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Χωροχρονική διαµόρφωση υπερβραχέων παλµών laser
για βιολογικές εφαρµογές
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Τα τελευταία χρόνια η πολυφωτονική µικροσκοπία εφαρµόζεται ευρέως σε πεδία όπως η βιοαπεικόνιση και η διέγερση φωτοευαισθητοποιών ουσιών σε ιστούς. Για την πλήρη
εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων αυτής της µη-γραµµικής διαδικασίας, τα περισσότερα
οπτικά συστήµατα σήµερα λειτουργούν µε διέγερση σε ένα ή περισσότερα σηµεία του
δείγµατος σαρώνοντας µια περιοχή, µετακινώντας είτε τη δέσµη laser, είτε το ίδιο το δείγµα,
ώστε να δηµιουργηθεί το επιθυµητό προφίλ ακτινοβόλησης. Ωστόσο, µια τέτοιου είδους
σάρωση µπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρονοβόρα για εφαρµογές που απαιτούν πολύ γρήγορη
και οµοιόµορφη διέγερση µιας περιοχής. Μια πολύ ευέλικτη λύση για τη δυναµική
διαµόρφωση του χωροχρονικού προφίλ παλµών laser εξαιρετικά σύντοµης χρονικής διάρκειας
(fs) που απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις, παρουσιάζεται εδώ. Πρόκειται για µια νέα µέθοδο
δηµιουργίας οποιουδήποτε αυθαίρετου σχήµατος µιας δέσµης laser, χωρίς καµία απολύτως
σάρωση, που επιτυγχάνεται µε τη χρήση χωρικών διαµορφωτών φωτός υγρών κρυστάλλων
(Liquid Crystal Spatial Light Modulators, LC-SLMs). Η διδιάστατη χωρική διαµόρφωση του
προφίλ της δέσµης επιτυγχάνεται µε τεχνικές όπως η ψηφιακή ολογραφία (Digital
Holography) ή η γενικευµένη αντίθεση φάσης (Generalized Phase Contrast). Ο έλεγχος της
έκτασης του προφίλ κατά τον άξονα διάδοσης επιτυγχάνεται µέσω χρονικής εστίασης των
παλµών laser κατά τη διάδοσή τους µέσα στο δείγµα.
Με αυτή τη µέθοδο, εισάγονται νέα σχήµατα βέλτιστης ακτινοβόλησης διεγείροντας
µε δέσµες φωτός εστιασµένες χρονικά, τα οποία εφαρµόστηκαν µε εντυπωσιακά
αποτελέσµατα στη φωτοδιέγερση του ιοντικού καναλιού Channelrhodopsin-2 (ChR2) σε
νευρώνες.
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