
Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), pp. 21–28. 
 

 
INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK A MODERN ORVOSTUDOMÁNYI 

ELJÁRÁSOKBAN 
 

DR. FODOR BERTALAN1  
 

Összefoglalás: a korszerű orvoslás egésze nagymértékben involválja a társtudományok 
(anyagtudományok, informatika, mérnöki tudományok, biológia, fizika etc.) kutatási ered-
ményeit. Ezen folyamatok összessége innovatív medicinális eljárások kifejlesztését 
ereményezik, melyek több képviselője ma már a rutindiagnosztika és -terápia része. A 
közlemény célja a nanomedicina és határterületeinek bemutatása az orvoslás egyes területe-
inek fejlesztésében. 
Kulcsszavak: nanomedicina, innovatív medicina, regeneratív medicina. 

 
A nanomedicináról általában 

 
Globálisan az egészségügyi ellátások költségei folyamatosan növekszenek a fejlődő 

módszerek, a szigorodó környezetvédelmi előírások és a betegek magasabb elvárásai miatt. 
A költséghatékony technológiák és sebészeti eljárások a korai minimális beavatkozással 
járó terápiákat részesítik előnyben az invazív beavatkozásokkal szemben. 

A nanomedicina tudományterület célja, hogy költséghatékony új terápiás és diagnoszti-
kai eljárásokat dolgozzon ki nano mérettartományú (10–9) eszközök, gyógyszerhordozók, 
képalkotó részecskék felhasználásával. 

A célok elérése érdekében laboratóriumi kutatások eredményeit a klinikum számára al-
kalmazhatóvá kell tenni. 

Manapság az egészségügyi szektor radikális változásokon megy keresztül a más tudo-
mányterületekről származó ötletek, gondolatok hatására. A globalizáció azt is jelenti, hogy 
az új ötletek a világ bármely részéről jöhetnek. Manapság nehéz eldönteni, hogy mi az 
alapkutatás és az alkalmazott kutatás közötti különbség, mindkettőnek természetesen meg-
van a maga szerepe. 

A különböző tagországok és az EU által finanszírozott nanomedicinális alap és célzott 
alapkutatási programokkal szembeni lényeges elvárás, hogy megfeleljenek az ipar elvárása-
inak, a későbbiekben innovatív fejlesztéseket alapozzanak meg. 

                                                 
1 Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Nanobiotechnológiai és Regeneratív Med. Int. Tanszék, Miskolc 
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1. ábra. Trendek a nanomedicinában [1] 
 

In vivo diagnosztika 
 
Néhány hagyományos képalkotó eljárás esetében, mint például a PET, MRI, SPECT, 

ultrahang, alkalmazhatóak a nanotechnológiai vívmányok: célzott és többfunkciós 
nanorészecskék, melyek kontrasztanyagként szolgálhatnak. 

A ,,megújított” technológiák mellett néhány új eljárás, mint az MPI (mágneses részecs-
ke leképezés) módszere nagy elektronikai világcégek (például Philips, Siemens) health care 
ágazata érdeklődésének középpontjában is áll. Ezt az új eljárást akár önmagában, akár 
kombinációban más módszerekkel is lehet alkalmazni. Az MPI egy teljesen új vizsgálati 
módszer, amely kitűnő időbeli és térbeli feloldóképességgel rendelkezik. Az érzékenysége 
2 nagyságrenddel jobb, mint az MRI esetében, bár kisebb, mint a PET érzékenysége. 

Az in vivo képalkotásban az MR és a PET alkalmazható, míg röntgen/CT MrgFUS9 a 
célzott biopszia és célzott gyógyszerfelszabadulásban alkalmazható. 

A mágneses részecskéket fokozott figyelem kíséri ezen eljárásokban való alkalmazásuk 
területén. E részecske javíthatja az MR érzékenységét az alkalmazás módjától, a feltérképe-
zendő anatómiai struktúrától függően. Ez a megközelítés előnyös lehet pontosabb diagnózis 
felállítására vagy a kezelés hatékonyságának kiértékelésére számos betegségben. Ezek a 
technológiák különösen hasznosak lehetnek olyan betegségek diagnózisában, mint például 
a sclerosis multiplex vagy degeneratív gyulladásos betegségekben, mint például az 
arteriosclerosisban és arthritisben. 



Innovatív technológiák… 

 
23 

Global Market Size – In vivo imaging 
 
Az orvosbiológiai és biomérnöki felhasználási területek megkövetelik, hogy ezek a 

nanorészecskék magas mágnesezhetőséggel rendelkezzenek, és a méretük 100 nm-nél ki-
sebb legyen, keskeny részecskeméret-eloszlás mellett. A mágneses nanorészecskéknek 
éppen ezért egyforma fizikai és kémiai tulajdonsággal kell rendelkezniük. Ezen kívül a 
különböző orvosbiológiai felhasználási területek a mágneses nanorészecskék különböző 
felületmódosításait is igénylik, melyek segítségével biokompatibilissá tehetőek az élő szer-
vezetek számára, valamint specifikus területek célzott terápiája valósítható meg velük [2]. 

A szuperparamágneses vas-oxid nanorészecskék egyedülálló mezoszkopikus fizikai, 
kémiai, hőtani és mechanikai tulajdonságaik alapján számos orvosbiológiai területen poten-
ciális felhasználási lehetőséget nyújtanak [3, 4, 5], például: 

a) sejtterápiás területek, különböző sejtek megjelölése, targetálása és, mint a sejtbioló-
giai kutatások eszköze arra, hogy elválasszunk és megtisztítsunk különböző sejtpo-
pulációkat; 

b)  szöveti regeneráció területe; 
c) gyógyszerhatóanyagok szállítása; 
d) mágneses rezonancián alapuló képalkotás területe (MRI kontrasztanyagok); 
e) hipertermia; 
f) magnetofekció stb. 
 

A mágneses anyagokat a 2. táblázat szerint érdemes csoportosítani [6].  
 

1. táblázat 
A különböző típusú mágneses anyagok csoportosítása 

 
 
A nanorészecskék definíció szerint 0,1 és 100 nm közötti átmérővel jellemezhetőek. Az 

MRI-technikában jellemzően 5 és 100 nm mérettartományban lévő részecskéket használnak 
kontrasztanyagként. A 20 nm-nél kisebb szemcsék azonban sokkal tovább maradnak stabi-
lak a véráramban, mint a nagyobb szemcsék. 

A fentiek szerint tehát a fent SPION-nak rövidített célanyag részletesen a következőt je-
lenti: 5…20 nm mérettartományba eső, szuperparamágneses magnetit (Fe3O4) szemcsék 
vizes oldat szuszpenziójában. 

Jelenleg több mint 22 000 MRI-berendezés működik a világon. Az MRI az egyik leg-
jobb diagnosztikai képalkotó berendezés a lágy szövetek – az agy, a gerinc, a szív, a 
nagyerek, a hasi és a kismedencei szervek –, valamint az ízületek vizsgálatára. 

Az MR alapvetően nem invazív eljárás, de bizonyos esetekben intravénás kontraszt-
anyag adása válhat szükségessé ahhoz, hogy a vizsgált elváltozást jobban ki tudjuk mutatni. 
A ma forgalomban lévő paramágneses kontrasztanyagok makromolekulákhoz kötött, gado-
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línium (Gd-) tartalmú kelátok; az első, kereskedelmi forgalomban kapható kontrasztanyag a 
Gd-DTPA, de létezik vas-, mangán- és diszprózium tartalmú kontrasztanyag is. Az intravé-
násan alkalmazott paramágneses kontrasztanyag a halmozódás helyén jelentősen rövidíti a 
T1 relaxációs időt, ezért kontrasztanyag adása után T1-súlyozott felvételeket készítünk; 
ahol a halmozás helyén a kép világosabb lesz, megnövelve az adott szövet kontrasztját a 
környezetéhez képest.  

Az intravénásan, bolusban alkalmazott paramágneses kontrasztanyag kifejezetten al-
kalmas perfúziós vizsgálatra, mivel az intravasalis kontrasztanyag az extravasalis térhez 
képest mágneses inhomogenitást – és ezzel jelcsökkenést – okoz a T2*-súlyozott, gyors 
GE-típusú felvételeken. A szuperparamágneses nanorészecskék eddig ismeretlen, új pers-
pektívát nyitnak a képalkotó diagnosztikában. 
 
In vitro diagnosztika 

 
A legtöbb technológiai beruházás az in vitro diagnosztika területén a központi analitikai 

laboratóriumokra fókuszál. Manapság azonban megfigyelhető az analitikai laboratóriumok 
decentralizálásának trendje is.  

A vizsgálatok egyre sokrétűbbé válnak, lehetővé téve a személyre szabott diagnózist. 
Ezzel egyi dőben új biomarkerek mérését kell beállítani rutindiagnosztika céljából. Lénye-
ges elvárás, hogy az új gyógyszer fejlesztésével párhuzamosan új diagnosztikai módszert is 
fejlesszenek, amely specifikus az újonnan fejlesztett gyógyszerre. A fő technológiai kihívás 
a biológiai mintákban lévő új biomarerkerek precíz diagnosztikájának megvalósíthatósága. 
Ezen feladatokban a proteomika nélkülözhetetlen eszközöket biztosít. 
 
Gyógyszer célba juttatás 

 
A gyógyszeripari szektornak komoly kihívásoknak kell megfelelni abban a versenyben, 

amelyet a generikus gyógyszergyártók, az egyre erősödő biopharmakonok előállításával 
foglalkozó cégek gerjesztenek. A gyógyszeripari szektor gyökeres megújulás elé néz, mind 
az új kismolekulák gyártását illetően, mind a biologiumok előállítása, illetve fejlesztése 
területén, amely magában foglalja a nukleinsavakon alapuló terápiás eljárásokat is. Ráadá-
sul sokféle gyógyszertípus létezik a nagy- és kismolekulák közötti tartományban. Ezeknek 
az új gyógyszerformáknak a célba juttatása nagy kihívást jelent a méretéből, polaritásából 
adódóan. Ezt a problémát a nanomedicinának kell megoldania. 

 
Nanogyógyszerek 

 
A jövő nagy áttörését fogja jelenteni a hatóanyagok nanoenkapszulációja és 

nanomódszerekkel történő célba juttatása. Ezeknek a rendszereknek jelentős terápiás haté-
konysággal kell rendelkezniük és át kell tudni jutniuk a különféle biobarriereken. Ráadásul 
a gyógyszert célba juttató nanorészecskének biokompatibilisnek kell lenni, és meg kell 
felelni az engedélyező hatóságok elvárásainak, például ki kell ürülnie a szervezetből még 
akkor is, ha inert részecskéről van szó. Végül a nanorészecskének viszonylag olcsónak, 
üzemi módszerekkel előállíthatónak kell lenni, valamint minőségét a tárolás során meg kell 
tudni őrizni.  
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Fontos probléma, hogy a hatóanyagot hogyan juttatjuk át a különféle biológiai membrá-
nokon, szöveteken vagy szerveken a nanorészecske segítségével. A célba juttatási útvonal 
megfelelő megválasztása kulcsfontosságú, amely lehet intracelluláris, bőrön keresztül, 
orális, pulmonáris vagy a vér-agy gáton keresztül.  

A terápiás ágensek lehetnek fehérjék, nukleinsavak, antitestek, antigének, peptid 
mimetikumok, foldamerek és olyan anyagok is, amelyek külső aktiválás hatására (például 
ultrahang vagy sugárzás) válnak aktívvá. Kismolekulák szintén számításba jöhetnek, de 
biológiai hozzáférhetőségük amúgy is jó, így esetükben a költséges célba juttatási techni-
kák nem térülnek meg. Azonban vannak olyan esetek, amikor a gyógyszerhordozó csök-
kenti a molekula toxicitását, ebben az esetben kívánatos az adott hatóanyag 
noenkapszulálása. 

 
Klinikai el őnyök 

 
A nanomedicina eszközeivel új terápiás modalitások és ágensek válnak alkalmazhatóvá, 

mint például nukleinsavak, és lehetővé válik a biologikumok szélesebb körben való elterje-
dése is. Ezek az új terápiás lehetőségek radikálisan javíthatják egyes súlyos betegségek 
kezelésének hatékonyságát. Ezeknek a specifikus gyógyszereknek a mellékhatásaik is eny-
hébbek, mint a hagyományos gyógyszerek esetén.  

Reményeink szerint nanogyógyszerhordozókkal lehetővé válik makromolekulák célba 
juttatása is nem invazív módon, beleértve az intracelluláris célba juttatást is. Ráadásul a 
nanomedicinális gyógyszerek lehetővé teszik makromolekulák vagy kis poláris molekulák 
alkalmazását a jelenleg még nem gyógyítható központi idegrendszeri megbetegedésekben 
is. Ehhez azonban új hordozórendszereket (nanorendszerek, például liposzóma) kell fejlesz-
teni, amely lehetővé teszi a célzott hatóanyag leadást, elhúzódó terápiás effektust úgy, hogy 
a toxicitás mindeközben csökken. A nanomedicinális készítmények remélhetőleg alkalma-
sak lesznek erre. 

 
Gazdasági előnyök 

 
A gyógyszerpiac egy folyamatosan változó piac, amelynek az éves forgalma 820 milli-

árd dollárt tett ki 2009-ben. A gyógyszerpiac kihívások elé néz a generikus gyártók és az 
originális készítmények szabadalmi védettségének lejárata miatt. 2015-re a generikus szek-
tor forgalma 270 milliárd dollárról 500 milliárd dollárra nőhet. Az európai gyógyszeripar 
még mindig magasan profitáló ágazatnak számít, amely magasan kvalifikált szakembereket 
foglalkoztat. Azonban a versenyképesség megőrzése érdekében a gyógyszeriparnak meg 
kell újulnia és radikálisabban meg kell változnia, mint bármikor az elmúlt időszakban. 
Ahhoz, hogy ez így történjen, az iparágnak nyílt innovációs keretek között kell működni, 
amely felhasználja az Európában és a globálisan születő tudományos eredményeket. 

A nanomedicinális gyógyszerek kulcsfontosságú elemei lehetnek a gyógyszergyártók 
originális gyógyszerportfóliójának, amelyek között lehetnek nukleinsav alapú gyógyszerek 
is. A nanogyógyszerhordozók által a fehérje alapú gyógyszerhatóanyagok alkalmazási 
lehetőségei és ezáltal piaca is bővülhet. Az európai gyógyszerszektornak fennmaradásuk 
érdekében meg kell birkózniuk azzal a kihívással, amit a nanomedicinális gyógyszerhordo-
zók jelentenek. 
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Nukleinsav tartalmú készítmények 
 
A kis RNS-ek (siRNS) közvetítette géncsendesítés a biológiai alapkutatásokban már ru-

tinszerűen alkalmazott technika a gének szerepének tanulmányozásában, jelátviteli útvona-
lak feltérképezésében, betegségmodellek létrehozásában. 

A humán gyógyászatban is egyre nagyobb a törekvés hatékony és biztonságos géncsen-
desítéses terápia kidolgozására. A terápiás alkalmazás területei sokfélék, de a leggyakoribb 
felhasználása antivirális, degeneratív neurológiai problémák, dominánsan öröklődő geneti-
kai rendellenességek, fájdalomkutatás, rákterápiás és anti-inflammatorikus eljárásokban 
figyelhető meg. 

A csupasz siRNS-ek önmagukban kevésbé stabil molekulák, vérbe juttatva fél életide-
jük mindössze néhány percre tehető a nukleázok hasító tevékenysége miatt. Kémiai tulaj-
donságaikból adódóan negatív felszíni töltéssel rendelkeznek, ami gyengíti a szintén nega-
tív töltésű sejtmembránhoz való kihorgonyzási képességüket és a spontán bejutást. A kis 
méretükből adódóan szisztémás injekciós beadásukat követően hamar kiválasztódnak a 
véráramból a vese filtráció útján. Mindezen okok miatt valamilyen drug delivery systemre 
van szükség a siRNS sejtbe juttatásához, targetálásához. Egyik ilyen lehetőség a 
liposzomális hordozórendszer alkalmazása. Ugyanakkor ezen rendszerekkel számos nyitott 
kérdés van (transzfekciós effektivitás, stabilitás, celluláris uptake, targetálás stb.) Ezen 
folyamatok tisztázása ma is jelentős célzott alapkutatási tevékenységek középpontjában áll. 

 
Regeneratív medicina 

 
A regeneratív medicina olyan eljárások és módszerek kombinációját jelenti, amellyel a 

károsodott szövetek regenerálódása érhető el. A tudományterület két alterületre osztható: 
intelligens bioanyagok (RT1) és fejlett, újszerű sejtterápiás megoldásokra (RT2). A regene-
ratív medicina célja, hogy lehetővé váljon speciális betegségek gyógyítása vagy károsodott 
szövetek helyreállítása: ízületek, csontok, fogak, izmok vagy idegek. 

 
Klinikai és társadalmi igények 

 
Egyetértés mutatkozik abban, hogy a regeneratív medicinális eljárások potenciálisan az 

egészségügyi ellátórendszer szétszakadását okozhatják, amennyiben magas költségekkel 
járnak. Miközben a tudományos áttörést az Európai Közösség támogatja, az ipar számára a 
versenyképesség megőrzésének egyik hajtóereje a nanomedicinális termékek lehetnek. 

A kutatásoknak azokra a betegségekre kell fókuszálniuk, amelyek hagyományos úton 
történő kezelése kevés eredménnyel és magas költségekkel jár.  
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2. ábra. Regeneratív medicina térhódítása különböző kórképek terápiájában 

 
Sejtterápia 

 
Az új koncepció a sejtek alkalmazása a gyógyításban, mint ,,élő gyógyszer” megváltoz-

tatta a ,,szövet engineering”-ről és a sejtterápiáról alkotott képet. A sejtterápiának sok for-
mája alkalmazható: 

- őssejt transzplantáció autológ (a betegből származó saját sejtek) vagy allogén (más 
donorból származó sejtek beültetése); 

- differenciálódott funkcionáló sejtek transzplantációja; 
- in vitro manipulált szövetek transzplantációja. 
A tenyésztési paraméterek target sejtre való hatásának kontrollálása, monitorozása és 

kiértékelése a kulcsa a sejtterápia költségcsökkentésének, így a széles körű alkalmazás 
elterjedésének. A tenyésztési körülmények gondos megtervezése és kiválasztása – beleértve 
a bioreaktor felépítését, a tenyésztési paraméterek gondos beállítását és kontrollálását – 
csökkenti a gyártási költségeket, növeli az őssejt felszaporítás és a manipulált szövet előál-
lításának hatékonyságát. A számítógépes kísérlettervezés és folyamatszimuláció tökélete-
sebb bioreaktorok előállítását eredményezheti, amely eleget tesz a hatósági előírásoknak is. 
A végső cél a gazdaságilag is fenntartható élő szövet gyártórendszerek előállítása regenera-
tív medicina céljából. 

Reprodukálható in vitro assay módszerek hiányában, amelyek szorosan korrelálnak az 
in vivo biztonsági vizsgálatok eredményeivel és a sejtterápiás termékek hatékonyságával, a 
nagy sejtszám és a hosszú analitikai vizsgálati idő kizárja a tenyésztési paraméterek ,,real-
time” monitirozását a gyártási (fermentációs) folyamat során.  

Hosszú távon kvantitatív, nem invazív, nem destruktív analitikai módszerek kidolgozá-
sa adhatják meg a lehetőségét annak, hogy a sejtterápiás termékek minőségének (identitása, 
potenciája, biztonságossága) online monitorozása lehető váljon, és a tenyésztési (fermentá-
ciós) folyamatot optimalizálni és validálni lehessen.  

Nagy állatokon végzett tanulmányok igazolják a hosszú távú biztonsági vizsgálatok 
szükségességét. A megfelelő állatmodellek hozzáférhetősége, amelyekben a sejtterápiával 
kezelendő betegségnek megfelelő krónikus kórállapotok alakíthatók ki, kulcsfontosságúak 
a sejtterápiás eljárások fejlesztése céljából [7]. 
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Összességében elmondható, hogy az egész világon – így az EU-ban is – a 
nanomedicinális és regeneratív medicinális kutatások jelentős támogatottságot élveznek. A 
meghatározó európai kutatási projektekben (FP7, FP8, Horizont 2020) az egészségügyi, 
orvostudományi kutatások abszolút prioritást élveznek. Ezen belül az új, innovatív kutatá-
sok támogatása különösen preferált terület. Az óvatos becslések szerint is ezen kutatások 
eredményei néhány éven belül forradalmasítani fogják számtalan betegségről alkotott fel-
fogásunkat és diagnosztikus/terápiás lehetőségeinket.  
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