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Összefoglalás: Napjainkban egyre nehezebb a különböző orvosi ellátások során felmerülő 
vérigénynek eleget tenni. A véradók száma nem elégséges arra, hogy a szükséges mennyi-
ségű és megfelelő vércsoport arányú vérkészítmény rendelkezésre álljon. Emellett minden 
transzfúziónál felmerül a szövődmény kockázata. Így a mesterséges hemoglobin hordozó 
rendszerek kutatása egyre nagyobb teret nyert. Munkánkban a liposzómába zárt hemoglo-
bin - (liposome-encapsulated hemoglobin, LEH) – előállítására dolgoztunk ki egy egyszerű, 
és könnyen reprodukálható módszert, mellyel sikerült a megfelelő méretű liposzómába a 
megfelelő koncentrációjú hemoglobint enkapszulálnunk, ami alátámasztja a rendszer lehet-
séges felhasználását, mint mesterséges oxigénszállító rendszer. 
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Bevezetés 
 

Az emberi vér transzfúziós felhasználására való igény egyre növekszik, annak 
ellenére, hogy a levett emberi vér kezelése rengeteg gonddal jár. 

Csak az USA-ban 2030-ra előrevetítve 3 millió egységnyi vér hiány lesz. Ezt a 
hiányt az előre várható emberi szaporulatra és a mindennaposan egyre növekvő 
traumás és sebészeti igényekre alapozzák. 

Mindezen felül a vér tárolhatósága 15 nap, 2-3 oC-os környezetben, amit maxi-
mum 42 napra lehet növelni adenin-acid citrát dextróz és adenin-citrát foszfát dext-
róz használatával.(Magyarországon maximum 35 nap [1].) A vér összegyűjtéséhez 
és tárolásához fagyasztórendszer és vérvizsgálati eljárások szükségesek, amelyek 
drágák. Mielőtt megbízható vérvizsgálati eljárásokat használtak volna a Hepatitis 
C-vel való megfertőződés esélye 1:11, HIV átviteli ráta 1:2500 volt. Jelenleg a fej-
lődő országokban ezeknek az esélye 1:1000000 (Hepatitis C), 1:676000 (HIV) [2].  
El kell azonban mondanunk, hogy az ellenőrzött vérátömlesztés is kockázattal jár-
hat. A transzfúzió immunszupresszív hatásokat okozhat a recipiensnek, amelyek 
hajlamossá tehetik egyes betegségekre, ezen felül különböző anyagcsere betegsé-
gekhez is vezethetnek, mint például a hypercalaemia, hypocalcaemia [1]. A fentebb 
említett példák alapján elmondhatjuk, hogy egyre nő az igény megbízható és biz-
tonságos mesterséges vérkészítmények fejlesztésére. 

                                                           
1Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Miskolc 
2Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Miskolc 
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Irodalmi áttekintés 
Liposzóma fogalma, alkalmazási lehetőségei 
 

A liposzómák természetes foszfolipidekből épülnek fel, így rendkívüli módon 
hasonlítanak a természetes biológiai membránokhoz. A foszfolipid molekulák a 
liposzómákban úgy rendeződnek, hogy a hidrofil foszfát fejek kifelé, illetve a 
liposzóma belseje felé néznek. Ennek köszönhetően különösen a vízoldékony ve-
gyületek  liposzómába csomagolhatóak. A foszfát burok viszont mintegy természe-
tes védő réteg, nem engedi, hogy a becsomagolt anyag a vérkeringésbe jutva köz-
vetlenül érintkezzen a környező sejtekkel (biokompatibilitás), azonban megfelelő 
körülmények között a becsomagolt hatóanyag felszabadul [3,4]. 

A liposzómák felszínére különböző molekulákat tudunk kötni, ezekkel meg tud-
juk célozni pl. a daganatsejteket, így lehetővé válik a sejtszintű terápia.  

A liposzómák jó átengedő képességgel rendelkeznek vízre nézve, valamint a 
polarizálatlan molekulákra, mint az oxigén. E tulajdonságuknak köszönhető, hogy 
belsejükbe hemoglobint juttatva oxigénszállító partikulákat állítsunk elő. 

Ezen vezikulák méreteit 100-200 nanométer között képesek vagyunk beállítani, 
így azok nem tudnak a vese glomeruláris rendszerében filtrálódni. Megfigyelték, 
hogy a liposzómába csomagolt hemoglobin (LEH: Liposome Encapsulated He-
moglobin) diszperziók átlag 250 nanométeres átmérővel képesek a 3 mikrométer 
vagy még kisebb mesterséges kapillárisokon keresztül jutni [5], pedig még az 
erythrocyták alig képesek erre.  

 
Művér szükségessége, típusai 
 

Számtalan állapotban a vértranszfúzió az egyetlen életmentő beavatkozás. A 
humán vér transzfúziójának azonban sok nehézsége van. Többek között csak vér-
csoport azonos vér adható, a fertőző betegségek átvitele – a napjaink igen körülte-
kintő vizsgálati eljárásai ellenére is – a transzfúzió lehetséges szövődménye, a vé-
rek tartósítása, tárolása nagy költségigényű, a recipiensben nem várt immunreakci-
ók léphetnek fel [2], sok helyen jelentős donorhiány van, stb. 

A mesterséges vérkészítmények rengeteg előnnyel rendelkeznek a donor vérrel 
szemben. Kialakíthatjuk úgy, hogy vércsoport antigén ne legyen található a felszí-
nén, így bármely vércsoportú egyén kaphatja. A tömeggyártásban is garantált a tel-
jes sterilitás, ebből következik, hogy megszüntethető a fertőzések átadása, a vér-
vizsgálatok szükségessége is. Hosszabbítani lehet a tárolási időt, miközben egysze-
rűsíthetjük a tárolási feltételeket a donor vérhez képest. Mindezen felül az előállítá-
suk olcsóbb, mint a donorvér vizsgálati és tárolási költségei [6]. 

A mesterséges vérkészítmények fejlesztésének első lépése a vér funkciójának 
megértése. Az oxigén szállítását az emberi szervezetben a hemoglobin végzi. Ez 
egy vörösvértestbe zárt fehérje, amely képes megkötni az oxigént. Egy vörösvér-
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testben kb. 640 millió hemoglobin molekula van elzárva. (A vvt-ből a keringésbe 
kiszabaduló hemoglobin – szabad hemoglobin – rendkívül mérgező!)[7] 

A mesterséges vérkészítmények lehetnek hemoglobin alapúak, de tartalmazhat-
nak alapvetően más kémiai anyagokat is.  

Oxigénszállítás lehetőségei: kémiai természetű anyagok, hemoglobin alapú oxi-
génszállítók, módosított hemoglobin, „becsomagolt” hemoglobin 

 
Kémiai természetű vérpótlószerek 
 

Perfluorocarbon alapú oxigénhordozók: Perfluorocarbon alapú oxigénhordozók 
fluorizált hidrocarbonok, amelyek képesek nagy mennyiségű oxigént oldatban tá-
rolni.Az így megkötött oxigén könnyen disszociál is a molekuláról, ezért alkalmas-
nak tűnik „vérpótlószernek”. A folyadék belélegzésével (liquid breathing) a kísér-
leti állatok hosszabb ideig életben tarthatóak.  

A perfluorocarbon alapú vérpótló készítmények alkalmazásának sok klinikai 
szövődménye volt, így nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket [2.,8.]. 

 
Hemoglobin alapú oxigénszállítók 

 
A hemoglobin egy négy fehérje alegységből álló protein, amely képes az oxigén 

megkötésére és leadására. A hemoglobinban (HbA) normál állapotban 2 pár Alfa-
Béta fehérje dimer van, amely alegységeket nem kovalens kötés tartja össze. Min-
den fehérje alegységhez 1-1 porfirinváz kapcsolódik, melynek központjában 1-1 Fe 
atom található. Az emberi vér hemoglobin koncentrációja 150 milli-
gramm/milliliter [2.,9.]. 

A hemoglobin alapú oxigénhordozóknak (HBOC) alapvetően két fajtája van az 
acelluláris (módosított hemoglobin) és a celluláris (encapsulált hemoglobin) 

Acelluláris hemoglobin alapú oxigénhordozók: ezen készítmények jellemzője, 
hogy a hemoglobint mesterségesen módosítják – így elveszíti toxikus hatását – 
ezért nincs szükség „becsomagolásra”, enkapszulációra. Általában a tetramer he-
moglobin molekuláris módosításával készül. Polymer hemoglobint tetramer he-
moglobin intra és intermolekuláris keresztkötésével állítható elő.  

Polyheme egy glutaraldehiddel polimerizált hemoglobin alapú oxigénhordozó. 
Egy autóbaleset áldozatának adták be először, amivel a haemorrhagiás shockját 
kezelték. Ez tartotta napokig életben. Egy súlyos anaemiás nőnél is sikeresen al-
kalmazták, aki perzisztens colon vérzésben szenvedet [2.,10.]. 

Hemopure is egy szintén glutaraldehiddel polimerizált hemoglobin alapú oxi-
génhordozó. Dél –Afrikában alkalmazták először, egy autoimmun hemolitikus 
anaemiával küzdő betegnél 2001-ben [2.,11.]. 

Az O-rafinose-val polimerizált hemoglobin kevésbé bizonyult stabilnak, mint az 
aldehiddel polimerizált hemoglobinoké. Ezért ennek tesztelésére és klinikai alkal-
mazására nem sok időt fordítottak [2.]. 
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Celluláris hemoglobin alapú oxigénhordozók 
 

Az irodalmi adatok alapján a legkedvezőbb élettani hatással a celluláris hemog-
lobin alapú oxigénhordozók bírnak. Ezen készítmények esetében a hemoglobin egy 
vizes magvú fél áteresztő membrán héjakba ágyazottan található meg. Strukturált-
sága hasonló az erythrocytákéhoz.  

 
Liposzómális hemoglobin 
 

A hemoglobint körülvevő membránok típusa alapján két féle hemoglobin alapú 
sejtes oxigénhordozót különböztetünk meg: 1. biodegradábilis kémiai anyagok 
(polyactide, polyglycolide), 2. lipid bilayer (kettős membrán).  

E típusok közül leghasználhatóbbnak a lipid bilayer által határolt (liposzomális) 
hemoglobin (liposzómaba zárt hemoglobin - LEH) tűnik.  

A liposzoma permeabilitása hasonló a természetes sejtéhez. Mérete kb. 100 - 
200 nm, amely megakadályozza a filtrációval történő eliminációját a keringésből. 
Felszíne jól módosítható, így az retikulo-endothelialis rendszer (RES) elől „elrejtő-
ző (lopakodó)” partikulákat is elő lehet állítani. Azonban a nem módosított felszínű 
LEH esetén rendkívül rövid keringési időt (12-18 óra) figyeltek meg, valamint a 
részecskék aggregációját hosszabb idejű, néhány napos tárolás után. Ezen problé-
mák kiküszöbölésére általában – egy biokompatibilis, vízoldékony polimert 
(polyetilénglikol – PEG) – építenek be a lipid membrán szerkezetébe. Amellett, 
hogy a PEG-iláció növeli a keringésben töltött időt és javítja a LEH kolloidális ál-
lapotát, előnyösen hat a részecskék biokompatibilitására is [12,13]. A PEG lipid 
rétegbe történő beépítése azonban számtalan nehézséget rejt magában. A nem meg-
felelően megválasztott PEG-iláció rontja a LEH életképességét, valamint komple-
ment aktiváló hatással is bír. Ez utóbbi – komplement aktiváció általi elimináció – 
a LEH készítmények felhasználhatóságának legsarkalatosabb limitációs tényezője 
[2.14,15.]. 
 
Anyagok és módszerek 
 

A fenti irodalmi adatok alapján egy hazai „lopakodó” (stealth) liposzómába 
csomagolt hemoglobin készítmény kifejlesztése volt a célkitűtzés (liposome 
encapsulated hemoglobin - LEH).  

 
Hemoglobin szeparálása 
 

Elsősorban egy egyszerű, jól reprodukálható módszert kellet kidolgozni, mely-
ben a centrifugálás után sóoldattal mostuk a vörösvérsejt koncentrátumot, majd a 
mosott készítményt toluollal inkubáltuk, végül az így nyert oldatot nitrocellulóz 
membránon (Millipore – Stericup) átszűrtük (1 ábra). 
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1. ábra. Átszűrt hemoglobin 

 

Liposzomális becsomagolás 

A hemoglobin liposzómába csomagolásának lépései az alábbiak:A liposzómális 
hemoglobin előállításának elve, hogy egy gömblombik falára lipidfilmet készítet-
tünk ismert koncentrációjú foszfolipid és koleszterin molekulákból. A következő 
lépésben a lombikba a fenti lépések során kinyert hemoglobinoldatot tettünk és 
üveggyöngyökkel a lombik faláról folyamatos rázatás közben a lipidfilmet „leva-
kartuk”. Ennek következtében a foszfolipid molekulák körbe veszik a 
vizesoldatban lévő hemoglobint, bezárják azt liposzómába.Első lépésként az alábbi 
lipideket oldottuk fel 10 ml kloroformban: DMPC (dimiristoil-foszfatidil-kolin) 
170 mg, DMPG (dimirisztoil-foszfatidil-glicerin) 11 mg, PEG-PE (PEG-
foszfatidil-etanol-amin) 17 mg és koleszterin 92 mg.A lipid oldat vákuumbepárlása 
Rotavapor készülékkel 60 C-on, 60 rpm/perc fordulaton,750 hPa nyomáson történt 
(2., 3. ábra). 

 

 
2. ábra. Bepárlás rotavaporban  3. ábra. Az elkészült lipidfilm 
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4.ábra.Hemoglobinnal összekevert lipidfilm 

 
A következő lépésben a lombikba üveggyöngyöket tettünk és ezzel rázattuk 10 

percig (4. ábra).7 ml fiziológiás sóoldatot adtunk a lombikba, tovább folytattuk a 
keverést.A fenti műveletek hatására elkészült a LEH. Ezt centrifugáltuk 13.000 
rpm/perc fordulattal, 10 percig szobahőmérsékleten.A fenti módszerrel sikerült 
nagy és kis ún. multilamelláris LEH partikulákat előállítanunk, melyek mérete a 
100 nm és néhány µm között mozgott (5,6. ábra).  

 

  
 

      5. ábra. LEH particulák  6. ábra. LEH particulák 
 
A LEH esetében a keletkezett különböző méretű részecskéket 

„homogenizáltuk”, ami azt jelenti, hogy nagy nyomással egy szűrőn – aminek a 
pórusátmérője kb. 100 nm – a partikulákat átnyomattuk, aminek következtében a 
méretük jellemzően 100 nm körülire alakult. A homogenizáláshoz felhasznált 
készülékek: Avestin – Emulziflex és Lipex extruder voltak.  

 
Eredmények 
Hemoglobin spektrum 
 

A „művér” előállításához kinyert hemoglobin koncentrátum fontos paramétere 
az oxy- és methemoglobin (oxigénkötésre képes és nem képes hemoglobin) aránya. 
Ezért vizsgáltuk a kinyert – és a LEH készítésére felhasznált - hemoglobin spekt-
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rumát, amelyből ez megállapítható. A hemoglobin spektruma oxigénfüggő. A ka-
pott értékekből kalkulálható a vér oxigén szaturációja, ami nem más, mint az 
oxigenizált hemoglobin aránya a teljes hemoglobin mennyiségéhez képest. 

Meghatároztuk az oxy/methemoglobin arányát a következő képlet alapján: 
 

 
 

Méréseink alapján a kinyert hemoglobin oxyhemoglobin tartalma >90%, 
methemoglobin tartalma pedig <5% volt. Ezen értékek egyértelműen igazolják, hogy az 
általam kifejlesztett módszerrel funkcionális, jó oxigénkötő kapacitással rendelkező 
hemoglobin oldat állítható elő, ami jól felhasználható a LEH készítéséhez. 

 

Hemoglobin koncentráció meghatározása 
 

Ismert koncentrációjú tesztoldatokból hígítási sort készítettünk. A tesztoldatok 
abszorbanciájának meghatározásával felvettük a koncentráció-abszorbancia 
nomogrammot. A meghatározandó vérminta abszorbanciájának mérését követően a 
kapott értéket a nomogrammba behelyettesítve megkaptuk az ismeretlen vérminta 
Hb koncentrációját.A vizsgálatot a hemoglobinnal specifikusan reagáló ún. 
Drabkin reagenssel végeztem. A kalibrációs sort ismert koncentrációjú hemoglobin 
oldattal vettük fel.  

Vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy a fent leírt módszerrel 23g/dl feletti 
a kinyert hemoglobin koncentrációja, ami a LEH előállításához az irodalmi ada-
toknak megfelelő és ideális. 

 
Méret- és eloszlás-analízis 
 

A liposzómák méretének meghatározására több módszert is alkalmazhatunk, 
például:assymetric flow field-flow fraktionátor (AFFFF), multi-angle static light 
scattering fotométer (MASLS), differencial interferometric refractometer (DIR), 
transmission electron microskóp (TEM), sedimentation field-flow fractionator 
(SFFF), gel filtration cromatography, NMR spektroszkópia, dynamic light 
scattering (DLS). 

A TEM alatt a partikula diszperzióknak számos preparáción kell keresztülmen-
niük, ami akár megsemmisítheti őket vagy befolyásolhatja a partikulákat. Ezen 
felül a mérések levegő mellett vagy vákuumban történnek, nem pedig az eredeti 
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folyadék környezetben. Az SFFF rendkívül hatásos technika, de bonyolult centri-
fugáló berendezések használatát igényli. A gel filtration cromatography néhány 
megoldatlan korláttal rendelkezik, mint például a korlátozott abszorpciós skála 
vagy a hosszú elúciós idő. Ezért ennek a használata sem működik. A DLS és NMR 
spektroszkópia gyengén hatnak a partikulákra és az átlagos partikula méretről ad-
nak pontos információkat. A partikulák geometriájának pontos ismerete elsődlege-
sen fontos a méretük meghatározásához.  

A kísérleteinkben DLS-sel határoztuk meg a partikula méretét. A méreteloszlá-
sok analízise Malvern dynamic light scattering (DLS) készülékkel történt A LEH 
optimális mérettartománya 100-200 nm között mozog. Az ettől kisebb méretű par-
tikulák könnyen filtrálódnak, illetve a májban akkumulálódnak. A nagyobb méretű 
részecskék aggregációja fokozódik. A méret optimalizálása a gyártás egyik kulcs 
mozzanata. Az eltérő készülékek, eltérő metódusok, nyomásértékek, ciklusszámok, 
etc. jelentősen eltérő mérettartományt eredményeznek. Ezért elengedhetetlen a mé-
retanalízis. A homogenizálási eljárások eredményeként ún. monodiszperz, 100 nm 
körüli LEH részecskéket sikerült előállítanunk. 
 
Összefoglalás 

 
A világ sok országában erőteljes a törekvés a vérpótló szerek kifejlesztését ille-

tőn. Ezen készítményektől várják, hogy a fent részletezett problémák nagy részét 
kiküszöböljék. A vérpótló szerek („mesterséges vér”) egyik nagy előnye, hogy vér-
csoport antigéneket nem hordoznak, így bármely vércsoportú recipiens esetén al-
kalmazhatóak. Megfelelő eljárásokat alkalmazva a sterilitás rendkívül nagy hatás-
fokkal biztosítható, kiküszöbölve így az infekciók transzmisszióját. Sok esetben 
hosszabb tárolási idő várható és a tárolási körülmények is egyszerűsíthetőek. A 
mesterséges vérpótló szerek előállításánál elsődleges szempont a vér fő funkciójá-
nak – az oxigénszállító kapacitásnak – a reprodukálása. Az emberi vérben – a 
plazma szegényes oxigén oldékonysága miatt – ez a funkció a vörösvértestekben 
lévő hemoglobinhoz kötött.  Jelenleg a világon alapvetően kétféle mesterséges vér-
pótló szer áll kifejlesztés alatt: 1. nagy oxigénaffinitású kémiai anyagok (például: 
perfluorocarbon), 2. hemoglobin alapú készítmények. 

A munkánk során sikerült a donor vérből megfelelő koncentrációjú hemoglobint 
szeparálni, amit azután DMPC/DMPG/koleszterin/PEG tartalmú liposzómába 
csomagoltunk vákumdesztillációs módszerrel. A készítményt 100 nm-es filteren 
Lipex extruderrel homogenizáltuk. 

A munkához szükséges kutatásaimat a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Köz-
alapítvány Nanomedicina és a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának 
Nanotoxikológiai laboratóriumaiban végeztük. 

Kutatásaink során egy – az irodalmi adatoknak megfelelő – jó biokom-
patibilitású hemoglobin készítményt sikerült előállítanunk. 
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