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Umelá krv 
 
Objasnenie pojmu „umelá krv“ 
V súčasnosti sa pod pojmom „umelá krv“ obvykle myslí tekutina schopná prenosu 

dýchacích plynov (O2, CO2) nezabezpečujúca však ostatné funkcie skutočnej krvi 
(imunita, zrážanlivosť, transport hormónov...). V tomto zmysle budeme používať tento 
pojem aj v nasledovnom texte. 

 
Potenciálne výhody, motivácia výskumu umelej krvi 
Dôvodov, prečo sa hľadá náhrada krvi schopná zabezpečiť prenos dýchacích plynov 

v ľudskom tele je viac. Najdôležitejšie z nich sú: 
� predpokladaný nedostatok darcov krvi v dôsledku rýchlo rastúceho dopytu po krvi 

(dôvodom je vzrastajúci počet operácií, najmä kvôli starnutiu populácie) 
� možnosť jednoduchého (bez nutnosti chladenia) a dlhodobého (rádovo roky) 

skladovania umelej krvi (pre porovnanie: klasické krvné konzervy sa uchovávajú 
42 dní) 

� univerzalita – nakoľko umelá krv nemá antigény determinujúce krvné skupiny, je ju 
možné podať komukoľvek bez nutnosti robenia testu krvnej skupiny 

� možnosť sterilizácie zabezpečuje bezinfekčnosť (HIV, hepatitída, kiahne, SARS, 
priónové ochorenia) 

� okamžitá schopnosť prenášať dýchacie plyny (krv, ktorú pacient dostal transfúziou 
má počas 24 h od podania zníženú schopnosť prenosu dýchacích plynov) 

� možnosť podania ľuďom, ktorý z náboženských dôvodov nechcú prijať krv iného 
človeka 

 
Objemový expander – náhrada krvi bez schopnosti prenosu dýchacích plynov 
V mnohých prípadoch sa strata krvi dá nahradiť podaním izotonického roztoku, ktorého 

jedinou funkciou je doplniť chýbajúci objem krvi. Obehová sústava je totiž schopná 
zabezpečiť prenos dostatku dýchacích plynov aj pri záťaži; pokojová potreba je pritom 
oveľa nižšia (približne 25% maximálnej prenosovej kapacity). V prípade nedostatočného 
okysličovania tkanív sa tiež aktivujú regulačné mechanizmy, ktoré sa snažia tento 
nedostatok eliminovať (zvýšená činnosť srdca). Naviac, roztokom zriedená krv prúdi 
krvným riečišťom ľahšie. Vďaka týmto mechanizmom je človek schopný prežiť aj 
s veľmi nízkymi hladinami hemoglobínu (resp. nízkym počtom erytrocytov). Pacient s 
1/3 počtu červených krviniek je mimo ohrozenia života. Spodnou hranicou je 1/7 
celkového množstva hemoglobínu oproti zdravému človeku. Pod touto úrovňou sa dá 
prežiť už iba v umelej prekysličenej atmosfére. 
 

Hlavné vývojové smery 
Dnes sa dajú rozlíšiť 2 odlišné prístupy: 
� prípravky na báze prírodného hemoglobínu, resp. jeho chemicky pripravených 

modifikácií – zvyčajné označenie je HBOCs (Hemoglobin Based Oxygen Carriers) 
� syntetické varianty na báze perfluorovaných derivátov – označenie PFCs 

(perfluorocarbons) 



 
Fyziológia prenosu kyslíka 
Prenos kyslíka je primárne funkcia hemoglobínu obsiahnutého v erytrocytoch. Ten je 

schopný reverzibilne viazať a uvoľňovať molekulu O2 na hem (komplex naviazaný na 
každú zo 4 subjednotiek hemoglobínu). Táto schopnosť je ovplyvňovaná mnohými 
faktormi: pH prostredia, teplotou (Graf 1), parciálnym tlakom CO2 a 2,3–difosfo–
glycerátom (2,3-DFG; tiež 2,3-BFG; látka obsiahnutá priamo v erytrocytoch). Tieto 
faktory sú prirodzené regulačné mechanizmy ovplyvňujúce miesto uvoľnenia kyslíka. 
Umelá náhrada by sa svojimi vlastnosťami mala v čo najväčšej možnej miere podobať 
vlastnostiam hemoglobínu v erytrocytoch. 

 

 
Graf 1. Graf saturácie [%] hemoglobínu kyslíkom v závislosti od 
parciálneho tlaku kyslíka so znázorneným vplyvom teploty a pH 
prostredia. 

 
 

HBOCs (Hemoglobin Based Oxygen Carriers) 
Hemoglobín je bielkovina zložená zo 4 polypeptidových reťazcov (čiže sa jedná o 

tetramer). Tieto reťazce sa u rôznych typov hemoglobínu môžu líšiť. Najrozšírenejší typ 
je hemoglobín A, ktorý tvoria 2 proteínové podjednotky v tvare α–helixu 
a 2 β−podjednotky navzájom spojené soľným mostíkom, vodíkovým mostíkom 
a hydrofóbnou interakciou. Na každú podjednotku sa viaže hem – komplexná zlúčenina s 
centrálnym atómom dvojmocného železa – na ktorý sa môže naviazať 1 molekula O2. 

Prvé pokusy sa uskutočnili s voľným prírodným hemoglobínom. Nastali však 
komplikácie v dôsledku nestability hemoglobínu. Ten sa rozpadá na 2 diméry (majú 
po jednej α a β jednotke), ktoré vykazujú toxické účinky. Riešením bolo vytvorenie 
dodatočných väzieb medzi podjednotkami, čo sa podarilo ako chemicky, tak aj za pomoci 
genetického inžinierstva. 

Chemicky pripravený stabilný polyhemoglobín nebol funkčný pri fyziologickej hladine 
parciálneho tlaku kyslíka (Graf 2) v dôsledku absencie regulačnej látky 2,3-DFG v krvi 
a bariéry v podobe membrány (parciálny tlak pri saturácii 50 % – ozn. P50 – je 
17 mmHg; pre porovnanie: hemoglobín v erytrocytoch dosahuje P50 pri 27 mmHg). Bolo 
treba naviazať ďalšiu látku (pyridoxal phosphate) na prekonanie tohto problému. Takto 
modifikovaný polyhemoglobín dosahuje P50 pri parciálnom tlaku kyslíka 32 mmHg. 

 
 



 
Graf 2. Graf nasýtenia hemoglobínu kyslíkom v závislosti od parciálneho 
tlaku kyslíka pre voľný prírodný hemoglobín (krivka vľavo), hemoglobín 
uzavretý v erytrocytoch (hrubšia krivka) a pre chemicky získaný 
polyhemoglobín s naviazaným pyridoxal-fosfátom (krivka vpravo) 

 
Genetické inžinierstvo poskytlo iný variant – kovalentnú väzbu medzi podjednotkami 

hemoglobínu. Takto upravený hemoglobín je fyziologicky funkčný aj priamo v krvnom 
toku (pri P50 približne 32 mmHg). Produkovať sa dá za pomoci baktérie Escherichia 
coli. Následná purifikácia je obdobná ako pri získavaní inzulínu pomocou tejto baktérie. 

Ako zdroje hemoglobínu sa používajú: hemoglobín získaný z nepoužitej krvi darcov 
(staršej ako 42 dní), modifikovaný hemoglobín produkovaný baktériou Escherichia coli, 
hemoglobín z krvi iných cicavcov (dobytok, ošípané). 

Degradácia HBOCs prebieha zvyčajne – tak ako pri zániku červenej krvinky. 
Mnohonásobné podávanie týchto prípravkov môže zaťažiť organizmus rovnako ako 
viacnásobná transfúzia (prebytočné železo). Nakoľko však polčas rozpadu HBOCs je 
oveľa kratší ako doba života erytrocytov podaných transfúziou, tak HBOCs nemôžu 
slúžiť ako funkčná náhrada za vlastné erytrocyty počas dlhšieho časového obdobia (napr. 
kým sa ich počet  nestabilizuje). 

Nevýhodou HBOCs je aj schopnosť viazať NO, ktorý má dôležitú úlohu pri udržiavaní 
krvného tlaku – spôsobuje roztiahnutie ciev a tým zníženie tlaku (hrozí hypertenzia). 
Podávaním HBOCs sa tiež môže zvýšiť množstvo voľných radikálov. Hlavným 
problémom súčasných prípravkov HBOCs je však ich krátka doba cirkulácie v krvi. Tá sa 
pohybuje medzi 8 až 30 h. Hľadajú sa riešenia, ktoré by tento čas predĺžili – nádejné je 
uzavretie hemoglobínu do lipidových vezikúl alebo do bioodbúrateľných nanokapsúl. 

 
PFCs (perfluorocarbons) 
Perfluorouhlíky sú zlúčeniny uhlíka a fluóru (obdobné ako uhlovodíky, ale všetky 

vodíkové atómy sú nahradené fluórom). Majú veľmi veľkú rozpustnosť plynov (oproti 
krvnej plazme až 100-násobne vyššiu) a sú biologicky inertné. Začalo sa s nimi 
experimentovať už v 60-tych rokoch 20-teho storočia. Očakávalo sa, že pridaním PFC-
emulzií (nakoľko sami sú hydrofóbne, tak ich nebolo možné aplikovať priamo) sa zvýši 
schopnosť rozpúšťať dýchacie plyny v samotnej plazme na zachovanie života ohrozeného 
pacienta. Prvé prípravky nepriniesli veľký úspech. 



Nové metódy emulzifikácie PFC pomocou perfluorodecyl bromidu a fosfolipidov 
z vaječného žĺtka vyriešili komplikácie, ktoré sporadicky vznikali pri intravenóznom 
podávaní predošlých prípravkov, a ďalej zvýšili rozpustnosť kyslíka. Tá je podľa 
Henryho zákona priamo úmerná parciálnemu tlaku kyslíka (Graf 3). 

 
Graf 3. Graf rozpustnosti kyslíka v závislosti od jeho parciálneho tlaku 
pre samotnú krvnú plazmu (hrubšia čiara) a pre 2 klinicky dosiahnuteľné 
plazmy s uvedenými koncentráciami PFC 

 
Uvoľňovanie kyslíku sa uskutočňuje priamo difúziou do okolitých tkanív. Efektívne 
použitie je však možné len pri zvýšenom parciálnom tlaku kyslíka (> 400 mmHg). Preto 
je nasadenie PFCs obmedzené.  

Degradácia nastáva už po 3-4 hodinách. Emulzifikačné látky sa odbúravajú v pečeni 
a obličkách a samotné PFC človek vydýcha tak ako CO2. Celý proces však trvá až 5 dní. 
Kvôli tomu sú PFCs vhodné iba ako jednorazový liek, ktorého dávkovanie je obmedzené 
schopnosťou človeka odbúrať jednotlivé odpadné produkty. 

Sprievodným javom po podaní PFCs je pokles počtu krvných doštičiek a pri vysokých 
dávkach je možné aj nadmerné zaťaženie lymfatického systému. 

 
Súčasný stav – použitie v praxi 
V univerzitnej nemocnici v Zürichu už v roku 2000 používali PFCs na doplnenie krvi 

pri stratách počas operácií. 
Produkt Hemopure (HBOCs získavaný z krvi hovädzieho dobytka chovaného v USA) 

bol v roku 2001 schválený na použitie v medicínskej praxi v JAR. 
HBOCs sa začali v roku 2003 používať vo Švédsku v nemocnici Stockholm's 

Karolinska Hospital. 
Prípravok  PolyHeme (HBOCs) bol v tretej testovacej fáze v rokoch 1996 až 2006 

v USA. Testu sa zúčastnilo 720 osôb. Výsledky sú kontroverzné (mortalita u pacientov 
dostávajúcich PolyHeme bola o 37 % vyššia ako u kontrolnej skupiny, ktorej sa dostalo 
štandartné ošetrenie – izotonický roztok a krv). 
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