
1 Spilgtākais piemērs 
nanomedicīnā? 

Dzīvojam laikā, kad aktualitāte  
ir Covid-19 vakcīnas. Šīs vakcīnas ir spilgts 
nanomedicīnas piemērs. RNS molekulas ir 
ģenētiskās informācijas nesēji, un, ja gribam 
izmantot gēnus, lai šūnai ko iemācītu, ir jāatrisina 
uzdevums par gēnu “iepakošanu”. Palaist gēnu 
organismā ar injekciju vienu pašu nozīmē to 
pazaudēt. Mums ir pietekami daudz fermentu,  
kas rūpējas, lai sveši gēni apkārt “neklīstu”.  
Te sākas nanomedicīna – gēns ir jāiepako  
nano izmēra apvalkā. 

“Makropasaulē un nanovidē nevalda vienādi 
likumi. Tas, ko novērojam makropasaulē, var 
savādāk darboties nanovidē. Salīdzināšanai var 
izmantot ainu, kas redzama, kad gribam noslaucīt 
no kādas virsmas sīkus puteklīšus, bet tos nevar 
noslaucīt, jo tie “lec” atpakaļ.”

Iedomājieties, ka zinātniekiem ir slēdzene, ar ko ir 
aizslēgta slima šūna, bet ir nepieciešama īstā 

atslēga, lai šo slēdzeni atvērtu un piegādātu šūnai 
zāles. Nano lieluma atslēga ir īstā, lai šūnas slēdzeni 
atvērtu, neskādējot citiem dzīvības procesiem – šādi 
nano procesus šūnā salīdzina Latvijas Zinātņu 
akadēmijas prezidents, akadēmiķis Ivars Kalviņš. 

Nanodaļiņas ir tik mazas, ka cilvēka acs tās nespēj 
ieraudzīt, tās nevar ar roku sataustīt un sajust, bet tās  
spēj nonākt cilvēka organisma šūnās, kur parastās  
zāles nespēj nokļūt.

“Nanomedicīna” ir kā burvju vārds, kas sola milzīgu 
progresu vēža terapijā. Nanotehnoloģijas pat tiek  
uzskatītas par 21. gadsimta galvenajām tehnoloģijām,  
kas ir “biļetes uz nākotni”.
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Nanomedicīna – nanotehnoloģiju 
izmantošana slimību ārstēšanā un 
diagnostikā. 
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Cik lielas ir 
nanodaļinas?
Tā ir miljardā daļa no  
metra. Nanodaļiņas ir tik 
mazas, ka cilvēka acs tās 
nespēj ieraudzīt, tās nevar  
ar roku sataustīt un sajust, 
bet tās spēj nonākt cilvēka 
organisma šūnās, kur 
tradiconālās zāles nespēj 
nokļūt. Tās var saskatīt ar 
elektronu mikroskopu.

Kas ir 
sarežģītākais 
nanozāļu 
radīšanas 
procesā?

Visgrūtākais ir panākt, lai katrā 
nanodaļinā būtu vienāds apjoms un 
daudzums vielas, ko gribam nogādāt 
mērķī. Zinātniekiem jāstrādā ar 
netverama izmēra objektu. 

mRNS vakcīnās darbīgā viela ir 
apvalciņā iepakots gēns, kas satur  
programmu, kā jāsintezē olbaltumviela, 
kas atrodas uz koronavīrusa virsmas – 
tie ir dzelksnīši jeb radziņi, kas redzami 
elektronu mikroskopos. Ja imūnsistēma 
atpazīs šādu proteīnu, tā atpazīs arī 
pašu vīrusu. Tātad zinātniekiem ir 
nanodaļiņa, kas ar piemērotu 
transportlīdzekli jeb nesēju jānogādā 
mērķī. Arī nesējs šajā gadījumā ir nano 
izmēra, piemēram, tauklodītes, kas tiek 
veidotas no molekulām, kuru viens gals 
“mīl” ūdeni, tātad ir liofils, bet otrs – 
“mīl” taukus un ir lipofils. Šādas 
molekulas nodrošina, ka nanodaļiņa var 
piestiprināties pie šūnu apvalkiem un 
ar tiem saplūst. Pēc tam pa kanālu, kas 
izveidosies, iekšā iekļūst saturs, ko 
gribam ievadīt. Pat ja izklausās 
vienkārši, tas ir daudzu gadu darbs.

Kā produkts no 
pētniecības līmeņa 
nonāk ražošanā?
Atslēgas vārds ir 
“mērogošana”. Tas nozīmē 
strādāt ar ražošanai atbilstoša 
apjoma aparatūru jau 
laboratorijā. Pretējā gadījumā 
nanolodīšu izgatavošanu 
ražošanā var salīdzināt ar 
pudeles kakla sastrēgumu. Ja 
ir izveidota laboratorija, kuras 
aparatūra ļauj iegūt gramu 
vakcīnas stundā, tad rūpnīcā 
būs  jānoliek 1000 šādu 
aparātu, lai saražotu vienu 
kilogramu stundā.  Citādi nav 
garantijas, ka rūpnīcā ražota 
vakcīna būs tāda pati kā 
laboratorijā iegūtā. 

Kāpēc mērogošana  
ir tik kaprīza?
Makropasaulē un nanovidē 
nevalda vienādi likumi. Tas, 
ko novērojam makropasaulē, 
var savādāk izskatīties 
nanovidē, jo spēki, kas 
darbojas starp molekulām un 
lādētām daļiņām, 
makropasaulē un nanovidē 
var atšķirties. Salīdzināšanai 
var izmantot ainu, kas 
redzama, kad gribam 
noslaucīt no kādas virsmas 
sīkus puteklīšus, bet tos nevar 
noslaucīt, jo tie “lec” atpakaļ. 
Tā nevajadzētu būt, jo 
puteklis ir pietiekami liels, 
bet tā notiek.

Kurās medicīnas 
jomās visvairāk 
izmanto 
nanotehnoloģijas?

Nanotehnoloģijas izmanto zāļu 
ražošanā, lai radītu precīzas zāļu 
nogādes organismā. Kā tas notiek? 
Nanotehnoloģijas nogādā zāles tieši  
uz tām šūnām vai orgāniem, kur tās 
visvairāk nepieciešamas. Ja grib iznīcināt 
vēža šūnas, ir jāatrod specifiskas 
antenas jeb antigēni uz vēža šūnas 
virsmas un pret tām jāizveido antivielas, 
kas precīzi atpazīst šos antigēnus. 
Iedomājieties, ka jums ir zināms, kāda 
izskatās vēža šūnas “slēdzene”, un jums 
ir jāatrod īstā atslēga, lai to atvērtu un 
ievadītu vēža šūnā zāles. Ja precīzi trāpa 
tieši atslēgas caurumā, pretvēža viela 
sasniedz mērķi un to iznīcina, nekaitējot 
citiem audiem un orgāniem. 

Vēl nanotehnoloģijas izmanto 
diagnostikā, izgatavojot sensorus. Pašlaik 
visplašāk lietotā diagnostika  
ir ātrie testi, lai noteiktu Covid-19 
izraisītāja klātbūtni. Tie ir balstīti uz 
vīrusa antigēnu atpazīšanu ar antivielām, 
pie kurām ir “piešūtas” nano izmēra zelta 
lodītes, kas piedod antivielām sarkanu 
krāsu. Pa testa plāksnīti, uz kuras uzklāts  
silikagels, testējamo paraugu šķidrums 
lēnām virza uz priekšu, un tā saturu 
aiznes līdz vietai, kur uzklātas antivielas. 
Ja testējamais paraugs satur vīrusa 
antigēnu, tas koncentrējas vietā, kur 
uznesta antiviela, un tur parādās sarkans 
plankums.  Tā uzzinām rezultātu. 

Protams, nanotehnoloģijas 
izmatojam arī vakcīnās, jo ar to 
palīdzību iemācām šūnas sintezēt  
vīrusa virsmas proteīnu – nano izmēra 
molekulu, kas nokļūst asinsritē un  
māca mūsu limfocītus atpazīt vīrusa 
antigēnu un līdz ar to –  
arī pašu vīrusu.

Kāds būs 
nākamais 
attīstības 
posms?

Nākamais līmenis varētu būt 
molekulārās mašīnas jeb 
bioloģiskie datori, kuri 
skaitļošanas procesā izmantotu 
kādu apgriezenisku ķīmisku 
reakciju.  Piemēram, kādas 
molekulas cikla izslēgšanos un 
atkal saslēgšanos, tādējādi 
izpildot vienu skaitļošanas 
operāciju (0 vai 1). Pētniecībā 
nanotehnoloģijas ir zināmas jau 
gadu desmitiem un ir jautājumi 
un problēmas, kas jāatrisina, lai 
nonāktu pie masveida 
nanoprodukcijas ražošanas.

Līdz šim sabiedrībā valdīja 
uzskats, ka farmācija vienmēr ir 
ļoti ienesīga nozare un ar zāļu un 
vakcīnu izstrādi un  pētniecību 
jānodarbojas un tā jāfinansē 
privātajām firmām. Jā, tās 
nodarbojas ar pētniecību, bet tik 
tālu, cik tas ir nepieciešams 
konkrēta produkta izstrādei, un 
tas ir likumsakarīgi. Bet tad 
atnāk koronavīruss un parāda: 
lai to pieveiktu, pielietojamai 
pētniecībai nepieciešams 
fundamentālās zinātnes atbalsts, 
jo ir nepieciešams tehnoloģiju 
lēciens nezināmajā. Un daudzas 
valstis investēja zinātnieku, 
pētnieku un inženieru sadarbībā 
miljardus, lai zibenīgi radītu 
nepieciešamās vakcīnas. 

Arī Latvijā ir nepieciešams 
tilts jeb platforma, kas savieno 
publisko un privāto sektoru, 
citādi daudzas zinātniskās 
izstrādnes nesasniedz ražošanu, 
un Latvijas Zinātņu akadēmija ir 
gatava uzņemties vadošo lomu 
šādas platformas izveidē.

Latvijai ir jāizdara pareizā 
izvēle, kur publiskajam sektoram 
būtu jāiegulda nauda zinātnē, lai 
atbalstītu jaunu tehnoloģiju un 
inovāciju rašanos. Paraugāmies 
uz Īrijas piemēru, kur 
biomedicīnas produkti tiek 
eksportēti 55 miljardu eiro 
apmērā, bet nozarē strādā 40 
tūkstoši cilvēku. Medicīna ir gan 
sabiedrības veselības jautājums, 
gan valsts ekonomikas pamats. 
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medikamenta, kurš, 
piemēram, iznīcina  
vēža šūnas
mērķa, kurš meklē 
molekulas, kas piesaistās  
pie slimās šūnas
nanodaļiņas, kas darbojas  
kā transportlīdzeklis
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