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Gaismas spiediens:
optiskā pincete un bioloģija

Gaisma ir ne tikai svarīgākais informācijas avots ikdienā, bet arī 
informācijas kanāls par Visumu un mikropasauli, ko 17. gadsimta 
sākumā pavēra Galileo Galileja (Galileo Galilei, 1564–1642) 
teleskops un Antonija van Lēvenhuka (Antonie van Leeuwenhoek, 
1632–1723) mikroskops. Saules gaisma miljardiem gadu 
sekmējusi dzīvības rašanos un evolūciju uz Zemes, un arī šodien 
fotosintēze augos ir nozīmīgākais faktors cilvēces eksistencei uz 
mūsu planētas.

Gaismas spiediena renesanse
Gaismas spiedienu pirmais intuitīvi nojauta vācu astronoms Johanness 

Keplers (Johannes Kepler, 1571–1630) 17. gadsimta sākumā, novērojot 
komētu spīdošās astes, kas vienmēr ir novērstas no Saules. Pagāja vairāk 
nekā divsimt piecdesmit gadu, līdz elektromagnētiskās teorijas pamatlicējs 
Džeimss Maksvels (James Clerc Maxwell, 1831–1879) pierādīja, ka gaisma 
ir elektromagnētiskie viļņi, kas atstarojoties vai absorbējoties rada spie-
dienu uz matēriju. Gaismas spiedienu eksperimentāli 1899. gadā izmērī-
ja Maskavas Universitātes profesors Pjotrs Ļebedevs (Пётр Николаеич 
Лебедев, 1866–1912). Gaismas spiedienu pēc Maksvela teorijas nosaka 
starojuma enerģijas blīvums (J/m3 = N/m2), un divdesmitajā gadsimtā šo 
Dž. Maksvela atklājumu aprakstīja ar gaismas kvantiem.

Kurts Švarcs

Johannesa Keplera portrets, 1610. gads, autors nezināms 
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Lai ilustrētu gaismas spiedienu, salīdzināsim to ar atmosfēras 
spiedienu. Saulainā dienā Saules gaismas spiediena lielums ir 
viena simt tūkstošā daļa paskāla (precīzāk, pg = 9 x 10-6 Pa, 1 Pa 
= 1 N/m2). Tas atbilst spēkam viena simt tūkstošā daļa ņūtona 
(10-5 N) uz vienu kvadrātmetru. Ņūtons ir spēka mērvienība, un 
viens ņūtons ir spēks, kas nepieciešams, lai paceltu simt gramu 
smagu priekšmetu (pārvarētu Zemes gravitāciju). Gaismas spie-
diens uz Zemes ir desmit miljardu reižu mazāks par atmosfēras 
spiedienu. Atmosfēras spiediens ir simt tūkstoši paskālu (patm ≈ 
105 Pa), kas atbilst spēkam simt tūkstoši ņūtonu (desmit tūksto-
ši svara kilogramu jeb desmit tonnas) uz viena kvadrātmetra 
laukuma! Mēs šo spiedienu nejūtam, jo 
esam līdzsvarā ar apkārtējo atmosfēru: 
spiediens ap mums un spiediens ķer-
meņa iekšienē (plaušās, degunā, ausīs) 
ir vienāds.

Gaismas spiediens uz Zemes patie-
šām ir niecīgs, kaut gan tam ir izšķi-
roša loma zvaigžņu evolūcijā: Saules 
iekšienē gaismas spiediens ir miljardu 
reižu lielāks par atmosfēras spiedienu, 
un tas līdzsvaro gravitācijas spiedie-
nu Saules iekšienē, nodrošinot Saules 
evolūciju miljardiem gadu.

Rīgas Politehniskā institūta absol-
vents, viens no raķešu būves pionie-
riem Frīdrihs Canders (1887–1933) 
pirmais izvirzīja ideju izmantot gais-
mas spiedienu (saules buras) kosmis-
kiem transportlīdzekļiem (F. Candera 
vārdā nosaukta Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas (ZA) balva astronomijā un 
mehānikā, kā arī Krievijas ZA prēmi-
ja par teorētiskiem darbiem raķešu un 
kosmosa zinātnē).

Pagājušajā gadsimtā lāzeru 

izgudrojums radīja gaismas avotus ar intensitāti, kas sim-
tiem un tūkstošiem reižu pārsniedz Saules staru spiedienu 
uz Zemes. Šie gaismas avoti pavēra jaunas iespējas gais-
mas spiediena izmantošanā ne tikai fizikā, bet arī bioloģijā 
un medicīnā. Ar šiem lāzeriem un optisko mikroskopu 
amerikāņu fiziķis Arturs Eškins (Arthur Ashkin, 1922–
2020) attīstīja unikālu metodi mikroobjektu pētījumiem, 
izmantojot gaismas spiedienu. Par šiem pētījumiem – 
“optisko pinceti” (angliski optical tweezers) – A. Eškinam 
2018. gadā, piecdesmit gadu pēc viņa izšķirošajiem atklā-
jumiem, piešķīra Nobela prēmiju fizikā. 

Frīdriha Candera portrets uz  2012. gada izdevuma markas

A. Eškins 70. tajos gados laboratorijā pie optiskās pincetes eksperimentiem

Saules buras (solar sail) vizualizācija
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dalīts ar masu (a = F/m), kas pie 0,667 
nN spēka uz divu mikrometru diametra 
daļiņu mazās masas dēļ dod lielu paāt-
rinājumu a ≈ 7 x 107 m/s2 – miljoniem 
reižu lielāku par Zemes gravitācijas pa-
ātrinājumu (g = 9,8 m/s2)! Lai palaistu 
raķeti ar Zemes mākslīgo pavadoni, ra-
ķetei nepieciešams tikai pieckārtīgs Ze-
mes gravitācijas spēka paātrinājums a ≈ 
5g. Bioloģiskajā mikropasaulē gaismas 
spiediena radītie spēki ir milzīgi.

A. Eškins mikroskopā lodīšu kustību 
gaismas iespaidā novēroja jau pie mili-
vata jaudas (2. att.). Viņu pārsteidza, ka 
dažas lodītes pārvietojas pretēji gaismas 
stara virzienam – pretēji gaismas spie-
dienam. Fokusētā lāzera stara intensitāte 
nav vienmērīga – tā atbilst “zvanveida” 
līknei (Gausa sadalījums) dažu mikronu 
apgabalā (2. att. b). A. Eškins ātri saprata, 

ka kustības virziens ir atkarīgs no daļiņas pozīcijas pret intensi-
tātes maksimumu: daļiņas vienmēr kustas lielākās intensitātes 
virzienā! Tas nozīmē, ka blakus gaismas spiedienam uz lodīti 
šķidrā dielektriskā vidē (ūdenī) gaisma inducē papildu spēkus, 
kuru lielums pārsniedz gaismas spiedienu. Šos spēkus A. Eš-
kins nosauca par gradienta spēkiem un turpmākajos darbos 
detalizēti aprakstīja atkarībā no lodīšu optiskajām īpašībām un 
izmēriem [1]. Šie gradienta spēki rodas gaismas mijiedarbībā ar 
transparento vidi. Zinātnieks nonāca pie secinājuma, ka mik-
roskopiskos objektus var vieglāk noķert un vadīt, izmantojot 
divus lāzera starus no pretējām pusēm (3. att.). Šādā gadījumā 
optiskais slazds (optiskā pincete) ir starp abiem fokusētajiem 
lāzera stariem. 

Kad A. Eškins pamanīja, ka gaisma var satvert un pār-
vietot mazus objektus, viņš koncentrējās uz bioloģiju un iz-

Optiskā pincete: gaisma satver baktērijas, 
vīrusus un makromolekulas 

A. Eškins pēc disertācijas aizstāvēšanas Kornela Universi-
tātē 1952. gadā sāka savu četrdesmit gadus ilgo darbību  Bell 
Labs Murray Hill zinātniskajā centrā. Zinātniekam radās ideja 
ar gaismas spiedienu pārvietot mazus objektus, turklāt šo ideju 
viņš saskatīja tai laikā populārā animācijas filmā. A. Eškins sāka 
savus pētījumus, ievadot mikroskopā zaļo gaismu (λ = 514,5 
nm) no argona lāzera uz caurspīdīgām polimēru lodītēm ar 
diametru 0,59, 1,31 un 2,68 µm suspendētām ūdenī (1 µm ir 
tūkstošā daļa milimetra). Fokusētais gaismas stars uz lodīti ar 
diametru 2,68 µm, rada spēku F ≈ 6,67 x 10-10 N = 0,667 nN (1. 
att.). Šie niecīgie spēki bioloģiskajā mikropasaulē ir ļoti lieli. Pēc 
Ņūtona likuma daļiņas paātrinājuma lielums a [m/s2] ir spēks 

Fokusētā gaismas stara spēks (1. att.)

Fokusētā lāzera stara intensitāte (2. att.)

Eksperimenta shēma mikrodaļiņu satveršanai ar fokusētu lāzera staru: a – lāzera gaisma no apakšas tiek 
virzīta uz suspendētām lodītēm; b – gaismas intensitātes sadalījums lāzera starā I(r). Lodīte vienmēr kustas 
maksimālās intensitātes virzienā, līdz sasniedz līdzsvara pozicīju (melnā lodīte). 2w0 ir lāzera stara intesitātes 
pusplatums fokusētā starā ar dažu mikrometru izmēru [1]

Argona lāzera fokusētais stars rada spēku Fg = 0,67 nN (1 nN = 10-9 N), kas ir pietiekošs, lai pārvietotu 
bioloģiskos objektus šūnās: baktērijas, vīrusus, makromolekulas. Pie atstarošanās gaismas spiediens ir 
proporcionāls divkāršai atstarotās gaismas intensitātei 2kI0, kur k ir atstarošanās koeficients (bioloģiskiem 
objektiem k ≈ 0,1)

A. Eškins ar lupu 
savā piemājas dārzā, 70. tie gadi
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mantoja optisko pinceti bioloģiskiem 
objektiem (šūnām, baktērijām, vīru-
siem, makromolekulām). Zinātnieks 
novēroja, ka zaļā argona lāzera gaisma 
nogalina baktērijas. Tāpēc bioloģis-
kiem objektiem A. Eškins izmantoja 
infrasarkano YAG-Nd+3 lāzeru ar viļņa 
garumu 1064 nm, kas šūnās neizraisa 
bojājumus un nenogalina baktērijas. 
Jau pirmajā publikācijā 1970. gadā [1] 
viņš mikroskopisko objektu fiksēša-
nu ar gaismas palīdzību nosauca par 
optisko pinceti, un šis termins iegājās 
zinātniskajā literatūrā. Optisko pince-
ti var izmantot mikrodaļiņu un nano-
daļiņu bezkontakta manipulācijām: 
lai noturētu, pārvietotu vai pagrieztu 
mikroskopiskus objektus. 

A. Eškina optiskā pincete pavēra 
iespējas mikroskopā pētīt procesus 
dzīvās šūnās, kas izraisīja pētījumu 
eksploziju bioloģijā un medicīnā 
[2]. Optiskajā mikroskopā gaismas 
difrakcija ļauj novērot objektus, izmē-
ros ne mazākus par viļņa garumu λ ≈ 
0,5 µm. Lai apietu šo ierobežojumu 
un uzlabotu mikroskopa izšķirtspē-
ju, izmanto objekta luminiscenci jeb 
fluorescenci. Termins “fluorescence” 
nāk no minerāla fluorīta (CaF2) ar 
raksturīgo zilo emisiju ultravioleto 
staru iedarbībā. Pirmo fluorescento 
mikroskopu jau 1908. gadā firmā Carl 
Zeiss uzkonstruēja profesors Augusts 
Kēlers (August Köhler, 1866–1943). 
Šodien fluorescento mikroskopiju 
plaši izmanto bioloģijā un medicīnā, 
iegūstot izšķirtspēju 100 nm (ar skenē-
jošo lāzera luminiscences mikroskopu 
pat 50 līdz 10 nm).

Dzīvo organismu luminiscenci, pie-
mēram, jāņtārpiņa spīdēšanu, konsta-
tēja jau senatnē. Biologi mikroskopā 
novēroja arī dažu baktēriju un olbal-
tumvielu luminiscenci. Tomēr šī da-
bīgā bioluminiscence šūnu līmenī ir 
diezgan reta. Pagājušā gadsimta otrā 
pusē fluorescentajai mikroskopijai iz-
strādātas metodes dzīvo šūnu analīzei 
ar luminiscentām zondēm – organis-
kām krāsvielām, kuras ievada šūnā un 
kuras selektīvi saistās ar šūnas elemen-
tiem (proteīniem, hromosomām, DNS 
molekulām un citiem) un pārvērš šos 
elementus luminiscējošos zondēs (an-
gliski molecular beacon probe – mole-
kulārās bākas). Piemēram, proteīnu 
indikācijai izmanto krāsvielu fluores-
ceīnu (C20H12O5) ar zaļo luminiscenci.

Luminiscences ierosināšanai ir ne-

Optiskais slazds (3. att.)

Daļiņu fiksēšana ar diviem lāzera stаriem

Dabiskās luminiscences skaistums: bioluminiscējošu mikroorganismu izraisīta jūras ūdens spīdēšana Austrālijā 
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E. coli (Escherichia coli) baktērijas DNS makromolekula augstas izšķirtspējas fluorescences mikroskopā (izšķirtspēja
100 nm); DNS molekulas tiek fiksētas un pagrieztas ar optisko pinceti: a attēls – y virzienā; b attēls – x virzienā [3]
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pieciešams gaismas avots ar viļņu garumu (λier), kas ir mazāks 
par luminiscences viļņa garumu (λlum). Šim nolūkam izmanto 
parasto kvēlspuldzi ar gaismas filtriem vai arī dažādas gais-
mas diodes ar šauru emisijas spektru. Luminiscenci novēro 
uz tumša fona, kas nodrošina labāku kontrastu. 

Bīlefeldes Universitātē, izmantojot optisko pinceti, tika iz-
strādāta jauna metode, kas ļauj novērot šūnas ar ļoti augstu 
izšķirtspēju. Šūnas tiek fiksētas ar optisko pinceti. Būtiskākais 
ir tas, ka paraugi ne tikai tiek fiksēti bez nesēja materiāla, bet 
tos var arī pagriezt un novietot dažādos virzienos, kas paver 
iespēju ar datora palīdzību iegūt trīsdimensionālu attēlu. Bī-
lefeldes biofiziķi, piemēram, izmantojuši augstas izšķirtspējas 
fluorescento mikroskopiju zarnu nūjiņas baktērijas (Escheri-
chia coli) hromosomu ar DNS makromolekulām novērošanai 
(4. att.). Profesora Tomasa Hasera (Thomas Huser) biofiziķu 
grupa plāno attīstīt šo metodi, lai novērotu dzīvo šūnu mole-
kulāros procesus, tai skaitā baktēriju aktivitāti vielmaiņā un 
slimību izraisīšanā, un kā baktērijas iekļūst šūnā [3]. 

Jāuzsver A. Eškina aktivitāte, lai veicinātu savu pētījumu 
rezultātu praktisku lietojumu: viņš ir 47 patentu autors, kas 
ir sekmējis šo metožu izmantošanu rūpniecisku aparātu ra-
žošanā. Jau dažus gadus pēc viņa publikācijām mikroskopus 
ar optisko pinceti ražoja rūpnieciski.

Pārsteigums: 
2018. gada Nobela prēmija fizikā

Korporācija Bell Labs A. Eškinam, 1992. gadā aizejot pensi-
jā, deva iespēju pārņemt laboratorijas eksperimentālās iekārtas 
un iekārtot laboratoriju savā dzīvojamajā mājā, kur viņš veica 
eksperimentus. A. Eškina dzīvesbiedre Alīna uz koresponden-
ta jautājumu atbildēja: “Nobela prēmija viņu ļoti pārsteidza. Ir 
pagājis tik daudz laika kopš 70. gadiem, kad viņš izstrādāja šo 
tehnoloģiju. Pensionētais fiziķis jau ilgu laiku strādā ar saules 

baterijām un šobrīd sagatavo zinātnisko publikāciju.” [4]
Nobela prēmiju komitejas pārstāvja Ādama Smita (Adam 

Smith) telefona zvans ar ziņu par Nobela prēmiju sasniedza 
A. Eškinu laboratorijā pie kārtējā eksperimenta. Tālākā te-
lefona intervijā zinātnieks atzīmēja, ka fizika viņu interesē-
jusi jau no mazotnes – viņa mīļākā grāmata bērnībā bijusi 
Wonder Why (Padomā, kāpēc). A. Eškina ideāli zinātnē ir 
nīderlandietis A. van Lēvenhuks, kas pirmais ieraudzīja dzī-
vās šūnas, un Maikls Faradejs (Michael Faraday, 1791–1867) 
ar saviem ģeniālajiem atklājumiem no elektrolīzes līdz elek-
tromagnētismam un optikai.

Par gaismas spiedienu A. Eškins interesējies jau studiju 

gados Kolumbijas Universitātē. Par savu izšķirošo publikā-
ciju viņš atzīmē: “Man jau sen bija interese par makromo-
lekulu un citu šūnas elementu satveršanu ar gaismu. Raksts 
žurnālā Physical Review Letters 1970. gadā [1] ir labākais, 
ko jebkad esmu uzrakstījis. Intuitīvi es nojautu, ka šis pa-
ņēmiens izraisīs revolūciju bioloģijā un medicīnā” [5]. Bell 
Labs direktors Markuss Velde (Marcus Welde) par A. Eškinu 
saka: “Lielie domātāji nekad neapstājas, un Eškins joprojām 
cenšas atrisināt aktuālās problēmas, neskatoties uz savu No-
bela prēmiju. Un tāpēc es viņu mīlu.” E&P  
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A. Eškins – vecākais Nobela prēmijas laureāts tās pasniegšanas vēsturē 

Bīlefeldes universitātes darba grupas 
“Biomolekulārā fotonika” vadītājs prof. T. Hasers
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