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Szczypce optyczne. Nagroda Nobla 2018
Adam M. Wojciechowski
Zakład Fotoniki, Instytut Fizyki UJ

Nagroda Nobla z Fizyki w 2018 roku została przyznana za przełomowe odkrycia w dziedzinie fizyki laserów. Połowa nagrody przypadła Arturowi Ashkinowi
(Stany Zjednoczone) za wynalezienie szczypiec optycznych a drugą część otrzymali Gérard Mourou (Francja) i Donna Strickland (Kanada) za opracowanie metody generacji ultrakrótkich impulsów laserowych o niezwykle wysokiej mocy.
Niniejszy artykuł koncentruje się na budowie, działaniu i podstawowych zastosowaniach szczypiec optycznych (ang. Optical Tweezers), czyli urządzenia wykorzystującego światło laserowe do chwytania i manipulacji małych, mikrometrowych obiektów [1,2]. Warto wspomnieć, że szczypce zostały opisane w Fotonie
już na pięć lat przed wyróżnieniem ich odkrywcy przez Komisję Noblowską [3].
Pierwsze idee oddziaływania światła z materią w sposób mechaniczny sięgają XVII w. W 1619 roku Johannes Kepler postawił hipotezę, że ogony komet
są odchylane przez promieniowanie słoneczne. W 1873 roku James C. Maxwell
obliczył dokładnie siłę, z jaką światło oddziałuje na materię, a pierwsze weryfikacje doświadczalne wykonali niezależnie na początku XX w. Piotr Lebedev,
Ernest F. Nichols i Gordon F. Hull. Od zaproponowania teorii do jej potwierdzenia upłynęło zatem blisko 400 lat, co wynika z niezwykle małych sił światła
jakich doświadczamy w typowych okolicznościach. Sytuacja zmieniła się diametralnie z nadejściem laserów w latach 60., gdyż umożliwiają one badanie wpływu niezwykle silnych i skolimowanych (równoległych) wiązek światła. Jednym
z pionierów takich badań był właśnie Artur Ashkin pracujący w Laboratoriach
Bella. Ashkin zaobserwował, że wąskie wiązki laserowe „popychają” małe dielektryczne kulki w wodzie oraz w powietrzu. Nie dość, że były one przyspieszane wzdłuż i zgodnie z kierunkiem biegu wiązki laserowej, to jeszcze „trzymały
się” jej środka (utrzymywały się blisko osi wiązki), gdy współczynnik załamania
światła dielektryka był większy od współczynnika załamania światła dla otoczenia. Te odkrycia doprowadziły do skonstruowania pułapki na cząsteczki, która
składała się z dwóch przeciwbieżnych wiązek laserowych, a niedługo później
Ashkin zademonstrował także trójwymiarowe pułapkowanie z wykorzystaniem
pojedynczej, pionowej wiązki, gdzie cząsteczka lewituje w powietrzu. W 1986
roku zaprezentowane zostało wreszcie pułapkowanie czysto optyczne z wykorzystaniem silnie zogniskowanej wiązki laserowej, które znamy pod dzisiejszą
nazwą szczypiec optycznych.
Niemal od razu Ashkin zorientował się, że urządzenie ma niezwykły potencjał
zastosowań w biologii, gdyż chwytane obiekty mogą mieć rozmiary od dziesiątek
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nanometrów do dziesiątek mikrometrów, a zatem mogą to być wirusy, bakterie
a nawet żywe komórki. Jego pionierskie doświadczenia z prostymi organizmami
zapoczątkowały nową erę badań biologicznych, w krótkim czasie przyciągając
rzesze kolejnych naukowców. Przełomowa okazała się możliwość pomiaru niezwykle małych sił wywieranych na obiekty trzymane w szczypcach.
Jak działają szczypce?
Ideę działania szczypiec optycznych najłatwiej przedstawić dla obiektów przezroczystych o kształcie kulistym i rozmiarach rzędu kilku mikrometrów, takich
jak powszechnie wykorzystywane w tym celu kulki szklane czy polistyrenowe.
Załóżmy, że ich rozmiar jest większy od długości fali światła laserowego (typowo około 0,8 do 1 mikrometra). Możemy wtedy posłużyć się optyką geometryczną, czyli prześledzić bieg promieni światła. Rozważmy zatem sytuację jak
na rys. 1, gdzie wiązka światła laserowego biegnie w prawo a nieco poniżej jej
osi znajduje się nasz obiekt, którego współczynnik załamania światła jest większy niż dla otoczenia. Z lewej strony rysunku pokazany jest typowy dla wiązek
laserowych poprzeczny rozkład natężenia światła opisany funkcją Gaussa. Rozważmy dwa promienie świetlne, oznaczone symbolami a i b, które padają na
obiekt symetrycznie względem jego środka. Na skutek załamania światła na granicach otoczenie-obiekt-otoczenie ulegają one dwukrotnemu załamaniu i wychodzą odchylone o ten sam (co do wartości) kąt względem pierwotnej wiązki lecz
w przeciwnych kierunkach. Takiemu odchyleniu fotonu, czyli zmianie kierunku
jego wektora jego pędu, zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona towarzyszy
również zmiana pędu kulki. Podczas oświetlania obiektu ciągłą wiązką światła
laserowego w jednostce czasu pojawia się wiele fotonów odpowiadających promieniom a i b. W konsekwencji na kulkę działają siły oznaczone na rys. 1 jako
Fa i Fb. Wielkość tych sił zależy od przestrzennego rozkładu natężenia światła –
ponieważ kulka znajduje się pod osią wiązki więcej jest fotonów a niż b. Wypadkowa siła (nie pokazana na rysunku) będzie zatem skierowana w prawo i do góry.
Jej składowa pionowa, która odpowiada za wciąganie kulki do środka wiązki,
nazywana jest siłą gradientową (Fgrad) ponieważ jest powiązana z przestrzennymi
zmianami (gradientem) natężenia wiązki. Druga ze składowych wypadkowej
siły to siła rozpraszania (oznaczona na rysunku przez Frozpr) i odpowiada ona za
przyspieszanie obiektu wzdłuż kierunku jej rozchodzenia. Obecność obu tych sił
Artur Ashkin wykorzystał w pierwszych doświadczeniach nad optycznym pułapkowaniem. Aby je osiągnąć konieczne było jeszcze zrównoważenie siły rozpraszania, tak by nie rozpędzała ona cząstek. W tym celu Ashkin w pierwszych
doświadczeniach wykorzystał grawitację lub dokładał przeciwbieżną wiązkę
laserową. Gdy wiązki laserowe nie są dokładnie skolimowane (bieg promieni
w wiązce nie jest idealnie równoległy jak na rys. 1), wartość natężenia światła
oraz siły rozpraszania zależą od położenia wzdłuż biegu wiązki. Można zatem
tak dobrać parametry wiązek by wszystkie siły działające na kulkę równoważyły
się w pewnym miejscu w przestrzeni, czyli uzyskać pułapkowanie obiektu.
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Rys. 1. Siły działające na kulisty obiekt w wiązce laserowej o gaussowskim profilu natężenia
światła.

Szczypce optyczne jakie znamy obecnie stosują nieco inny mechanizm pułapkowania wzdłuż osi wiązki, gdyż wykorzystują tylko jedną, silnie zogniskowaną
wiązkę. Rozpatrzmy zatem sytuację z rys. 2, gdzie dielektryczna kulka znajduje
się na osi zogniskowanej wiązki ale nieco za lub przed jej ogniskiem. Podobnie
jak na rys. 1 także tutaj załamaniu promieni a i b towarzyszy powstawanie sił,
których wypadkowa ma zwrot jest skierowany do ogniska wiązki. Mamy zatem
pułapkowanie wzdłuż osi wiązki. Gdy kulka znajduje się poza osią działa natomiast mechanizm opisany wcześniej na rys. 1. Warunkiem otrzymania takiej
pułapki jest silne ogniskowanie wiązki, które uzyskuje się z wykorzystaniem
obiektywów mikroskopowych o wysokiej aperturze numerycznej i dużym powiększeniu.

Rys. 2. Bieg promieni i siły działające na kulkę znajdującą się za (a) i przed (b) ogniskiem
wiązki laserowej. Wypadkowa siła F działa w kierunku ogniska wiązki (miejscu zbiegania się
kropkowanych linii).

Budowa kompletnego układu szczypiec optycznych została pokazana na
rys. 3. Bazą takiego urządzenia jest stabilny mechanicznie układ mikroskopowy,
w którym przy użyciu luster dichroicznych, czyli odbijających wybrane długości fal, wprowadza się dodatkową wiązkę laserową, np. w bliskiej podczerwie-
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ni. Wiązka ta jest silnie ogniskowana i pułapkuje obiekty tuż nad powierzchnią
dna szklanej szalki Petriego, w której znajduje się ciecz z badanymi obiektami.
Szczypce optyczne nie pozostają w żaden sposób w fizycznym kontakcie z badanymi obiektami, co ma niebagatelne znaczenie dla próbek biologicznych wymagających sterylności. Chwytane i pułapkowane mogą być wszelkie obiekty
o rozmiarach od dziesiątek nanometrów do dziesiątek mikrometrów oraz współczynniku załamania większym od otoczenia. Dla typowych roztworów wodnych
oznacza to możliwość łapania kulek (szklanych, polistyrenowych, lateksowych),
ale także wirusów, bakterii i całych komórek biologicznych.

Rys. 3. a) Szczypce optyczne w Zakładzie Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej Instytutu
Fizyki UJ. b) Schemat budowy szczypiec. Główną, pionową część stanowi wysokiej klasy
odwrócony mikroskop (z oświetlaczem u góry) rejestrujący obraz przy użyciu kamery.
Odpowiednie przystawki pozwalają na dołożenie wiązki szczypiec i monitorowanie jej ugięcia na
uchwyconym obiekcie.

Pomiary sił działających na uchwycone obiekty.
Znając już podstawy optycznego pułapkowania oraz budowę szczypiec warto
jeszcze raz zastanowić się nad biegiem promieni z rys. 1, tym razem już po przejściu przez kulkę. Promienie a i b propagują dalej pod pewnym kątem do osi
wiązki, czyli zostają ugięte. Ponieważ fotonów biegnących wzdłuż promienia
a jest więcej, to w obrazie wiązki widzianym przez detektor położenia (np. taki
jak na rys. 3b) powstanie asymetria, która przełoży się na sygnał elektryczny.
W pewnym zakresie wychyleń obiektu od środka wiązki taki sygnał jest proporcjonalny do wychylenia i może być wykalibrowany. W ten sposób możliwe jest
monitorowanie wychylenia obiektu od centrum szczypiec z dokładnością sięgającą nanometrów.
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Siły optyczne działające na uchwycony obiekt są proporcjonalne do jego wychylenia od ogniska pułapki. Jest to zatem sytuacja podobna do kulki zaczepionej
na sprężynie. Pod wpływem przyłożenia zewnętrznej siły taka kulka wychyli się
na tyle, by siła sprężystości zrównoważyła tę przykładaną z zewnątrz. Podobnie
jest w szczypcach optycznych, gdzie poprzez pomiar odchylenia obiektu od położenia równowagi, opisany powyżej, można mierzyć niezwykle małe siły działające na obiekt w pułapce, o typowych wartościach rzędu pN. Tak dokładny
pomiar okazuje się potrzebny w układach biologicznych. Jednym z ciekawych
tego typu doświadczeń było określenie siły z jaką białko transportowe zwane
kinezyną może przemieszczać składniki cytoszkieletu [4], np. mitochondria.
W tym celu jeden koniec kinezyny został przyczepiony do nieruchomej mikrotubuli – elementu cytoszkieletu stanowiącego rusztowanie, po którym takie białko może kroczyć. Do drugiego końca białka przyczepiona została kulka, którą uchwycono w szczypcach optycznych. Podczas ruchu białka widoczne było
schodkowe odchylanie się kulki w szczypcach, które dostarczyło wielu cennych
informacji na temat siły z jaką takie białko może transportować organelle, a także
na temat skomplikowanej dynamiki procesu kroczenia tego białka. Proces jego
ruchu następuje z krokiem 8 nanometrów, poprzez naprzemiennie przyczepianie
się główek białka do mikrotubuli (rys. 4a). W ruchu kinezyny obserwowano też
okresy zatrzymania, po których ponowny ruch zaczyna się od jednego lub kilku
kroków wstecz.

Rys. 4. a) Pomiar siły białka transportowego ciągnącego przyłączoną kulkę polistyrenową [4]
(© 2006 National Academy of Sciences), b) pomiar naciągu podczas pracy polimerazy RNA [5].
W obu przypadkach wychylenie kulki od położenia równowagi pozwala na wyznaczenie wartości
działających sił.

Współczesne układy szczypiec optycznych często są bardziej rozudowane
i zawierają więcej niż jedną wiązkę pułapkującą. Często spotykane są układy podwójnych szczypiec, w których jedna wiązka jest stała a położenie drugiej można
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kontrolować. Na rys. 4b przedstawiony został taki układ, który wykorzystano
do badania procesu transkrypcji DNA. W tym celu łańcuch DNA doczepiono
do polistyrenowej kulki o średnicy 700 nm, uchwyconej w silnej wiązce pierwszych szczypiec. Druga, nieco mniejsza kulka o 600 nm średnicy była trzymana
z mniejszą siłą (w słabszej wiązce laserowej) i miała przyłączoną do siebie polimerazę RNA. Enzym ten wytwarzał nić RNA poruszając się wzdłuż matrycy
DNA pociągając jednocześnie za sobą mniejszą kulkę. Śledząc położenie mniejszej kulki naukowcy mogli więc obserwować szybkość, z jaką ten proces zachodzi oraz występowanie miejsc, w których proces transkrypcji się zatrzymuje.
Na zakończenie warto wspomnieć, że możliwe jest także uzyskanie znacznie
większej liczby wiązek, np. poprzez generowane komputerowo hologramy. Ciekłokrystaliczne modulatory wiązki laserowej, działające podobnie do ekranów
LCD, mogą poprzez taki hologram jednocześnie wytwarzać i sterować w czasie
niemal rzeczywistym nawet kilkudziesięcioma wiązkami.
Podsumowanie
Bez wątpienia prace Artura Ashkina nad optycznym pułapkowaniem zapoczątkowały nową erę badań biologicznych. Umożliwiły one manipulację pojedynczymi obiektami z wielką precyzją a jednocześnie w sposób zupełnie nieinwazyjny.
Otwarły one także drogę do prowadzenia bardzo subtelnych pomiarów niezwykle małych sił, które występują w układach biologicznych i leżą u podstaw życia
jakie znamy, np. towarzyszących zwijaniu się helisy DNA, czy zamianie energii
chemicznej na ruch postępowy kinezyny. Dzięki rozwojowi technologii możemy
obecnie stosować układy wielu szczypiec i dynamicznie sterować pułapkami, co
z pewnością doprowadzi do wielu kolejnych przełomowych odkryć z użyciem
szczypiec. Warto też wspomnieć, że prace Ashkina zainspirowały także Stevena
Chu, Claude’a Cohen-Tanoudji’ego i Williama D. Philipsa do stworzenia pułapek działających na neutralne atomy, za co przyznano im Nagrodę Nobla już
w 1997 roku. Na zakończenie, zachęcam czytelników do odwiedzenia serwisów
internetowych z materiałami wideo, np. Youtube, aby obejrzeć działanie szczypiec „w akcji”. Spektakularne przykłady manipulowania obiektami z użyciem
szczypiec optycznych można odnaleźć wyszukując hasło „optical tweezers”
w połączeniu z jednym z wyrażeń „tetris”, „dna” lub „cell rupture”.
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