το R2, δηλαδή
οποιοδήποτε pixel έχει R2 <0.8 απεικονίζεται με μαύρο χρώμα και δεν λαμβάνεται υπόψιν. Παρατηρούμε
ότι το colorbar δείχνει τιμές για R2>0.8.

Μέσα από την Εικόνα 5.5 φαίνεται ξεκάθαρα η ορθότητα του φίλτρου R2>0.8, που
χρησιμοποιήθηκε, εφόσον δεν απέμεινε σχεδόν κανένα pixel εκτός C. elegans.
Ωστόσο βλέπουμε ότι και κάποια pixel που ανήκουν στο C. elegans δεν κατάφεραν
να “επιζήσουν” από το φιλτράρισμα. Επιπλέον, στην δεξιά υποεικόνα (επεξεργασία
με τη μέθοδο FFT) τα pixel που κατάφεραν να “επιζήσουν” στο R2>0.8 είναι
εμφανώς λιγότερα σε σχέση με εκείνα της αριστερής υποεικόνας (επεξεργασία με τη
μέθοδο προσαρμογής καμπύλης). Κάτι τέτοιο είναι απόλυτα λογικό εφόσον η
προσαρμογή καμπύλης γίνεται με χρήση της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων.
Συγκεκριμένα, ο τρόπος που λειτουργεί αυτή η μέθοδος σύγκλισης είναι να βρίσκει
έπειτα από συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων, τις τιμές στις παραμέτρους της
εξίσωσης (5.1), ελαχιστοποιώντας το τετράγωνο της διαφοράς των πειραματικών
δεδομένων από τιμές που προβλέπει η εξίσωση σε κάθε επανάληψη. Αυτή η διαφορά
όμως είναι το άθροισμα στον αριθμητή της (5.8). Με άλλα λόγια η προσαρμογή
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καμπύλης με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων “προσπαθεί” να φέρει την τιμή
του R2 όσο πιο κοντά στη μονάδα. Από την άλλη μεριά το FFT υπολογίζει με
αναλυτικό τρόπο τα βάρη των συχνοτήτων που αποτελούν την καμπύλη των
πειραματικών δεδομένων χρησιμοποιώντας, στη συνέχεια, το κριτήριο R2 (5.8) για να
φιλτράρει τα αποτελέσματα. Είναι προφανής λοιπόν η καλύτερη ακρίβεια που έχει η
μέθοδος προσαρμογής καμπύλης με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων στον
υπολογισμό των παραμέτρων της εξίσωσης (5.1) που περιγράφει τα πειραματικά
δεδομένα. Μπορεί η μέθοδος FFT να έχει μικρότερη ακρίβεια από τη προσαρμογή
καμπύλης ωστόσο, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.5, αλλά
και όπως θα δούμε στην συνέχεια κρίνεται αρκετά ακριβής ώστε να θεωρείται
αξιόπιστη. Τονίζουμε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται χρήση του R2 για να
“φιλτραριστούν” εικόνες PSHG που επεξεργάστηκαν με τη μέθοδο του FFT και από
εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως FF-R2. Στην Εικόνα 5.6, βλέπουμε την κατανομή
των τιμών του Anisotropy Parameter B για τα pixel με R2>0.8 από επεξεργασία
προσαρμογής καμπύλης (αριστερά) και FFT (δεξιά).

Εικόνα 5.6: Τα δύο ιστογράμματα για το Β προέρχονται από τις δύο υποεικόνες της Εικόνας 5.5
αντίστοιχα (αριστερά προσαρμογή καμπύλης, δεξιά FFT). Ο οριζόντιος άξονας αναφέρεται στην τιμή του
Anisotropy Parameter Β ενώ ο κατακόρυφος στον αριθμό pixel που έδωσαν τη συγκεκριμένη τιμή Β.
Μέσα στο κάθε ιστόγραμμα αναγράφεται η μέση τιμή του Β ως <Β> και η τυπική απόκλιση της
κατανομής ως σ.

Ακόμα, μέσα από την (2.26) μπορούν να δημιουργηθούν και τα αντίστοιχα
ιστογράμματα για την γωνία της έλικας της μυοσίνης θ
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Εικόνα 5.7: Τα δύο ιστογράμματα για τη θ, προέρχονται από τις δύο υποεικόνες της Εικόνας 5.5
αντίστοιχα με χρήση της σχέσης (2.26) (αριστερά προσαρμογή καμπύλης, δεξιά FFT). Ο οριζόντιος
άξονας αναφέρεται στην τιμή της γωνίας της έλικας θ ενώ ο κατακόρυφος στον αριθμό pixels που
έδωσαν την συγκεκριμένη τιμή της θ. Μέσα στο κάθε ιστόγραμμα αναγράφεται η μέση τιμή της θ ως <θ>
και η τυπική απόκλιση της κατανομής ως σ.

Παρατηρώντας τις μέσες τιμές από τα ιστογράμματα της Εικόνας 5.7 βλέπουμε ότι
πλησιάζουν αρκετά την τιμή 68.6ο που μετρήθηκε με πειράματα σκέδασης αχτίνωνΧ, όπως αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 3.2[16] υποδεικνύοντας ότι η μηκεντροσυμμετρική δομή, υπεύθυνη για τη γέννηση δεύτερης αρμονικής, είναι η διπλή
έλικα της μυοσίνης μέσα στα thick filaments του σαρκομερούς. Ενδιαφέρον έχουν
ακόμα και τα αντίστοιχα ιστογράμματα για τη γωνία φ της (5.1)

Εικόνα 5.8: Τα δύο ιστογράμματα προέρχονται από τις δύο υποεικόνες της Εικόνας 5.5 αντίστοιχα
(αριστερά προσαρμογή καμπύλης, δεξιά FFT). Ο οριζόντιος άξονας αναφέρεται στην τιμή της γωνίας φ
της (5.1) ενώ ο κατακόρυφος στον αριθμό pixels που έδωσαν την συγκεκριμένη τιμή της φ. Μέσα στο
κάθε ιστόγραμμα αναγράφεται η μέση τιμή της φ ως <φ> και η τυπική απόκλιση της κατανομής ως σ.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί η ορθότητα των αποτελεσμάτων των δύο
προσεγγίσεων στην ανάλυση των δεδομένων (προσαρμογή καμπύλης και FFT).
Θυμίζουμε ότι η γωνία φ αναφέρεται στην οξεία γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του
λευκού βέλους στην πρώτη υποεικόνα της Εικόνας 4.4, (αρχική διεύθυνση της
πόλωσης-οριζόντια),με την διεύθυνση των thick filaments. Αυτή η γωνία είναι
80.6ο±2o που σε συνδυασμό την γωνία 5ο-7ο που σχηματίζουν τα thick filaments
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(Εικόνα 3.2 Β) με την μυϊκή ίνα, έρχεται σε συμφωνία με το αποτελέσματα της
προσαρμογής καμπύλης και FFT.
Τα παραπάνω ιστογράμματα προήλθαν από ένα αντιπροσωπευτικό C. elegans ηλικίας
εννιά ημερών με μετάλλαξη στο γονίδιο daf-2 (υποκεφάλαιο 3.1). Στη συνέχεια
ακολουθούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα PSHG σε C. elegans ηλικίας μίας
ημέρας και εννιά ημερών έπειτα από επεξεργασία με τη μέθοδο FFT και FF-R2>0.8.

Εικόνα 5.9: C. elegans ηλικίας εννιά ημερών. A) Άθροισμα όλων των εικόνων μίας πλήρους σειράς
μετρήσεων PSHG (18 εικόνες). Στα δεξιά υπάρχει το αντίστοιχο colorbar όμοιο με αυτό της Εικόνας
4.4. Χρησιμοποιώντας FFT με FF-R2>0.8 έχουμε: B) Εικόνα για τη τιμή του FF-R2 για κάθε pixel της
Εικόνας (Α). C) Εικόνα που δείχνει την τιμή της γωνίας φ για κάθε pixel της Εικόνας (Α). D) Εικόνα για
τη τιμή του Β για κάθε pixel της Εικόνας (Α). Ε) Ιστόγραμμα των pixel της Εικόνας (C). F) Ιστόγραμμα
των pixel της Εικόνας (D).

Από το παραπάνω παράδειγμα φαίνεται για άλλη μια φορά η ορθότητα του κριτηρίου
για το FF-R2 αλλά και γενικότερα της μεθόδου του FFT. Αρχικά από την
υποεικόνα(5.9)(Β) είναι ξεκάθαρος ο διαχωρισμός των μυϊκών ινών, πράγμα που
σημαίνει ότι η ανάλυση FFT με FF-R2>0.8 είναι σε θέση να ξεχωρίσει για κάθε pixel
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αν προέρχεται ή όχι από το C. elegans. Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν ακόμα και τα δύο
ιστογράμματα που προέρχονται από τις υποεικόνες (C) και (D) όπου και τα δύο έχουν
αρκετά στενές κατανομές. Αυτό υποδηλώνει την αναμενόμενη μεγάλη κατευθυντική
οργάνωση των thick filaments στο σαρκομερές. Τέλος ο μέσος όρος για τη γωνία φ
συμπίπτει πάλι με την πραγματικότητα εφόσον η γωνία που σχηματίζουν οι μυϊκές
ίνες με την αρχική πόλωση (οριζόντιος άξονας) είναι 21.3ο± 2ο και λαμβάνοντας πάλι
υπ’ όψιν την γωνία 5ο-7ο που σχηματίζουν τα thick filaments με τις μυϊκές ίνες.
Στη συνέχεια ακολουθεί και ένα αντίστοιχο παράδειγμα με το προηγούμενο για C.
elegans ηλικίας μίας ημέρας

Εικόνα 5.10: C. elegans ηλικίας μίας ημέρας. A) Άθροισμα όλων των εικόνων μίας πλήρους σειράς
μετρήσεων PSHG (18 εικόνες). Στα δεξιά υπάρχει το αντίστοιχο colorbar όμοιο με αυτό της Εικόνας
4.4. Χρησιμοποιώντας FFT με FF-R2>0.8 έχουμε: B) Εικόνα για τη τιμή του FF-R2 για κάθε pixel της
Εικόνας (Α). C) Εικόνα που δείχνει την τιμή της γωνίας φ για κάθε pixel της Εικόνας (Α). D) Εικόνα για
τη τιμή του Β για κάθε pixel της Εικόνας (Α). Ε) Ιστόγραμμα των pixel της Εικόνας (C). F) Ιστόγραμμα
των pixel της Εικόνας (D).
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Από το παραπάνω παράδειγμα φαίνεται πάλι η ορθότητα τόσο του κριτηρίου για το
FF-R2 όσο και γενικότερα της μεθόδου του FFT εφόσον πάλι ισχύουν τα εξής:
διαχωρισμός των μυϊκών ινών, στενές κατανομές στα ιστογράμματα και συμφωνία
του μέσου όρου της γωνίας φ με την πραγματικότητα (η γωνία των μυϊκών ινών με
την αρχική πόλωση στην προηγούμενη εικόνα είναι 104.7ο±2o)
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ιστόγραμμα για
το Β και ο λόγος είναι ο εξής: κοιτώντας κανείς τα ιστογράμματα για το Β από τα δύο
προηγούμενα παραδείγματα είναι εμφανές ότι το C. elegans 9 ημερών παρουσιάζει
μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με το C. elegans μίας μέρας. Έτσι, το επόμενο βήμα είναι
να εξεταστεί αν όντως με τη γήρανση αυξάνεται η τιμή του Β. Για αυτό το λόγο
εξετάστηκαν ακόμα 10 δείγματα από την κάθε κατηγορία (ηλικίας μιας ημέρας, εννιά
ημερών και εννιά ημερών με μετάλλαξη στο γονίδιο daf-2). Στη συνέχεια παρατίθεται
ένας πίνακας που εμπεριέχει το μέσο Β (<B>) που υπολογίστηκε για κάθε δείγμα και
με τους δύο τρόπους (FFT και προσαρμογής καμπύλης).
1 day old
προσαρμογή
καμπύλης
0,5187
0,5186
0,4956
0,5137
0,3725
0,3859
0,5162
0,5060
0,5109
0,5132
0,5357
0,5377
0,5272
0,5283
0,4910
0,5009
0,5662
0,5693
0,5835
0,5889
0,5233
0,5180
FFT

9 days old
προσαρμογή
καμπύλης
0,6604
0,6844
0,6391
0,6633
0,5355
0,5558
0,6638
0,6817
0,5240
0,5359
0,6293
0,6492
0,7637
0,7633
0,5012
0,5039
0,6436
0,6452
0,5190
0,5129
0,4949
0,5015
FFT

9 days old daf-2
FFT
προσαρμογή
καμπύλης
0,5370
0,5439
0,6207
0,6233
0,4027
0,4131
0,5359
0,5296
0,5362
0,5582
0,5388
0,5412
0,5513
0,5418
0,5381
0,5227
0,5494
0,5669
0,4901
0,4879
0,5501
0,5441

Πίνακας 5. 1: Η τιμή κάθε στοιχείου του παραπάνω πίνακα αντιστοιχεί στο μέσο όρο του Β (<B>) από
ιστογράμματα όμοια με αυτά της Εικόνας 5.6. Στο τέλος αυτής της εργασίας παρατίθενται όλα τα
πειραματικά δεδομένα και η ανάλυσή τους.

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα για τα C. elegans, ηλικίας μιας μέρας, ο μέσος
όρος των <Β> με τη μέθοδο του FFT είναι 0,5163, με Standard Error of the Mean
(SEM) 0,0154, ενώ με τη μέθοδο της προσαρμογής καμπύλης o μέσος όρος των <Β>
είναι 0,5128 με SEM=0,0156. Στην περίπτωση των C. elegans ηλικίας εννιά ημερών
ο μέσος όρος των <Β> με τη μέθοδο του FFT είναι 0,5986 με SEM=0,0275 ενώ με τη
μέθοδο της προσαρμογής καμπύλης 0,6088 και 0,0259, αντίστοιχα. Τέλος για τα C.
elegans ηλικίας εννιά ημερών, με μετάλλαξη στο γονίδιο daf-2, ο μέσος όρος των
<Β> με τη μέθοδο του FFT είναι 0,5318 με SEM=0,0158 ενώ με τη μέθοδο της
προσαρμογής καμπύλης 0,5313 και 0,0154, αντίστοιχα. Τα παραπάνω αποτελέσματα
συνοψίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα
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Εικόνα 5.11: Διαγραμματική στατιστική απεικόνιση των συνολικών πειραματικών αποτελεσμάτων. Το
ύψος κάθε στήλης αντιστοιχεί στο μέσο όρο του <Β> που έχει προέλθει από έντεκα διαφορετικά δείγματα
(n=11) από wild type μίας μέρας, wild type 9 ημερών και 9 ημερών daf-2, ενώ τα errorbar δηλώνουν το
αντίστοιχο SEM. Η αριστερή τριάδα στηλών έχει προέλθει με τη μέθοδο της προσαρμογής καμπύλης, ενώ
η δεξιά με τη μέθοδο FFT.

Συγκρίνοντας τώρα τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων (προσαρμογή καμπύλης και
FFT) είναι εμφανές πως συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα, ότι δηλαδή ο μέσος όρος
των <Β> των C. elegans 9 ημερών έχει σημαντικά μεγαλύτερη τιμή σε σχέση με τα
C. elegans μίας μέρας. Με τον όρο, σημαντικά μεγαλύτερη, εννοούμε ότι υπάρχει
στατιστικός διαχωρισμός μεταξύ των δύο δειγμάτων. Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται
μέσω της εντολής στο excel t.test. Η συγκεκριμένη εντολή δέχεται σαν όρισμα τις
τιμές από δύο κατανομές (στην περίπτωσή μας τις τιμές των <B> για τα δείγματα
ηλικίας 1 και 9 ημερών) και παρέχει το ποσοστό αλληλοεπικάλυψης των δύο αυτών
κατανομών. Για τα αποτελέσματα που έχουν προέλθει μέσω της προσαρμογής
καμπύλης η εντολή t.test έχει την τιμή 0,006, δηλαδή οι δύο κατανομές
αλληλεπικαλύπτονται κατά 0,6%, ενώ με το FFT αλληλεπικαλύπτονται κατά 1.5%.
Είναι έτσι πια προφανές ότι οι δύο κατανομές είναι πλήρως διαχωρίσιμες (στατιστικά
σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πληθυσμών) και με τις δύο μεθόδους, εφόσον
το σύνηθες όριο στην αλληλοεπικάλυψη για το αν δυο κατανομές είναι διαφορετικές
είναι 5% [35].
Είναι εμφανές λοιπόν πως με την γήρανση αυξάνεται η τιμή του Anisotropy
Parameter B, που χαρακτηρίζει τη δομή των αυλακωτών μυών του C. elegans. Η
αύξηση του B με τη γήρανση είναι στατιστικά σημαντική, διότι t.test<5% που
συνεπάγεται τον πλήρη διαχωρισμό των κατανομών των <Β> μεταξύ νέων και
ηλικιωμένων C. elegans. Ένας ακόμα λόγος που ενισχύει το συμπέρασμα ότι η
γήρανση επιδρά στη δομή των αυλακωτών μυών είναι τα αποτελέσματα από τα C.
elegans ηλικίας 9 ημερών που είχαν μετάλλαξη στο γονίδιο daf-2 που περιγράφηκε
στο υποκεφάλαιο 3.1. Είναι ξεκάθαρο ότι η μέση τιμή των <Β> για τα daf-2 είναι πιο
κοντά με αυτή των C. elegans μίας μέρας σε σχέση με τα ηλικιωμένα 9 ημερών.
Τονίζουμε ότι τα daf-2 που μελετήθηκαν ήταν 9 ημερών. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα
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daf-2 έχουν νεότερο φαινότυπο σε σχέση με την ηλικία τους, ενισχύεται το
συμπέρασμα ότι με την γήρανση αυξάνεται το Β. Η αύξηση τώρα του Β συνεπάγεται
μέσω της (2.26) τη μείωση της γωνία θ της έλικας της μυοσίνης. Μια τέτοια μείωση
δηλώνει “χαλάρωση” της έλικας, η οποία είναι αναμενόμενη με την αύξηση της
ηλικίας.

Εικόνα 5.12: Ποιοτικός σχεδιασμός της γωνίας της έλικας της μυοσίνης θ για νέα (1 day old)(θ1) και
ηλικιωμένα (9 days old)(θ2) C. eleagans με χρήση της (2.26).
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Στο κεφάλαιο αυτό θα αναδειχθούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα
πειραματικά αποτελέσματα αυτής της εργασίας σύμφωνα με την θεωρία της PSHG
που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 2 και την ανάλυση των δεδομένων που έγινε στο
Κεφάλαιο 5. Τέλος θα παρουσιαστούν και κάποιοι πιθανοί μελλοντικοί ερευνητικοί
στόχοι .
6.1 Συμπεράσματα Πειραματικών Αποτελεσμάτων
Οι πλέον υποσχόμενες τεχνικές και τα ευρήματα αυτών, στον διεπιστημονικό κλάδο
της Βιοφωτονικής λαμβάνουν χώρα στις διεπιφάνειες των κλάδων της Φυσικής,
Χημείας, Βιολογίας και Μηχανικής, όπου ποικίλες καινοτόμες φυσικές διεργασίες
έχουν τη δυνατότητα να συνδυαστούν με την πολυπλοκότητα της βιολογικής έρευνας.
Οι καινοτόμες αυτές τεχνικές οι οποίες βασίζονται στη χρήση LASER, παρέχουν ένα
μεγάλο εύρος προοπτικών τόσο στη θεμελιώδη βιοϊατρική έρευνα, όσο και στα
σημερινά προβλήματα για την έγκαιρη διάγνωση και άμεση θεραπεία σοβαρών
ασθενειών, όπως ο νευροεκφυλισμός και η γήρανση.
Στη παρούσα εργασία δείχθηκε πως μπορούν να αποκτηθούν μέσω της μικροσκοπίας
PSHG διάφορες χρήσιμες και μοναδικές ποσοτικοποιημένες πληροφορίες (R2,
Anisotropy Parameter B, γωνία φ) και να συσχετιστούν με τις διαδικασίες γήρανσης
στον οργανισμό μοντέλο C. elegans. Τα αποτελέσματα και των δύο μεθόδων
επεξεργασίας που χρησιμοποιήθηκαν για να αντληθούν αυτές οι πληροφορίες
(προσαρμογή καμπύλης, FFT) είναι αρκετά ακριβή (μικρές τιμές για τα SEM) και
πολύ κοντά μεταξύ τους. Τέλος αξίζει να τονιστεί για άλλη μια φορά η
καταλληλότητα της χρήσης του φίλτρου για το FF-R2 μιας και είναι η πρώτη φορά
χρήσης του σε ανάλυση δεδομένων μικροσκοπίας PSHG με FFT .
Συμπερασματικά λοιπόν, με την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας κατάφερε να
μελετηθεί για πρώτη φορά η επίδραση της γήρανσης στην μυοσίνη των αυλακωτών
μυών του C. elegans μέσω της μικροσκοπίας PSHG δίνοντας πολύ ενθαρρυντικά
αποτελέσματα, τα οποία και αναμένεται σύντομα να δημοσιευτούν σε διεθνή
περιοδικά.

6.2 Μελλοντικοί Στόχοι
Άμεσος και κύριος στόχος θα είναι η επέκταση των πειραμάτων και σε άλλα δείγματα
C. elegans που έχουν υποστεί διάφορες μεταλλάξεις ώστε σε συνδυασμό και με άλλες
εργασίες[36,37] να γίνει ακόμα καλύτερη κατανόηση στους μηχανισμούς γήρανσης
στους μύες. Επιπρόσθετα πάλι μέσω της μικροσκοπίας PSHG και την ικανότητά της
να δίνει ποσοτικοποιημένες πληροφορίες σε μοριακό επίπεδο in-vivo θα διερευνηθεί
η πιθανότητα να μελετηθούν και κάποιες παθογένειες των μυών, δίνοντας στη
συνέχεια την δυνατότητα για ταχεία και υψηλής ακρίβειας διάγνωση.
Μακροπρόθεσμος στόχος είναι τέτοιου είδους έρευνες να επεκταθούν και σε άλλα
βιολογικά δείγματα (Drosophila) αλλά και στους νευρώνες[38] έχοντας ως στόχο
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την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με την αποσαφήνιση του τρόπου μετάδοσης
των νευρικών σημάτων. Τέλος μεγάλη πρόκληση αποτελεί η άντληση ακόμα
περισσότερων πληροφοριών, μέσω της κατάλληλης ανάλυσης των πειραματικών
δεδομένων από μια εικόνα, ανοίγοντας έτσι νέους δρόμους στη μελέτη βιολογικών
δειγμάτων και όχι μόνο.
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Σε αυτό το παράρτημα παραθέτονται όλα τα δείγμα από τα όποια προέκυψε ο
Πίνακας 5.1 (εξαιρούνται τα δείγμα του παρουσιάστηκαν μέσα στην εργασία). Η
παρουσίαση θα γίνει ως εξής: για κάθε δείγμα θα δίνονται τρείς εικόνες, μία εικόνα
SHG όμοια με την Εικόνα 5.9(Α), μια εικόνα για το Β όμοια με την Εικόνα 5.9(D)
και μια εικόνα με το αντίστοιχο ιστόγραμμα όμοιο με αυτό της Εικόνας 5.9(F).

1 day
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