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آشکارسازی نانوذرات فلزی با استفاده از باریکهی لیزر دوم در چیدمان انبرک نوری
2و1حاجیزاده

 فائقه،1جمال سلطانی

1ایران

، زنجان، دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایه زنجان،دانشکده فيزیک
2 ایران، زنجان، دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایه زنجان،مركز پژوهشی اپتيک
چکیده – نانوذرات فلزی به دلیل خواص زیستسازگاری که دارند کاربردهای فراوانی در مطالعات فیزیک زیستی و پژوهشهای مرتبط با سلول
 ذرات کوچکتر. تلهاندازی نانوذرات فلزی به کمک انبرک نوری امکان مطالعات بیشتری را در این زمینه فراهم میکند.های سرطانی پیدا کردهاند
 نانومتر به دلیل محدودیت اپتیکی در میکروسکوپی نوری میدان روشن قابل مشاهده نیستند که این مسئله محدودیتهایی را در این200 از
 در ناحیه مرئی، خصوصاً طال و نقره به دلیل خاصیت پالسمونیکی که دارند، با توجه به اینکه نانوذرات فلزی.نوع پژوهشها ایجاد کرده است
، در این بررسی با اضافه کردن یک باریکهی لیزر دوم با توان در حد چند ده میکرووات به چیدمان انبرک نوری،پراکنده کنندههای خوبی هستند
 نتایج بدست آمده نشان میدهد که نانوذرات طالی مورد.اثر آن را بر روی آشکارسازی نانوذرات فلزی و قدرت تلهی نوری بررسی نمودیم
 با توجه به اینکه، عالوه بر آن. نانومتر با استفاده از نور پراکنده شدهی لیزر دوم قابل آشکارسازی هستند24  با اندازههای متفاوت تا قطر،بررسی
 استفاده از این روش در بزرگی نیروی تلهی نوری تغییر چشمگیری ایجاد،توان لیزر دوم در مقایسه با توان لیزر تلهاندازی بسیار ناچیز است
.نمیکند

 نانوذرات فلزی، تلهی نوری، انبرک نوری-كليد واژه

Detection of Metallic Nanoparticles Using a Secondary Laser Beam in Optical
Tweezers Setup
Jamal Soltani1, Faegheh Hajizadeh1,2
Department of Physics, Institute of Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, Iran 1
Optics Research Center, Institute of Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, Iran 2
Abstract- Thanks to their biocompatibility property, metallic nanoparticles have found many applications in biophysics and they are
a good candidate for cancer therapy. Trapping such particles by optical tweezers have led to a wide range of research in different
areas from biophysics to biotechnology. The main issue is that the particles smaller than 200 nm are smaller than diffraction limit
and cannot be observed by bright field microscope. However, novel metallic nanoparticles such as gold or silver are good scatterers
of light in the visible range, because of their plasmonic properties. In this paper, we added an extra laser beam with power of a few
tens of microwatts to the optical tweezers setup to study its ability for detection of an optically trapped particle. Our results show
that gold nanospheres down to 24 nm can be detected by the back scattered light from the particle. The experimental results of
trapping stiffness also show that the secondary laser beam’s effect on the optical force is negligible.
Keywords: Optical tweezers, Optical trap, Gold nanoparticles
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 -1مقدمه

مورد بررسیی قرار ورفته اسیت ،مشیاهدهی اثر پراكندوی نور
یک باریکهی ليزر دوم از سطح نانوذرات در سيستم تصویرساز
ميکروسکوپ نوری است .با این روش میتوان از ورود بيش از
یک ذره به ت لهی نوری و ای جاد اختالل در د قت دادهويری
جلوويری كرد .برخالف ميکرو سکوپی ميدانرو شن كه از نور
عبوری از نمونه برای تشکيل تصویر استفاده می شود ،در این
روش از نور پسپراكنده شییده اسییتفاده میشییود كه مشییابه
ميکروسکوپی ميدانتاریک با حذف نور مستقيم است.
نيروی وارد شده به ذرات تلهاندازی شده یک نيروی فنروونه
است كه از رابطهی
F   x
() 1
بدسیییت میآید .در این رابطه  ،κسیییختی تله ،معياری برای
سنجش قدرت تلهی نوری است x .جابهجایی محل ذره در
تلهی نوری ن سبت به مركز كانون ليزر ا ست .در این پژوهش
تاثير استفاده از ليزر دوم بر قدرت تله نيز بررسی شده است
[.]6

 -2مباحث نظری و کارهای تجربی
چيدمان انبرک نوری همانطور كه شییکل 1نشییان میدهد،
شیییامل یک ليزر ( )Nd:YAG, Coherentبا طولموج 1064
نانومتر اسییت كه بوسییيلهی آینهی  M1به یک ميکروسییکوپ
وارون ( )IX71, Olympusوارد می شود .باریکهی ليزر پس از
بازتاب از آینهی دورنگی  DM1با عبور از عدسیییی شیییيئی
( )Olympus,100x, oil,NA=1.3داخییل محفظییهی نمونییه
كانونی میشیییود .پس از اینکه یک ذره در تلهی نوری به دام
افتاد ،نور ليزر با وذر از عدسیییی چگالنده و بازتاب از آینهی
دورنگی  DM2به فوتودیود چ هار تایی ) (QPDمیرسیییید.
فوتودیود چهارتایی اطالعات مربوط به افتوخيز محل ذره را
ثبت نموده و از طریق تقویتكننده به رایانه انتقال میدهد.
توضيحات بيشتر در مورد چيدمان انبرک نوری در مرجع []7
آمده است.
باتوجه به اینکه بيشیییينهی پراكندوی نانوذرات مورد مطالعه،
در طولموج های مت فاوتی اسییییت ،در این چ يد مان از دو
باری کهی ليزر  532و  632/8نانومتر برای آشییی کارسیییازی
نانوذرات فلزی ا ستفاده كردیم .این باریکهها بو سيلهی آینهی
سیییرد  CMوارد چ يدمان انبرک نوری میشیییوند و آی نهی
متحرک  M2ام کان تعویض این دو باری که را فراهم میك ند.
محفظهی نمونه از الم ،المل و چسیییب دوطرفه به ضیییخامت
حدود  100ميکرومتر به عنوان جداكننده ،سییاخته میشییود.
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انبرک نوری ابزاری ا ست كه به كمک آن میتوان با ا ستفاده
از یک باریکهی ليزر كه بوسییيلهی یک عدسییی با وشییودوی
عددی باال به شدت كانونی شده ا ست ،اج سام ميکرو سکوپی
را به دام انداخت .انبرک نوری با ایجاد یک تلهی نوری نيرویی
از مرت بهی فمتونيوتن تا پيکونيوتن به ذرات ميکرومتری و
نانومتری وارد میكند [1و.]2
نانوذرات فلزی امروزه كاربردهای فراوانی در صنعت ،پزشکی و
دیگر زمينهها پيدا كردهاند .به دليل زیستسازوار بودن بعضی
از نانوذرات فلزی مانند طال ،كاربردهای بسياری در روشهای
تشخيصی و درمانی پزشکی برای آنها معرفی شده است .از
جمله این كاربردها تشخيص بافتهای سرطانی از بافت سالم
با استفاده از طيف جذبی نانوذرات فلزی است .نانوذرات طال
همچنين به عنوان جایگزین مناسبی برای دانههای رنگی
فلئورسنت ،به دليل قابليت آنها در اتصال به مولکولهای
زیستی به شمار میروند [ .]3از طرف دیگر نانوذرات فلزی در
پژوهشهای مبنی بر دستکاریهای اپتيکی و به ویژه
كاربردهای بيوفيزیکی به كمک ابزارهایی مانند انبرک نوری
مورد توجه ویژه هستند .نانوذرات طال به دليل اندازهی كوچک
آنها در مقایسه با سلولهای زیستی وزینهای مناسب برای
دستکاری زیستی در شرایط  in-vivoبا كمک انبرک نوری
هستند [.]4
سییيسییتم ميکروسییکوپی یکی از بخشهای اصییلی چيدمان
انبرک نوری ا ست و دا شتن ت صویر منا سب از نمونهی حاوی
ذرات مورد مطالعه دارای اهميت فراوان است ،چرا كه میتوان
با مشاهدهی ذرات ،آنها را به سمت تلهی نوری هدایت كرده
و به دام انداخت .تلهاندازی نانوذرات فلزی با ابعاد حدود 100
نانومتر و كوچکتر از آن ،به دليل ایجاد ورمای كمتر در تلهی
نوری در مقایسییه با نانوذرات فلزی بزر تر از اهميت بسییيار
باالیی برخوردار اسیییت و تلهاندازی آن ها تا قطر  10نانومتر
وزارش شده است [ .]5لذا بهينه سازی روشهای تلهاندازی و
سهولت كار با نانوذرات با چنين ابعادی مورد توجه بسيار قرار
دارد.
با توجه به كوچک بودن اندازهی این ذرات نسبت به طولموج
نور مرئی ،م شاهدهی آنها با ا ستفاده از ميکرو سکوپ نوری
ميدان روشن ممکن نيست .در نتيجه برای سهولت تلهاندازی
و آشییکارسییازی این ذرات در تلهی نوری میبایسییت از روش
دیگری اسییتفاده كرد .یکی از این روشها كه در این پژوهش
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نانوذرات استفاده شده در این پژوهش نانوكرههای طال با قطر
 80 ،24و  150نانومتر و نانوميلههای طال با قطر 20نانومتر و
طول 60نانومتر به صورت محلول در آب مقطر بوده است.

 14-12بهمن 1395

مقادیر ،اثر پراكندوی قابل توجهی از آنها انتظار میرود.
سطح مقطع جذب و پراكندوی برای نانوذرات از رابطههای
() 2
() 3

4

2

Cscat  k m 
4

C abs  k m Im 

شیییکل  :1طرحوارهی چيدمان انبرک نوری .عدسییییهای  L1تا  L6برای
پهن كردن باریکههای ليزر ا ستفاده شده ا ست .فيلتر  F1برای جلوويری
از رسییيدن نور ليزر دوم به  ،QPDو  F2و  F3برای كاهش شییدت نور ليزر
دوم به كار رفته اسییت .توان ليزر  1064نانومتر در داخل نمونه  52ميلی
وات و توان ليزر دوم بين دو مقدار  43و  87ميکرووات متغير بوده اسییت.
آینههای  DM2 ،DM1 ،M1و  CMباریکههای ليزر را به داخل نمونه و در
نهایت به سییمت  QPDهدایت میكنند .آینهی متحرک  M2برای تعویض
باریکهی دوم استفاده شده است.

شکل 2طيف خاموشی این نانوذرات را به صورت بهنجار شده
به مقدار بيشیینهی هر طيف نشییان میدهد كه با اسییتفاده از
طيفسنج ( )Varian, Carry5بدست آمدهاست.

شکل  :2نمودار طيف خاموشی بهنجارشده برای نانوذرات مورد مطالعه.

با توجه به شییکل ،2طيف ذرات با توجه به شییکل و اندازهی
آنها متفاوت اسیییت و برای هر ذره یک یا دو بيشیییينه دیده
میشیییود كه نشیییان میدهد در آن طولموج خاص ،جذب و
پراكندوی نانوذرات بيشییتر از سییایر طولموجها اسییت .بدین
ترت يب با تاباندن نور به آن ها با طولموجی نزدیک به این

مقادیر  ،  mثابت دیالکتریک محيط اطراف ذره (آب) و ، 
ثابت دیالکتریک طال در دو طولموج  532و  632/8نانومتر،
مقدار  برای طولموج  532به طور قابل توجهی نسییبت به
طولموج  632/8نانومتر بزروتر است و نمودار تجربی شکل2
نيز این اختالف مقادیر را به خوبی نشیییان میدهد[6و .]8به
همين دل يل در این پژوهش از دو باری کهی ليزر با طولموج
 532و  632/8نانومتر به منظور م شاهدهی نانوذرات ا ستفاده
كردیم.
قبل از آماده كردن نمونه ،ابتدا محلول رقيقی از نانوذرات را
در داخل حمام فرا صوت به مدت  10دقيقه قرار دادیم .برای
بررسیییی اثر ليزر دوم و مشیییاهدهی اثر پراكندوی نانوذرات،
المپ ميکروسیییکوپ را خاموش نمودیم تا فقط نور پراكنده
شده توسط نانوذرات در پسزمينهای تاریک قابل آشکارسازی
باشد و بوسيلهی  CCDثبت وردد.
شکل 3ت صاویر ثبت شده از پراكندوی نور ليزر دوم تو سط
نانوذرات طال را نشان میدهد .از آنجایی كه تصاویر مربوط به
پراكندوی نور ليزر از ذرات كوچکتر از طولموج هسییتند ،با
توجه به حد پراش ،نمیتوان در مورد اندازهی آنها بحث كرد
و شدت بي شتر ،فقط ن شان دهندهی سطح مقطع پراكندوی
بزروتر اسییت .همانطور كه در شییکل(3الف) دیده میشییود ،با
ميکروسییکوپی ميدان روشیین ذرهای در نمونه قابل مشییاهده
نيسیییت .شییی کل(3ث) مربوط به نانوكرهی  24نانومتری،
شییکل(3ب و ج) نانوميلهی  20در  60نانومتر ،شییکل( 3پ و
چ) نییانوكرهی  80نییانومتری و (3ت و ح) نییانوكرهی 150
نانومتری میباشد.
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بدسییت میآید كه در آن  k mعدد موج در محيط اطراف ذره
(آب) و  قطبش پذیری ا ست .مقدار  ، قطبشپذیری ،از
رابطهی
 m
() 4
  3V
  2 m
بدسیییت میآید كه در این رابطه  Vحجمی از ذره اسیییت كه
ميدان الکترومغناطيسییی در آن نفوذ كرده اسییت .با توجه به
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 14-12بهمن 1395

در جدول 1آورده شده است .توان ليزر  1064نانومتر در داخل
نمونه حدود  52ميلیوات بوده است.
جدول :1مقادیر سختی تله بر حسب ( )𝑝𝑁 ∙ 𝑛𝑚−1 ∙ 𝑚𝑊 −1بدست آمده
با دو توان متفیاوت (  ) Psو در حا لت خاموش بودن ليزر دوم برای
تلهاندازی نانوكرههای با قطر  80نانومتر

() 5
F trap  F grad  F abs  F scat
می باشییید كه نيروهای پراكندوی و جذب نيروهای مخالف
جهت و نيروی ورادیانی همجهت با نيروی تلهی نوری اسییت
[ .]6از آنجایی كه ليزر دوم با طولموجی استفاده شدهاست
كه مقدار قابل توجه جذب و پراكندوی ذرات را داشته باشيم،
امکان تغيير در بزروی نيروی تله وجود دارد.
برای انییدازه ويری قییدرت تلییهی نوری یکی از دقيق ترین
روشها ،استفاده از طيف توانی افت و خيز مکان ذره در تلهی
نوری اسیییت .در این بررسیییی از روش طيف توانی اسیییتفاده
كردهایم كه جزئيات آن در مرجع [ ]9توضيح داده شده است.
بررسی تاثير استفاده از ليزر دوم در بزروی نيروی تله را با
تلهاندازی نانوكرههای طال با قطر  80نانومتر با حضور ليزر دوم
با طولموج  532نانومتر ،با توانهای  43ميکرووات و 87
ميکرووات و همچنين در شرایط خاموش بودن ليزر دوم انجام
دادیم .نتایج مربوط به تعيين سختی تله برای این سه حالت

3/0±28/16

3/0±40/31

3/0±29/24

Y

راستا

ه مانطور كه انت ظار داشیییتيم ،در م حدودهی نزد یک به
طولموجهایی كه نمودار شیییکل 2مقادیر بيشیییينهی خود را
داشته است ،نانوذرات مورد نظر پراكندوی بيشتری داشتهاند
و تصویر واضحتری ثبت وردیده است .نانوكرهی  24نانومتری
نيز برای طولموج  632/8نانومتر پراك ندوی بسییی يار كمی
دا شته و ت صویری قابل ثبت نبوده ا ست ،كه با توجه به نتایج
طيف خاموشی آن مورد انتظار است.
در ادامه تاثير استفاده از ليزر دوم بر قدرت تلهی نوری را
بررسی كردیم .نيروی كل وارد بر ذره در تلهی نوری به صورت

X

با تو جه به این که توان ليزر دوم (  ) Psدر دا خل نمو نه در
مقایسییه با توان ليزر تلهاندازی ( )52 mWبسییيار كمتر بوده،
همانطور كه انتظار داشتيم تغيير قابل توجهی در سختی تله
با حضور ليزر دوم مشاهده نشد.

 -3نتیجهگیری
در این پژوهش امکان استفاده از یک ليزر دوم در چيدمان
انبرک نوری ،به منظور آسانتر نمودن تلهاندازی نانوذرات
فلزی مختلف نشان داده شد و با توجه به اینکه وجود این
باریکهی ليزر با توان بسيار كم تغيير قابل توجهی در بزروی
سختی تلهی نوری ایجاد نکرده است ،میتوان وفت روش ارائه
شده ،روش مناسبی برای آشکارسازی نانوذرات فلزی و تله-
اندازی نوری آنها است.
سپاسگزاری
از دكتر لی شاو برای ساخت نانوذرات سپاسگزاریم.
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شییکل :3تصییاویر ثبت شییده از نمونههای حاوی نانوذرات با اسییتفاده از
پراكندوی دو طول موج  532و  632/8نانومتر .الف) تصویر ميکروسکوپی
ميدان روشن از نمونه حاوی نانوذرات طال .قسمتهای ب ،پ و ت تصاویر
ثبت شیییده از نمونهها با اسیییتفاده از پراكندوی نور ليزر  632/8نانومتر و
ق سمتهای ث ،ج ،چ و ح با ا ستفاده از ليزر  532نانومتر میبا شند .محل
نانوذرات نسبت به كانون متفاوت بوده است .پهنای نور ليزر پراكنده شده
از ذره بر ح سب تعداد پيک سلها در هر شکل م شخص شده ا ست كه
ميزان پراكندوی نور توسط ذرات را نشان میدهد و با استفاده از نرم افزار
 Matlabبدست آمده است.
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