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„Fotonowy haczyk” do połowu bakterii
Połów bakterii nie brzmi jak najbardziej relaksująca rozrywka na świecie. Jest to jednak coś,
czego dokonali naukowcy z międzynarodowego zespołu za pomocą zakrzywionego
promienia światła.

Naukowcy z ITMO University, Tomsk State University, University of Central Florida, University of
Ben-Gurion oraz University of Bangor opublikowali wyniki swoich badań w magazynach Optics
Letters i Scientific Reports. Swój zakrzywiony promień światła określili mianem „fotonowego
haczyka”. Można go wykorzystywać do poruszania małymi cząstkami, w tym pojedynczymi
komórkami, bakteriami, oraz nanocząstkami.
Promień krzywizny fotonowego haczyka wynosi połowę długości całej fali światła. To najmniejszy
promień krzywizny, jaki kiedykolwiek uzyskano w przypadku fal elektromagnetycznych. Według
tradycyjnej optyki promieniowanie rozprzestrzenia się w postaci prostych wiązek światła. Możliwe
jest jednak osiągnięcie „zakrzywionych” promieni, dzięki wykorzystaniu przesunięcia fazowego,
które występuje w momencie przeniknięcia światła przez dielektryki.
„Fotonowy haczyk uzyskujemy po skierowaniu „zwykłej” wiązki światła na cząsteczkę dielektryka
o niesymetrycznej powierzchni. Przeprowadziliśmy badania na cząstce o kształcie prostopadłościanu.
Wygląda ona jak sześcian z jedną ścianą tworzącą graniastosłup. Ze względu na ten kształt, okresy
fal w cząsteczce są nieregularne. W rezultacie, emitowany promień światła zakrzywia się” –
powiedział Alexander Shalin, szef International Laboratory of Nano-opto-mechanics z ITMO
University.
Zjawisko to jest spowodowane nakładaniem się fal wewnątrz cząsteczki dielektryka po spowolnieniu
prędkości fazowej. Potencjalne możliwości zastosowania fotonowego haczyka pojawiły się zaraz
po jego opisaniu. Według społeczności naukowej mógłby on zostać wykorzystany do poruszania
cząstkami.
Naukowcy są w stanie do pewnego stopnia kontrolować kształt haczyka przez zmiany polaryzacji
i częstotliwości fali światła. Różne parametry geometryczne i topologiczne cząstek dielektryków
również mogą mieć wpływ na krzywiznę haczyka. Dostosowanie promienia krzywizny haczyka
zwiększa możliwości jego zastosowania, od przekierowywania sygnałów optycznych i niwelowania
limitu dyfrakcyjnego, do poruszania cząstkami i połowów bakterii.
„Wpadli na to nasi koledzy z Tomsk State University. Po dokonaniu niezbędnych obliczeń i opisaniu
całego zjawiska, postanowiliśmy sprawdzić, czy fotonowy haczyk może znaleźć zastosowanie
w optomechanice” – powiedział Sukhov. „Okazało się, że jesteśmy w stanie
poruszać cząstkami pomiędzy przezroczystymi przeszkodami. Jest to możliwe dzięki ciśnieniu
promieniowania i gradientowi siły optycznej. Gdy cząsteczka znajduje się w obszarze największego
natężenia wiązki, jest utrzymywana wewnątrz niej dzięki sile gradientu. Ciśnienie promieniowania
popycha ją wzdłuż zakrzywionej ścieżki wytyczonej przez rozchodzącą się energię.”
Według artykułu opublikowanego w czasopiśmie Nature, który opisywał zastosowanie haczyka
fotonowego do poruszania cząstkami, haczyk, w przeciwieństwie do tradycyjnych metod
stosowanych w optofluidyce, umożliwił przesunięcie nanocząstki złota po zakrzywionej trajektorii.
Autorzy artykułu zgodnie twierdzą, że technika ta może zostać zastosowana do poruszania
nanocząstkami między przeszkodami. Naukowcy, którzy współpracowali nad stworzeniem
fotonowego haczyka mają nadzieję wykazać podobny efekt w poruszaniu bakteriami.
„Planujemy podjąć próbę przemieszczenia bakterii po zakrzywionym torze z użyciem fotonowego
haczyka” – zapowiedział Alexander Shalin. „Przede wszystkim, musimy uzyskać nasz haczyk
w odpowiednich warunkach. Musimy sprawdzić, na przykład, czy podłoże znajdujące się pod naszym
osobliwym prostopadłościanem może mieć wpływ na otrzymanie haczyka. Następnie chcemy
stworzyć prototyp mikro reaktora i sprawdzić w jaki sposób poruszają się cząstki.”
Biorąc pod uwagę ilość technologii bioinżynieryjnych, wykorzystujących bakterie, nanoinżynieryjna

technika pozwalająca na ich precyzyjną kontrolę może w przyszłości okazać się niezwykle przydatna.
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Jak się wysypiać?
Jak długo spać, by się wyspać? snu, by być wypoczętym, inni śpią 10 i czują się niewyspani. Dlaczego
tak się dzieje?
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Dłuższe życie dzięki intensywnym ćwiczeniom
Wykonywanie intensywnych ćwiczeń zwiększających wydolność krążeniowo-oddechową sprzyja
dłuższemu życiu.
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Kontakt wzrokowy nie jest aż taki ważny
Rozmówca nie musi patrzeć bezpośrednio w oczy słuchacza, aby ten miał poczucie, że kontakt
wzrokowy został nawiązany.
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Czas spędzany z dzieckiem przekłada się na
jego wyniki w nauce
Poziom wykształcenia rodzica, który spędza więcej czasu z dzieckiem, odgrywa istotniejszą rolę w
jego sukcesach akademickich.
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Rusza rekrutacja do projektu "Inżynierki 4.0"
Studentki kierunków technicznych będą mogły wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez
ekspertów.
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Targi PCI Days już w maju!
Targi będą miejscem, na którym swoją ofertę zaprezentują dostawcy 10 podsektorów kompleksowo
zaopatrujących przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny.
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CONSTRUCTION 2019
Program obejmuje badania właściwości fizycznych i chemicznych kruszyw, kamienia naturalnego i
gruntów.
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MICROBIOLOGY 2019
MICROBIOLOGY jest programem pozwalającym sprawdzić swoje kompetencje w zakresie analiz
mikrobiologicznych wody do spożycia przez ludzi.
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