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شود. از سرم لبول قرمز در غلظت مشخصی از سرم نمک در گذر زمان استفاده میدر این مقاله از میکروسکوپ فراطیفی برای بررسی طیف عبوری تک گ :چکیده

تک گلبول قرمز به  میزان هموگلوبیندهیم که با گذر زمان،  شود. در عمل، نشان مینمک به منظور نگهداری گلبول قرمز خون در محیط خارج بدن استفاده می

، با استفاده از ساعت 3زمان های مختلف در مدت گلبول قرمز در طول موج هموگلوبینکند. برای این منظور میزان تغییرات دلیل اکسیداسیون آن تغییر پیدا می

 شود. بررسی می تجزیه نامنفی ماتریس

 گلبول قرمز ، تجزیه نامنفی ماتریس، تغییرات هموگلوبین، دوربین تصویربردار فراطیفی :کلید واژه

Investigation of Hemoglobin Alteration Amount of Red Blood 

Cell by Hyperspectral Microscopy 
Mollaei, Mina*; Darudi, Ahmad; Soltani, Peyman 
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Abstract- In this paper, a hyperspectral microscopy was used to investigate the red blood 

cell spectrum in specified concentration of saline over time. The saline is used to keep 

red blood cells in outside of the body. In experiments we show that by over time, the amount 

of single red blood cell hemoglobin changes due to its oxidation. For this purpose, the 

rate of alterations of red blood cell hemoglobin in different wavelengths in a period of 

3 hours is investigated using non-negative matrix factorization. 
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 مقدمه -1

در تصاویر دوربین سزایی برخوردار است. از اهمیت بهبرداری در بعد فضایی، طیفهای اخیر، استفاده ازدوربین فراطیفی به دلیل با پیشرفت

با به همین منظور  موج است،، هر پیکسل از تصویر شامل اطالعات طیفی در صدها طول RGBفراطیفی از یک نمونه برخالف دوربین های 

های پوستی، تشخیص بیماریها، منظور تخمین سن لکه خون در صحنه جرم، تحقیقات بنیادی بافتاز آن به، داشتن جزئیات طیفی بیشتر

میکروسکوپ فراطیفی  از، در این مقاله .[1,4]گیردمورد استفاده قرار می بررسی تغییرات کاربردی روی نانو ذرات نقره و تشخیص جعل اسناد و...

 415ترین آن در است که بزرگخون تازه دارای سه قله عبوری طیف . کنیمبدن استفاده می برای مطالعه گلبول قرمز خون در محیط خارج از

 .[6](1شکل) شوندقرار دارند که الفا و بتا نامیده می نانومتر  576و514نانومتر که گاما و دو قله دیگر در 

آورند که به دلیل وجود های معدنی بوجود میها، گلوکز، لیپیدها و نمکهای قرمز را هموگلوبین و دو درصد مابقی را پروتئینولدرصد گلب 98 

 شود،های مختلفی وجود دارند که به آنها مشتقات هموگلوبین گفته میها بصورت.هموگلوبین[2]چنین ترکیباتی، طیف مشخص خود را دارند 

هموگلوبین اکسیژن دار است که در خارج از بدن خیلی سریع با اکسیژن تماس پیدا  Hbo2رفتاری متفاوت از خارج بدن دارد.در داخل بدن  که

به همین دلیل طیف عبوری تک گلبول قرمز در بازه طول  [3] دهدبه دلیل اکسیداسیون، تغییرات طیفی در ناحیه الفا و بتا رخ میکند. می

. برای باشدرفتار تک گلبول قرمز در گذر زمان می هدف ما در این مقاله بررسی و مقایسه. گیردورد بررسی قرار مینانومتر م 640ات 450موجی

 این منظور از دوربین فراطیفی استفاده شده است.

 
 : طیف عبوری تک گلبول قرمز1شکل 

  چیدمان میکروسکوپ فراطیفی -2

های میکروسکوپ دوربین فراطیفی ساخت ( نشان داده شده است. بر روی یکی از چشمی2چیدمان آزمایشگاهی میکروسکوپ فراطیفی در شکل )

جهت نمایش نمونه مورد استفاده  CCDو چشمی دیگر برای دوربین ( 2ل)شده است، شکنصب  HSI-Visb-12bitشرکت پرتوافزار صنعت مدل 

 گیرد.قرار می
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 پ.( میکروسکوcجهت مشاهده نمونه و ) RGB( دوربین bفراطیفی، )( دوربین a: چیدمان میکروسکوپ فراطیفی، )2شکل

دهد. دوربین فراطیفی در ناحیه شود ، در اختیار ما قرار میگرفته میعبوری طیف که از کدام قسمت نمونه اطالعاتی نظیر این ،دوربین نمایش

هدف اصلی الزم به ذکر است که .  کندخط از تصویر طیف ثبت می تداد یکمار دنانومتر  ۲ناتومتر با قدرت تفکیک  ۸۰۰تا  ۴۰۰طول موجی 

های طیفی نمونه در در هر پیکسل از تصویر است. تصویر فراطیفی متشکل از عکس ،نمونهعبوری در تصویر برداری فراطیفی بدست آوردن طیف 

 گویند.ها میدر اصطالح  به آن مکعب دادهباشد که های مختلف که به صورت الیه الیه کنار یکدیگر چیده شده اند میموج طول

باشد. المپ هالوژنی مورد کلوین می 3350تا  2700است که عملکرد آن در دمای المپ هالوژنی المپ استفاده شده در این میکروسکوپ، 

 باشد.می 100xمورد استفاده در این ازمایش   Objective .استاستفاده، دارای طیف پیوسته 

 (NMF) اتریستجزیه نامنفی م -3

ها، اخیرا روش جدیدی با نام تجزیه نامنفی ماتریسی برای نمایش خطی داده های نامنفی پیشنهاد شده است که عالوه بر کاهش بعد داده

شود.این های نامنفی به دو ماتریس نامنفی کوچک تجزیه میهای کالسیک را ندارد. در این روش، ماتریس بزرگ متناظر با دادهمحدودیت روش

تجزیه، روشی سودمند برای نمایش خطی داده های نامنفی است به گونه ای که که اطالعات فیزیکی آن ها حفظ شود. اساس این فشرده سازی 

 [5]است. Vماتریس اصلی  H  و Wبه گونه ای است که حاصل ضرب دوماتریس 

[V]m*n= [W]m*k × [H]k*n 

Size (V) = m*n 

 ی،چون شدت نور هالوژن یطیعوامل مح یراتکم کردن تاث ینو همچن ینهموگلوب یفیمقاله به منظور داشتن مقدار ط ینالزم به ذکر است که در ا

 شود.ی(  استفاده مNMF) یسماتر ینامنف یهاز روش تجز

 شرح آزمایش و نتایج تجربی -4

شود. رقیق سازی در محلول سرم نمک نگهداری میلم، نمونه خونی  داوطلب سادو میلی لیتر از  یک نمونه استاندارد آزمایشی، جهت بررسی 

. از سوی دیگر چون غلظت محیط خارجی [1]سازد ها را ممکن میخون در محلول نمک، موجب پایداری گلبول قرمز شده و تکرارپذیری داده

. به دلیل وجود فشار باشدمییی برخوردار که در بیولوژی از اهمیت بسزااست فشار اسمزی نشان از وجود تر است سلول از محیط داخلی آن غلیظ

که در این حالت به اصطالح گلبول  آب تمایل به خروج از سلول را دارد، اسمزی و قرار گرفتن گلبول در محلول نمک، طی پدیده هیپرتونیک

 ینمکسرم سازی نمونه در محلول از به رقیقنیبنابراین  که غلظت دو محیط باهم برابر شوند، یابد ادامه میتا زمانی این روند  شود. چروکیده می
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، هر پنج دقیقه سه ساعت ی زمانی مشخصمشخصی از  سرم نمک در یک بازه یک ضرورت است. طیف عبوری یک تک گلبول قرمز در غلظت

 گیرد.رد بررسی قرار میتا لحظه چروکیده شدن و از هم گسیختگی غشای سلولی ، موو  باریک

و   (3شکل) وان تصویر گلبول موردنظر را توسط دوربین نمایش نمونهتمی، ونه و قرار دادن آن زیر میکروسکوپ فراطیفی نم سازیپس از آماده 

 مشاهده کرد. (4در شکل )  در نرم افزار دوربین فراطیفیهمچنین تصویر طیفی گلبول را با قرار دادن نمونه بر روی خط مشکی رنگ، 

 

 افزار دوربین فراطیفینمایش نمونه در نرم : 3شکل

 

 

 : تصویر طیفی از یک راستای گلبول4شکل

توان این گونه استنباط کرد که می ،5از نمودار شکل بروی گلبول را در قسمت پایین نرم افزار مشاهده کرد. هطه دلخواقوان طیف هر نتسپس می

گذر زمان و در محیط خارج سلولی، رفتار تک گلبول قرمز ثابت نبوده  که دربه گونه ای  گذر زمان بر روی رفتار تک گلبول قرمز تاثیر گذار است

، مقدار هموگلوبین گلبول قرمز در بازه زمانی تر با گذشت زمان، به دلیل فشار اسمزی موجودبه عبارت ساده و تغییراتی را با خود به همراه دارد.

 باکاهش ناگهانی همراه است. ، و پس از آندقیقه  155در زمان بابد و در لحظه از هم گسیختگی غشادقیقه کاهش می 100

ای که قسمت های مختلف آن را مورد عرض گلبول قرمز حرکت کرد به گونهمیتوان در  3همچنین با استفاده ازخط زرد رنگ موجود در شکل  

 های مختلف گلبول قرمز، متفاوت است.در قسمت توان اینگونه استنباط کرد که میزان توزیع هموگلوبینمی 6مطالعه قرار داد. بنابراین از شکل 

میکرون است که بر همین اساس  0.13گیری طیف عبوری شود که رزولوشن دوربین فراطیفی در راستای شکاف در اندازههمچنین مالحظه می

 نمونه در اندازه گیری طیف گلبول وجود دارد. 46حدود 
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 در گذر زمان: رفتار هموگلوبین موجود در گلبول قرمز 5شکل

 

 : مقدار هموگلوبین در قسمتهای مختلف گلبول قرمز6شکل

 نتیجه گیری -5

 :توان نتیجه گرفت کهمی ها،مطابق آزمایش انجام شده و نتایج بدست آمده از تک گلبول قرمز و تحلیل آن

هموگلوبین موجود در گلبول قرمز ثابت نبوده و . به دلیل برابر نبودن غلظت محیط و وجود فشار اسمزی و رخ دادن پدیده هیپرتونیک، مقدار 1

 کند .در گذر زمان مقدار آن کاهش پیدا می

 ای که در مرکز گلبول، بیشترین مقدار خود را دارد.. مقدار همگلوبین بخش های مختلف متفاوت بوده به گونه2
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