
Lāzera izstarots gaismas pulss

Gaismas pulss 
tiek izstiepts laikā,
samazinot tā maksimālo jaudu,
bet ne kopējo enerģiju

Pastiprinātājs

Pulss tiek atkal
saspiests, 
ievērojami
palielinot tā
intensitāti

Pulsa
stiepējs

Gaismas pulss

Izstieptais pulss
tiek pastiprināts
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Ārkārtīgi sīkās daļiņas tiek «iesprostotas» un 
bīdītas ar diviem lāzera stariem

Dod iespēju manipulēt ar šūnām, baktērijām,
vīrusiem un tamlīdzīgi, tiem nepieskaroties

Mikrosfēra

Lāzers

Lēca

T

T

NORMĀLA IMŪNSISTĒMAS DARBĪBA (BEZ TERAPIJAS)

IZMANTOJOT IMŪNSISTĒMAS TERAPIJU

OPTISKĀS PINCETES

ULTRAĪSU UN AUGSTAS INTENSITĀTES LĀZERA IMPULSU TEHNOLOĢIJA
T limfocīts

Vēža šūna

Šūnas, kurās ir antigēns,
«brīdina» T limfocītu, kam
uzbrukt un kam ne

Divi limfocītā
ešošie proteīni
CTLA-4 un PD-1 
darbojas kā limfocīta
bremzes

Nobremzētie 
T limfocīti nespēj uzbrukt
lielākajai daļai vēža šūnu

Antivielu medikamenti
palīdz atlaist bremzes

T limfocīti ar pilnu jaudu
sāk uzbrukt vēža šūnām

IMŪNTERAPIJA
Galvenie audzēju veidi, 
kuriem šobrīd tiek izmantota 
šāda terapija: plaušu, nieru, 
limfomas audzēji un melanoma

TIEK IZMANTOTS
●  Lai novērotu elektronu kustību ap atomu
●  Acs ķirurģijā, medicīnas stentu ražošanā un tamlīdzīgi
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UZRAUDZĪTĀS EVOLŪCIJAS PRINCIPS

Gēnā tiek ievadītas nejaušas
mutācijas ar nolūku radīt 
jaunus enzīmus

Gēns tiek ievadīts baktērijā, kura
mutāciju dēļ sāk ražot jaunus enzīmus

Saražotie enzīmi tiek
analizēti, lai atlasītu tos, 
kuri nodrošina vēlamās
ķīmiskās reakcijas, 
piemēram, cukura 
pārstrādi par 
biodegvielu — isobutanolu

Mutācija tiek 
ievadīta atkal, lai 
sāktu jaunu ciklu

Pēc vairākiem cikliem
enzīms kļūst arvien 
efektīvāks specifisku
uzdevumu veikšanai

UZRAUDZĪTĀS EVOLŪCIJAS PIELIETOŠANA JAUNU ANTIVIELU RADĪŠANĀ

EVOLŪCIJAS SPĒKS TIEK IZMANTOTS MODIFICĒTU 
PROTEĪNU RADĪŠANAI — TĀDĀ VEIDĀ TIEK RADĪTAS 
JAUNAS BIODEGVIELAS UN JAUNAS ZĀLES PRET VĒZI

ENZĪMS.Proteīns jeb olbaltumviela, kas sāk un paātrina ķīmiskās reakcijas

TIEK IZMANTOTS VISEFEKTĪVĀKO ENZĪMU ATLASEI LAI ATLASĪTU TĀS, KAS PALĪDZ PAMANĪT SLIMĪBAS

Tiek saglabātas pašas efektīvākās
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Tiek izstrādātas
antivielas, kas stimulē
pacienta imūnsistēmas

«ieslēgšanos»

Fāga — vīruss, kas savā 
kontrolē sagrābj baktēriju 
un pavairojoties sāk ražot
proteīnus

Fāgai tiek pievienoti
atsevišķi gēni, kas 
ražo antivielas

Iegūtās antivielas 
tiek analizētas, lai
redzētu to ietekmi uz 
slimības skartām šūnām, 
piemēram, vēža šūnām

Tiek atlasītas tikai tās 
antivielas, kuras vislabāk 
pieķeras slimajai šūnai

Tiek pievienota jauna 
mutācija, lai pārbaudītu,
kā tā uzlabo antivielu
efektivitāti

ANTIVIELAS. Proteīni, kas imūnsistēmas uzdevumā uzbrūk slimajām šūnām. 
Dažādām slimībām ir dažādas antivielas

IZGUDROTĀS ĀRSTĒŠANAS METODES MĒRĶIS IR 
LIKVIDĒT PROTEĪNU «BREMZES» UN ATĻAUT 
IMŪNSISTĒMAI ĀTRĀK ĶERTIES PIE CĪŅAS AR VĒZI

ĶĪMIJA

MEDICĪNAAPBALVOTIE DARBI ĻĀVUŠI ATTĪSTĪT PRECĪZU INSTRUMENTU 
UN JAUNU LĀZERA IMPULSU TEHNOLOĢIJU.  ABI ATKLĀJUMI 
TIEK IZMANTOTI GAN RŪPNIECĪBĀ, GAN MEDICĪNĀ

FIZIKA


