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KÖSZÖNTŐ

Köszöntő
Nagy öröm számunkra, hogy egy évvel az MLDT kongresszust követően 2017 augusztusában a Magyar 
Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyes ülete XV. Nagygyűlésének is otthont adhatunk Szegeden, a 
Napfény Városában. 

Ez a pezsgő egyetemi város az elmúlt évtizedben teljesen megújult. Az Európa Nostra díjas Belváros, 
az újra régi fényében tündöklő a Kis Virág Cukrászda, a Dóm és környéke, a megszépült közterek, az 
Aquapolis élményfürdő és az Árkád bevásárlóközpont mind-mind megannyi látnivalót, átélni valót 
kínál. Nyáron a város mediterrán hangulata, a Kárász utca kávézói, a Tisza parti éttermek valamelyikében 
elfogyasztott halászlé, egy kellemes nyáresti séta a Belvárosban vagy a megújult rakpart lépcsőin baráti 
társaságban eltöltött idő sokáig emlékezetes marad az idelátogató számára. De a Tisza túlpartján a 
Szegedi I� úsági Napok (SZIN) rendezvényei is számos további szórakozási lehetőséget kínálnak. 

A Nagygyűlés helyszínéül az IH Rendezvényközpontra esett választásunk. Ez a 2008-ban teljesen 
megújult, minden igényt kielégítő technikai színvonalú épületkomplexum, eddig is számos zenei koncert, 
előadói est helyszíne volt és bízunk benne, hogy kiváló környezetet fog nyújtani kongresszusunknak is. 

E programfüzettel a részletes tudományos programot és a hozzá kapcsolódó előadások, poszterek 
kivonatát is kezében tartja az olvasó. A tudományos program keretében lesznek többek között probléma-
orientált, esetbemutatáson alapuló előadások. Külön szekciókban hallhatunk előadásokat a daganatos 
betegek laboratóriumi diagnosztikájáról, a vérzékeny betegek kivizsgálásának lehetőségeiről, fér�  és 
női infertilitás kivizsgálásáról vagy az ágy melletti diagnosztika újdonságairól és természetesen most 
is lesz poszter szekció is. 

A MOLSZE életében mérföldkő lesz ez a XV. Nagygyűlés. Az itt megválasztásra kerülő új elnök és 
vezetőség kezdi el innentől majd munkáját annak érdekében, hogy a diagnosztikai laboratóriumokban 
dolgozó népes szakdolgozói gárda, az elmúlt több mint 20 év hagyományaihoz méltóan, továbbra is 
magas szinten képviseltetve legyen az egészségügyben dolgozók körében.    

Hálásan köszönöm valamennyi szervezőnek, a Tudományos Bizottság tagjainak, a MOLSZE 
vezetőségének és mindenki más közreműködését abban, hogy emlékezetes tudományos és kultúrális 
tartalommal sikerült megtöltenünk a XV. MOLSZE Nagygyűlését. Szeretnék külön köszönetet mondani 
mindazon cégeknek, akik szakmai és anyagi támogatásukkal hozzájárultak a kongresszus sikeréhez. 
Azt kívánom minden résztvevőnek hogy tudományos és szakmai tapasztalatokkal és maradandó 
emlékekkel gazdagodjon és őrizze meg emlékezetében Szeged városát és a MOLSZE XV. Nagygyűlését. 

Szeged, 2017. július10.

 Dr. Földesi Imre
 a szervező bizottság elnöke
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SZERVEZŐK

VÉDNÖKÖK
Dr. Botka László Szeged MJV polgármestere

Prof. Dr. Bari Ferenc, az SZTE ÁOK dékánja

A KONGRESSZUS ELNÖKE
Prof. Dr. Kovács L. Gábor 

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG
Dr. Földesi Imre (LMI Szeged, elnök)

Szélné Fődi Anikó (LMI, Szeged)
Vörös Gáborné (MOLSZE)

A TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ELNÖKE
Prof. Dr. Kappelmayer János

A TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG TAGJAI
Dr. Bereczky Zsuzsanna

Dr. Szakony Szilvia
Kissné Sziráki Valéria

A NAGYGYŰLÉS FŐ TÉMÁI
Daganatos betegségek laboratóriumi monitorizálása 

A vérzékeny betegek kivizsgálása 
Probléma-orientált esetek a klinikai kémiában 

A betegágy melletti diagnosztika újabb aspektusai 
Női és fér�  infertilitás laboratóriumi kivizsgálása 

Varia
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A XV.NAGYGYŰLÉS TÁMOGATÓI ÉS KIÁLLÍTÓI

A NAGYGYŰLÉS KIEMELT TÁMOGATÓI ÉS KIÁLLÍTÓI
Beckman-Coulter Magyarország Kft.

Roche Magyarország Kft.
Siemens Healthcare Kft.

KIÁLLÍTÓK
Bio-Rad Magyarország Kft.

Biomarker Kft.
Biotest Hungária Kft.

Buda Labor Kft.
Diagnosticum Zrt.
77 Elektronika Kft.

Greiner Bio-One Hungary Kft.
Pannon Diagnosztika Kft.

Sysmex Hungária Kft.

TÁMOGATÓK
Biomedica Hungária Orvostechnikai  Kft

DiaSys GmbH
HIVDA

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongád megyei szervezete

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság
Orgentec Hungary Kft.

Szegedi Tudományegyetem Ápolási Igazgatási Osztály
Thermo Fischer Scienti� c Kft.
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A NAGYGYŰLÉS IDŐPONTJA
2017. augusztus 24-26.

A NAGYGYŰLÉS HELYSZÍNE
Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonpro� t Kft., IH Rendezvényközpont
6721 Szeged, Felső Tisza-part 2.

A NAGYGYŰLÉS MEGNYITÓJA
Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont, IH Rendezvényközpont 2017. augusztus 24. 14.00

PROGRAM
A megnyitón a Nagygyűlés résztvevőit üdvözlik:

Botka László Szeged MJV polgármestere
Kovács L. Gábor, a MOLSZE XV. Nagygyűlésének elnöke
Ajzner Éva, az MLDT elnöke
Balogh Zoltán, a MESZK elnöke
Bari Ferenc, az SZTE ÁOK dékánja
Földesi Imre, a MOLSZE XV. Nagygyűlés szervező bizottságának elnöke 
Vörös Gáborné, a MOLSZE elnöke

KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA
Vörös Gáborné, a MOLSZE elnöke
Szabó Istvánné, a MOLSZE alelnöke

A NAGYGYŰLÉS ZÁRÁSA
Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont, IH Rendezvényközpont
2017. augusztus 26. 13.00 
előadói díjak átadása

REGISZTRÁCIÓ 

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓS IRODA NYITVATARTÁSA
augusztus 24-én, csütörtökön: 09.00-18.30
augusztus 25-én, pénteken: 08.00-18.30
augusztus 26-án, szombaton: 08.00-13.15

A regisztrációs iroda telefonszáma: 30/977-4007
(csak augusztus 24-26-án hívható!)
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REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
MOLSZE / MLDT tag: 28.000 Ft
Nem MOLSZE tag / nem MLDT tag: 32.000 Ft
Nyugdíjas MOLSZE / MLDT tag: 18.000 Ft
Kísérő: 32.000 Ft
Napijegy: aug. 24., aug. 25., aug. 26. 

•  MOLSZE/MLDT tag 5.000 Ft
•  nem MOLSZE/MLDT tag 7.000 Ft

A részvételi díjak a fogadás díjaként 6.700 Ft közvetített étkezést tartalmaznak, melyet a számlán 
feltüntetünk. Napijegyet vásárlóknál nem számlázunk közvetített étkezést.

A részvételi díjak tartalmazzák:
•  Részvételt a szakmai programon
•  A kiállítás megtekintésének jogát
•  Programfüzetet
•  Az augusztus 24-i nyitófogadáson való részvételt
•  Az akkreditációs pontokat

Napijegyesek részvételi díja tartalmazza:
•  Részvételt az adott napi szakmai programon
•  A kiállítás megtekintésének jogát
•  Az akkreditációs pontokat

A Nagygyűlés rendezvényeire (kiállítási terület, tudományos program, társasági program) kizárólag a 
regisztrált személyek léphetnek be, kongresszusi kitűző és a rajta elhelyezett név – illetve cég felirat 
viselése a kongresszus mindhárom napja alatt kötelező.

NÉVKITŰZŐ
A kongresszus ideje alatt kérjük a névkitűző használatát a helyszínre történő belépéshez.

AKKREDITÁCIÓ
A MOLSZE XV. Nagygyűlés továbbképzési pontértéke:
Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Továbbképzési Főosztályához benyújtva, szabadon 
választható elméleti továbbképzés pontértékének elismertetésére.
A programfüzet végén található „Igazolás elméleti továbbképzési pont teljesítéséhez” 
című nyomtatványt a kongresszusi füzetből kitépve, pontosan kitöltve kérjük a regisztrációban 
érvényesíteni, illetve a második példányt leadni.
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ELŐADÁSOK IDŐTARTAMA
Plenáris előadások időtartama: 30 perc
Felkért előadók előadásainak időtartama: 20 perc
Asszisztensi előadások időtartama: 10 perc

VETÍTÉSI LEHETŐSÉG – ELŐADÁSOK
Kérjük az előadókat, hogy a számítógépes anyagok előkészítését időben végezzék el és a szekciók 
kezdete előtt legalább 1 órával adják le azokat a megadott helyen. 
Az előadások időtartamát az előadások címe mellett feltüntettük. 
A szoros időbeosztás miatt kérjük a rendelkezésre álló idő pontos betartását!
Igénybe vehető technikai eszköz: számítógépes vetítés (pendrive)

POSZTEREK
A poszterek Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonpro� t Kft., IH Rendezvényközpontban kerülnek 
bemutatásra. 
A poszter állvány belső mérete (ahová a poszterek felhelyezhetők) 100 x 120 cm (álló téglalap). 

A poszterek a programfüzetben feltüntetett számnak megfelelő helyen mutathatók be. Kérjük, hogy 
a posztereket 2017. augusztus 24-én 13.00 óráig helyezzék el az állványokon, és legkésőbb 2017. 
augusztus 26-án 13.00 óráig távolítsák el. 
A poszterek a szakmai zsűri döntése alapján kerülnek díjazásra a Nagygyűlés záró ünnepségén.

DÍJAZÁS
A Tudományos Bizottság és a Poszter Bíráló Bizottság a legjobb előadókat és poszterbemutatókat I-II-III. 
helyezési díjjal jutalmazza.
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NYITÓFOGADÁS
2017. augusztus 24. (csütörtök) 19. 00 
Díját a részvételi díj tartalmazza (kivéve: napijegy).
Helyszín: Hotel Novotel**** (6721 Szeged, Maros u. 1.)

BANKETT VACSORA
2017. augusztus 25. (péntek) 20. 00
Díja: 8.000 Ft/fő
Helyszín: Tisza Hotel*** (6720 Szeged, Széchenyi tér 3.)
Vacsora ültetett rendben, zene, tánc
Zene: Docpiano Band

EBÉD
Augusztus 24-25-26-án a rendezvény helyszínén, az IH Rendezvényközpontban.
Díja: 2.900 Ft/ebéd

PARKOLÁS
Szeged belvárosában � zető parkolóhelyek vannak (kivétel a Novotel Hoteltől 2 perc sétára található 
Huszár Mátyás rakpart).A � zető parkolás időtartama munkanapokon 8:00 órától 18:00 óráig, valamint 
szombaton (Mars téren, a Boross J., a Pulz, a Csemegi, a Pozsonyi, és a Cserzy M. utcákban) 8:00 órától 
12:00 óráig terjed. 
Parkolóautomatán keresztül: Parkolószelvényt néhány egyszerű lépésben az automata érintőkijelzőjének 
segítségével lehet megvásárolni. A parkolóautomatáknál chip-pel ellátott bankkártyával vagy 
pénzérmékkel (HUF: 5; 10; 20; 50; 100; 200, EUR: 0,5; 1; 2) lehet � zetni. A megadott telefonszámokon 
sms küldésével is lehet � zetni: a parkolás megkezdésekor és befejezésekor is sms-t kell küldeni!

Bővebb információ a parkolásról:
http://szepark.hu/parkolasi-rendszer/a-parkolasi-rendszer-mukodese

JAVASOLT TAXI TÁRSASÁG
Taxi 3: 62/333-333 Rádió Taxi: 62/480-480 Taxi Plusz: 62/555-555
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Az előre megrendelt szállodai szobákat a résztvevő(k) nevére lefoglaltuk, azok a megküldött 
visszaigazolás szerint vehetők igénybe az érkezés napján 14 órától az elutazás napján 10 óráig. 
Korábbi érkezés vagy későbbi elutazás esetén a csomagok elhelyezésében a szállodai porták nyújtanak 
segítséget.

Apáthy István Kollégium
6720 Szeged, Apáthy utca 4.
A kollégium Szeged történelmi belvárosában, a Dóm tér szomszédságában található, a rendezvény 
helyszínétől 15 perces sétára.
Parkolás: A Kollégium előtti utcai részen munkanapokon 8:00 órától 18:00 óráig � zető parkoló található, 
hétvégenként ingyenes a parkolás a városban.

Art Hotel Szeged*****
6720 Szeged, Somogyi u. 16.
A hotel Szeged belvárosában, közvetlenül a Dóm térre nyíló Somogyi utcában található, a rendezvény 
helyszínétől mindössze 15 perces sétára. 
Parkolás: a szálloda mélygarázsában 1.650 Ft/éj.

Hotel Auris****
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 14.
Az elegáns, letisztult designnal rendelkező Auris Hotel Szeged belvárosának szívében található, pár 
lépésre a Tisza-parttól és a Dóm tértől. A rendezvény helyszínétől kb. 25 perces sétára található.
Parkolás: A szálloda belső, őrzött parkolójában 1.900 Ft/autó/éj áron lehetséges.

Dóm Hotel Szeged**** 
6720 Szeged, Bajza utca 6.
A hotel Szeged belvárosában, közvetlenül a Dóm térre nyíló Somogyi utcában található, a rendezvény 
helyszínétől 15 perces sétára. 
Parkolás: a szálloda mélygarázsában 1.500 Ft/autó/éj áron lehetséges.

Hotel Korona**
6722 Szeged, Pető�  Sándor sgt. 4.
A szálloda a belvárosában található, a rendezvény helyszínétől kb. 20 perces sétára. 
Parkolás: térítésmentes a belső, udvari parkolóban (11 parkolóhely elfoglalása érkezési sorrendben 
történik). A szálloda előtti utcai részen 8:00 órától 18:00 óráig � zető parkoló található.

Mátrix Hotel
6721 Szeged, Zárda u. 8.
A szálloda a rendezvény helyszíne mellett található, kb. 2 perces sétára.
Parkolás: díjmentes, a szálloda épülete előtt, valamint zárt udvarban (4 gépkocsi részére).
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Hotel Novotel****
6721 Szeged, Maros utca 1. 
A szálloda közvetlenül a Tisza folyó partjánál fekszik, a rendezvény helyszínének közvetlen 
szomszédságában.
Parkolás: A szálloda előtt található 54 férőhelyes parkoló 1.500 Ft/nap, 16 férőhelyes garázsban 3.100 
Ft/nap díjszabással vehető igénybe. 

Science Hotel
6722 Szeged, Pető�  Sándor sgt. 17.
Az eklektikus stílusban megálmodott szálloda, a belváros szívében, a Pető�  Sándor sugárúton található, 
a rendezvény helyszínétől kb. 20 perces sétára. 
Parkolás: 2.000 Ft/autó/nap áron, a hotel saját mélygarázsában.

Hotel Soleil****
6720 Szeged, Kelemen László u. 7.
A Hotel a városközpontban található, a sétáló utcák, a Klauzál tér szomszédságában, közel a Tisza-
parthoz. A rendezvény helyszíne kb. 15 perces sétával érhető el. 
Parkolás: Munkanapokon 8.00-18.00-ig � zetős, hétvégenként ingyenes a parkolás a városban.

Tímárház Panzió
6721 Szeged, Maros u. 26.
A Panzió a rendezvény helyszínéhez pár perces sétára található.
Parolás: zárt udvarban ingyenes.

Tisza Hotel Szeged***
6720 Szeged, Széchenyi tér 3.
A szálloda a belváros szívében, a Széchenyi téren található, a rendezvény helyszínétől 10 perces sétára. 
Parkolás: a szálloda udvarán: 1.500 Ft/éj.

Tisza Alfa Hotel***
Szeged, Teréz u. 30. 
A szálloda a belvárostól nem messze, a Teréz utcában, a rendezvény helyszínétől kb. 10 perces autóútra 
található.
Parkolás: a hotel előtt ingyen, a szálloda udvarán max. 8 db gépjármű részére, külön díj ellenében 
lehetséges, melynek díja 1.500 Ft/autó/éj.

Tisza Sport Hotel
6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 42.
Az egyszerű berendezésű szálloda Újszegeden található, a rendezvény helyszínétől kb. 6 perces autóútra.
Parkolás: a szálloda előtt ingyenes lehetőség biztosított.
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A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállításra kerülő számlán az érvényes jogszabályok szerint 
tüntetjük fel. Számlamódosítás, új számla kiállítása a kongresszus végéig, legkésőbb 2017. augusztus 
26-ig lehetséges. Ezen időpont után nem áll módunkban a megrendelésén és az erről kiállított számlán 
változtatni.

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK
Esetleges módosítást, lemondást szállásdíj esetén 2017. június 30-ig, részvételi díj, ebéd és bankett 
vacsora esetén 2017. július 15-ig fogadtunk el díjmentesen.
Módosítások, lemondások miatti számlamódosítások díja a rendezvényt megelőzően 2.500 Ft+Áfa.
A rendezvényt követően kizárólag a számla formai módosítása lehetséges, melynek díja 4.000 Ft+Áfa.
A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő köteles megtéríteni, még 
akkor is, ha azokat nem vette igénybe!

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS
A kongresszus közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset-, betegség-, poggyász- 
és felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és valamely káresemény bekövetkezése esetén a 
szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.
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ÁTTEKINTŐ PROGRAM

augusztus 24. 
csütörtök

augusztus 25.
 péntek

augusztus 26. 
szombat

08:30 - 10:25
II: szekció: A daganatos be tegségek 

laboratóriumi monitorizálása

 

09:00 - 10:00 
V. szekció

Újabb aspektusok a betegágy 
melletti diagnosztikában

10:00 - 10:50
Poszter szekció10:25 - 10:50

 Szünet, kiállítás megtekintése

10:50 - 12.05 
III. szekció: Női és fér�  infertilitás 

kivizsgálása

10:50 - 11:00
Szünet

11: 00 - 12:50
VI. Szekció - Varia 

12:05 - 13:00
Ebédszünet

13.30 - 14.00 
Műszerkiállítás megnyitója 13:00 - 14:30 

IV szekció: Érdekes esetek a 
laboratóriumi diagnosztikában

13:00 -  
A konferencia zárása

14.00 - 15.00 
Megnyitó ünnepség

Díjak átadása
14:30 - 14:45

 Szünet

14:45 - 18:30
 MOLSZE Küldött közgyűlés

15.15 - 16.15
 Plenáris előadások

16.15 - 16.45 
Szünet, kiállítás megtekintése

16.45 - 18.10
 I. szekció: A vérzékenység 
laboratóriumi vizsgálata

19:00 - 
Nyitófogadás

20:00 -
 Bankettvacsora
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RÉSZLETES TUDOMÁNYOS PROGRAM   •  2017. augusztus 24. (csütörtök)

13.30-14.00 Műszerkiállítás megnyitója

14.00-15.00 Megnyitó ünnepség, díjak átadása

15.15-16.15 Plenáris előadások

Üléselnök: Vörös Gáborné, Földesi Imre

 PE-1
15.15-15.45 Kovács L. Gábor
 Merre tart a laboratóriumi medicina?
  Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézet és Szentágothai János 

Kutatóintézete, Pécs

 PE-2
15.45-16.15 Muszbek László
 Aspirin – a csodagyógyszer
  Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Önálló 

Tanszék, Debrecen

16.15-16.45 Szünet, kiállítás megtekintése

16.45-18.10 I. szekció
 A vérzékenység laboratóriumi kivizsgálása

Üléselnök: Kappelmayer János, Kissné Sziráki Valéria

16.45-17.05  E-1 
  Kappelmayer János¹, Kerényi Adrienn¹, Hevessy Zsuzsanna¹, Bagoly Zsuzsa², 

Bereczky Zsuzsanna², Muszbek László²
  Az áramlási citometria szerepe a veleszületett thrombocyta funkciós zavarok 

laboratóriumi diagnosztikájában
  Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet¹, Klinikai Laboratóriumi Kutató Önálló 

Tanszék², Debrecen

17.05-17.25 E-2
 Bereczky Zsuzsanna
 Ritka alvadási rendellenességek laboratóriumi diagnosztikája
  Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Önálló 

Tanszék, Debrecen
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RÉSZLETES TUDOMÁNYOS PROGRAM   •  2017. augusztus 24. (csütörtök)

17.25-17.40 E-3
  Varga Bernadett¹, Édenho� erné Haller Mária¹, Kissné Sümegi Izabella¹, Szabó 

Imréné¹, Riba Mária², Skrapits Judit¹
 A rivaroxaban terápia laboratóriumi vonatkozásai
  Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház, Központi Laboratórium¹ és Általános 

Belgyógyászati Osztály², Szombathely

17.40-17.55 E-4 
 Kereső Zita, Gáspár Andrea, Mayer Alíz, Pintér Erzsébet, Konderák Judit
  Hemolízis interferencia véralvadási tesztekre gyakorolt hatásának vizsgálata 

BCS® XP automatán
 SYNLAB Budapesti Diagnosztikai Központ Klinikai Kémiai Laboratóriuma, Budapest

17.55-18.10 E-5
 Tóth Károly
  A HIL szerepe és a laborok összehasonlíthatósága hemosztázis mérések 

esetén
 Biomedica Hungária Kft., Budapest
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RÉSZLETES TUDOMÁNYOS PROGRAM   •  2017. augusztus 25. (péntek)

8.30-10.25 II. szekció
 A daganatos betegségek laboratóriumi monitorizálása

Üléselnök: Liszt Ferenc, Hetyésy Katalin

8.30-8.50 E-6
 Antal-Szalmás Péter
 Tumormarker vizsgálatok mint biomarkerek: lehetőségek és limitációk
 Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen

8.50-9.10 E-7
 Toldy Erzsébet
 A pajzsmirigy daganatok laboratóriumi kivizsgálása
  Pécsi Tudományegyetem, ETK, Diagnosztikai Intézet, Pécs és Markusovszky Oktató Kórház, 

Központi Laboratórium, Szombathely

9.10-9.25 E-8
 Catomio Csilla¹, Hartmann Judit¹, Tóth Szilvia¹, Koller Kinga², Fata Emőke²
 A macro-TSH meghatározás klinikai jelentőségének a vizsgálata
  Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Központi Laboratórium¹, Általános Belgyógyászati 

Osztály, Szombathely

9.25-9.40 E-9
  Asztalos Adrienn, Gelányiné Dudás Katalin, Dombay Krisztiánné, Dömötör Edit,  

Nagy Abonyi Hodik Anikó, Szabó Ágnes, Seres Erika
  A human epididymis protein 4 szerepe a klinikai diagnosztikában
 Bács-Kiskun Megyei Kórház Központi Klinikai Laboratórium, Kecskemét

9.40-9.55 E-10
 Csobán Mária, Török Gáborné, Csípő István
 Myeloma multiplex diagnosztikája, prognosztikai lehetőségek
 Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen

9.55-10.10 E-11
 Várdai Zita
  „Itt az idő előre haladni” Prosigna – avagy Biomedica Kft. által forgalmazott 

onkológiai kitek  
 Jákics Éva
  BluDiver és Dr. Dot szoftver: az autoimmun diagnosztika automatizált 

rendszere
 Biomedica Hungária Kft., Budapest
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RÉSZLETES TUDOMÁNYOS PROGRAM   •  2017. augusztus 25. (péntek)

10.10-10.25 E-12 
 Tánczos Krisztián
  A procalcitonin szerepe a központi idegrendszeri fertőzéseiben – összefoglalás
 Thermo Fisher Scienti� c, Budapest

10.25-10.50 Szünet, kiállítás megtekintése

10.50-12.05 III. szekció
 Női és fér�  infertilitás kivizsgálása

Üléselnök: Toldy Erzsébet, Antal-Szalmás Péter 

10.50-11.10 E-13 
 Kovács L. Gábor
 Újdonságok a női infertilitás laboratóriumi kivizsgálásában
  Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézet és Szentágothai János 

Kutatóintézete, Pécs

11.10-11.30  E-14
 Földesi Imre
 A fér�  infertilitás endokrin vonatkozásai
 Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, KK, Laboratóriumi Medicina Intézet, Szeged

11.30-11.50 E-15
 Molnár Zsuzsanna
  Klasszikus spermium analízis és speciális spermium vizsgálatok klinikai 

jelentősége
 Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen

11.50-12.05 E-16
 Kalina Edit, Molnár Zsuzsanna
 Laboratóriumi hibalehetőségek a női és fér�  infertilitás kivizsgálásában
 Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen

12.05-13.00 Ebéd 
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RÉSZLETES TUDOMÁNYOS PROGRAM   •  2017. augusztus 25. (péntek)

13.00-14.30 IV. Szekció
 Érdekes esetek a laboratóriumi diagnosztikában

Üléselnök: Ajzner Éva, Bertalan Tímea

13.00-13.15 E-17
 Halmainé Kiss Ilona¹, Kereszty Éva², Sija Éva², Földesi Imre¹
 Hangulatfokozók ünnepi köntösben
  Szegedi Tudományegyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet¹, Igazságügyi Orvostani 

Intézet², Szeged

13.15-13.30  E-18
  Lajtai Anikó¹, Tóth Beáta¹, Szántó Réka¹, Mayer Mátyás², Lakatos Ágnes¹, Miseta 

Attila¹
  Kis magyar „ÚPSZ” történelem, avagy egyes Új Pszichoaktív Szerek tündöklése 

és bukása
  Pécsi Tudományegyetem, KK, Laboratóriumi Medicina Intézet¹, Pécsi Tudományegyetem 

ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet², Pécs

13.30-13.45   E-19
 Gerei Balázs
 Bio Rad – Az Ön megbízható partnere
 Klinikai Diagnosztika Csoport, Bio Rad Magyarország Kft, Budapest

13.45-14.00  E-20
  Seregi Barbara¹, Thierry Peyrard², Zsigmond Soós Ildikó¹, Jakab Judit¹, Gégény 

Krisztina¹, Nemes Nagy Zsuzsa¹, Varga Lívia¹ 
  Anti-Chido/Rodgers antitest az OVSz KMRVK Vércsoportszerológiai 

laboratóiumában
  Országos Vérellátó Szolgálat, Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ, 

Vércsoportszerológiai Laboratórium, Budapest¹, Institut National de la Transfusion 
Sanguine, Centre National de Référence pour les Groupes Sanguins, Paris²

14.00-14.15  E-21
 Balogh Judit¹, Zsigmond Soós Ildikó¹, Jakab Judit¹, Nemes Nagy Zsuzsa¹, 
 Hiperhemolízis szindróma
  Országos Vérellátó Szolgálat, Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ, 

Vércsoportszerológiai Laboratórium, Budapest
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14.15-14.30 E-22
 Halász Andrea, Zsigmond Soós Ildikó
 Terheskövetés anti-D irregurális antitesttel rendelkező kismama esetén
  Országos Vérellátó Szolgálat, Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ, 

Vércsoportszerológiai Laboratórium, Budapest

14.30-14.45 Szünet

14.45-18.30 MOLSZE Küldött közgyűlés
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RÉSZLETES TUDOMÁNYOS PROGRAM   •  2017. augusztus 26. (szombat)

9.00- 10.00 V. szekció
 Újabb aspektusok a betegágy melletti diagnosztikában

Üléselnök: Bereczky Zsuzsanna, Szakony Szilvia

9.00-9.20 E-23
 Vásárhelyi Barna
 POCT szerepe a hazai háziorvosi gyakorlatban
 Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest

9.20-9.40 E-24
 Fábián Ildikó, Takács Ildikó, Ajzner Éva
 Hazai háziorvosi környezetben végzett INR gondozás 
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Központi 

Laboratóriuma, Nyíregyháza

9.40-9.55 E-25
 Vargáné Földesi Róza, Siroki Edina, Ilyésné Rácz Anita, Kappelmayer János
  Az ágymelletti diagnosztikai (POCT) vizsgálatok illesztésének fázisai: múlt, 

jelen és a jövő a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában
 Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen

10.00-10.50 Poszter szekció (a poszterkiállítás helyszínén)
 Poszter bíráló bizottság: 
  Hadarits Ferenc, Kissné Sziráki Valéria, Duczáné Nagy Erika 

10.50-11.00 Szünet

11.00-12.50 VI. Szekció 
 Varia 

Üléselnök: Fekete Mátyás, Lamár Ibolya

11.00-11.20 E-26
 Szakony Szilvia
 Probléma-orientált Quality Control esetek a klinikai kémiában
 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Központi Laboratórium, Budapest

11.20-11.35  E-27
  Vargáné Földesi Róza¹, Kalina Edit¹, Tátrainé Csopják Éva², Lámer Erika², Tóth 

Judit¹, V. Oláh Anna¹, Mezei Zoltán¹, Antal-Szalmás Péter¹, Kappelmayer János¹
 Plazma vagy Szérum – Barricor vagy SSt II Advance vérvételi cső
  Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet¹, Debrecen, Kazincbarcikai Kórház 

Laboratóriuma², Kazincbarcika
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11.35-11.50 E-28
 Németh Réka¹, Catomio Csilla¹, Hartmann Judit¹, Kovács László²
  Krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek terápiamonitorozása totál 

és szabad 25OHD vitamint mérő és kalkulált módszerrel
  Központi Laboratórium, Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház¹, és B.Braun AvitumDialízis 

Központ², Szombathely

11.50-12.05 E-29
 Györ� né Veszprémi Anikó, Szőke Zsigmondné, Demeter Sarolta, Kárai Bettina
  A magvas vörösvérsejtek meghatározása és annak jelentősége a mindennapi 

laboratóriumi gyakorlatban
 Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen

12.05-12.20 E-30
 Gilicze Ádám, Schüszler Ildikó, Konderák Judit
  Automatizált Siemens Advia Centaur XPT immunkémiai analizátor rendszer 

bemutatása és a teljesítménynövelés lehetőségének vizsgálata
 SYNLAB Budapest, Diagnosztikai Központ, Klinikai Kémiai Laboratóriuma, Budapest

12.20-12.35 E-31
  Haluska Brigitta¹, Varga Lívia, Suriné Gulyás Judit¹, Tóth Csilla¹, Csekő Zsó� a¹, 

Jakab Judit², Gazdag Éva², Zsigmond-Soós Ildikó², Bors András¹, Meggyesi Nóra¹, 
Petri Ildikó¹, Csernus Zita³, Nemes Nagy Zsuzsa², Andirkovics Hajnalka¹

  Új, molekuláris genetikai szűrőmódszer bevezetése a gyenge RhD vércsoport 
igazolására

  Országos Vérellátó Szolgálat, Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium, Budapest¹, 
Országos Vérellátó Szolgálat, Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ, 
Vércsoportszerológiai Laboratórium, Budapest², Országos Vérellátó Szolgálat, Pécsi 
Regionális Vérellátó Központ³, Pécs

12.35-12.50 E-32
  Petró Marianna¹, Halász Erika¹, Myszoglád Rita¹, Böjtös Ildikó¹, Lőrinczy Katalin², 

Simon Judit²
  A gasztrointesztinális Humán Cytomegalovírus fertőzés kimutatása PCR 

módszerrel gyulladásos bélbetegségekben
  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Laboratóriumi Diagnosztikai Osztály¹, Magyar 

Honvédség Egészségügyi Központ Gasztroenterológiai Osztály², Budapest

13.00 -  A konferencia zárása, a legjobb előadói és legjobb poszter díjak átadása.
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ELŐADÁS ABSZTRAKTOK

PE - 1
Merre tart a laboratóriumi medicina?
Kovács Gábor László
Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézete és Szentágothai János Kutatóintézete, Pécs

A digitális forradalom korát éljük mobil egészségügyi környezetben. A bioszenzorok, a mikro� uidika és 
a mikroelektronika hatalmas új kihívást jelentenek a diagnosztikában is; a „lab-on-a-chip” technológia 
(LOC) elterjedését. Ez érinti az analitikai kémiát, a mikroszkópiát, a géntechnológiai vizsgálatokat és 
még sok minden mást. A laboratóriumi vizsgálatok történhetnek a laboratóriumban, vagy ma már 
egyre növekvő arányban a betegágy mellett (“point of care” vizsgálat, POC). A laboratóriumi medicina 
kifejezés magába foglalja a hagyományos klinikai kémiát, toxikológiát, hematológiát és vértranszfúziós 
vizsgálatokat, immunológiát, mikrobiológiát (benne szerológiát és virológiát), a molekuláris patológiát, 
a citológiát, és a citogenetikát is. A mai medicina példátlan mennyiségű, jól dokumentált laboratóriumi 
adatot követel, melyek különféle adatbázisokba integrálódva a bizonyítékokon alapuló orvoslást 
szolgálják. A laboratóriumi medicina legfontosabb feladata, hogy vizsgálati eredményeivel támogassa 
a beteg és az orvosa közötti interakciót azáltal, hogy megnöveli a helyes orvosi döntés valószínűségét. 
A mikroanalitikai módszerek magas érzékenységgel (10-6-10-18 mol/L) és jó speci� citással rendelkeznek. 
Közismert, hogy a gyakorló orvos mindennapi döntéseinek 70 %-át laboratóriumi (beleértve szövettani, 
citológia, mikrobiológia, genetikai, stb.) leletek alapján hozza meg. Ritkábban esik szó arról, hogy a 
nem megfelelő indikációval, rossz időben, vagy hanyag módon elvégzett laboratóriumi vizsgálatokkal a 
betegnek ártani is lehet (helytelen diagnosis, szükségtelen kezelés, további szükségtelen diagnosztikai 
eljárások, klinikailag jelentéktelen eltérések kezelése, vagy éppen a szükséges kezelés elmaradása). 
A laboratóriumi vizsgálatok legnagyobb klinikai értékét az jelenti, ha javul a betegellátás kimenete. 
Ez jelentheti a klinikumban a gyorsabb, vagy pontosabb diagnosztikát, a kezelés jobb megválasztását, 
a diagnosztikai tévedések és a kezelések mellékhatásainak csökkenését, a betegellátás felgyorsulását, 
a betegelégedettség javulását, vagy a beteg életminőségének kimutatható javulását. A személyre 
szabott orvoslás hatalmas kihívást és rengeteg új lehetőséget hordoz a laboratóriumi szakma 
számára is. A molekuláris diagnosztikai módszerek fejlődésével exponenciálisan növekszik az az 
információmennyiség, amit a gyógyító orvos a betege érdekében felhasznál. A preciziós medicina 
a beteg egyéni tulajdonságaihoz igazodik (pl. individuális variációk a gyógyszerek felszívódásában, 
metabolizmusában, kiválasztódásában). Korábban egységesnek tartott kórképekről sorban kiderül, 
hogy jelentős mértékben heterogének (pl. emlőrák). A személyre szabott gyógykezelés kulcsa a 
megbízható diagnosztikai teszt, amely segít csoportokra bontani a korábban egységesnek hitt kórképet. 
A laboratórium tevékenysége költségérzékeny, minőség-érzékeny, bizonyíték-érzékeny és a beteg 
érdekét kell szolgálni, azaz a páciens állapota szerint a legtöbb információt adó vizsgálatot kell elvégezni. 
Talán a legnagyobb kihívás az, hogy a gyógyítás kimenetét a laboratórium úgy javítsa, hogy közben 
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a költségeket is kontroll alatt tartsa. Ahogy szerte a világban, hazánkban is szükségszerűen változik 
a laboratóriumi szakemberek szerepe. Reményeink szerint a korábbinál több közvetlen információt 
konzultálhatunk meg a kezelő orvossal, és részt vehetünk a további laboratóriumi vizsgálatok célszerű, 
gazdaságos megtervezésében is. A laboratóriumi szakma deklarált célja, hogy sajátos eszközeivel 
a korábbiaknál közelebb kerüljön a beteghez és a beteg kezelő orvosához. Összefoglalva, jelentős 
szerepe lesz a szakmánknak abban, hogy a jelenleginél eredményesebb gyógykezelések jelenjenek 
meg, egyes betegségek visszaszoríthatók legyenek és a születéskor várható élettartam jelentősen 
meghosszabbodjon. 

PE - 2
Aspirin – a csodagyógyszer
Muszbek László
Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék, Debrecen

Az aspirin szalicilsav származék (acetilszalicilsav, ASA). A szalicilsav tartalmú növényi termékek 
(mindenekelőtt a fűzfakéreg) fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő hatása a sumér agyagtáblákon 
leírtak szerint mintegy 5000 éve ismert. Acetilszalicilsavat nagy mennyiségben először a Bayer 
gyógyszergyár szintetikus laboratóriumában Eichengrün és Ho� mann 1897-ben állított elő melyet 
1899-ben Aspirin néven forgalomba hoztak. Az Aspirinnál nagy mértékben csökkentek a szalicilsav 
kellemetlen mellékhatásai. Ekkor kezdődött az Aspirin több mint egy évszázados diadalmenete. 
A 20. század első felében láz és fájdalomcsillapító, ill. gyulladáscsökkentő hatása miatt alkalmazták. 
A század második felében kiderült, hogy az alacsony dózisban (napi 75-100 mg) szedett aspirin 
szekunder pro� laxisban 30-40%-kal csökkenti az MI és az AIS újbóli bekövetkeztét és kedvező hatását 
a primer pro� laxisban is leírták. Az aspirin ez irányú hatása a trombocita funkció gátlásán alapszik. 
A szklerotikus erekben a trombociták aktiválódnak s ennek során a trombbocita membránban lévő 
arachidonsav (AA) foszfolipáz A2 hatására szabaddá válik, majd a ciklooxigenáz 1 (COX-1) enzim 
hatására ciklikus endoperoxidok (prosztaglandin G2 és H2) képződik belőle. Utóbbit a tromboxan 
szintetáz nevű enzim egy rendkívül hatékony trombocitát aktiváló vegyületté, tromboxán A2-vé (TXA2) 
alakítja át, ami fontos szerepet játszik a sérült erekben a trombus kialakulásában. Az aspirin a COX-1 
529-es pozicióban lévő szerin oldalláncát acetilálja, s ezáltal meggátolja, hogy az AA eljusson a COX-1 
aktív centrumához. Tekintettel arra, hogy az aspirin csak részben gátolja az MI és az AIS bekövetkeztét, 
felvetődött annak a lehetősége, hogy egyes egyének rezisztensek az aspirin hatására és bevezették az 
aspirin hatásának különböző laboratóriumi módszerekkel történő mérését. Miután az aspirin a COX-1 
acetilálásával fejti ki kedvező hatását az aspirin rezisztencia a COX-1 acetilálásának a hiányát jelenti, 
ami nem tévesztendő össze a klinikai hatástalansággal. A COX-1 acetiláltságának mérésere nem volt 
módszer, ezért az acetilált és nem acetilált COX-1-el speci� kusan reagáló két monoklonális antitestet 
állítottunk elő, melyek Western blotting technikával kombinálva kiválóan elkülönítik a COX-1 acetilált és 
nem acetilált formáját. E mellett kidolgoztunk egy másik referencia módszert is, melyben szilárd fázisú 
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extrakciós elválasztás után immunassay-vel mérjük az arachidonsavból trombocitákban keletkezett 
instabil TXA2 stabil származékát a TXB2-t. E két módszer segíségével egyértelműen sikerült kimutatni, 
hogy 108 aspirint szedő egészséges önkéntes és 144 krónikus aspirin terápián lévő cardiovaszkuláris 
beteg mindegyikén az aspirin acetilálta a COX-1-et. Utóbbiak között jelentős számú diabetesben, ill. 
gyulladásos megbetegedésben szenvedő beteg is volt. Azaz, ha aspirin rezisztencia egyáltalán létezik, 
extrémen ritka. Megvizsgáltuk ezek után, hogy a laboratóriumokban az aspirin hatás detektálására 
általánosan használt módszerek közül melyek tekinthetők speci� kusnak. Eredményeink szerint a PFA-
100-as záródási idő, az ADP, adrenalin és kollagén indukálta trombocita aggregáció/szekréció nem 
alkalmas az aspirin hatás kimutatására, erre a rutin laboratóriumban használt módszerek közül csak 
a az arachidonsav által indukált aggregáció/szekréció és a szintén arachidonsav induktort használó 
VerifyNow Aspirin assay alkalmasak. Az aspirin hatás tesztelésének csak a compliance ellenőrzésére és 
az aspirinnel interferáló gyógyszerek hatásának megállapítására van létjogosultsága.

E - 1 
Az áramlási citometria szerepe a veleszületett thrombocyta funkciós zavarok laboratóriumi 
diagnosztikájában
Kappelmayer János1, Kerényi Adrienne1, Hevessy Zsuzsanna1, Bagoly, Zsuzsa2, Bereczky Zsuzsanna2, 
Muszbek László2

Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet1, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék2, Debrecen

Háttér: A vérlemezkék felszínén az 1960-as években elektronmikroszkóppal kimutatott glikokalix 
összetevőit néhány évvel később elektroforetikus módszerekkel azonosították. Az ezt követő 
évtizedekben nyilvánvalóvá vált, hogy számos – korábban ismeretlen eredetű – thrombocyta funkciós 
zavar hátterében ezen glikoproteinek defektusa áll. Ebben az összefoglalóban az intézetünkben vizsgált 
veleszületett glikoprotein de� cienciában szenvedő betegek laboratóriumi kivizsgálási tapasztalatait 
foglaljuk össze. 
Módszerek: Az elmúlt 20 év során 10 veleszületett glikoprotein hiányos betegnél – 4 Bernard Soulier 
szindróma (BS) és 6 Glanzmann thrombasthenia (GT) esetén végeztünk laboratóriumi kivizsgálást. 
Valamennyi betegnél jellemző volt a vérzékenység, amelynek súlyossági foka azonban nagy eltéréseket 
mutatott. A laboratóriumi kivizsgálás minden esetben tartalmazta a thrombocyta funkció tesztjeit 
(vérzési idő, PFA-100 vizsgálat, lumiaggregometria) valamint a thrombocyták részletes áramlási 
citometriai analízisét és számos betegnél a glikoproteinek Western-blottinggal történő vizsgálatát, 
valamint a megfelelő glikoprotein gének PCR ampli� kációját és szekvenálását. 
Eredmények: A glikoprotein de� cienciák kivizsgálásának diagnosztikai algoritmusában is az 
’egyszerűtől a bonyolultig’ megközelítést alkalmaztuk, de mivel intézetünkben 20 éve elérhető az 
áramlási citometriai analízis, ezért ez minden esetben része volt a kivizsgálásnak. Az egyszerű vizsgálatok 
kivitelezése sem mindig egyszerű, hiszen a BS betegek esetében a thrombocyta szám korrekt megadása 
is nehézségekbe ütközhet a macrothrombocyták megléte miatt. A BS thrombocyták áramlási citometriai 
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analízise azt mutatta, hogy valamennyi esetben jelentősen nőtt a thrombocyta méretre utaló FSC érték 
és eltérő mértékben, de szigni� kánsan csökkent a GPIX és a GPIb � uoreszcencia intenzitás, viszont a 
de� ciencia általában csak a thrombocyták egy részét érintette. A GT eseteknél a vizsgált két integrin 
komponens (alfa2bbéta3) expressziója a teljes de� cienciától a közel normál expresszióig terjedt és a 
pontos diagnózis csak további fehérje vizsgálatokkal (permeabilizált thrombocyták � ow analízise és 
Western-blotting), valamint a patogén mutáció kimutatásával volt biztosítható.
Következtetés: A glikoprotein de� cienciák változatos megjelenési formái miatt, csak egy komplex 
laboratóriumi módszertani megközelítés tudja biztosítani a pontos diagnózist és a beteg követését. 

E - 2
Ritka alvadási rendellenességek laboratóriumi diagnosztikája
Bereczky Zsuzsanna
Debreceni Egyetem, ÁOK, Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék, Debrecen

A veleszületett vérzékenységek – klasszikus értelemben – a hemophilia A és a von Willebrand 
betegség bizonyos típusait kivéve mind a ritka betegségek közé tartoznak a nemzetközi Trombózis 
és Hemosztázis Társaság (ISTH) de� níciója szerint. A ritka betegségek prevalenciája alacsonyabb 
mint 1:10000, a legtöbb vérzékenység típus Európában általában csupán 1:1 millió arányban 
fordul elő. A ritka vérzékenységek kivizsgálása során a klinikai vizsgálatnak és az ún. “bleeding 
score” megállapításának kiemelt jelentősége van, különösen a bizonytalan esetekben, ill. amikor 
nem állnak rendelkezésre szűrőtesztek (pl. FXIII de� ciencia). A vérzékenységek diagnosztikájának 
első lépéseként szűrőteszteket végzünk, melyek a koaguláció szűrőtesztjeit (protrombin idő, APTI, 
thrombin idő), illetve a thrombocyta rendellenességek szűrőtesztjeit (vérzési idő, PFA-100 záródási 
idő, thrombocytaszám) foglalják magukban. 
Koagulopátia gyanúja esetén az alvadási faktor aktivitások meghatározása történik általában egyfázisú 
alvadási tesztben, esetleg kromogén elven mérő funkcionális tesztben. A FXIII de� cienciák esetében 
speciális, általában az ammónia felszabadulás detektálásán alapuló kinetikus optikai funkcionális 
tesztet alkalmazzák. (Az alvadék oldékonyság meghatározásán alapuló teszt ma már nem ajánlott, még 
szűrővizsgálatként sem.) Az egyfázisú alvadási tesztek alkalmazásának vannak bizonyos korlátai, illetve 
mindazon tényezők, melyek az alvadási időt befolyásolják (pl. lupus anticoagulans, nagy koncentrációjú 
heparin, trombin inhibitor, stb.) interferálnak a meghatározásokkal fals alvadási faktor értéket 
eredményezve. A koagulopátia diagnózisát a laboratóriumi funkcionális tesztek eredménye alapján a 
legtöbb esetben fel lehet állítani, a koagulopátia típusba sorolása érdekében lehetőség van immunesszé 
elvégzésére, ahol az adott alvadási faktor antigén koncentrációját meghatározva kvantitatív (i-es 
típus), vagy kvalitatív (II-es típus) típusokról beszélhetünk. A thrombocyta rendellenességek esetében 
az aggregometria (preferáltan lumiaggregométerrel), az áramlási citometria (receptor de� ciencia 
gyanúja esetén), illetve egyéb tesztek (pl. mepakrin teszt, tromboxán B2 meghatározás, stb.) állnak 
rendelkezésre.
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A veleszületett vérzékenységek genetikai hátterének megállapítására ma még a legtöbb laboratóriumban 
a klasszikus Sanger szekvenálás áll rendelkezésre, mellyel a koagulopátiák legnagyobb része esetében 
hatékonyan feltárható a háttérben álló mutáció. A trombocyta rendellenességek esetében bonyolultabb 
a helyzet, ugyanis a rendelkezésre álló funkcionális és egyéb tesztek alapján nem mindig állapítható 
meg egyértelműen a de� ciencia kialakulásáért felelős fehérje (enzim, receptor, struktúrfehérje, 
intracelluláris sziganlizációs útvonal szereplői, stb.) ezért a célzott szekvenálás ezen esetekben nem 
hatékony. Ma már kezdenek bevonulni a genetikai diagnosztikába az új generációs módszerek és 
előrevetíthető, hogy a közeljövőben (akár teljes exom szekvenálással, akár genomszekvenálással, illetve 
később célzott génpanelek alkalmazásával) e rendellenességek genetikai háttere is megfejthető lesz.
Saját laboratóriumi gyakorlatunkban az elmúlt 5 évben a koagulopátiák közül FX, FV, FVII, kombinált 
FX-FVII, FXI és FXIII de� cienciák komplex diagnosztikáját végeztük el, a trombocyta rendellenességek 
közül pedig Bernard-Soulier, szindróma, Glanzmann thrombasthenia, MYH9 de� ciencia, Hermansky-
Pudlak szindróma genetikai hátterét tártuk fel. Az előadásban példaként bemutatásra kerül egy-egy 
ritka vérzékenységben szenvedő beteg komplex laboratóriumi-genetikai-fehérjebiokémiai vizsgálata. 

E - 3
A rivaroxaban terápia laboratóriumi vonatkozásai
Varga Bernadett1, Édenho� erné Haller Mária1, Kissné Sümegi Izabella1¹, Szabó Imréné1, Riba Mária2, 
Skrapits Judit1

Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház, Szombathely, ¹Központi Laboratórium, 2Általános Belgyógyászati 
Osztály, Szombathely

Bevezetés: A rivaroxaban az új típusú, direkt hatású, szájon át szedhető véralvadásgátlók (DOAC) 
csoportjának egyik képviselője, hatása a véralvadás Xa-faktorának szelektív gátlásán alapul. 
A klinikumba történő bevezetésekor általános volt a vélemény, hogy – a többi új típusú szerrel 
egyetemben – véralvadási vizsgálatokkal történő monitorozást nem igényel. Amikor a DOAC kapcsán 
a gyakorlati életben felvetődő kérdésekre mégis az alvadási eredményektől vártak feleletet, a 
laboratóriumi szakma előtt két út kínálkozott: vagy a K-vitamin antagonisták és/vagy frakcionálatlan 
heparin készítmények monitorozására használatos globálteszteknek (INR/APTI), vagy az LMWH mérésre 
korábban kifejlesztett anti-Xa vizsgálatnak az adaptálása az új hatóanyagokra. Jelen munkánkban 
arra kerestük a választ, hogy a laboratóriumunkban használatos PT és APTI reagensek a rivaroxaban 
anti-Xa alapú mérésén alapuló quantitatív teszttel összevetve milyen mértékben alkalmasak 
a terápia monitorozására, továbbá, hogy mely állapotokban válhat szükségessé a rivaroxaban 
plazma-koncentrációjának meghatározása. Betegek és módszerek: Méréseinket Siemens BCS-XP 
automatájával, Thromborel-S illetve Pathromptin-SL reagenseivel végeztük; a rivaroxaban quantitatív 
meghatározása a Technochrom anti-Xa tesztjével történt. Az in vitro kísérlethez egészséges páciensek 
poolozott plazmájából és Xarelto tabletta feloldásával nyert oldatból készítettünk hígítási sort. 
A párhuzamosan elvégzett rivaroxaban, INR és APTI mérések eredményét egymással illetve Xareltót 
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tartósan szedő betegek csúcs- és völgykoncentrációban mért azonos paramétereivel vetettük össze. 
Vizsgáltuk továbbá a Technochrom anti-Xa reagens stabilitását is. Eredmények: Az in vitro kísérletben a 
rivaroxaban koncentrációja, illetve az INR és APTI eredmények között szoros korreláció mutatkozott, ám 
az egyenesek extrém alacsony meredeksége a globáltesztek nem kielégítő érzékenységéről árulkodott. 
A betegek hasonló adatai – erős szórást mutatva – a fenti egyenesre nem illeszkedve a globáltesztek 
elégtelen speci� citásáról tanúskodtak. A tartós kezelés alatt álló betegek rivaroxaban értékeinek átlaga 
csúcs- és völgykoncentrációban szigni� kánsan eltért egymástól, míg az INR értékekben ez a különbség 
nem mutatkozott meg. A betegeink plazmájából mért csúcskoncentrációk több esetben jelentősen 
meghaladták a szakirodalomban közölt – egészséges önkéntesekből a szer ugyanezen dózisának 
bevétele után mért – értékeket. A Technochrom anti-Xa reagensének feloldás utáni stabilitása 
kiválónak bizonyult. Következtetések: Az INR és APTI vizsgálatok – alacsony szenzitivitásuk és 
speci� citásuk miatt – a rivaroxaban terápia monitorozására nem alkalmasak. Rivaroxabant szedők 
vérzéses/trombotikus állapotainak di� erenciál diagnosztikájához, akut műtétek előtt a szer hatásának 
lecsengésének igazolásához, valamint májbetegekben a quantitatív meghatározás megkerülhetetlen, 
melyre a Technochrom anti-Xa tesztjét alkalmasnak ítéljük.

E - 4
Hemolízis interferencia véralvadási tesztekre gyakorolt hatásának vizsgálata BCS® XP 
automatán
Kereső Zita, Gáspár Andrea, Mayer Aliz, Pintér Erzsébet, Konderák Judit
SYNLAB Budapest Diagnosztikai Központ Klinikai Kémiai Laboratóriuma, Budapest

Bevezetés, célkitűzés: A hemolízis – mértékétől függően – számos laboratóriumi paraméter mérését 
különböző módon képes befolyásolni, azok értékének szigni� káns emelkedését, vagy épp csökkenését 
okozva. Laboratóriumunk célkitűzése, hogy minden, a hemolízis által befolyásolt paraméterre 
meghatározza azokat a határértékeket, melyek segítségével egyértelmű vizsgálatelutasítási szabályok 
alakíthatók ki. A kémiai-immunkémiai vizsgálatok mellett szükségesnek tartottuk, hogy a hemolízis 
interferencia hatását a koagulációs paramétereken is megvizsgáljuk az általunk használt BCS® XP System 
készüléken. Mivel a készülék a hemolizált minták esetén „szoftveresen” illetve, a 405 nanométeres 
mérési hullámhossz mellett egy második hullámhosszon, 570 nanométeren történő detektálással 
kompenzálni képes az interferencia zavaró hatását, arra is kíváncsiak voltunk, hogy ez a kompenzáció 
milyen mértékű. Anyag és módszer: 13 önkéntes személy 1:9 arányban 3,2 %-os nátrium-citráttal 
alvadásgátolt vérét és centrifugálás után nyert plazmáját felhasználva hemoglobin (HB) hígítási sort 
készítettünk, a méréskori végkoncentrációk 2000; 1000; 500; 250; 125; 61,2; és 30,6 mg/dl voltak. 
Ezt követően BCS® XP System (Siemens) alvadási automatával lemértük a minták prothrombin idejét 
(PT), aktivált parciális thromboplasztin idejét (APTT), thrombin idejét (TT), valamint � brinogén (FIB) és 
D-dimer (DD) koncentrációját. A kapott eredményeket a minták hemolízis-mentes plazmájából nyert 
eredményeivel vetettük össze. Paraméterenként meghatároztuk azt a hemoglobin-koncentrációt (cut-
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o�  érték), ahol a torzítás mértéke szigni� káns hatást gyakorolt. Egy paraméter eredményében történt 
változást akkor tekintettünk szigni� kánsnak, ha a hemolízis mentes plazma eredményeihez viszonyított 
torzítás a paraméter kívánatos total errorjánál 50%-kal nagyobbnak bizonyult. Ugyanígy értékeltük az 
570 nanométeres (második hullámhosszon történt mérés) algoritmusa során kapott mérési adatokat is. 
Eredmények: A 405nm-es detektálási hullámhosszon a PT, APTT, FIB 125mg/dl, a TT 62,5mg/dl, a DD 
eredmények pedig 500 mg/dl plazma HB koncentrációig nem mutattak szigni� káns változást. Az ennél 
magasabb HB koncentrációjú plazmák esetében a koagulációs reakció görbe alapján az eredményt 
kérdésesnek jelezte a készülék 405 nm-en. Az 570 nm-en detektált TT és FIB méréseknél a készülék 
magasabb HB koncentrációk esetén kompenzálni tudta a HB interferenciát és szabályos reakciógörbéket 
kaptunk, így rendre 250 és 1000mg/dl cut-o�  értékek voltak elérhetők. A PT és APTI esetén a 405nm-
en tapasztaltakhoz hasonló vagy alacsonyabb HB koncentrációnál találtunk szigni� káns változást a 
hemolízis-mentes plazmához képest. Konklúzió: A BCS® XP System készüléken az öt alap alvadási 
teszt esetén meghatározott hemolízis cut-o� , értékek beépíthetőnek bizonyultak a rutin laboratóriumi 
gyakorlatunkba is. Hemolítikus minta esetén, kémiai automatán történő hemolízis index méréssel 
objektíven elkülöníthető, hogy mely eredmény kiadható és mely esetben szükséges megismételt 
vérvétel. 

E - 5
A HIL szerpe és a laborok összehasonlíthatósága hemosztázis mérések esetén 
Tóth Károly
Biomedica Hungária Kft., Budapest

Általános vélemény, hogy a hemolízis, icterus és lipémia (HIL) befolyásolhatják a hemosztázis méréseket. 
Megkülönböztetünk analitikai és biológiai interferenciákat. Dr. Steve Kitchen (She�  eld Haemophilia 
and Thrombosis Centre, UK) cikkében részletesen vizsgálja ezen hatások szerepét viszkozitás alapú, Stago 
hemosztázis automatán. Az eredményekből kitűnik, hogy nincs klinikailag releváns hatása sem a valódi, 
sem a mesterségesen előidézett hemolízisnek a főbb rutin paraméterekre. Némi reagens függő hatás 
– az APTI esetében – statisztikailag mégis kimutatható. A különböző reagens-készülék párosításoknak 
egyébként is jelentős hatása van a rutin paraméterekre, különösen a patológiás tartományban. Saját 
mérések, ill. gyári adatok szerint is jelentős különbségek lehetnek a PT eredményekben, és ezzel 
megdőlni látszik az INR laborok közötti összevethetőségének lehetősége. Az adatsorok alapján az 
INR-től nem marad el a jól kalibrált % érték összevethetősége sem, míg a közvetlen INR kalibrálás 
lehetősége egyre távolodik.
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E - 6
Tumormarker vizsgálatok mint biomarkerek: lehetőségek és limitációk
Antal-Szalmás Péter
Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen

A különböző rákos megbetegedések által okozott halálozás jelenleg is az egyik leggyakoribb halálok 
Magyarországon; az összmortalitás kb. 25%-át teszi ki. Ráadásul a közel 290 fő/100.000 lakos daganatos 
mortalitás a legmagasabb Európában, és szemben az agyérelzáródás vagy a szívizom elhalás miatt 
bekövetkező esetek számának csökkenésével a daganatos halálozás nem mutat csökkenő tendenciát 
hazánkban.
A daganatos betegségekhez társuló rossz prognózis sok egyéb faktor mellett a tumorok késői felismerésével 
függ össze, így nagy jelentősége van a daganatok korai kimutatására szolgáló új és ismert biomarkerek/
tumormarkerek azonosításának. A tumormarkerek a tumor által vagy a tumorra válaszul a szervezet 
által termelt anyagok. Tágabb értelemben véve olyan molekulák, melyek mennyiségi és/vagy minőségi 
változásai összefüggésbe hozhatók daganatmegelőző állapotokkal vagy a már kifejlődött tumoros 
megbetegedéssel. Bár az onkológiai diagnosztikában – a hormonokat leszámítva is – tucatnyi szérum 
tumormarker mérése érhető el, és nagyszámú tudományos publikáció is foglalkozik új és ismert markerek 
vizsgálatával, az evidencia alapú értékelés próbáját is kiálló, rutin diagnosztikus célra használható 
markerek száma nagyon kevés. A nagyszámú közlemény és a klinikai tapasztalatok tanulságait a 
különböző nemzetközi társaságok guideline-jai foglalják össze. Ezeknek nagy hátránya, ugyanakkor, hogy 
a javaslatok elkészítése majd megvitatása és a végső álláspont megfogalmazása hosszú időt (nemritkán 
éveket) vehet igénybe. Ebből a szempontból kivételes a National Comprehensive Cancer Network (NCCN), 
amelyik évente akár két-három alkalommal is frissíti javaslatait. Emiatt az NCCN aktuális guideline-jait 
tekintettük át részletesebben, és az abban megfogalmazott legfontosabb ajánlásokat foglaltuk össze. 
A vizsgált 34 dokumentumból 13 esetében még említésre sem kerülnek szérum tumormarkerek (emlő, 
tüdő és vastagbél tumor szűrése; gyomor-, méhnyak-, vese-, fej-nyak-, penis-, anus-, húgyhólyag-, 
bőr laphám- és nem kissejtes tüdő tumor, valamint a lágyrész sarcomák). A fennmaradó 21 ajánlás jól 
meghatározott célokra javasol tumormarker méréseket, melyek a következőek lehetnek: CEA, CA 15-3, CA 
125, CA 19-9, AFP, HCGβ, Inhibin, LDH, Chromogranin A, Thyreoglobulin, PSA és PCA3. 
A tumormarker diagnosztika viszonylag új területe az egyedi markerekből kialakított kompozit score-ok 
alkalmazása. Tüdőtumoros betegek esetében a HE4, CA125 és CEA markerekből kialakított új paraméter 
vagy egyes új és ismert tumormarkerek kombinálása eredményezett még hatékonyabban működő új 
teszteket saját vizsgálatainkban.
A tumormarkerek alkalmazását ugyanakkor befolyásolhatják bizonyos preanalitikai faktorok is. Ezek 
egy része befolyásolható és így standardizálható is, vannak ugyanakkor olyan a betegekkel kapcsolatos 
biológiai faktorok, amelyek nem alakíthatóak. Ilyenek pl. a nem, életkor, rassz, testtömeg index, krónikus 
gyógyszer/alkohol fogyasztás, dohányzás és különböző kóros állapotok. Ezt a HE4 tumormarker példáján 
mutatjuk be, melynek szérumszintje összefüggést mutat az életkorral és a dohányzási szokásokkal és 
még kifejezettebben a vesefunkcióval. 
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E - 7
A pajzsmirigy daganatok laboratóriumi kivizsgálása
Toldy Erzsébet
Pécsi Tudomány Egyetem, ETK, Diagnosztikai Intézet, Pécs és Markusovszky Oktató Kórház, Központi 
Laboratórium, Szombathely 

A pajzsmirigy carcinoma (PMcc.) a leggyakoribb endokrin tumor, az összes humán szolid tumor 1-2%-
át teszi ki. Ezen belül a di� erenciált pajzsmirigyrák [DTC: a gyakoribb papilláris (PTC) és follikuláris 
(FTC) carcinomát foglalja magában] 80-90%-ban fordul elő. Incidenciája (15/100000 fő) világszerte 
növekszik. Felismerése olyan multidiszciplináris feladat (tapintási lelet, UH, Doppler, aspirációs 
citológiai, genetikai vizsgálatok) amiben a labor-paraméterek meghatározása kiegészítő markerként 
szolgálnak csak. Így a funkció megítélésére szolgáló markerek (TSH, fT4), valamint follikuláris cc-
ben még a CEA, a telomeráz aktivitás és a galektin-3 kimutatása segíthet. Az aspirációs tűt átmosó 
folyadékból meghatározható még a thyreoglobulin (Tg) és onkogén markerek, amelyek a hazai rutin 
gyakorlatban még nem szerepelnek, de jelentőségükről több külföldi irodalmi adat áll rendelkezésre. 
Mivel a Tg pajzsmirigyspeci� kus fehérje, ezért totál thyreodectomiát és izotóp-ablatív terápiát követően 
a legspeci� kusabb terápiamonitorozó tumormarker, bár megbízhatóságát az endogén thyreoglobulin 
ellenes antitestek (TgAb) jelenléte néha kétségessé teszi. Ezért és a nem megfelelő szenzitivitás miatt is 
ajánlott a TSH stimulációs teszt elvégzése, amelyet vagy thyroxin megvonással, vagy rekombináns TSH 
használatával lehet kivitelezni. Az utóbbi 2 évben, hazánkban is megjelentek a magas szenzitivitású Tg 
assay-k, amelyek a TgAb-val ugyan éppúgy interakciót mutatnak, mint a korábbi Tg módszerek, viszont, 
ha az endogén TgAb szint nem jelentős, biztonságosan kimutatható határuk 1 ng/ml-ről 0,1 ng/ml-
re lecsökkent. Ez a változás � gyelembe veendő a klinikai gyakorlatban is, mert a jelenleg érvényben 
lévő szakmai irányelvekben de� niált (amerikai: <2 ng/ml; európai: <1 ng/ml) cuto�  értékek már nem 
érvényesek. TSH stimulációs tesztek értékelése is az alkalmazott módszerek funkcionális szenzitivitásán 
alapul. Végül az újabb irodalmi adatok szerint a szenzitívebb módszerrel meghatározott Tg eredményeket 
az eddigi gyakorlattól eltérően kell értékelni (Giovanella et al 2014; Spencer 2015). 
A medulláris pajzsmirigyrák (MTC) az összes PMcc 2-5%-a, de a PMcc-ban elhunytak13%-át teszi 
ki. A legtöbb MTC sporadikus, azonban kb. 25%-a familiaris, illetve a multiplex endokrin neopasia 2 
(MEN-2) részjelensége. Az MTC a parafollikuláris C-sejtekből eredő neuroendokrin daganata, mivel ezek 
termelik a calcitonint, így a keringésből kimutatható calcitonin tumormarkerként használható a CEA 
mellett. MEN-2-ben a RET protoonkogen mutációi bizonyíthatók. A klasszikus MEN-2A-ban MTC mellett 
a pheochromocytoma (CgA, cathecolaminok, metanefrinek) és hyperparathyreosis (PTH) irányában is 
szükséges laborvizsgálatot végezni. Mivel MEN-2B-ben nem áll fenn mellékpajzsmirigy diszfunkció, 
ezért a fenti vizsgálatok elvégzésének fontos di� erenciáldiagnosztikai jelentősége van. Újabb irodalmi 
adatok a procalcitonin meghatározását is javasolják a calcitonin helyett. Ezek a markerek nem csak az 
MTC diagnosztikájában szűrési céllal, hanem terápia monitorozásra is alkalmazhatók, azzal a feltétellel, 
ha ismerjük mindazon klinikai állapotokat és preanalitikai körülményeket, amikor a megváltozott 
szintjük tévútra terelhetik a diagnózist, illetve a terápiás döntéshozatalt.
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E - 8
A macro-TSH meghatározás klinikai jelentőségének a vizsgálata
Catomio Csilla1, Hartmann Judit1, Tóth Szilvia1, Koller Kinga2 és Fata Emőke2

Központi Laboratórium1, Általános Belgyógyászati Osztály2, Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 
Szombathely

Bevezetés: A szubklinikus hypothyreosis (normál tartományban mért szabad thyroxin mellett a 
TSH emelkedett) - gyakorisága az átlag populációban relatív magas (4-20%), amely nem csak az 
életkortól és nemtől, hanem az alkalmazott laboratóriumi módszertől is függ. Az utóbbi években 
Hattori és mtsai. hívták fel a � gyelmet a biológiailag inaktív macro-TSH jelenlétére, amelyet a rutin 
TSH módszerek eltérő mértékben mutatnak ki, a pajzsmirigyre valóban ható, biológiailag aktív TSH 
molekula mellett. Célkitűzés: Elemezni a TSH módszerünk (ECLIA, Roche) macro-TSH érzékenységét, 
a thyreoidea peroxidáz antitestek (TPO-Ab), egyéb autoimmun kórfolyamatok és a pajzsmirigy 
funkció � gyelembevételével. Betegek és módszerek: Összes en 292 pajzsmirigy működési zavar 
gyanújával vizsgált beteg (212 nő, 80 fér� , életkoruk: 50,8±18,4 év) szérum mintáját elemeztük. 
Nem pajzsmirigyet érintő egyéb autoimmun kórfolyamat 81 esetben (16 szisztémás és 18 szervre 
lokalizált autoimmun kórkép, 47 rheumatoid arthritis: RA) állt fenn. 116 TPO-Ab negatív, egyéb 
autoimmun kórfolyamatban nem szenvedő euthyreoid eset mintájából mért értékeket kontrollként 
használtuk. A TSH szinteket natívan és polietilén glikol (PEG) kezelést követően mértük, a macro-TSH 
mennyiségére a precipitálható TSH% értékéből következtettünk. Minden esetben szabad T4, TPO-Ab 
meghatározása is történt.  Eredmények: 67 esetben (23%) TPO-Ab pozitivitást találtunk, közülük 15 
beteg egyéb autoimmun kórfolyamatban is szenvedett. 99 esetben (34%) igazolódott hypothyreosis 
(81 szubklinikus, 18 manifeszt). A TPO-Ab pozitív, manifeszt hypothyreozisban szenvedő betegekben 
szigni� kánsan magasabb volt a macro-TSH gyakorisága a TPO-Ab negatív esetekhez képest (53±13% 
vs. 31±22%, p<0,01), míg a szubklinikus hypothyreozisos betegekben közel azonos macro-TSH 
gyakoriság igazolódott a TPO negatív (55±14% n=45) és pozitív (59±13% n=36) csoportban.  
A kontroll csoportban a releváns macro-TSH határértéke a precipitálható TSH%-ban megadva 62%-ban 
állapítottuk meg. Ennek alapján 194 euthyreoid esetünkben jelentős macro-TSH az esetek 5%-ában, 
míg a szubklinikus hypothyreozisos eseteinkben már 42%-ban fordult elő. A PEG kezelést követő 
alacsonyabb TSH határértékekkel (0,43-4,6 vs. 0,4-2,76 mU/l) számolva a 81 szubklinikus esetből 
43 euthyreosisosként volt értékelhető. Következtetés: Szubklinikus hypothyreosis laboratóriumi 
diagnózisa esetén a TPO-Ab státustól függetlenül indokolt a macro-TSH meghatározása, mivel gyakran 
számíthatunk olyan eredményre, ami a klinikus terápiás döntését befolyásolja. 

E - 9
A human epididymis protein 4 szerepe a klinikai diagnosztikában
Asztalos Adrienn, Gelányiné Dudás Katalin, Dombay Krisztiánné, Dömötör Edit, Nagy Abonyi Hodik 
Anikó, Szabó Ágnes, Seres Erika
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Központi Klinikai Laboratórium, Kecskemét
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A petefészekrák a legrosszabb prognózisú nőgyógyászati daganatos megbetegedés. A rosszindulatú 
női nemi szervi tumorok sorában a harmadik helyen áll a cervix- és az endometrium carcinoma 
után. A petefészekrák kórismézésében a CA125 a legszélesebb körben használt daganatjelző fehérje, 
mind a di� erenciáldiagnosztikát mind a betegek követését tekintve. Szűrővizsgálatra azonban nem 
használható, mivel szenzitivitása és speci� tása nem kellően nagy. Bár megbízható szűrőmódszer a 
mai napig nem áll a rendelkezésünkre, de elérhető vált egy új biomarker, a human epididymis protein 
4 (HE4), amit a közelmúltban kezdtek el alkalmazni a klinikai gyakorlatban. Célkitűzésünk a HE4 
és CA125 és a ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) index diagnosztikai teljesítményének 
értékelése kórházunkban 2016. április és szeptember között olyan betegeknél, akiknél felmerült a 
gyanúja rosszindulatú petefészek elváltozásnak. A vizsgált időszakban összesen 436 esetben kértek HE4 
vizsgálatot. Elsődlegesen a szülész-nőgyógyászok, illetve az onkológusok indikálták a vizsgálatkérést. 
Leggyakrabban 35-70 éves korosztály közé tartozó nőbetegek esetében kérték, ahol a leggyakoribb a 
betegség előfordulási aránya. Megvizsgálatuk, hogy a HE4 eredmény mutat-e szigni� káns változást 
az életkor előrehaladtával. Minden esetben meghatároztuk a ROMA indexeket is, mind a menopausa 
előtti, mind a menopausa utáni stádiumban lévő betegeknél és összevetettük a feltételezett illetve 
igazolt klinikai diagnózissal.
Megállapítható, hogy önmagában sem a HE4, sem a CA125 nem elégséges a diagnózis felállításához és 
nem alkalmazható szűrőmódszerként. Minden esetben szükséges nőgyógyászati � zikális vizsgálat és 
képalkotó diagnosztika eredményeinek együttes értékelése.

E - 10
Myeloma multiplex diagnosztikája, prognosztikai lehetőségek
Csobán Mária1, Török Gáborné2, Csípő István3

Debreceni Egyetem,Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen

Bevezetés: A myeloma az egyik leggyakoribb rosszindulatú hematológiai megbetegedés. A myeloma 
multiplex az immunglobulint termelő plazmasejtek proliferációja következtében kialakult malignus 
megbetegedés, melyet kóros plazmasejtképződés, monoklonális immunglobulin termelés, a csontok 
és a veseműködés károsodása kísér. 
Célkitűzés: Adatokat kívántunk gyűjteni a monoklonális gammopáthiákban – főként myeloma 
multiplexben és Waldenström makroglobulinaemiában – szenvedő betegek eredményeiből, hogy 
prognosztikai számításokat végezhessünk.
Anyagok és módszerek: Betegek adatait a MedSolution és General Laboratory Information 
Management System (GLIMS) informatikai rendszerekből nyertük. A szérum fehérje elektroforézis 
és immun� xáció kivitelelezése Sebia Hydrasys analizátoron történt Hydragel kitekkel. A kémiai 
vizsgálatokat Roche Cobas 6000 készüléken mértük, a sFLCk és sFLCl, valamint a béta2- microglobulin 
nefelometriás módszerrel BN ProSpec analizátoron végeztük.
Eredmény: Humán kappa és lambda immunglobulin könnyűláncok, összfehérje, albumin, β2-
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mikroglobulin mérések, továbbá szérum elektroforézis és immun� xálás eredményeinek felhasználásával 
152 beteg (88 nő és 64 fér� , átlagéletkor a diagnózis felállításakor 62 ± 5,65 év) adatainak ismeretében 
végeztük prognosztikai számításainkat. A nemzetközi irodalomban a betegek túlélésére prognosztikai 
indexet határoznak meg szérum albumin és β2-mikroglobulin mérésével nagyszámú elhunyt beteg 
adatai alapján. Az International Staging System stádiumbesorolása alapján I. stádium: 28 % 62 hónap 
várható túléléssel, II. stádium: 33 % 44 hónap várható túléléssel, és III. stádium: 39 % 29 hónap 
várható túléléssel alakult a megoszlás. Megvizsgáltuk, hogyan alakulnak a prognosztikai indexek az 
általunk követett élő betegcsoportban, ill. hogyan � nomíthatók ezek az értékek a szabad könnyűlánc 
eredmények ismeretében. A besorolás alapján a mi betegcsoportunk 152 betegből 83 fő (55 %) I-es 
stádiumú, 31 fő (20 %) II-es stádiumú, 38 fő (25 %) III-as stádiumú volt.
Következtetés: Megállapítottuk, hogy a betegek nagy százaléka túlélte a stádium szerint jósolt 
túlélési időt. Ennek valószínű oka az, hogy a terápiás eszközök száma jelentősen bővült az utóbbi időben. 
A stádiumokon belül kedvezőtlenebb prognózisú csoportokat tudtunk kialakítani a szabad kappa/lambda
arányok ismeretében.

E - 11
„Itt az idő előre haladni” Prosigna – avagy Biomedica Kft. által forgalmazott Onkológiai 
kitek 
Várdai Zita
Biomedica Hungária Kft., Budapest

A Biomedica Hungária Kft. több mint 20 éve partner a laboratóriumi diagnosztikában. Cégünk pro� ljába 
tartoznak az orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikumok és kutatási reagensek, állatgyógyászati 
termékek. Az in vitro diagnosztikai reagensek között az allergiától a hemosztázis reagensekig, az 
immunológiától az infekció szerológiáig kínálunk megoldásokat a laboratóriumi szakembereknek és 
POC készülékeket és teszteket a klinikusoknak és az osztályoknak. 
A kutatások fejlődésével az onkológia vonalában is megjelennek az IVD reagensek, melyekkel a 
felhasználók által támasztott igények miatt nekünk is foglalkoznunk kell, azaz a „Itt az idő előre 
haladni!”. Ez az egyik beszállító partnerünk, a Prosigna jelmondata. A prezentációban szó esik a Prosigna 
Nanostring technológiájáról és felhasználási lehetőségeiről az emlődaganatok diagnosztizálása 
területén. Valamint szót ejtünk a Cepheid cég Strat4 (szintén emlőrák biomarkerek kimutatása) illetve 
a BCR-ABL (CML) és az egyik típusú húgyhólyag daganat monitorozására kifejlesztett tesztekről. 
Valamint röviden megemlítjük a Diagcor HPV kimutatási lehetőségét, hiszen, ha közvetve is, de nagy 
a jelentősége a HPV-nek a nőgyógyászati daganatok kialakulásánál, valamint egyre több szájüregi 
daganat kóroki tényezőjének is a HPV-t tartják számon. Valamint utoljára, de nem utolsó sorban a 
Vigilant cég termékeiről szólnánk röviden, melyek a szájüregi daganatok kimutatásánál jelenthetnek 
segítséget.
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BlueDiver és Dr. Dot szofver : az autoimmun diagnosztika automatizált rendszere
Jákics Éva
Biomedica Hungaria Kft., Budapest

BlueDiver ( BDI) készülék a belga D-tek cég immunodot tesztjeinek protokolljaiban foglalt
különböző inkubációs és mosási lépések kivitelezésére alkalmazott célkészülék, mely a minta beméréstől 
a kifejlődő színes immunodotok megjelenéséig tart. A teszt kiértékelése az interpretációhoz javasolt a 
BlueScan + Dr. DOT szoftver használatával történik. Előadásunkban a készülék bemutatásán túl szót 
ejtünk a különböző autoimmun tesztekről, melyeket a készülékre adaptáltak, illetve a szoftverről, 
mellyel a tesztek interpretálása történik. 

E - 12
A procalcitonin szerepe a központi idegrendszeri fertőzéseiben – összefoglalás
Tánczos Krisztián
Thermo Fisher Scienti� c Kft, Budapest

A bakteriális meningitis a sikeres vakcináció és a jól penetráló, modern antibiotikumok ellenére továbbra 
is komoly problémát jelent világszerte. A felnőttek esetében a halálozási ráta elérheti a 30%-ot, továbbá 
a gyulladás agyszövetet károsító hatása súlyos maradvány tüneteket okozhat (hydrocephalus, tanulási 
nehézség, süketség). Ezért a központi idegrendszer fertőzéseinek korai diagnosztikája és a mielőbbi 
adekvát antimikróbás terápia megkezdése sorsdöntő lehet a betegek számára [1]. 
A bakteriális agyhártyagyulladás diagnosztikája a jellegzetes, de nem speci� kus klinikai tünetek (fejfájás, 
tarkókötöttség, láz, tudatzavar) értékelését, továbbá a mikrobiológiai leoltások és a cerebrospinális 
folyadék analízisét foglalja magába. Ezen vizsgálatok kombinálásával (Bacterial Menigitis Score) ugyan 
közel 100 %-os szenzitivitás érhető el, de a tesztek speci� citás alacsony marad (kb. 62 %). [2]. Ez azt 
jelenti, hogy kb. a betegek fele feleslegesen kap antibiotikus kezelést, hiszen az agyhártya gyulladását 
okozhatja vírus, vagy egyszerűen csak (főleg gyermekeknél) aszeptikus gyulladásról van szó. Ezért a 
bakteriális meningitis diagnosztikájában manapság a szepszis biomarkerek közül a szérum prokalcitonin 
használatát javasolják [3]. Különbséget kell tennünk azonban a szisztémás bakterémia (pl. odontológiai 
eredetű) okozta úgynevezett „szisztémás meningitis” és a központi idegrendszerben primeren 
(bakterémia nélkül) kialakult gyulladás (tályog, kamradrainhez assszociált ventriculitis) között.
Az előadás célja a prokalcitonin szerepének bemutatása mind szisztémás, mind lokális 
agyhártyagyulladás esetén. 

Referencia:
1.  McGill F. et al., Lancet, 2016; doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30654-7 1 
2.  Nigrovic LE. et al., PEDIATRICS, 2002;110;4.
3.  McGill F et al. Journal of infection 2016;72:405-438
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E - 13
Újdonságok a női infertilitás laboratóriumi kivizsgálásban
Kovács Gábor László
Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézete és Szentágothai János Kutatóintézete, Pécs

A fejlett országokban az infertilis házasságok aránya 10-15 %, azaz minden hét párból egynek nem 
születik gyermeke, bár mindent megtesznek a teherbeesés érdekében. A háttérben rejlő okok valamivel 
több mint felében a női szervezet működési zavarai mutathatók ki. A klinikai laboratóriumoknak 
igen jelentős a klinikust támogató diagnosztikai szerepe ezekben az esetekben. Az előadó áttekinti 
a női infertilitás leggyakoribb okait, a laboratóriumi szűrővizsgálatok jelentőségét, a kivizsgálás 
megkezdésének indokait és idejét. Hagyományos laboratóriumi paraméterek alapján (progeszteron, 
LH, FSH, ösztradiol szintek mérése) megtudhatjuk a legfontosabb kiinduló kérdésre adott választ: van-e 
egyáltalán peteérése a nőbetegnek? Enélkül ugyanis nem lehetséges a fogantatás. Fontos a petefészek 
tartalék petesejt kapacitásának felderítése (anti-Müller hormon, inhibin-B szintek mérése). Van-e 
olyan laboratóriumi jel, ami a Fallop-vezeték lezárt voltát támasztja alá? Ebben az esetben ugyanis 
nincs semmilyen lehetőség a petesejt részére, hogy a petefészekből az anyaméhbe vándoroljon. Milyen 
laboratóriumi eltérések vetik fel a policisztás ovarium szindróma, vagy az ismétlődő (habituális) vetélés 
gyanúját? Végezetül az előadó röviden összefoglalja saját (és munkatársai) kutatásait, amelyekben a 
mesterséges megtermékenyítés során személyre szabott, nem invazív, új, innovatív mikro-chip alapú 
laboratóriumi diagnosztikai eljárásokat dolgoztak ki és szabadalmaztattak annak kiválasztására, hogy 
a mesterséges megtermékenyítés során az édesanya több megtermékenyült petesejtje közül melyik 
embriónak lehetnek a legjobb életesélyei. Minden új eljárás, amely a mesterséges megtermékenyítés 
alig 30 %-os teherbe esési sikerességét növelni tudja, új emberi életek tízezreit jelenheti évente 
Európában, tekintettel arra, hogy évente 600.000-700.000 embrióbeültetés történik kontinensünkön.

E - 14 
A fér�  infertilitás endokrin vonatkozásai
Földesi Imre
Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, KK, Laboratóriumi Medicina Intézet, Szeged

Még a múlt század elején is az volt az általános nézet, hogy meddőségről csak nők esetében beszélhetünk. 
Ha egy házaspár gyermektelen maradt, azért elsősorban a nőt okolták. Ma már tudjuk, hogy ez egyáltalán 
nem így van. A meddő házaspárok közel 20%-nál a fér�  partner az oka az infertilitásnak. A felismerés, 
miszerint a gyermektelenség oka a fér�  partnerben is kereshető életre hívott egy új tudományterületet 
az andrológiát. A kifejezést 1951-ben Harald Siebke használta először és magában foglalja mindazokat 
a biokémiai, genetikai, hisztológiai, molekuláris biológiai, patológiai farmakológiai, � ziológiai és 
endokrinológiai tudományokat, amelyek a fér�  reprodukcióval foglalkoznak.
A női reproduktív szervek működéséhez hasonlóan a fér�  tesztikuláris funkció is hormonális irányítás 
alatt áll. A szabályozó hormonok megegyeznek a női menstruációs ciklust befolyásoló trophormonokkal. 
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A normális here működéshez szükség van a hipofízis által termelt follikulus stimuláló hormonra 
(FSH) és luteinizáló hormonra (LH) is. Előbbi a Sertoli sejtekre hat és a spermiogenezisben játszik 
fontos szerepet, utóbbi a Leydig sejteket serkenti tesztoszteron termelésre. A megfelelő minőségű 
spermium produkcióhoz kellő mennyiségű FSH mellett a vérben mérhető tesztoszteron szinthez képest 
50-100-szoros androgén koncentráció szükséges. A Sertoli sejtek FSH hatására inhibint szintetizálnak, 
ami negatív feed-back hatást gyakorol a gonadotrop hormon releasing hormon (GnRH)-mediált FSH 
szintézisre. Az inhibin B elválasztást indirekt módon az LH csökkenti, ugyanis az LH hatására képződő 
tesztoszteron gátolja az inhibin B gén expressziót. Ellentétben a nőkkel, az inhibin A nem termelődik 
jelentős mértékben a fér� akban. 
Az életkorral az ejakulátum térfogata, a spermium motilitás és a morfológiailag normális spermiumok 
aránya fokozatosan csökken, de nem változik számottevően a koncentrációja. A magasabb apai életkor 
összefüggést mutat a spermiumok kromoszóma állományának gyakoribb szerkezeti abnormalitásaival, 
az emelkedett DNS fragmentációval és a nagyobb pont-mutációs gyakorisággal. Maga a fertilizációs 
képesség azonban élethosszig megmarad, noha a teherbe esési arány illetve az megtermékenyüléshez 
szükséges idő a fér�  partner életkorával fokozatosan növekedik.
A fér�  infertilitásnak számos oka lehet, de alapvetően 4 fő kategóriába sorolható: 1.) hipotalamusz-
hipofízis eredetű endokrin betegségek (1-2%); 2.) elsődleges here rendellenességek (30-40%); 3.) 
spermium transzporttal összefüggő betegségek (10-20%) és 4.) ismeretlen eredetű (idiopátiás) 
rendellenességek (40-50%). Az előadás elsősorban a fér�  infertilitás endokrin okait tárja fel, miközben 
kitér azokra a modern asszisztált reprodukciós technikákra, amelyek segítségével ilyen esetekben is 
lehetőség nyílik a gyermekvállalásra.

E - 15
Klasszikus spermium analízis és speciális spermium vizsgálatok klinikai jelentősége
Molnár Zsuzsanna 
Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen

Hazánkban a meddő párok száma 100-150 ezerre becsülhető, vagyis minden 7. házaspárnak orvosi 
segítségre van szüksége ahhoz, hogy gyermeke lehessen. A meddőség az esetek 40%-ban női, 40%-
ban fér�  eredetű, 20%-ban pedig mindkét félnél fennálló eltérés áll a háttérben. Ezek alapján láthatjuk, 
hogy a meddőségi kivizsgálás során egyforma hangsúlyt kell mindkét fél kivizsgálására fektetni. 
A meddőség kivizsgálása során mindkét fél vizsgálata indokolt. A fér�  nemzőképesség kivizsgálására 
az andrológiai vizsgálat alkalmas, melynek részét képezi az ejaculatum laboratóriumi elemzése is, mely 
makroszkópos és mikroszkópos elemzésből áll. A WHO által 2010-ben kiadott irányelvek a klasszikus 
spermium analízis minden lépést részletesen leírja, így standardizálja a vizsgálat végzését. Megítélésre 
kerül többek között az ejaculatumban a spermium koncentráció, teljes spermium szám, motilitás, 
morfológia illetve vitalitás. Az észlelt spermium paraméterek interpretációját is tartalmazza az irányelv. 
A nemzőképesség megítélésére epidemiológiai adatokból statisztikai módszerrel állapították meg azokat 
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a spermium paramétereket, amelyek mellett az egy éven belüli spontán teherbeesés esélye magasabb. 
Azonban a klasszikus spermium paraméterek, mint például a spermiumok számbeli, motilitási vagy 
morfológiai jellemzői nem minden esetben mutatnak összefüggést az asszisztált reprodukciós kezelések 
eredményeivel. Ismertek olyan esetek is, ahol a klasszikus spermium paraméterek a fertilis fér� akéval 
megegyezőek, mégsem jön létre terhesség. Emiatt egyre elterjedtebben alkalmazzák a spermiumok 
qualitatív jellemzését végző módszereket, melyek több információval szolgálnak a hímivarsejtek belső 
integritásáról. A spermium DNS fragmentációs index meghatározás valamint a mag kondenzáció 
elemzés segíti a terápiás döntést. A fertilizációs képességet tükröző funkcionális vizsgálat, a hialuronsav 
kötődési teszt mindezen paraméterekkel jó korrelációt mutat, továbbá spermium szelekcióra is alkalmas 
in vitro fertilizáció során. 

E - 16
Laboratóriumi hibalehetőségek a női és fér�  infertilitás kivizsgálásában.
Kalina Edit, Molnár Zsuzsanna 
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina, Debrecen

A modern laboratóriumi szolgáltatás az egészségügyi ellátórendszer fontos szegmense, mely közel 70%-
ban járul hozzá a pontos orvosi diagnózishoz és a megfelelő személyre szabott kezeléshez. Ez különösen 
igaz az endokrin betegségek vonatkozásában. Kiemelt szerepet kap a laboratóriumi diagnosztika a női 
és fér�  infertilitás kivizsgálásában és kezelésében is.
A laboratóriumi munkafolyamat preanalitikai-analitikai-postanalitikai fázisra bontható, az endokrin 
vizsgálatok kapcsán mindhárom fázisnak megvannak a sajátságos jellemzői. 
A hormon vizsgálatok esetében, mint minden más paraméter meghatározásánál, a peranalitikai fázis 
az, ahol a legtöbb hiba bekövetkezhet, melynek hatása lehet az analízisre illetve az eredményre is. 
A hormon vizsgálatok eredményeit befolyásoló peranalitikai tényezők: a beteg megfelelő tájékoztatása, 
hiszen a vérvétel maga egy stressz faktor lehet a beteg számára, beteg életkora, általános állapota, 
a beteg pontos terápiájának ismerete, a vérvétel időpontja, technikája különös tekintettel a vérvételi 
csövek helyes sorrendjére, a megfelelő mintaszállításra.
A hormon meghatározások a legegyszerűbb béka segítségével elvégzett terhességi teszt, a hosszadalmas 
manuális munkát igénylő radioaktív izotópos jelölést alkalmazó módszereken át ma már a legmodernebb, 
automatizált hormon meghatározásokig óriási fejlődésen ment keresztül, és ez a fejlődés még nem állt 
meg, a jövő nanotechnikáé lesz. Az analitikai fázisban az immunoassayk tulajdonságai azok, amik a 
mérést befolyásolják. Az Intézetben gyors, pontos, alacsony koncentrációban antigén-antitest kötésen 
alapuló szendvics módszerrel határozzuk meg a hormonokat (ECLIA, IRMA). Az analízis esetében fontos 
� gyelembe venni a mérési tartományt, a különböző típusú interferenciákat és a high dose hook hatást.
A postanalitikai fázisban is előfordulhatnak hibák, melyek szintén befolyásolhatják a beteg diagnózisát, 
további kezelését. Az endokrin lelet értelmezéséhez fontos a megfelelő referencia tartomány 
megadása, a beteg előző endokrinológiai eredményeinek illetve aktuálisan zajló kezelésének ismerete. 
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Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a különböző immunoassayk más referencia tartománnyal bírnak, 
melynek számos oka lehet, de emiatt a különböző laboratóriumokban meghatározott hormon értékek 
egymással nem feltétlenül összevethetők. Számos esetben egymással kapcsolatban álló hormonok 
szintjét határozzuk meg (pl.: TSH-FT3,FT4, FSH-E2,tesztoszteron), melyek ha diszkordánsak segíthetik a 
laboratóriumi hiba felismerését. 
Előadásomban preanalitikai, analitikai és postanalitikai hibákat elemzem saját adatok bemutatásával. 
A lehetséges hibák ismerete alapvető abban, hogy felismerjük őket, így korrekt hormon eredményeket 
adhat ki a laboratórium.

E - 17
Hangulatfokozók ünnepi köntösben
1Halmainé Kiss Ilona, 2Kereszty Éva, 2Sija Éva, 1Földesi Imre
Szegedi Tudományegyetem, 1Laboratóriumi Medicina Intézet, 2Igazságügyi Orvostani Intézet, Szeged

A mindennapok harcai az életünket jelentősen befolyásolják, a rendszeres stressz és frusztráció 
mellett nem csoda, hogy a pszichikai, emocionális és szomatikus leterheltséget sok ember úgy oldja, 
hogy különböző élvezeti szereket használ, amik ugyan nem (feltétlenül) egészségesek, de az adott 
helyzeten átmenetileg könnyíthetnek. Az eddig „megszokott” dohányzás és alkoholfogyasztás mellett 
egyre inkább általánossá válik a különböző drogok használata is, különösen jelentősebb események 
alkalmával. Nem alaptalanul mondjuk ilyenkor, hogy „elszáll az ész”. Régóta foglalkoztat bennünket, 
hogy vajon kimutatható-e valamilyen gyakoriság, összefüggés az állami ünnepek illetve a Szegeden 
rendszeresen megrendezésre kerülő fesztiválok idején kért alkohol és drogteszt kérések száma között.
Jelen vizsgálatunkhoz áttekintettük a 2016-os év kiemelt időszakaiban az SZTE Laboratóriumi 
Medicina Intézetébe érkezett alkohol és drog vizsgálatkéréseket és eredményeit. Ezzel párhuzamosan 
megvizsgáltuk az SZTE Igazságügyi Orvostani Intézetébe a rendőrség által, azonos időszakban beküldött 
alkohol és drog vizsgálatok mennyiségét és eredményeit. A kiemelt időszakoknak tekintettük az állami 
ünnepeket illetve a Szegeden zajlott legismertebb fesztivál időszakokat is (Borfesztivál, Szegedi I� úsági 
Napok, Deja Vu fesztivál, stb.).
A vizsgálat célja, hogy megállapítsuk, emelkedik-e az alkohol- és drogfogyasztás a vizsgált időszakokban, 
növekszik-e a beküldött pozitív laboratóriumi tesztek aránya az átlag napokhoz képest a saját és az 
Igazságügyi Orvostani Intézet adatai szerint. A kutatásban felhasznált adatok nem teljes körűek, hiszen 
csak azok az esetek kerülhettek feldolgozásra, amelyek a Laboratóriumi Medicina Intézetbe vagy az 
Igazságügyi Orvostani Intézetbe kerültek vizsgálatra. Feltételeztük, hogy a nagyobb számú vizsgálatkérés 
oka az ilyen kiemelt időszakokban, a fokozottabb alkohol- és/vagy drogfogyasztásból eredhet.
A vizsgálatainkhoz a Laboratóriumi Medicina Intézet által használt Ethanol (ROCHE) reagens és Multi-
Drog 10 paraméteres teszt (Hangzhou, Biotec Co. Ltd., Kína) eredményeit, valamint az Igazságügyi 
Orvostani Intézet alkohol (izopropanolos belső standarddal végzett GC-FID) és drog teszt (extrakciós 
derivatizálás utáni GC-MS) eredményeit használtuk fel.
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A vizsgálat eredményeit � gyelembe véve külön � gyelmet érdemel, hogy mely időszakokban jelentek 
meg magas számú pozitív eredmények, de érdekes meg� gyelés a kiszűrt pozitív eredmények nemi és 
kori vonatkozása is. Meglepő volt számunkra, hogy a rendőrség által az Igazságügyi Orvostani Intézetbe 
küldött esetek száma furcsa módon csökkenést mutatott 2016-ban. Ennek okairól az előadásban 
szolgálunk bővebb magyarázattal.

E - 18
Kis magyar „ÚPSZ” történelem, avagy egyes Új Pszichoaktív Szerek tündöklése és bukása
Lajtai Anikó1, Tóth Beáta1, Szántó Réka1, Mayer Mátyás2, Lakatos Ágnes1, Miseta Attila1

PTE KK, Laboratóriumi Medicina Intézet1, PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet2, Pécs

Magyarországon az új pszichoaktív szerek (designer drogok) megjelenése 2009 év végére, ill. 2010 
év elejére tehető. Ezeknek az anyagoknak köszönhetően teljesen megváltozott a drogpiac, ill. a 
drogfogyasztói preferenciák. A régi, hagyományos drogok szinte eltűntek a drogpalettáról, helyüket 
a robbanásszerűen terjedő, rendkívüli változatosságot mutató új kábítószerek vették át. Napjainkra 
több mint 2600 féle ÚPSZ-t tartanak számon, melyek kémiai szerkezetüket tekintve (néhány kivételtől 
eltekintve) négy nagy csoportba sorolhatók: katinonok, fenetilaminok, triptaminok, szintetikus 
kannabinoid receptor agonisták. Míg analitikai szempontból egyre nagyobb kihívást jelent ezek 
kimutatása, pontos azonosítása, felhasználói oldalról igen leegyszerűsödött a kép: „herbál”, vagy 
„kristály” fogyasztók mintáival találkozhatunk.
Az előadás célja, bemutatni az elmúlt hét évben végbement változásokat a kimutatott drogok minőségét 
és megoszlását tekintve.
Anyag: 2010. január – 2017. április időintervallumban a laboratóriumba toxikológiai vizsgálatra 
érkezett klinikai és igazságügyi minták.
Módszer: Shimadzu Prominence TOX.I.S. II. HPLC DAD.
Eredmények, következtetések: a kimutatott ÚPSZ-ek szorosan követik a jogrendszerben bekövetkezett 
változásokat (tiltólistára vétel, „C” listára vétel, ÚPSZ listára vétel). Bár a Nemzeti Drog Fókuszpont éves 
jelentése szerint 2015-ben az új pszichoaktív szerek lefoglalásai a klasszikus kábítószer-lefoglalásokhoz 
közeli szintre estek vissza (forrás: BSZKI 2016.), a biológiai mintákból kimutatott pszichoaktív anyagok 
(még???) nem mutatják ezt a változást.

E - 19
Bio Rad – Az Ön megbízható partnere
Gerei Balázs
Klinikai Diagnosztika Csoport, Bio Rad Magyarország Kft, Budapest 

A Bio Rad cég küldetése, a tudományos kutatást és az egészségügy fejlesztését elősegítő,  kiváló 
minőségű  termékek előállítása. Világvezető cég a Life Science és a Klinikai Diagnosztika területén. 
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A vállalat 1952-ben történt alapítása óta innovatív termékeinek széles választékát fejleszti, gyártja és 
forgalmazza. Közel 65 éves folyamatos fejlődésére alapozva, a 2016-os évben forgalma meghaladta a 2 
milliárd dollárt. A Bio Rad „arany-standard” a cukorbetegség monitorozásban, a minőségellenőrzésben, 
az autoimmun tesztelésben, az immunhematológiai mérésekben és a HIV tesztelésben. Több éves 
folyamatos változást követően, a Bio Rad magyarországi csapata készen áll arra, hogy szilárd, hosszú 
távú kapcsolatunkra alapozva segítse Partnereink munkáját.

E - 20
Anti-Chido/Rodgers antitest az OVSz KMRVK Vércsoportszerológiai laboratóriumában
Seregi Barbara1, Thierry Peyrard2, Zsigmond Soós Ildikó1, Jakab Judit1, Gégény Krisztina1, Nemes Nagy 
Zsuzsa1, Varga Lívia1

1Országos Vérellátó Szolgálat, Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ Vércsoportszerológiai 
Laboratórium, Budapest; 2Institut National de la Transfusion Sanguine, Centre National de Référence pour 
les Groupes Sanguins, Paris

Egy laparoszkópos kolecisztektómián átesett, 40 éves kolangitiszes nőbeteg májtranszplantációs 
várólistára helyezés előtti protokoll szerinti irreguláris antitest vizsgálatára kaptunk vérmintát. 
A vizsgálatokat oszlopagglutinációs és csöves módszerrel, enzimes és Coombs-os közegben végeztük. 
A vércsoportszerológiai vizsgálatok során közel 100%-os indirekt antiglobulin teszt (IAT) pozitivitást 
tapasztaltunk a használt panelsejtekkel és a donorvérekkel. Az antitest speci� citása di� erenciál 
abszorpciós vizsgálat során sem volt beazonosítható. A detektált ellenanyag IgG osztályba sorolható, 
nem tartozik sem az IgG1, sem az IgG3 alosztályba. Mivel várhatólag nagy vérigényű beavatkozás 
előtt álltunk, a potenciális májrecipiens kivizsgálásának folytatása a párizsi National de la Transfusion 
Sanguine referencia laboratóriumában került sor, ahol egy nagy gyakoriságú antigén elleni antitestek 
körébe tartozó anti-Chido-Rodgers (CH/RG) ellenanyagot azonosítottak.A Chido és Rodgers antigének a 
plazmában található komplement C4 komponensei, melyek passzívan abszorbeálódnak a vörösvérsejtek 
membránjához. Mivel a népesség nagy része hordozza az antigéneket, plazmájukkal végzett antitest 
gátlásos vizsgálattal az ellenanyagok semlegesíthetőek. Az inhibitor tesztet követően a beteg savója 
már alkalmassá vált az ellenanyag azonosítási vizsgálatokra és a keresztpróbák elvégzésére, így a beteg 
májtranszplantációs várólistára kerülhetett.

E - 21
Hiperhemolízis szindróma 
Balogh Judit, Zsigmond Soós Ildikó, Jakab Judit, Nemes Nagy Zsuzsa
Országos Vérellátó Szolgálat, Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ Vércsoportszerológiai 
Laboratórium, Budapest

Egy agresszív akut limfoid leukémiával (ALL) kezelt, rendszeres vérkészítmény pótlásra szoruló 15 éves 
lány vérmintái vizsgálata során merült fel a hiperhemolízis szindróma lehetősége. A hiperhemolízis 
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egy igen ritka kórlefolyás, amit a nagy mennyiségű donorvér elleni alloimmunizációs folyamat 
indukál. Ennek következményeként komplement telítettség jelenik meg. A folyamatot agglutinációs 
teszt vizsgálatokkal igazolni nem tudtuk. A beteg vérmintáit 10 egység (E )szűrt, sugaras, választott 
vörösvérsejt készítmény, 5 E poolozott, szűrt, sugarazott trombocita készítmény, 2 E friss fagyasztott 
plazma (FFP) beadása után jelentkező nagy mértékű hemolízis miatt vizsgáltuk. Felmerült a 
transzfúziós szövődmény gyanúja. Az irreguláris antitest vizsgálatot csöves és oszlopagglutinációs 
módszerrel, enzimes és Coombs-os közegben végeztük. A kivizsgálás során irreguláris antitest nem 
volt kimutatható, a direkt-Coombs monospeci� kus savókkal is negatív eredményt adott. A transzfúziós 
szövődmény vércsoportszerológiai módszerekkel nem volt igazolható. Ezzel ellentétben a kórlefolyás 
során a hemoglobin (Hgb)értékek csökkenő tendenciát mutattak, majd a Hgb mérhetetlenné vált. Ezen 
tények alapján a hiperhemolízis szindróma lehetősége került előtérbe. Ezen kórlefolyás a legsúlyosabb 
transzfúziós szövődmény.

E - 22
Terheskövetés anti-D irreguláris antitesttel rendelkező kismama esetén
Halász Andrea, Zsigmond Soós Ildikó
Országos Vérellátó Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ Vércsoportszerológiai 
Laboratórium, Budapest

2015 februárjában 32 éves, terhességének 10. hetében lévő kismama vérmintájának vizsgálata során 
anti-D és anti-C irreguláris alloantitesteket azonosítottunk. A vizsgálatokat csöves és oszlopagglutinációs 
módszerrel, enzimes és Coombs-os közegben végeztük. A kimutatott antitestek direktben reagáló 
ellenanyagok ezért IgG osztály, alosztály meghatározása nem volt kivitelezhető. Az anti-C mennyisége 
nem volt titrálható. Anti-D titere csöves technikával, pu� erelt közegben, enzimkezelés nélküli sejtekkel, 
indirekt antiglobulin teszt(IAT) módszerrel a terhesség10. hetében 1:64 volt, a 32. hétre 1:512-re 
emelkedett. A mennyiségi vizsgálatokat a 28. terhességi hétig havonta, majd ezt követően kéthetente 
végeztük. A kivizsgálási protokoll alapján apai vérmintát is vizsgáltunk, az apa D, C antigénekre nézve 
pozitívnak bizonyult. A D antigén molekuláris genetikai módszerrel is tipizálára került, genotipusa:Dd 
(heterozigóta). A terhességet a magas anti-D titerre való tekintettel császármetszéssel fejezték be. 
A újszülött gyermeken az UHB jelei mutatkoztak, vércserére szorult. Mivel a D antigén egy rendkívül 
immunogén lipoprotein óriásmolekula, ezért magas az alloimmunizáció lehetősége. Az anti-D 
alloantitest súlyos magzati és újszülöttkori károsodást okozhat, ezért rendkívül fontos, hogy a 
várandósok vizsgálatainak eredményeivel segítsük az őket ellátó orvosok munkáját.
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E - 23
POCT szerepe a hazai háziorvosi gyakorlatban
Vásárhelyi Barna
Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest

Technikailag – technológiailag több száz analitot lehet betegágy mellett meghatározni. Az más kérdés, 
hogy erre milyen mértékben van szükség egy olyan országban, ahol a kórházi ellátás (ezen belül a 
laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat) a háziorvosi praxisok zömében egy órán belül közúton elérhető.
A betegágy melletti laboratóriumi vizsgálatokat (POCT) Magyarországon ezért olyan paraméterekre 
javasolt korlátozni, amikor a klinikai döntéshozatalt segítő információra azonnal (egy órán belül) 
szükség van, illetve a minta nehezen juttatható el a laboratóriumba. 
A klasszikus, tesztcsíkkal végzett glükóz-szint és általános vizelet vizsgálat mellett elsősorban 
gyulladásos markerek és bakteriális / virális fertőzések, a protrombin-idő, valamint akut életveszélyes 
állapotok (infarktus) kimutatására lenne igény a magyar háziorvosok részéről. A lelkesedést azonban 
nagymértékben hűti az a tény, hogy ezeket a teszteket jelenleg a társadalombiztosítás nem téríti, 
ezeket az orvosnak / betegnek kell megvennie.
A POCT-k alkalmazását tovább korlátozza, hogy a vizsgálók gyakorlatlansága miatt nagyobb a (pre)
analitikai hibák kockázata is. Emiatt gyakori, hogy egy-egy rendellenes eredményt maga a vizsgálatot 
végző sem hisz el, inkább laboratóriumban ismételtet (ami viszont feleslegessé teszi a POCT elvégzését). 
A klinikai döntéshozatalhoz ráadásul csak külső minőségbiztosítási programban részt vevő eszközön 
végzett módszerrel kapott eredményt szabad felhasználni. Kétséges, hogy a háziorvosi praxisok nagy 
arányban vesznek részt ilyen programban. Egyelőre már az nagy eredmény lenne, ha a kis számú POCT 
eredményt megfelelően dokumentálnák, illetve a belső minőségbiztosítás megfelelő lenne.

E - 24
Hazai háziorvosi környezetben végzett INR gondozás 
Fábián Ildikó, Takács Ildikó, Ajzner Éva
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Központi Laboratórium, Nyíregyháza

A tromboemboliás megbetegedések másodlagos prevenciója hazánkban még napjainkban is 
elsődlegesen K vitamin antagonistákkal (VKA) végzett orális antikoaguláns kezeléssel (OAT) történik. 
A biztonságos VKA kezelés a betegek rendszeres INR monitorozását igényli, amire lehetőség van központi 
laboratóriumi (KL) vagy a háziorvosi rendelőkben betegközeli (POC) INR méréssel. OAT monitorozása 
háziorvosi rendelőben végzett POC INR meghatározással hazánkban igen kevéssé elterjedt. Az előadás az 
alapellátásban történő POC INR monitorozással végzett OAT gondozás 14 hónapos tapasztalait mutatja 
be hat szabolcsi háziorvosi praxis és laboratóriumunk közti együttműködésben folytatott vizsgálattal.
Hat háziorvosi praxis vett részt a vizsgálokban. Rendelőikben CoaguChek XS Pro (Roche) POC-INR 
mérőműszer „online” kötését és betanítását végeztük el. A vizsgálatba bevont 102 betegen a szokásos 
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KL INR mérésre történő vérvétellel egyidőben a háziorvosi rendelőben is történt INR mérés, POC 
elven. A szükéges klinikai lépések (pl. terápia módosítása) a POC INR eredmények alapján történt. 
A követés 14 hónapig tartott, majd elemeztük a POC és KL INR eredményeket analitikai és diagnosztikai 
teljesitőképesség szerint. 
A POC és KL INR értékek teljes analitikai eltérése az ISO17593:2007 szabvány valamennyi elvárását 
teljesítette mind a 6 háziorvos kezében. 148 esetben (az összes mérés 16%-a) a két módszerrel mért 
INR értékek kissé más terápiás döntést indítottak volna (pl. POC INR VKA kismértékű dózisemelését 
jelezte, míg KL-INR szerint nem volt dózisemelés szükséges). Ugyanakkor, egy esetben sem volt olyan 
különbség az INR párok között, ami ellentétes klinikai beavatkozást indított volna. A 14 hónap alatt 
trombotikus vagy vérzéses szövődmény nem fordult elő. Azon betegek esetén, akik a követés 14 hónapja 
alatt legalább 8 INR ellenőrzésen vettek részt, a terápiás tartományban töltött idő 50% volt. A POC INR 
átlagosan 6 órával hamarabb állt rendelkezésre a KL INR értékhez képest. 
Az első, a hazai alapellátásban történő POC INR monitorozással végzett OAT gondozás 14 hónapjának 
eredményei a nemzetközi tapasztalatoknak megfelelően jók. A VKA kezelés alapellátásban, minőség 
és kompetencia elvű POC INR méréssel történő monitorozása biztonságos és hatékony alternatívája a 
KL-ban történő INR monitorozásnak. 

E - 25
Az ágymelletti diagnosztikai (POCT) vizsgálatok illesztésének fázisai: múlt jelen és a jövő a 
Debreceni Egyetem Klinikai Központjában.
Vargáné Földesi Róza, Siroki Edina, Ilyésné Rácz Anita, Kappelmayer János 
Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen

Bevezetés: A korszerű és minden követelménynek megfelelő ágymelletti diagnosztikai rendszer 
létrehozása nagy feladat elé állítja a laboratóriumi és az osztályokon dolgozó szakembereket. Számos 
esetben a vizsgálatok kivitelezése és az eredmények dokumentálása nem a szabályainak megfelelően 
történik. Ezen tesztekre is vonatkoznak a laboratóriumi vizsgálatok esetében megkövetelt kivitelezési 
és dokumentálási protokollok. 
Célkitűzés: Célunk volt a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában egységes jól áttekinthető POC 
koordinátor által felügyelhető ágymelletti diagnosztikai rendszer kiépítése, a már meglévő készülék 
park � gyelembevételével. 
Anyagok és módszerek: A POCT rendszer kiépítése során első ütemben ki helyezésre került 16 db Accu-
Chek Inform II (Roche) glükométer és 1 db cobas h 232 (Roche) NT-proBNP mérésre, ezzel párhuzamosan 
kivontuk a régi készülékeket a használatból. Telepítésre került cobas IT 1000 (Roche) távfelügyeleti 
program, amely készülékek hálózatba illesztését végzi és kiépítésre kerültek az informatikai végpontok 
a készülékek csatlakoztatásához. Később Accu-Chek Inform II készülékből 2 db és Urisys 1100 (Roche) 
vizelet analizátorból 9 db illesztése történt. A közel jövő feladata 1 db cobas h232 (TropT) és 2 db cobas 
b 123 (Roche) vérgáz analizátor távfelügyeletének indítása. 
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Eredmények: Vérgáz minta szállítási/tárolási körülményeinek (37°C-szobahő-jégfelett) tesztelése: 
A mintákat hűtve, de nem jég között (megfagyhat) kell tárolni. Vérgáz vizsgálatok során teszteltük a nátrium-
heparin ionizált kálcium szintre gyakorolt hatását és megállapítottuk, hogy nem megfelelő mintavétel 
estében akár 70%-os alámérést is kaphatunk. A cobas h 232 TropT mérésénél a polyglobuliás betegekben 
(Htc >61%) már nem adott eredményt. A készülékek illesztése és a személyzet betanítását követően már 
az új kritériumoknak megfelelve glükóz mérés 145234 db (2013:31944 db, 2014:33307 db, 2015:40156 
db, 2016:39827 db), NT-proBNP mérés 212 db (2013:50 db, 2014:49 db, 2015:17 db, 2016:96 db) történt. A 
preanalitikai hibák csökkentése érdekében a nővéreket folyamatosan képezzük (évente ismételt oktatás) 
a szabályos kontroll és minta mérésre. Bevezettük a végzős Gimnázium és Egészségügyi Szakképző 
tanulóinak (15. évf) a Preanalitika és POCT oktatását, az OLKDA hallgatók esetében szabadon választható 
kurzusként felvehető POCT önálló tárgyként. Napi statisztika készül a betegek bárkódos azonosításáról, 
ez havi jelentésben megküldésre kerül az intézet vezető főnővéreknek, sokat segít bevezetési fázisban. 
Informatikai fejlesztés eredménye, hogy a bárkódazonosító kinyomtatható a karakteres Medsolutionból. 
Következtetések: A munkánk eredményeként sikerült egy jó kooperáción alapuló „hiánypótló” 
felügyeleti hálózatot kiépíteni. A szakdolgozói személyzet érti és értékeli az új rendszert mivel az ő 
munkájához ad szakszerű, támogató segítséget. 

E - 26
Probléma-orientált Quality Control esetek a klinikai kémiában
Szakony Szilvia
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Központi Laboratórium, Budapest

Bevezetés: A betegközpontú laboratóriumi medicina egyik alappillére a megbízható laboratóriumi 
eredmény. Ennek biztosítása érdekében a laboratóriumok évtizedek óta használnak belső minőség-
ellenőrzést, Quality Controlt (QC). Ahogy a laboratóriumi medicina minden területén, úgy a QC 
alkalmazásában is jelentős fejlődést láthattunk az utóbbi időben. 
Eszközök, módszerek: A független kontrollok szélesedő palettája, a kontroll eredmények feldolgozását 
segítő számítástechnikai programok megjelenése és fejlődése, a készülékek és az említett programok 
közötti on-line összeköttetés kiépítése jelentősen megkönnyíti a laboratóriumi szakemberek munkáját. 
Az egyes vizsgálatok teljesítményének kifejezésére kialakított Sigma érték kiszámításával és a kapott 
eredmény alapján az adott teszthez kiválasztott kontroll szabály (egyes vagy többes) illetve kontroll 
mérésszám alapján jól felépíthető a megfelelő és vizsgálatra szabott QC terv. 
Eredmények: A probléma ott kezdődik, hogy mi történjen akkor, amikor az egyes vizsgálatoknál a 
kontroll mérés során kieső értéket kapunk. Annak eldöntése, hogy random vagy szisztémás hibával 
állunk-e szemben, viszonylag egyszerű és jól de� niálható. De annak kiderítésére, hogy mi okozta a hibát, 
nincs általános és jól használható útmutató. Az előadás számos, probléma-orientált klinikai kémiai 
QC eset bemutatásával kíván példát és segítséget nyújtani, hogy milyen technikák alkalmazásával 
találhatjuk meg és javíthatjuk ki a hiba okát.
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Megbeszélés: A cél, hogy minden (klinikai kémiai) vizsgálatunk teljesítménye elérje legalább a 4 
Sigma értéket és lehetőség szerint megközelítse vagy meghaladja a 6 Sigmát. Ezt csak jól megválasztott 
kontroll anyag és megfelelő, kitartó QC gyakorlat alkalmazásával érhetjük el.

E - 27
Plazma vagy Szérum – Barricor vagy SST II Advance vérvételi cső
Vargáné Földesi Róza1, Kalina Edit1, Tátrainé Csopják Éva2, Lámer Erika2, Tóth Judit1,
V. Oláh Anna1, Mezei Zoltán1,2, Antal-Szalmás Péter1, Kappelmayer János1 
1Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen; 2Kazincbarcikai Kórház, Kazincbarcika 

Bevezetés: A laboratóriumok számára komoly kihívást jelent a sürgős minták esetében az 1 óra 
Turnaround time (TAT) betartása. A személyi források optimalizálása és a munkamenet átszervezésén 
túl a lehetőségek kimerülőben vannak, új utakat kell keresni. A TAT-ot jelentősen növeli az a tény, amely 
gyakran előfordul, hogy a laboratóriumunkba érkező sürgős minta még nem alvadt meg, nem beszélve 
a heparin és egyéb antikoaguláns terápiában részesülő betegek mintáiról. 
Célkitűzés: Célunk volt egy olyan speciális mintavételi cső tesztelése, amely a laboratóriumi 
paraméterek in vitro stabilitását megtartva „jelentősen” hozzájárulhat a TAT csökkentéséhez, ezáltal a 
diagnosztika hatékonyságának javításához. 
Anyagok és módszerek: Összehasonlító vizsgálatokat végeztünk SST II Advance és Barricor (Becton 
Dickinson) csövekkel. A Barricor Litium heparin alvadásgótlót és egy speciális mechanikus szeparátort 
tartalmaz. A centrifugálás teljes időtartama alatt a sejt lefelé áramlik a szeparátor és a cső fala között, és 
ezért kevesebb maradék sejtet tartalmaz a plazma, mint gél szeparálás esetében a szérum. Centrifugálás 
után a polimer felveszi eredeti alakját, és szorosan a cső falához tapadva elválasztja a plazmát az vvt-től 
és a bu� y-coat-tól. Munkánk során tanulmányoztuk a szeparátor viselkedését/elmozdulását vérvétel 
közben, csőpostával való szállítás folyamán és eltérő centrifugálási paraméterek esetében. 
Eredmények: Különböző térfogatú vér vétele (1 mL, 2 mL, 3mL és 4,5 mL) és 2095g (3000 RPM) 10 perc 
centrifugálás után analizáltuk a plazmát és szérumot. Mértük a plazma és szérum indexeket (lipémia, 
ikterusz és hemolízis) valamint abszorbanciákat 6 különböző hullámhosszon (405, 450, 492, 540, 550, 
595 nm-en.) A 405 nm-en nagyobb volt a plazma abszorbanciája mint a szérumé (szérum:0,634-0,968 
plazma:0,924-1,850). A szeparáló hatékonysága kritikusan kevés vérminta (400 uL- 800 uL) esetében 
jelentősen csökken azzal, hogy magába zárja a plazmát. Összehasonlító vizsgálatokat végeztünk klinikai 
páciens mintákkal mértük az indexeket (LIH), ionokat (Na, K, Cl, TCa), klinikai kémiai paramétereket 
(GOT, Tbilirubin, Glukóz. LDL-koleszterin,) és immunkémiai paramétereket (Haptoglobin, cTrop-T, és 
sTSH). A méréseink jól korreláltak R=0,7711-0,9948. A Kálium esetében azonban 6,48%-os alámérést 
tapasztaltunk a szérum kálium értékhez képest (szérum átlag:4,49 mmol/L, plazma átlag: 4,20 
mmol/L), R=0,6608 mellett.
Következtetések: A Barricor cső használatával csökkenthető a TAT azonban mindenképpen 1 
mL-t meghaladó minta vétele javasolt. Az eredmények jó korrelációt mutatnak, a Kálium esetében 
megfontolandó az eltérő referencia tartomány meghatározása az eredményeink alapján.
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E - 28
Krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek terápiamonitorozása totál és szabad 
25OHD vitamint mérő és kalkulált módszerrel
Németh Réka1, Catomio Csilla1, Hartmann Judit1 és Kovács László2

Központi Laboratórium, Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház 1 és B. Braun Avitum Dialízis Központ2, 
Szombathely

Célkitűzés: A szérum totál-25-hidroxi-D vitamin (t-25OHD) meghatározását tartjuk a D-vitamin 
ellátottság indikátorának, szintje  függ a D-vitamint kötő fehérjék (DBP, albumin) koncentrációjától, 
viszont a kötőfehérjék szintjét a dialízis típusa is befolyásolja. A szabad hormon hipotézis értelmében 
élettani hatást csak a szabad 25OHD fejthet ki, így felmerül, hogy krónikus veseelégtelenek (CRF) és a 
végstádiumú vesebetegek (ESDR) esetében a szabad-25OHD (f-25OHD) megbízhatóbb marker lehet. 
Vizsgálatunkkal arra a kérdésre kívántunk választ kapni, hogy ESDR és CRF állapotban melyik 25OHD 
frakció adja a megbízhatóbb eredményt. Betegek és módszerek: A 100 vizsgált betegből (45 fér� , 55 
nő; 69±14) 26 CRF, 74 ESDR [40 hemo- (HD), 34 peritoneálisan dializált (PD)] volt. A CRF és HD betegek 
1000-1000 IU/nap, a PD betegek 3000 IU/nap kolekalciferolt kaptak. Mind a 100 esetben DBP (DAKO) 
albumin, kalcium, (Modular, Roche), parathormon (PTHi), t-25OHD (ECLMA, PBA, Roche Cobas401) 
közvetlen mért- (dm-f-25OHD; Future diagnostics, DIASource NL) és kalkulált szabad-25OHD  (c-f-
25OHD) meghatározás is történt. Eredmények: A legalacsonyabb albumin - (PD: 38±5 vs. HD: 40±5 
CRF: 43±3 g/l; p <0,001) és a legmagasabb DBP-szinteket (PD: 390±55 vs. CRF 352±42; HD: 323±61 
mg/l; p<0,001) PD-ben  kaptuk. A t-25OHD és c-f-25OHD PD-ben  volt a legalacsonyabb (t-25OHD: 
65±30 vs. CRF:78±38, HD: 79±45 nmol/l, c-f-25OHD: 14±7 vs. CRF:18±9; HD: 20±11pmol/l; p <0,05). 
Szigni� káns különbséget a három csoport között dm-f-25OHD szintekben nem tapasztaltunk (PD: 16±5 
CRF: 16±6; HD: 15±6 pmol/l). A t-25OHD alapján szuboptimális D-vitamin ellátottságot PD-ben 66%-
ban, CRF-ben 42%-ban, HD-ben 43%-ban tapasztaltunk. Viszont, ha a dm-f-25OHD koncentrációkat 
vettük alapul, akkor a nem megfelelő 25OHD szint előfordulása a PD betegekben 66%-ról 32%-ra 
lecsökkent.  Összességében, a háromféle úton nyert 25OHD frakció közül, csak a dm-f-25OHD szintek 
jósolták szigni� kánsan (OR=3.8CI:1.024-14.4, p=0.036) a normál regulációt megerősítő PTHi illetve Ca 
értéket. Következtetés: A PD betegek dm-f-25OHD szintjében nem volt különbség a másik két 
csoporthoz képest, annak ellenére, hogy háromszor nagyobb dózisban kapták a kolekálciferolt. Mivel 
a 25OHD szintekkel szorosan összefüggő biomarkerekkel (PTHi/Ca) csak a dm-f-25OHD szintekkel 
kaptuk a biológiát igazoló szigni� káns összefüggést, ezért felmerül, hogy a dm-f-25OHD megbízhatóbb 
markernek bizonyul a D-vitamin státusz felmérésére, különösen a peritoneális vesepótló terápiában 
részsülő betegek esetében.
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E - 29
A magvas vörösvérsejtek meghatározása és annak jelentősége a mindennapi laboratóriumi 
gyakorlatban
Györ� né Veszprémi Anikó, Szőke Zsigmondné, Demeter Sarolta, Kárai Bettina
Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen

Bevezetés: A mindennapi laboratóriumi gyakorlatban a perifériás vérben megjelenő magvas 
vörösvérsejtek (nucleated red blood cells - NRBC) gyanúja esetén szükséges azok kvantitatív 
meghatározása, mely történhet hematológia automaták speciális csatornáján, illetve kenet értékeléssel 
egyaránt, ezáltal az NRBC gyanúja a perifériás kenet készítésének egyik leggyakoribb okát képezi. 
Egészséges újszülöttek perifériás vérmintáiban elvétve előfordulhatnak NRBC-k, de arányuk kóros 
körülmények közt extrém módon megemelkedhet. Felnőttek esetében a magvas erythropoieticus 
alakok megjelenése a perifériás vérben csak patológiás körülmények között fordul elő, melyek 
leggyakoribb okai a thalassemia, myelo� brózis, lymphoma vagy szolid tumor csontvelői metasztázisa, 
hematopoietikus stressz állapotok (masszív vérzés, szepszis, súlyos hypoxia).
Célkitűzés: Hematológia részlegünkön az NRBC-k gyanúja miatt készült kenetek gyakoriságának 
felmérése, melyhez egy féléves periódust vizsgáltunk, valamint ezek leggyakoribb okainak bemutatása 
3 eset kapcsán. 
Anyagok és módszerek: NRBC gyanú esetében a Sysmex XE-2100L automata NRBC csatornáján, 
illetve kenet értékeléssel is megtörtént az NRBC szám meghatározása. Újszülöttek kapilláris vérmintái 
esetében a kevés mintamennyiség miatt csak kenet értékeléssel történt az NRBC szám meghatározása. 
A perifériás vérkenet festése a Wescor Aerospray 7120 kenetfestő automatával, értékelésük a Zeiss Axio 
Star mikroszkóppal történt. Eredmények: A vizsgált féléves időszakban összeségében 2084 kenetet 
készítettünk, melyből 250 esetben (12%-ban) az NRBC-k gyanúja miatt történt a kenet készítése és 239 
esetben igazolódott azok jelenléte. A perifériás vérben megjelenő NRBC-k hátterében álló leggyakoribb 
okok között: a koraszülöttek hypoxiás károsodása, hematológiai betegség progressziója, valamint 
az intenzív osztályos ellátást igénylő súlyos hypoxiás, szeptikus állapot állt, melyeket reprezentatív 
esetek bemutatásával részletesebben taglalunk. Következtetések: A perifériás vérben a magvas 
vörösvérsejtek kvantitatív meghatározása elengedhetetlen a mindennapi laboratóriumi gyakorlatban. 
Az NRBC-k mérete és magja alapján a hematológiai automaták a fehérvérsejtek csoportjába, azon 
belül is leggyakrabban a lymphocyták osztályába sorolják, ezért szükséges a fehérvérsejtszám és a 
lymphocyta frakció korrekcióját elvégezni. Az NRBC-k számának pontos megadása feltétlenül szükséges 
a helyes fehérvérsejtszám meghatározásához, továbbá az NRBC szám változása egyes kórképekben 
prognosztikai faktorként is tekinthető.
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E - 30
Automatizált Siemens Advia Centaur XPT immunkémiai analizátor rendszer bemutatása és 
a teljesítménynövelés lehetőségének vizsgálata
Gilicze Ádám, Schüszler Ildikó, Konderák Judit
SYNLAB Budapest Diagnosztikai Központ Klinikai Kémiai Laboratóriuma, Budapest

Bevezetés: 2015 szeptembere óta az országban egyedülálló módon automatizált Siemens Centaur 
XPT rendszert alkalmazunk a legtöbb immunkémiai mérés végrehajtására. A rendszert 5 db Siemens 
Advia Centaur XPT immunkémiai analizátor, 1 db Siemens Aptio Input/Output (I/O, szortírozó) modul, 
1 db Input (bemeneti) modul, 1db Output (kimeneti) modul, 1 db Decapper (kémcsőkupak eltávolító) 
modul és az ezeket egymáshoz kapcsoló szállító-szalagrendszerből áll. Munkánk célja ennek az új 
rendszernek a bemutatása, illetve annak vizsgálata, hogy a potenciális mintaszám növekedés indukálta 
többlet teljesítményigényt meddig tudja a jelenlegi rendszer kielégíteni. Anyag és módszer: 
Jelenleg 28 féle analitot mér a rendszer kemilumineszcens immunassay módszerrel humán szérum- 
és vizeletmintákból. Ezek hormonok, pajzsmirigy-, tumor-, kardiális- és anémia markerek. A vizsgálat 
alapjaként meghatároztuk az elmúlt 14 hónap tesztstatisztikájából az egyes paraméterekhez a 
legmagasabb havi tesztszámokat, amelyek összegét (128604) a jelenlegi elméleti tesztmaximumnak 
vettük, az ebből származtatott elméleti jelenlegi átlagos napi minta elemszámot (3000) összevetettük a 
rendszer munkaidő szerinti mintaleterheltségével. Eredmények: A jelenlegi rendszerben két sebesség-
meghatározó paraméter van: A rendszer elindulásának minél korábbi időpontja (kontrollálás, kalibrálás 
után), és technikailag pedig az I/O modul óránkénti 400 db-os maximális kémcsőátfutása. Így napi 
13 órás üzemidőre ideális esetben (üzemzavar-mentesség, dolgozói felkészültség) becsléseink szerint 
a jelenlegi terheltséget is � gyelembe véve a mintaszám napi 4000 db-ig, azaz 25 %-kal növelhető. 
Összefoglalás: Az elmúlt 14 hónap tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a napi 
mintaszám jelentős emelkedése esetén sem kell a rendszer bővítésében gondolkodnunk, jóllehet a 
manuális munka mennyiségének ilyen mértékű növekedése a munkaerőigényt is erősen növeli.

E- 31 
Új, molekuláris genetikai szűrőmódszer bevezetése a gyenge RhD vércsoport igazolására
Haluska Brigitta1, Varga Lívia2, Suriné Gulyás Judit1, Tóth Csilla1, Csekő Zsó� a1, Jakab Judit2, Gazdag 
Éva2, Zsigmond-Soós Ildikó2, Bors András1, Meggyesi Nóra1, Petri Ildikó1, Csernus Zita3, Nemes Nagy 
Zsuzsanna2, Andrikovics Hajnalka1

1Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz), Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium, Budapest; 2OVSz Közép-
magyarországi Regionális Vérellátó Központ, Vércsoportszerológiai Laboratórium, Budapest, 3OVSz, Pécsi 
Regionális Vérellátó Központ, Pécs

Az Rh a ma ismert legösszetettebb vércsoportrendszer. Legjelentősebb és legimmunogénebb antigénje 
az RhD antigén, melyet az RHD gén kódol. Az anti-D alloantitest megjelenése általában RhD antigénnel 
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rendelkező vörösvérsejtekkel való találkozás (transzfúzió vagy terhesség) eredménye. Az antitest 
in vivo súlyos transzfúziós szövődményt, valamint magzati és újszülöttkori hemolítikus betegséget 
képes okozni, ezért létfontosságú a vörösvérsejtek felszínén az RhD antigén pontos meghatározása. 
A kaukázusi populáció körülbelül 1%-ában az RhD antigén meghatározása vércsoport-szerológiai 
módszerekkel gyenge vagy ellentmondásos eredményt mutat. Ennek hátterében az RHD gén 
aminosavcserét eredményező genetikai (Dvar) eltérései állnak. Sejtfelszíni változások esetén az antigén 
speci� citása változik, ami hiányos D antigént ún. parciális RhD variánst eredményez. A transzmembrán 
vagy a citoplazmatikus részen történő változások az antigén kifejeződését csökkentik, megőrizve a teljes 
D antigén strukturát, ezzel gyenge (weak) RhD antigént hoznak létre. Irodalmi adatok alapján a parciális 
D típusba tartozókat transzfúzió és anti-D pro� laxis szempontjából RhD negatívnak kell tekinteni, míg 
a RhD weak 1, 2, 3 típus normál RhD antigénnel találkozva általában nem termel alloanti-D-t. (A többi 
RhD weak típus ritka, kevés irodalmi adat áll rendelkezésünkre immunizáció hajlam szempontjából). 
Hagyományos szerológiai módszerekkel az egyes parciális és weak RhD variánsok nem különíthetők el 
egymástól biztonsággal. 
Célkitűzésünk egy olyan egyszerű, molekuláris genetikai módszer kifejlesztése volt, amely a leggyakoribb 
weak variánsok (1, 2, 3 típus) kimutatására szolgál. A módszerünk egy hibridizáción alapuló valós 
idejű polimeráz láncreakció (PCR), amelyet olvadási görbe analízis követ Light Cycler 480 készüléken. 
Eredményeinket az Innotrain RBC-Ready Gene D weak kit eredményeivel hasonlítottuk össze. Mindkét 
eljárást 115 esetben alkalmaztuk és 100 %-os egyezést tapasztaltunk. Módszerünk olcsóbb, alkalmas 
több minta egyidejű analízisére és elkülöníthetők vele az RhD negatív (dd), illetve a hemizigóta (Dvard) 
és kettős heterozigóta (DvarDvar’) D variánsok is. A Ready Gene D weak kit további gyakori weak variánsok 
kimutatását is lehetővé teszi. Jelen laboratóriumi eljárásunk során az olvadási görbével weak 1, 2, 3 
pozitív mintákat megerősítjük az Innotrain RBC-Ready Gene D weak kittel. 
Vizsgálataink jelentősége abban rejlik, hogy míg a rutin gyakorlatban minden RhD variáns egyén RhD 
negatívnak tekintendő, az igazolt weak 1, 2, 3 típusú recipiensek RhD pozitív egyénként kezelhetők, 
vagyis esetükben terhesség során nem szükséges RhD IgG pro� laxis, és RhD pozitív vérkészítménnyel 
transzfundálhatók RhD negatív vérkészítmény helyett. Szerológiai és molekuláris genetikai módszerek 
összehangolásával a betegellátás biztonsága és gazdaságossága javítható.

E - 32
A gasztrointesztinális Humán Cytomegalovírus fertőzés kimutatása PCR módszerrel 
gyulladásos bélbetegségekben 
Petró Marianna1, Halász Erika1, Myszoglád Rita1, Böjtös Ildikó1, Lőrinczy Katalin2, Simon Juit1

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Központi Laboratóriumi Diagnosztikai Osztály1, Magyar 
Honvédség Egészségügyi Központ Gasztroenterológiai Osztály2, Budapest

A Humán Cytomegalovírus (CMV) a Herpesvírusok családjába tartozik, a gazdasejt sejtmagjában 
replikálódik és a fertőzött sejtek lízisét okozza. A vírus jellemző tulajdonsága a látenciára való 
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hajlam. A primer fertőzést követően a vírus perzisztál a gazdaszervezetben, monocytákban, a PMNL 
granulocitákban, a T limfocitákban, csontvelő progenítor sejtjeiben, valamint egyéb sejttípusokban. 
A CMV fertőzés immunológiailag egészséges egyénekben legtöbbször tünetmentes. Immunszupresszív 
szerek alkalmazása esetén szeropozitív egyénekben a vírus gyakran reaktiválódik. A vírus reaktiváció 
lehet szisztémás vagy szervekre, szövetekre lokalizált. A lokális CMV reaktiváció egyik fő célszerve a 
gyomor-bél traktus. A tápcsatorna CMV fertőzése szerológia, képalkotó, endoszkópos és szövettani 
vizsgálatokkal nem egyértelműen bizonyítható. A gyulladásos bélbetegség (IBD) genetikailag hajlamos 
egyénekben környezeti tényezők hatására, a bélhámsejtek és az immunreguláció zavara miatt kialakuló 
krónikus gyulladás. Az IBD-s betegek többségénél a CMV lokális reaktivációja következhet be, mely a 
betegek klinikai állapotát súlyosbíthatja. A vírus genom jelenléte a gasztrointesztinális (GI) traktus 
gyulladt nyálkahártya régióiból PCR vizsgálattal biztosan igazolható. IBD esetén di� erenciál diagnosztikai 
szempontból a megfelelő terápia kiválasztásához fontos a klinikusok számára annak eldöntése, hogy a 
klinikai tüneteket az alapbetegség relapszusa vagy egyéb infekció okozza e. A klinikumban hiányzott 
egy olyan diagnosztikus módszer, amellyel a CMV lokális reaktivációja a GI traktusból igazolható. 
Az általunk bevezetett molekuláris diagnosztikai módszer alkalmas a CMV szisztémás és lokális 
reaktivációjának/infekciójának kimutatására. Laboratóriumunkban 2012 óta végezzük a CMV kvalitatív 
és kvantitatív meghatározását, különféle mintatípusokból (vérminta, vizeletminta, szövetminta). 
A gasztroenterológiai szakrendelőből és osztályokról 159 beteg (átlag életkor 41 ±14, fér�  nő arány: 
0,93) 354 különféle típusú mintájából végeztük el a CMV (kvalitatív és kvantitatív) kimutatását real-
time PCR módszerrel. A CMV DNS jelenlétét 94 (26,5 %) mintában detektáltuk. A CMV pozitív minták 
közül 61 (64,8%) szövet bioptátum, 30 (31,9%) vérminta és 3 (3,2%) vizeletminta volt. CMV infekciót 
49 (30,8%) betegnél tudtunk igazolni, melyek közül 28 betegnél csak lokális CMV reaktiváció volt 
detektálható. Gyulladásos bélbetegségekben a megfelelő célzott terápiás kezelés megválasztásához 
segítséget nyújt egy korai CMV PCR vizsgálat a gyulladt nyálkahártyából. 
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P - 1
21. századi laboratórium kialakítása és hatása a TAT-ra 
Linksch Lászlóné, Nagy Judit, Csillikné Holló Erzsébet, Márton Ágnes, Szoboszlay István
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Központi Laboratórium, Eger

P - 2
Munkaszervezési folyamatok változásának hatása a laboratóriumi indikátorokra 
Paul Márta, Kellner Viola Zsuzsanna
Synlab Hungary Kft, Székesfehérvári Laboratórium, Székesfehérvár

P - 3
Haematológia fejlődése laboratóriumunkban
Múlt-Jelen-Jövő
Csontos Gyuláné, Simon Ágnes, Törökné Turóczi Erzsébet
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet, Központi Laboratórium, Szolnok

P - 4
A HLA-B27 áramlási citometriás meghatározási lehetőségei
Fazekas Dóra Zita, Király Viktória Anna
Synlab Hungary Kft. Budapest Diagnosztikai Központ Immunológiai Laboratóriuma, Budapest

P - 5
Koagulométer váltás: D-Clot vs. Coag L 
Fehér Gyöngyi, Szabó Zsoltné 
Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonpro� t Kft, Laboratórium, Budapest

P - 6
A thrombocyta aggregációt jelző � ag megbízhatóságának ellenőrzése minőségi indikátor 
segítségével
Horváth Bianka, Gazsi Renáta, Schrobár Ágnes, Szlatinszki Nóra, Barna T. Katalin
SYNLAB Dunaújvárosi Laboratórium, Dunaújváros

P - 7 
Advia 2120, valamint XN-1000 hematológiai automatával mért vérkép paraméterek 
összehasonlító elemzése
Magyar Angelika1, Boros Paula2, Fehér Adrienne2

1Szent Rókus Kórház, Központi Laboratórium, 2Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, 
Központi Laboratórium, Budapest
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P - 8
Immunturbidimetriás immunglobulin G, -A, -M, és -E fehérje meghatározási módszerek 
applikációja során végzett módszer-veri� kációs vizsgálataink eredményei
Natkó Noémi, Sándor József
Jósa András Egyetemi Oktatókórház, Központi Laboratórium, Nyíregyháza

P - 9
Rhabdomyolysis – külső tényező vagy genetikai eltérés?
Sashalminé Altmann Ágnes, Sipos Laura, Hudákné Dobi Adrienn, Kellner Viola
Synlab Székesfehérvári Laboratórium, Székesfehérvár

P - 10
Myeloma multiplex-ben szenvedő betegek immunhematológiai változásai Darzalex kezelés 
során
Sőrés Judit, Sarka Krisztina
Debreceni Regionális Vérellátó Központ, Debrecen

P - 11
Autoimmun Hepatitis (AIH) és Primer Biliáris Colangitis (PBC) di� erenciáldiagnosztikája két 
beteg eredményeinek összehasonlításával
Nikodémusz Enikő, Jost Krisztina, Földesi Imre
Szegedi Tudományegyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Szeged

P - 12
A b-hidroxi-butirát szerepe és meghatározása diebeteses ketoacidózisban
Kiss Anita1, Siska Andrea1, Maróti Ágnes2, Földesi Imre1

SZTE ÁOK KK, 1Laboratóriumi Medicina Intézet, 2Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi 
Központ, Szeged

P - 13
A vesepótló terápiában részesülő betegek kardiovaszkuláris szövődményeinek vizsgálata a 
HbA1c és a vércukor szintek függvényében
Némethné Balogh Dóra, Vellák Eszter, Mácsai Emília, Kalmár Katalin
Csolnoky Ferenc Kórház, Központi Laboratórium, Veszprém

P - 14
Diabétesz mellituszban szenvedő betegek életminőségének vizsgálata laboratóriumi 
paraméterek tükrében
Schrobár Ágnes, Horváth Bianka, Barna T. Katalin, Kegyes Lászlóné, Szlatinszki Nóra
SYNLAB Dunaújvárosi Laboratórium, Dunaújváros
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P - 15
NT-proBNP meghatározás jelentősége krónikus szívelégtelenségben
Istenesné Rózsai Ágnes, Varga Lászlóné, Kőszegi Tamás, Miseta Attila
Pécsi Tudományegyetem KK Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs

P - 16
Lipémia interferencia és a lipidmentesítés okozta eltérések detektálása Abbott Architect 
kémiai automatán
Baumgartnerné Lázár Adél, Egriné Földi Anikó
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Központi Laboratórium, Budapest

P - 17
A mért és számított ozmolalitás kapcsolata alkoholt fogyasztott betegek esetében
Balogh Margit1, Farkas Ábel2, Siska Andrea1, Földesi Imre1

1Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, KK, Laboratóriumi Medicina Intézet, 2TTIK Alkalmazott és Környezeti 
Kémiai Tanszék, Szeged

P - 18
Az elmúlt 10 év hemoglobin „ELFO”-s tapasztalatai 
Gerdei Zsuzsanna, Dobos Ágnes, Kiss Gabriella, Tőkés-Füzesi Margit, Miseta Attila
PTE Klinikai Központ, Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs

P - 19
Tapasztalatok kémiai automatán végzett szérum cink vizsgálat bevezetése során
Baksa Márta, Kuti Józsefné, Molnár-Világos Györgyi, Szőgyi Ferencné, Kocsis Ibolya
Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet Központi Laboratórium Pest

P - 20
Dializált betegek kardiovaszkularis betegségeinek összefüggése egyes csontanyagcsere 
biomarkerekkel
Vellák Eszter, Némethné Balogh Dóra, Mácsai Emília, Kalmár Katalin
Csolnoky Ferenc Kórház, Központi Laboratórium, Veszprém

P - 21 
ACS laboratóriumi diagnózisa Vidas ultrasensitív Troponin I-vel és Cobas hs Troponin T-vel 
Zabolai Edit1, Palócz Krisztina1, Bekő Gabriella1

Uzsoki Utcai Kórház, Központi Laboratórium1, Budapest
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P - 22
Tegyünk többet az egészségünkért avagy a szűrővizsgálatok minőségbiztosításának 
jelentősége
Krajnyák Marianna1, Kulcsné Borka Angéla1, Zsarnainé Gáthi Katalin1, Gilányi Ibolya1, Fodor Bertalan1,2

1Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház,
Laboratóriumi Medicina Osztály, 2Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar, Miskolc

P - 23
QuantiFERON®-CMV teszt – A cytomegalovirus ellenes celluláris immunitás szintjének 
mérési lehetősége vesetranszplantációt követően 
Őzse Mónika1, Wagner László1, Sárváry Enikő1, Máthé Zoltán1, Varga Marina1

1Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest

P - 24
Álpozitív hemokultúra eredmények: a mintavétel buktatói
Urbánné Szarvák Erika, Rácz Zoltán, Wolfárt Krisztina, Seres Erika
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Központi Klinikai Laboratórium, Mikrobiológia részleg, Kecskemét

P - 25
A kihívás évei: új mikrobiológia részleggel gazdagodott a laboratóriumunk
Rácz Zoltán, Urbánné Szarvák Erika, Wolfárt Krisztina, Szabó Attila Tamás, Seres Erika
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Központi Klinikai Laboratórium, Mikrobiológia részleg, Kecskemét

P - 26 
Transzplantációs vércsoportszerológiai kivizsgálás
Géresiné Kelemen Ildikó, Zsigmond Soós Ildikó
Országos Vérellátó Szolgálat, Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ, Vércsoportszerológiai 
Laboratórium, Budapest

P - 27
Cél-antigén negatív vérkészítmények biztosítása a Szegedi Régióban
Kurai Erzsébet, Tornyainé Vámos Iwona, Toldi József, Szekeres Veronika
Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérellátó Központ, Szeged

P - 28
ABO vércsoport meghatározás molekuláris genetikai módszerekkel
Suriné Gulyás Judit1, Varga Lívia2, Haluska Brigitta1, Tóth Csilla1, Csekő Zsó� a1, Jakab Judit2, Gazdag Éva2, 
Zsigmond-Soós Ildikó2, Bors András1, Meggyesi Nóra1, Nemes Nagy Zsuzsanna2, Mosonyiné Kőszegi 
Andrea3, Scheirich Gergely3, Nagy Sándor1-3, Andrikovics Hajnalka1

1Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz), Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium, Budapest; 2OVSz Közép-
magyarországi Regionális Vérellátó Központ, Vércsoportszerológiai Laboratórium, Budapest; 3Országos 
Vérellátó Szolgálat (OVSz), Donorkivizsgáló Laboratórium, Budapest.
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P-29
Okozhat-e fals negatív eredményt a széklet humán vér tartalma a Clostridium di�  cile 
antigén és toxin enzim immonoassay diagnosztikai módszerrel történő kimutatásánál?
Bálint-Nagy Dóra1, Érckövi Éva1, Jakab Gabriella2, Horváth Erzsébet1, Mihálovics István1

SYNLAB Hungary Kft., 1Kiskunhalasi Laboratóriuma, 2Székesfehérvári Laboratóriuma, Kiskunhalas, 
Székesfehérvár

P-30
A Streptococcus agalactiae fertőzöttség feltérképezése a várandós nők és az újszülöttek 
körében kórházunk ellátási területén
Jankovics Zoltán1, Jakab Gabriella2, Kovacsik Diána1, Peti Mihály Attila1

1Siófoki Kórház Rendelőintézet – Központi Laboratórium, 2SYNLAB Székesfehérvári Mikrobiológiai 
Laboratórium és Magánvérvételi Hely, Siófok, Székesfehérvár
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P - 1
21. századi laboratórium kialakítása és hatása a TAT-ra 
Linksch Lászlóné, Nagy Judit, Csillikné Holló Erzsébet, Márton Ágnes, Szoboszlay István
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Központi Laboratórium, Eger

Európai Uniós pályázat keretében lehetőséget kaptunk egy új, modern laboratórium megálmodásra, 
megvalósítására.
A tervrajzok � nomításával, a pályázati forrásból sikerült egy 21. századi egyterű, korszerűen felszerelt és 
kubaturálisan kialakított laboratóriumot kialakítani. 
Az alábbi célkitűzéseink voltak:
1. ergonómikus munka (logisztika racionalizálása, mintautak rövidítése és központi klíma)
2. költséghatékonyság javítása (kevesebb vérből több adat, környezetterhelés csökkentése)
3. leletátfordulási idő csökkentése (rutin és sürgős vizsgálatok TAT):

- csőposta
- munkaszervezés
- preanalitikai modul
- intergrált laborautomaták
- informatikai fejlesztések

4. a laboratórium üzembiztos működésének, minőségi indikátorainak javítása:
- szünetmentes áramellátás
- egyenletes vízminőség és
- helyettesítő háttérkapacitás biztosítása

5. új vizsgálatok bevezetésének lehetősége, a laboratórium vizsgálati palettájának és kapacitásának 
progresszivitási szintnek megfelelő kialakítása.
Eredményeinket mutatjuk be és elemezzük a TAT értékek esetleges megnyúlásának okait.

P - 2
Munkaszervezési folyamatok változásának hatása a laboratóriumi indikátorokra 
Paul Márta, Kellner Viola Zsuzsanna
Synlab Hungary Kft, Székesfehérvári Laboratórium, Székesfehérvár

Laboratóriumunk alapvető feladatának tartja a betegek igényeinek magas szintű kielégítését. Az 
orvosok megnövekedett vizsgálati igényét és a technikai fejlődés ütemét jól re� ektálja az ugrásszerű 
vizsgálatszám növekedés. A beteg várakozás rövidítése és a várakozási körülmények javítása 
érdekében laboratóriumunkban betegbehívó rendszert építettünk ki. Indikátor 1: Betegérkezés és 
vérvétel befejezése közti időszakot hasonlítottuk össze a betegbehívó rendszer előtti és utáni időszak 
adatainak értékelésével. A várakozási idők áthelyeződését és a sorban állás megszűnését � gyelhetjük 
meg. Indikátor 2: Vizsgáltuk a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház által kért sürgős 
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vizsgálatok számának napi átlagát és a sürgősségi osztályok által kért vizsgálatok számát a teljes sürgős 
vizsgálatok tükrében. 2009 óta meg� gyelhető volt a sürgős kérések számának 21 %-os emelkedése, 
emiatt 2016-ban a sürgősségi laboratóriumban munkanapokon 15-17 óráig még egy dolgozó erősíti a 
műszakos munkát. Indikátor 3: A laboratóriumi TAT felmérése sürgősségi mintákon, a bevezetés előtti 
és a jelenlegi időszakban. A vizsgálat során � gyeltük a kórház általi feladásokat és a minták/kérőlapok 
laboratóriumba történő érkezését, a vizsgálatok technikai validálásának idejét, valamint az adatok LIR-
ből a HIR-be történő átadásának idejét. A vizsgálat ideje mindkét esetben 1 hetet ölel át. 
A betegbehívó rendszer bevezetésével a várakozási idők áthelyeződését és a sorban állás megszűnését 
� gyelhettük meg. Az sürgősségi laboratóriumi munka adatainak elemzésével megállapítható a TAT 
általunk is várt rövidülése.

P - 3
Haematológia fejlődése laboratóriumunkban
Múlt-Jelen-Jövő
Csontos Gyuláné, Simon Ágnes, Törökné Turóczi Erzsébet
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet, Központi Laboratórium, Szolnok

Az elmúlt években, laboratóriumunkban az automatizáció fejlődése a hematológia részlegen is pozitív 
változásokat eredményezett. 2015-ben egy CellDyn Sapphire Abbot automata került rutin diagnosztikai 
alkalmazásra a másik két hematológiai automata mellé. Azóta a CellDyn Sapphire Abbot készüléken 
mérjük a napi 6-800 db vérkép vizsgálat nagyrészét. Ügyeleti időben a Sapphire háttérműszerként 
funkcionál. 
A CellDyn Sapphire műszer egy 5 pardi� -es hematológiai automata, mely a régebbiekhez képest 
több paramétert jelenít meg, s más előnyei mellett retikulocyta arányt is mér. Ennek köszönhetően 
megrövidült a vérkép eredmények TAT ideje, s gyorsabb, illetve könnyebb az ún. problémás esetek 
feldolgozása, kiértékelése. 
A felhőképek elemzése egyszerűbb, érthetőbb lett, s megvalósult az EDTA-indukálta thrombocytopenia 
és a valós thrombocytopenia elkülönítése. Az ilyen esetek felismerése lecsökkentette a festett kenetek 
mikroszkópos leolvasásának számát, ezzel csökkentve az amúgy is alacsony számú szakorvosok, 
szakdolgozók leterheltségét. A valós, alacsony thrombocyta szám minél hamarabbi közlése 
különösen fontos lehet a sürgősségi ellátásban, de éppen ilyen nélkülözhetetlen az EDTA-indukálta 
thrombocytopenia közlése minden diagnoszta számára, ami elősegíti ezáltal a betegek szempontjából 
a felesleges therápiák alkalmazását. 
A korszerűbb automata lehetővé tette, hogy ritkábban előforduló betegségekre utaló jeleket is 
könnyebben észleljünk a vérkép paramétereket elemezve. Ilyen hematológiai kórkép például a 
thalassaemia. Ennek az örökletes betegségnek a kórlefolyás szempontjából több formája létezik. 
Előtérbe kerülhet terhesség során kialakuló, veleszületett magzati, újszülött kori elváltozások, 
betegségek kapcsán. Gyanúját bizonyos vérkép paraméterek felvethetik, megerősíthetik. A laborunkban 
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előfordult eseteket szeretnénk bemutatni néhány ebben a kórképben szenvedő beteg leletein keresztül. 
A CellDyn Sapphire Abbot automata monoklonális antitestekkel történő sejtfelszíni marker jelölésre 
is alkalmas. Tervezzük, hogy kórházunk onkológia, hematológia osztályaival együttműködve ezt a 
lehetőséget is alkalmazzuk a korszerű betegellátás érdekében.

P - 4
A HLA-B27 áramlási citometriás meghatározási lehetőségei
Fazekas Dóra Zita, Király Viktória Anna
Synlab Hungary Kft. Budapest Diagnosztikai Központ Immunológiai Laboratóriuma, Budapest

A Humán Leukocita Antigén B27 az I. osztályú hisztokompatibilitási komplexhez (MHC-I) tartozó 
glikoprotein, mely a 6. kromoszómán kódolódik. A humán leukocita antigének sejtfelszíni markerek, 
melyek az immunrendszert segítik az intracelluláris antigének felismerésében. A HLA-B27 gyulladásos 
választ triggerel, melynek pontos mechanizmusa még nem ismert. A pozitivitás önmagában még 
nem jelent betegséget, de számos szeronegatív gyulladásos reumatológiai betegségben jellemző, 
többek között a Bechterew-kórban. A HLA-B27 meghatározás gold standardja a molekuláris biológiai 
diagnosztika, amely azonban nehezen elérhető, és költséges. A meghatározás alternatívája az áramlási 
citométeres vizsgálat, mely 2016-ban került bevezetésre laboratóriumunkban. A módszer lehetővé teszi 
a kevésbé időigényes, azonban megbízható vizsgálatot. A mérések során a HLA-B27 antigén jelenlétét, 
illetve hiányát vizsgáljuk a leukocyták felszínen. Az áramlási citometriás meghatározást nehezíti, hogy 
a tesztekben használt � uorokróm festékkel jelölt HLA-B27 ellen termeltetett monoklonális antitestek 
keresztreagálnak a limfociták felszínén jelen lévő HLA-B7-tel, álpozitív, aspeci� kus jelölődést okozva. 
Laboratóriumunkban kétféle metodika áll rendelkezésre: az egyikben CD3 festődés alapján szelektáljuk 
a T-limfocitákat, majd azokon keressük a HLA-B27 pozitivitást. Ebben az esetben a keresztreagáló 
HLA-B7 antigének monoklonális antitesttel vannak elfedve. A másik módszerben oldalra es előre szórt 
fény alapján kapuzással választjuk ki a limfocitákat, majd a HLA-B27 és HLA-B7 felszíni antigéneket is 
megfestjük � uorokróm festékkel. Jelen munkánkban közel 110 beteg mintáját vizsgálatuk immunológiai 
betegség felmerülése kapcsán mindkét módszerrel. A módszerek előnyeit és hátrányait mérlegelve arra 
keressük a választ, hogy melyik metodikát válasszuk a napi rutin vizsgálatok során.

P - 5
Koagulométer váltás: D-Clot vs. Coag L 
Fehér Gyöngyi, Szabó Zsoltné 
Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonpro� t Kft, Laboratórium, Budapest

A poszter téma apropója a laboratóriumunkba 2017 januárjában kipróbálásra kihelyezett, a Diagon 
Kft. által gyártott CoagL automata volt. Ezt megelőzően a koagulációs vizsgálatok kivitelezéséhez 
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a D-Clot automa koagulométert használtuk. Az új készülék kipróbálása során Dia-PT reagenssel 
összehasonlító prothrombin méréseket is végeztünk, valamint elemeztük a két készülék hardveres és 
szoftveres jellemzőit, amely tulajdonságokat az „előny” – „hátrány” csoportokba sorolva az értékeléshez 
használtuk fel. Az értékelés alapjául szolgáló paraméterek a következők voltak: a készülék működési 
elve, mérőhelyek száma, mérési hullámhossz és választható mérési módszerek, „walkaway” kapacitás, 
teljesítmény, különböző reagens- és mintatartók kezelése, reagens tér hőmérséklete, a hosszabb 
reagens stabilitási idő biztosítása, reagens holttérfogat csökkentése, interferenciák és mérési 
hibák kiszűrésére használt technikai és szoftveres megoldások, bárkódos biztonsági megoldások a 
minta és reagens csere kiküszöbölésére, ismétlési és hígítási paraméterek beállításának lehetősége 
autovalidáláshoz, a program kezelhetősége, a menü és funkció gombok áttekinthető elrendezése, 
eredmények ellenőrzése, visszakeresése és tárolása.Összegezve a Coag L coagulométer kipróbálása 
során tapasztalatunk szerint a program könnyen kezelhető, felhasználóbarát, a menürendszer jól 
áttekinthető, gyors, megbízható, ezáltal megkönnyíti a napi munkát. A bárkódrendszer biztosítja a 
durva hibák lehetőségének csökkentését. Az összehasonlító vizsgálatok eredménye jó egyezést mutat. 
Mindezek után azt mondhatjuk, hogy a kihelyezést követően a készüléket pár hét elteltével a rutin 
munkába bevonva biztonságosan használni tudjuk. 

P - 6
A thrombocyta aggregációt jelző � ag megbízhatóságának ellenőrzése minőségi indikátor 
segítségével
Horváth Bianka, Gazsi Renáta, Schrobár Ágnes, Szlatinszki Nóra, Barna T. Katalin
SYNLAB Dunaújvárosi Laboratórium, Dunaújváros

Alacsony thrombocytaszám mellett többek között gondolni kell a pszeudothrombocytopenia jelenlétére. 
EDTA-val alvadásgátolt mintában a thrombocyták összecsapzódhatnak és az automata tévesen 
alacsonyabb értéket számol a valós értéknél. Ebben az esetben a perifériás vérkenet értékelésével, vagy 
citrátos mintából mért thrombocytaszám révén igazoltuk a thrombocyta aggregátumok jelenlétét. 
A szabad zsírsavak megjelenését a technikai validálás során az automata által kiadott felhőkép igazolta. 
Célunk volt felmérni, hogy mennyire megbízhatóan jelzi az automata az aggregáció meglétét/ hiányát 
a kenet kihúzás és a mikroszkópos vizsgálatszám csökkentése érdekében. Munkacsoportunk indikátor 
segítségével vizsgálta a <100 G/L thrombocytaszámú eseteket, valamint a >100 G/L thrombocytaszám 
esetén azokat a mintákat, amelyeknél jelezte az automata az aggregátumra utaló � ag-et. 
A vérképelemzés 360 darab EDTA-val alvadásgátolt mintánál történt, ADVIA haematológiai automatával. 
Aggregációra utaló � ag és zavaró tényező (szabad zsírsav) hiányában feltételeztük, hogy a kenetben 
sincs aggregátum. 146 esetből (40,5 %) 6 alkalommal (1,7 %) ez nem igazolódott (álnegativitás). 
Aggregációra utaló � ag megjelenésekor, zavaró tényező hiányában az volt a feltételezésünk, hogy a 
kenetben látható aggregátum. 98 esetből (27,2 %) 8-szor (2,2 %) ez nem igazolódott (álpozitivitás). 
Aggregációra utaló � ag és zavaró tényező együttes jelenlétében az volt a feltételezésünk, hogy a 
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kenetben is van aggregátum. 110 esetből (30,6 %) 100-szor (27,8 %) ez nem igazolódott (álpozitivitás). 
Ebben az esetben megállapítottuk, hogy nem megbízhatóan jelzi a � ag-et az automata, tehát nem lehet 
eldönteni kenetnézés és/vagy citrátos minta mérése nélkül, hogy valóban tartalmaz-e aggregátumot a 
minta. 

P - 7 
Advia 2120, valamint XN-1000 hematológiai automatával mért vérkép paraméterek 
összehasonlító elemzése
Magyar Angelika1, Boros Paula2, Fehér Adrienne2

1Szent Rókus Kórház, Központi Laboratórium, 2Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, 
Központi Laboratórium, Budapest

Bevezető
A Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet Központi Laboratóriumában a rutin vérkép 
mérés Advia 2120 hematológiai automatával történt. 2017 év eleje óta a rutin vérkép vizsgálatokat 
Sysmex XN-1000 automatával végezzük. Poszterünk a két készülékkel mért paraméterek összehasonlító 
elemzését mutatja be.
Az elemzés során 50 vérképet mértünk le mind a két rendszeren. A vérképek általános belgyógyászati 
osztályokról származtak, válogatás nélkül érkeztek és kerültek feldolgozásra.
Az Advia 2120 automatával a fehérvérsejt elemzése optikai elven történik, de a fehérvérsejtek 
di� erenciálásához mielo-peroxidáz festést is alkalmaz. 
Sysmex XN-1000 automata félvezető lézerrel kombinált áramlási citometria elven működik.
A vizsgálat során a két készüléken mért fehérvérsejt a vörösvértest, és thrombocytaszám, illetve 
hemoglobinszintek szorosan összefüggtek egymással. 
A fehérvérsejt-altípusok esetén a monocytáknál volt a két gép között eltérés. Az Advia 2120 automatával 
mért monocyta és LUC sejtszám összege viszont korrelál a Sysmex automatán mért monocytaszámmal, 
ami arra utal, hogy az Advián mért LUC-sejteket az XN-1000 automata a monocyták közé sorolja.
A Sysmex XN-1000 és az Advia 2120 készülék által mért hematológiai paraméterek egymással 
összevethetők, a betegek után követése során (a LUC sejtek és a monociták kivételével) a két készülék 
által mért eredmények kölcsönösen felhasználhatók.
Figyelemfelhívás
Hasonló készülékek cseréje esetén óvatossággal szükséges értékelni a minőségi vérképet, illetve 
szükséges lehet a perifériás kenet készítése, értékelése.
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P - 8
Immunturbidimetriás immunglobulin G, -A, -M, és -E fehérje meghatározási módszerek 
applikációja során végzett módszer-veri� kációs vizsgálataink eredményei
Natkó Noémi, Sándor József
Jósa András Egyetemi Oktatókórház, Központi Laboratórium, Nyíregyháza

A laboratóriumunkban rutin vizsgálatként végzett immunturbidimetriás (Beckman Coulter reagens és 
kalibrátor /Siemens ADVIA2400 analizátor) immunglobulin (Ig) G, -A, -M valamint a kemilumineszcens 
módszerű (Siemes/Centaur XP) IgE meghatározások alternatívájaként megvizsgáltuk a DiaSys 
Diagnostic Systems GmbH által gyártott immunturbidimetriás reagensek és ehhez tartozó kalibrátor/
kontroll készítmények alkalmazhatóságát. A tesztek adaptációját ADVIA2400 kémiai analizátoron, a 
DiaSys által forgalmazott – ERM-DA470k/IFCC (IgG/A/M) illetve IRP 75/502 (IgE) referencia anyagokra 
visszavezethető – kalibrátorokat használva oldottuk meg. Az analitikai teljesítményt a “Clinical 
Laboratory and Standards Institute” ajánlásai szerint értékeltük. A pontossági („Precision”) vizsgálatunk 
eredményei megfeleltek a gyártó által közölt kritériumoknak - varációs koe�  ciensek: CVIgG/A/M ≤2%, 
CVIgE <4%. A kontroll készítmények mérésével értékelt valódiság (“Trueness”) elfogadhatónak 
bizonyult: DiaSys kétszintű kontrollal az IgG/A/M/E módszerek torzítása ± 5% közötti, míg a Beckman 
Coulter ITA három szintű kontrollal az IgG és IgA torzítás: ±10%-on belüli, az IgM +15% alatti volt. 
A gyártó által közölt detektálási határ (LOD) értékek veri� kációja alkalmával egyedül az IgG-re vonatkozó 
0,01 g/L határérték nem bizonyult helytállónak. A betegminták felhasználásával végzett összehasonlító 
IgG/A/M mérések eredményei (n=35-41) a jelenlegi rutin módszereinkkel jó egyezést mutattak. 
A “DiaSys=a*Beckman + b(g/L)” regressziós egyenletek “a / b / korrelációs koe�  ciens (r)” sorrendben 
IgG: 1,017/-0,34/0,995; IgA: 0,963/-0,08/0,998; IgM: 1,142/0,00/0,999. Az IgE (IU/mL) értékpárok 
(n=33) regressziós egyenlete szoros korreláció mellet (r=0,997) mintegy -10%-os arányos eltérést 
mutat: DiaSys=0,903*Siemens -5,08. A módszerek összhangját az értékek diagnosztikai minősítése 
alapján vizsgálva az eltérő minősítésű esetek arányát az IgG esetén 2,5%-nak míg a többi paraméternél 
11-15% közötti hányadnak találtuk. IgG/A/M diagnosztikai minősítésekben mutatkozó különbségek a 
regressziós viszonyok alapján jól értelmezhetők, ugyanis a módszerek referencia tartományai azonosak. 
Az IgE mérés esetében a DiaSys módszer alacsonyabb koncentráció értékei ellenére – a jelentősen 
alacsonyabb felső referencia határnak tulajdoníthatóan – kisebb volt a normál minősítésű esetek 
hányada a saját módszerünkhöz képest. Eredményeink alapján a megvizsgált teszteket és az azokhoz 
rendszeresített kontroll- és kalibrátor készítményeket rutin használatra alkalmasnak találtuk.



66 A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK  XV. NAGYGYŰLÉSE

POSZTER ABSZTRAKTOK

P - 9
Rhabdomyolysis – külső tényező vagy genetikai eltérés?
Sashalminé Altmann Ágnes, Sipos Laura, Hudákné Dobi Adrienn, Kellner Viola
Synlab Székesfehérvári Laboratórium, Székesfehérvár

A rhabdomyolisis egy olyan akutan kialakuló vázizom sérülés, amelynek során a vázizom sejtjeinek 
biokémiai komponensei bekerülnek a szisztémás keringésbe. Klinikai tünetei az izomfájdalom, lokális 
ödéma, általános gyengeség, fáradtság, hányinger, láz, hányás, oliguria, myoglobinuria, de esetenként 
delírium is előfordulhat. 
Kiváltó tényezőit 2 csoportba sorolhatjuk: 1. külső tényezők (drogok, toxinok, anaestheticumok, extrém 
� zikai aktivitás, etanol intoxikáció, fertőzések, septicaemia, stb.), 2. genetikai okok (metabolikus 
zavarok, myopathiak, mitochondrium eredetű defektusok, izomdysthrophiak, intramuscularis kalcium 
(Ca) csatornák (RyR1) mutációja).
Valamely kiváltó tényező hatására sérülést szenved a sarcolemma és/vagy a különböző ionpumpák. 
A megnövekedett intracelluláris Ca koncentráció fokozza a Ca-dependens proteáz és foszfolipáz 
aktivációját, ezt követően sérülnek a myo� brillumok, a cytoskeleton, membrán-proteinek, ezáltal 
egyes metabolitok és intracelluláris elektrolitok (kálium (K), foszfát, karbamid) koncentrációja valamint 
néhány enzim aktivitása is emelkedik a szérumban (kreatin-kináz (CK), laktát-dehidrogenáz (LDH), 
aszpartát-aminotranszferáz (ASAT), alanin-aminotranszferáz (ALAT)). Így a rhabdomyolisis mint 
klinikai kórkép igazolásában a labordiagnosztika szerepe kiemelkedő.
Laboratóriumunkban napi átlag 400-500 CK meghatározás történik Beckman Coulter AU 5800 típusú 
kémiai automatán. 2017 februárjában egy 17 éves � ú szérumában extrém magas CK aktivitást mértünk 
> 135.000 U/L, ASAT: 1610 U/L, ALAT: 337 U/L, LDH: 4343 U/L, Ca: 2.36 mmol/L, karbamid: 5,1 mmol/L, 
kreatinin: 78 µmol/L, K: 4.0 mmol/L, Na (nátrium): 137 mmol/L. A páciens vizelete sörbarna színű volt. 
A kezelőorvos a klinikai tünetek és a laboratóriumi eredmények alapján rhabdomyolisist diagnosztizált. 
A kiváltó tényező testnevelés órán elvégzett 100 db mélyguggolás volt. A beteg egyhetes kórházi 
bennfekvése során, illetve az azt követően végzett kontroll laboratóriumi vizsgálatok eredményeit 
elemeztük. Távozáskor mért kontroll eredményei CK: 727 U/L, ASAT: 57 U/L, ALAT: 138 U/L, LDH: 340 
U/L, karbamid: 4,1 mmol/L, kreatinin: 76 µmol/L, K: 4,4 mmol/L, Na: 139 mmol/L. Ezzel párhuzamosan 
további három önkéntes páciens fokozottabb � zikai aktivitását követő ugyanazon laboratóriumi 
paramétereit is vizsgáltuk. Jelentős különbségeket tapasztaltunk a különböző páciensek laboratóriumi 
értékeiben, és azok kinetikájában, mely alapján az extrém magas CK értékkel rendelkező � ú esetében 
felmerült egy esetleges genetikai vagy neurológiai eltérés lehetősége. A szülőkkel és a kezelőorvossal 
történt konzultációt követően a páciens további kivizsgálása tervezett (izom biopsia, neurológiai 
kivizsgálás, mutációk vizsgálata) az egyéb lehetséges kiváltó okok kiderítésére. Ezek eredményéről a 
későbbiekben lesz lehetőségünk beszámolni.
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P - 10
Myeloma multiplex-ben szenvedő betegek immunhematológiai változásai Darzalex kezelés 
során
Sőrés Judit, Sarka Krisztina
Debreceni Regionális Vérellátó Központ, Debrecen

Új terápiás gyógyszer jelent meg a myeloma multiplex-es betegek kezelésében, melynek neve
Darzalex. A myeloma multiplex egy csontozat károsodásához és veseelégtelenséghez vezető, 
alapvetően gyógyíthatatlan, plazmasejteket érintő daganatos megbetegedés. A Darzalex hatóanyaga 
a daratumumab, ami egy monoklonális antitest, mely hozzákötődik a daganatos sejtek felszínén 
lévő CD38 fehérjéhez. Ezzel aktiválja a szervezet immunrendszerét, mely elősegítheti a kóros sejteket 
elpusztítását. Mivel a myeloma multiplex-ben szenvedő betegek vérképzése csökkent, így a kezelés 
része a vörösvérsejt transzfúzió. Intézményünk ellátja a körzetünkben lévő ezen betegek vérigényét, 
így betekintést nyerhetünk az immunhematológiai státuszukba. Jelen poszterben a hozzánk beérkező 
betegek vérmintáinak vizsgálatával foglalkozunk, a részünkre közölt információk és az általunk 
kimutatott eredmények összefüggésében. Tudomásunk szerint a közelmúltban 5 beteg részesült 
Darzalex kezelésben, akiknek vércsoport meghatározás mellett oszlopagglutinációs módszerrel, 
enzimes és Liss-Coombs-os közegben indirekt Coombs technikával ellenanyagszűrést, valamint 
direkt Coombs vizsgálatot végzünk a laboratóriumi keresztpróbát megelőzően. Ezen betegeknél 
minden indirekt Coombs technikával végzett vizsgálat (ellenanyagszűrés, azonosítás, laboratóriumi 
keresztpróba) pozitív eredményt mutat. Az ellenanyag azonosítás során az antitest hasonló mintázatban 
reagál, +, ++ erősséggel minden panelsejttel minden Darzalexel kezelt betegnél. A jelenség oka, hogy 
a vörösvértestek felszínén is jelen van a CD38 nevű fehérje, amihez kötődik a daratumumab és ezt az 
antigén-antitest kötődést láthatjuk a mintázatban az indirekt Coombs technikával végzett vizsgálat 
során. Mivel a betegek laboratóriumi keresztpróbája sem negatív, így egy esetleges valódi pozitivitást is 
elfedhet. Emiatt az ilyen betegek esetében Rh fenotípus és Kell antigén azonos vérrel, fokozott � gyelem 
mellett javasolt a transzfúzió. Egyéb vörösvérsejt antigének meghatározása is javasolt lehetőleg még a 
Darzalex kezelés előtt. Fontos a kezelő intézmény és a vérellátó szoros együttműködése ezen betegek 
kezelésében, mert így nagyobb biztonsággal transzfundálható a beteg és monitorozható a gyógyszer 
megjelenése, valamint esetleges eltűnése a beteg szérumából, ami további tapasztalatok gyűjtését is 
elősegítheti.

P - 11
Autoimmun Hepatitis (AIH) és Primer Biliáris Colangitis (PBC) di� erenciáldiagnosztikája két 
beteg eredményeinek összehasonlításával
Nikodémusz Enikő, Jost Krisztina, Földesi Imre
Szegedi Tudományegyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Szeged
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A májbetegek száma, a májbetegséggel összefüggő halálozás, valamint az autoimmun betegségek 
pervalenciája világszerte nő. A máj betegségei gyakran nem, vagy csak enyhe panaszt okoznak, 
ezért a betegség számos esetben véletlenszerűen derül ki. Az autoimmun folyamatok által okozott 
májkárosodás rendszerint igen súlyos, kezelés nélkül halálhoz vezethet. Az autoimmun májbetegségek 
három fő csoportra oszthatók: autoimmun hepatitisek (AIH), primer biliáris cholangitis/cirrhosis (PBC) 
és primer sclerotizáló cholangitis (PSC). Az első két megbetegedés elsősorban a nőket érinti, a harmadik 
ezzel szemben leginkább a fér� akra jellemző megbetegedés. 
Laboratóriumunkban az autoimmun májbetegségek diagnosztikája a klinikai kémiai vizsgálatok 
mellett ELISA és immunoblot eljárással kivitelezett autoantitest vizsgálatokkal történik, amely 
immun� uoreszcens vizsgálatokkal kiegészítve az autoimmun májbetegségek kivizsgálását egyre 
könnyebbé teszi. Az egyes kórképekhez változatos antitest pro� lok tartoznak. A leggyakrabban végzett 
antitest vizsgálatok: AMA-M2 típusú mitokondrium elleni antitest, Sp100, gp 210, LKM1 (máj-vese-
mikroszóma) és LC1 (máj citoszol) elleni antitestek, SLA/LP (szolubilis máj/máj-pancreas) antitestek, 
valamint simaizom elleni antitestek (SMA és F-aktin), ritkábban dsDNA (duplaszálú DNS) és neutrophil 
elleni antitest (ANCA). 
Jelen munkánkban két beteg laboratóriumi eredményeinek összehasonlításával szeretnénk bemutatni 
az AIH (52 éves nőbeteg) és PBC (41 éves nőbeteg) közötti különbséget. 
Az autoimmun betegségek véglegesen nem gyógyíthatók, de az autoimmun diagnosztika fejlődése, 
új, kiemelkedő di� erenciál diagnosztikus értékű antitestek rutinszerű vizsgálata lehetővé teszi az 
autoimmun májbetegségek jobb megismerését, di� erenciálását, a korai diagnózis felállítását, aminek 
döntő hatása lehet a betegség kimenetelére, a kezelési lehetőségekre, ezáltal a beteg életkilátásaira is. 
Számos esetben a megfelelően kiválasztott autoantitestek vizsgálatával elkerülhetővé válik az invazív 
biopsziás eljárás. Mindez azonban akkor működik igazán hatékonyan, ha a beteg minél hamarabb 
egy jól felkészült belgyógyász és/vagy immunológus látóterébe kerül. A vizsgálatok ugyanis igen 
költségesek, a koncepció nélküli vizsgálatrendelések jelentős költségterheket róhatnak a laboratóriumra 
és megnövelhetik a leletátfordulási idejüket.

P - 12
A b-hidroxi-butirát szerepe és meghatározása diebeteses ketoacidózisban
Kiss Anita1, Siska Andrea1, Maróti Ágnes2, Földesi Imre1

SZTE ÁOK KK, 1Laboratóriumi Medicina Intézet, 2Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi 
Központ, Szeged

Az elsősorban � atal korosztályban előforduló és főleg az 1-es típusú diabetes mellitusban jelentkező 
diabeteses ketoacidózis (DKA) komoly veszélyt jelent a beteg életére, ezért a kialakulásának minél 
korábbi felismeréséhez, a tényleges diagnózishoz és a terápia követéséhez megbízható biomarkerre 
van szükség. A nemzetközi útmutatók a DKA esetében a vizeletben és vérben megjelenő ketontestek 
(acetoacetát, AcAc és aceton) szemikvantitatív kimutatására alkalmazott tabletta és tesztcsík (pl. 
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Acetest®, Ketostix®, Bayer) helyett a valójában nem keton b-hidroxi-butirát (BHB) enzimatikus, 
kvantitatív meghatározását ajánlják. Egyrészt, mert a BHB súlyos ketoacidózisban gyorsan a ketontestek 
fő komponensévé válik a vérben (AcAc-BHB átalakulás), másrészt az említett szemikvantitatív tesztek 
a ketocsoport nitroprusszid-Na-mal alkotott, színes terméket képező klasszikus kémiai reakcióján 
alapulnak. Ezt a reakciót csak az AcAc és az aceton adják, a BHB viszont nem. Az acetoacetátból a májban 
enzimatikus reakcióval BHB, illetve spontán dekarboxileződéssel aceton keletkezik. A DKA kezdeti 
fázisában leginkább a BHB van jelen a vérben, az AcAc és az aceton viszont csak kis koncentrációban 
mutatható ki a vérből és a vizeletből (a vér BHB: AcAc aránya akár 12:1 is lehet). Mindez fals negatív 
eredményt okozhat a nitroprusszid-Na tartalmú tesztekkel. 
Jelenleg kísérleti jelleggel, szűk beküldői réteg számára elérhető Intézetünkben plazma BHB 
meghatározás. A mérést a DiaSys cég reagensével végezzük Roche Modular P800 kémiai automatával. 
Vizsgálataink során a Gyermekgyógyászati Klinikával közösen végeztünk párhuzamos méréseket a 
klinika intenzív osztályára került 4 DKA-os beteg esetében: a Gyermekklinikán artériás pH meghatározás, 
a laboratóriumban pedig plazma BHB és glükóz mérés történt. A méréseket az akutan kialakult DKA 
rendezéséig folytattuk. Továbbá 2016 novembere és 2017 áprilisa között 20 olyan ambuláns beteg 
plazma BHB és glükóz koncentrációját mértük meg, ahol ezt a klinikus indokoltnak találta.
Eredményeink alapján elmondható, hogy a BHB meghatározás jelentős segítséget nyújt a klinikusnak 
egyrészt annak eldöntésében, hogy fennáll-e a DKA veszélye, másrészt a már kialakult DKA esetében a 
beteg megfelelően reagál-e az alkalmazott terápiára. A b-hidroxi-butirát meghatározás széles körben 
történő bevezetését a nemzetközi szakirodalom ajánlása mellett az is indokolja, hogy jelenleg még 
mindig nem megoldott minden betegágy melletti vérgáz készülék laboratórium általi felügyelete és 
rendszeres kontrollja. Ezért sem meglepő, ha a kezelőorvos a maximális betegbiztonság érdekében 
szívesen támaszkodik a gyors, de tájékoztató jellegű pH eredmény mellett a pontos, megbízható, 
diagnosztikai laboratóriumban végzett BHB mérésre is.

P - 13
A vesepótló terápiában részesülő betegek kardiovaszkuláris szövődményeinek vizsgálata a 
HbA1c és a vércukor szintek függvényében
Némethné Balogh Dóra, Vellák Eszter, Mácsai Emília, Kalmár Katalin
Csolnoky Ferenc Kórház, Központi Laboratórium, Veszprém

Bevezetés: A krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegeknél bekövetkező halálesetek hátterében 
gyakran kardiovaszkuláris betegség (CVD) áll, egyre nagyobb ebben a populációban a diabéteszes betegek 
aránya. A pontos összefüggés a szénhidrát anyagcserét jellemző HbA1c, a vércukor szintek változása, 
és a dializált betegek kardiális mortalitása között nem minden részletében ismert. Célunk a vesepótló 
terápiában részesülő betegek kardiovaszkuláris szövődményeinek HbA1c-vel, és vércukor-szint értékekkel 
való összefüggésének retrospektív vizsgálata volt. Betegek és módszerek: A vizsgálat során a 2016-os évben 
dialízis programban minimum 9 hónapig lévő betegek kerültek beválasztásra, a tumoros pácienseket 
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kizártuk. Így 113 dializált beteget vizsgáltunk, közülük 13 peritonealisan dializált (PD; életkor: 60±15 év; 10 
fér� , 3 nő) és 49 hemodializált (HD; életkor: 65±16 év; 22 fér� , 27 nő) diabetesben nem szenvedő, valamint 
10 peritonealisan dializált (PD; életkor: 71±11 év; 6 fér� , 4 nő) és 41 hemodializált (HD; életkor: 65±15 év; 
27 fér� , 14 nő) diabeteses beteg volt. Meghatároztuk a havonkénti rutin során a betegek vércukor szintjeit 
(Olympus AU680, hexokináz módszer), valamint diabetesben szenvedők esetében 3 havonta a HbA1c-t 
(Variant II Turbo, HPLC). A CVD-t az elektronikus dokumentáció áttekintésével mértük fel, az alapján, hogy 
volt-e diagnosztizált makroangiopátiája a betegeknek. Eredmények: A diabetes mellitusban szenvedő (DM) 
HD (r=0,83; p<0,0001) és PD (r=0,76; p=0,0016) esetében is pozitív korrelációt találtunk a vércukor szintek 
és a HbA1c között, ez a kapcsolat a HD-ben bizonyult erősebbnek. A HD-DM csoportban CVD-vel a vércukor 
értékek szórása pozitív összefüggést mutatott (r=0,39; p=0,01), míg a vércukor szinteknél ez a kapcsolat 
csak tendencia szerű volt (r=0,27; p=0,08). A PD-DM csoportban ilyen összefüggés nem mutatkozott. 
Egyik csoportban sem találtunk kapcsolatot a HbA1c, és annak szórása, valamint a CVD előfordulása között. 
Következtetés: Eredményeink azt sugallják, hogy önmagában a vércukor értékek labilitásának is szerepe 
lehet a CVD kialakulásában és progressziójában. A hemodializáltakban észlelt korrelációjuk a hipoglikémia 
elkerülésére való törekvés indokoltságát támasztja alá. Érdekes, hogy ez az összefüggés a PD-ben nem volt 
kimutatható, melynek feltételezhető oka a PD-oldatokból felszívódó glukóz vércukorszintet befolyásoló 
hatása lehet. Ebben a betegcsoportban rutin szerint éhgyomorra történik a vérvétel, mely kevésbé tükrözi 
a napközbeni random értékeket. Adataink alapján a HbA1c dializált betegekben nem korrelál erősebben a 
CVD-vel a vércukor értékekhez képest. 

P - 14
Diabétesz mellituszban szenvedő betegek életminőségének vizsgálata laboratóriumi 
paraméterek tükrében
Schrobár Ágnes, Horváth Bianka, Barna T. Katalin, Kegyes Lászlóné, Szlatinszki Nóra
SYNLAB Dunaújvárosi Laboratórium, Dunaújváros

A diabétesz mellitusz a 21. század egyik legjelentősebb népegészségügyi problémája. Az idült 
anyagcsere rendellenesség középpontjában a szénhidrát metabolizmus zavara áll, de érinti a fehérje-és 
zsíranyagcserét is. A tanulmány célja a cukorbetegek életminőségének (Diabetes Quality of life=DQOL) 
felmérése és a laboratóriumi paraméterek közötti összefüggések vizsgálata.
Szerzők kvantitatív keresztmetszeti prospektív vizsgálatot folytattak az elmúlt másfél évben. 
A kutatásban 250 diabétesz mellituszban szenvedő beteg vett részt. A páciensek életminőségének 
felmérésére 60 kérdésből álló DQOL kérdőívet használtak. A vizsgálat során többek között kíváncsiak 
voltak a betegek demográ� ai adataira, napi � zikai aktivitásukra, betegséggel kapcsolatos tüneteikre, 
a vércukor önellenőrzés módjára és gyakoriságára, a gyógykezelésre, valamint az egészségügyi 
személyzet és beteg közti kommunikációra. 
A vizsgálatba bevont populációnál � gyelték a fehérje-, szénhidrát-, és zsíranyagcserével kapcsolatos 
laboratóriumi paraméterek alakulását.
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A munkacsoport az eredmények értékelése során a DQOL összpontszámait elemezte SPSS 22 statisztikai 
program segítségével. A vizsgált populáció átlagosan 112 ±25 számértékkel rendelkezett, amely 
mérsékelt életminőséget jelent. 
A fér�  betegek körében szigni� kánsan magasabb volt a DQOL pontszám, mint a nőknél (p=0,034). 
A nem inzulinnal kezelt 2-es típusú cukorbetegek (p=0,045), valamint a ≤ 7,0% HbA1c értékkel 
(p=0,023) rendelkező páciensek szigni� kánsan jobb DQOL pontszámot értek el. A vizsgálatba bevont 
betegek közül 69% rendelkezett diabétesszel összefüggésbe hozható szövődménnyel, 65%-uk 
hipertóniás volt, 50%-uknál zsíranyagcsere zavar igazolódott. A nők életminősége rosszabb volt, mint 
fér�  társaiké, melynek oka a betegséggel járó szorongás és depresszió magasabb fokú jelenléte. Szerzők 
megállapítják, hogy a vizsgált populáció jobb életminőségének eléréséhez – legalább 200 számérték 
– nélkülözhetetlen a laboratóriumi paraméterek széleskörű vizsgálata, az eredményekkel összefüggő 
szoros konzultáció a beteg, a beküldő orvos és a laboratórium szakemberei között.

P - 15
NT-proBNP meghatározás jelentősége krónikus szívelégtelenségben
Istenesné Rózsai Ágnes, Varga Lászlóné, Kőszegi Tamás, Miseta Attila
Pécsi Tudományegyetem KK Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs

Bevezetés: A nátriuretikus peptidek jól alkalmazhatók a kardiovaszkuláris rendszer működésének 
ellenőrzésére. Eddig az alábbi nátriuretikus peptideket írták le: ANP-pitvari nátriuretikus peptid (a 
pitvarok szívizomsejtjeiben), BNP-B nátriuretikus peptid (agyban és a kamrák szívizomsejtjeiben), 
CNP-C típusú nátriuretikus peptid (erekben, szívizomsejtekben). Az ANP és a BNP a szervezet folyadék- 
és elektrolit háztartásának egyensúlyát szabályozzák. A 108 aminosavból álló elő hormont, a proBNP-t 
főként a kamrák választják ki. A kiválasztási folyamat során a proBNP két részre hasad, a � ziológiailag 
aktív BNP-re és az inaktív, de stabil NT-proBNP N-terminális fragmentumra. Balkamrai diszfunkcióban 
szenvedő betegeknél a BNP szérum- és plazmakoncentrációja valamint az NT-proBNP szintje is 
megemelkedik, az emelkedés mértéke arányos a kongesztív szívelégtelenség mértékével.
Anyag: Vizsgálataink alapjául a 2017. januártól májusig gyűjtött betegek mintái szolgáltak.
Módszer: „Szendvics módszer”; Elektrokemilumineszcens (ECL) immunoesszé (Roche Cobas e411).
Eredmények: A méréseink egyértelműen azt mutatják, hogy a balkamrai diszfunkcióban szenvedő 
betegeknél az NT-proBNP szérum koncentrációja megemelkedik. A magas szenzitivitásnak köszönhetően 
a teszt a szívelégtelenség korai szakaszában is hasznos információt ad. A referencia értékek nemtől és 
kortól függően változnak. A nőkben � ziológiásan magasabbak és az életkorral mindkét nemben az 
értékek nőnek.
Következtetés: Az N-terminális proB-típusú nátriuretikus peptid mérésének a pangásos szívelégtelenség 
súlyosságának megállapításában és a kezelés monitorozásában egyaránt jelentős szerepe van. Sajnos, a 
teszt kihasználtsága jelenleg még nem megfelelő annak diagnosztikai jelentőségéhez képest.



72 A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK  XV. NAGYGYŰLÉSE

POSZTER ABSZTRAKTOK

P - 16
Lipémia interferencia és a lipidmentesítés okozta eltérések detektálása Abbott Architect 
kémiai automatán
Baumgartnerné Lázár Adél, Egriné Földi Anikó
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Központi Laboratórium, Budapest

Bevezetés: A hemolízis után a lipémia a második leggyakoribb interferáló tényező, amivel a 
laboratóriumi munka során találkozhatunk. A lipémia interferencia, függetlenül a kiváltó októl 
(preanalitikai vagy pato� ziológiai) hibás laboratóriumi eredményekhez vezethet, ezért fontos a 
lipémia mértékének és hatásainak ismerte a laboratóriumban alkalmazott készülékeken. A lipémia 
detektálására legalkalmasabb a modern automaták által meghatározott lipémiás index használata.
Eszközök, módszerek: A lipémia interferencia vizsgálatokat Abott Architect c8000 készüléken 
végeztük a Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) EP07 útmutatásai alapján, Intralipid® 
felhasználásával, 24 paraméteren. Ezt követően valamennyi lipémiás mintából LipoClear® 
alkalmazásával eltávolítottuk az interferáló ágenst és visszamértük a vizsgált paramétereket. A kapott 
eredményeket mindkét esetben a gyártó által megadott ±10%-os eltérés, valamint az ACL (analytical 
change limit) és RCV (reference change value) értékek alapján elemeztük.
Eredmények: A három értékelési módszer között nem volt eltérés, mindhárom eljárással összesen 
7 vizsgálat esetében találtunk interferenciát: glukóz, LDH, GOT, GPT, összfehérje, totál és konjugált 
bilirubin. A lipidmentesítést követően a glukóz, LDH, GOT, GPT esetében a kiindulási értékkel azonos 
eredményt kaptunk, míg az összfehérje, totál és konjugált bilirubinnál az ACL szintjét meghaladó, de 
az RCV-t el nem érő értékeket tapasztaltunk. Ugyanakkor néhány paraméter tekintetében, amelyeket 
egyébként nem érintett a lipid interferecia a lipidmentesített mintánál a kiindulási értéknél alacsonyabb 
(CRP, CK-MB) illetve magasabb (foszfor, húgysav) eredményt kaptunk.
Megbeszélés: Lipémia interferencia következtében is előfordulhat klinikailag szigni� káns laboratóriumi 
hiba. Lipidmentesítéssel az eltérést korrigálni lehet, ugyanakkor az eljárást pontosan szabályozni kell, 
hogy mely paraméterek esetében adható ki a lipidmentesített mintából illetve milyen vizsgálatoknál 
kell a lipémiás mintából közölni az eredményt, hogy ezáltal ne idézzünk elő újabb analitikai hibát.

P - 17
A mért és számított ozmolalitás kapcsolata alkoholt fogyasztott betegek esetében
Balogh Margit1, Farkas Ábel2, Siska Andrea1, Földesi Imre1

1Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, KK, Laboratóriumi Medicina Intézet, 2TTIK Alkalmazott és Környezeti 
Kémiai Tanszék, Szeged

A nemzetközi protokollok által a sürgősségi vizsgálatok közé sorolt szérum ozmolalitás értékével 
lehet jellemezni a beteg elektrolit- és folyadékegyensúlyát, hidratált/dehidratált állapotát, sav-bázis 
egyensúlyát, a só- víz háztartásának hormonális szabályozását, hiperozmotikus állapotát stb. Az 
ozmolalitást a szérumban oldott részecskék mennyisége adja meg, de értéke független a részecske 
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méretétől és töltésétől. Értéke mérhető, illetve számítható (több képlet is található a szakirodalomban). 
A mért és számított adatok közötti számtani különbség az ozmoláris rés, amelynek emelkedését olyan 
ozmotikusan aktív anyagok okozzák, mint például az etanol, metanol, etilén-glikol, mannitol stb. 
Egy megfelelő hidratáltsági állapotban lévő beteg ozmoláris rés értéke és alkoholszintje között ezért 
egyenes arányosság feltételezhető.
Vizsgálataink során összehasonlítottuk az irodalomban található különböző számított ozmolalitás 
képlettel kapott ozmolalitást és a mért értékeket azoknál a betegeknél, akiknek a mintáját alkoholszint 
meghatározásra küldte a laboratóriumba az SZTE Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály. 2016. július és 
2017. április között összesen 62 minta ozmolalitását mértünk meg Wescor Vapro 5600 típusú készüléken, 
illetve számítottuk ki különböző képletekkel az ozmoláris rést. Megvizsgáltuk továbbá az ozmoláris rés 
és a szérum alkohol szint kapcsolatát egy mesterségesen elkészített mintasorozattal összehasonlítva.

P - 18
Az elmúlt 10 év hemoglobin „ELFO”-s tapasztalatai 
Gerdei Zsuzsanna, Dobos Ágnes, Kiss Gabriella, Tőkés-Füzesi Margit, Miseta Attila
PTE Klinikai Központ, Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs

A különböző hemoglobin elváltozás előfordulási gyakorisága etnikai és földrajzi különbségeket mutat, 
azonban a fokozott migráció és a populációk keveredése miatt kimutatásukra egyre több országban van 
igény, így hazánkban is. A kivizsgálás menete a következő laboratóriumunk által is használt algoritmus 
alapján történik: vérkép vizsgálat, retikulocita meghatározás, Mentzer-index számítás, perifériás 
vérkenet vizsgálat (May-Grünwald-Giemsa), Heinz-test kimutatása szupravitális festéssel, hemoglobin 
instabilitás kimutatására szolgáló tesztek (izopropanol-, hő stabilitás- teszt), hemoglobin elektroforézis. 
A kapilláris elektroforézis a � ziológiásan előforduló hemoglobinok (A, F, A2) mellett a fő hemoglobin 
variánsok (elsősorban S, D, C vagy E) detektálására, valamint relatív mennyiségi meghatározására 
alkalmas laboratóriumi módszer. Segítségével lehetővé válik a hemoglobinopátiák és talasszémiák 
kiszűrése. Laboratóriumunkban rutinszerűen 2007 óta 368 db beteg mintáját vizsgáltuk meg ezzel az 
eljárással. Vizsgálataink során arra jutottunk, hogy legnagyobb számban béta-talasszémia jellemzi a 
régiót. Kisebb számban előfordultak hemoglobin variánsok (pl. Hemoglobin Köln, Hemoglobin Lepore, 
delta-béta-talasszémia) és néhány ritka eset az ország más területéről.

P - 19
Tapasztalatok kémiai automatán végzett szérum cink vizsgálat bevezetése során
Baksa Márta, Kuti Józsefné, Molnár-Világos Györgyi, Szőgyi Ferencné, Kocsis Ibolya
Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet Központi Laboratórium, Budapest

Új reagens került bevezetésre szérum cink meghatározás céljából, amelynek előnye, hogy a minta nem 
igényel előzetes fehérjementesítést. A bevezetés során szerzett tapasztalatokat szeretnénk megosztani.
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Összehasonlítottuk a korábban alkalmazott, fehérjementesítéssel működő spektrofotometriás 
módszert (Randox Laboratories Ltd UK) a bevezetésre kerülő deproteinizáció nélküli spektrofotometriás 
módszerrel ( Sentinel Diagnostics Italy). A vizsgálatot Beckman Coulter AU 5800 kémiai automatán 
végeztük. A kalibráláshoz, kontrolláláshoz a reagens gyártó készítményeit alkalmaztuk. Az összemérés 
folyamán 50 szérum minta eredményeit dolgoztuk fel. 50 egészséges személytől származó szérum 
mintákból határoztuk meg az új módszer referencia tartományát. A két vizsgálati módszerrel kapott 
eredmények szorosan korreláltak (r=0,841, p<0,0001), Kétmintás párosított t-próba statisztikai 
elemzéssel a különbség szigni� káns. (P<0,05). A mért értékek eloszlása nem volt normál, a referencia 
tartományt a 2,5 – 97,5 percentilis közötti értékek szerint határoztuk meg. Ezek alapján az új módszerrel 
mért cink referencia tartománya 7,2 – 16,6 umol/L között van. (az előző 9,2-18,4 umol/L volt). 
Az eltérő referenciatartományokat � gyelembe kell venni azon betegek követése során, akiknél a korábbi 
értékeket más módszerrel határoztuk meg. Az általunk végzett veri� kálás eredményei megegyeztek 
a reagens gyártó által deklarált teljesítmény jellemzőivel, így a módszer sikeresen bevezetésre került 
laboratóriumunkban. 

P - 20
Dializált betegek kardiovaszkularis betegségeinek összefüggése egyes csontanyagcsere 
biomarkerekkel
Vellák Eszter, Némethné Balogh Dóra, Mácsai Emília, Kalmár Katalin
Csolnoky Ferenc Kórház, Központi Laboratórium, Veszprém

Bevezetés: A kardiovaszkularis megbetegedések (CVD) vezető haláloknak számítanak dializált betegek 
körében. Esetükben az átlagpopuláció rizikótényezői mellé a veseelégtelenség következtében számos 
non-tradícionális tényező járul: elektrolit eltérések, abnormális Ca, P, parathormon (PTH) és alkalikus 
foszfatáz (ALP) szint, sav-bázis egyensúlyzavarok, krónikus gyulladásos állapot, fertőzések. Célunk az 
egyes potenciális biomarkerek kardiovaszkularis megbetegedésekre vonatkozó prediktív értékének 
összehasonlítása volt.Betegek és módszerek: A vizsgálatokat 113 dializált páciens 2016-os évi rutin 
laboreredményeinek retrospektív elemzésével végeztük. Az év folyamán minimum 9 hónapig kezelt, 
nem tumoros betegeket válogattunk be, a CVD adatokat az elektronikus dokumentáció áttekintésével 
nyertük. A 90 hemodializált és 23 peritoneális dialízissel kezelt beteg közül 58 nő, 65 fér�  volt. 
Átlagéletkoruk 65±13,3 év, a dialízisben eltöltött idő átlagosan 45±43,3 hónap volt. Közülük 51 
betegnél állt fenn 1-es vagy 2-es típusú diabetesz, mint egyéb rizikótényező, ill. a nem diabeteszes 
csoport 41%-a szenvedett hipertóniában vagy valamilyen kardiovaszkuláris betegségben (agyi 
keringési zavar, stroke, szívinfarktus, ismert ISZB, képalkotóval igazolt alsóvégtagi érszűkület vagy 
érműtét). Multiregressziós analízis segítségével kerestük a CVD-ek kialakulásában szerepet játszó 
biomarkereket. A laboratóriumi meghatározásokat Beckman Coulter Au 680 analizátorral (Ca, P, albumin, 
alkalikus foszfatáz: fotometria, Crp: immunturbidimetria) és Immulite 2000 automatával (PTH: intakt 
PTH meghatározás szendvics elven működő kemilumineszcens vizsgálattal) végeztük. Eredmények: 
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Szigni� káns hatásúnak az ALP-t (coe�  cient 0,004; SE 0,97; 95%CI : -0,001-től 0,007-ig; t-ratio 3,028; 
p=0,003) ás a PTH-t (coe�  cient -0,001; SE 0,001; 95%CI : -0,0024-től 0,00045-ig; t-ratio 2,921; 
p=0,004) találtuk. A CRP (p=0,67), a szérum albumin (p=0,88), és a szérum foszfor (p=0,43) hatását 
tekintve nem kaptunk erős összefüggést. A vizsgált paraméterek szórásának növekedése nem jelentett 
fokozott rizikót a CVD-re vonatkozóan.Következtetés: Az elemzés alapján a vizsgált populációban az 
általános érelmeszesedést, és az ennek következményeként kialakult kardiovaszkuláris betegségeket az 
ALP – valószínűleg az érfalban zajló metasztatikus kalci� káció révén – váratlanul jól jelezte. Az alacsony 
PTH és az érfalkárosodás összefüggése jól ismert az irodalomban, low turnover állapotban a Ca-P nem 
tud a csontokba beépülni. A szérum foszforszint és az albuminszint – bár mindkettő mortalitási marker 
– nemcsak a vaszkuláris események útján hatnak. A CRP, mint proin� ammatorikus marker ebben az 
elemzésben feltételezhetően az alacsony értékek (11,7±14 mg/L) miatt nem volt szigni� káns hatású. 
Talán a klinikus számára � gyelmeztető jel lehet az ALP értéke.

P - 21 
ACS laboratóriumi diagnózisa Vidas ultrasensitív Troponin I-vel és Cobas hs Troponin T-vel 
Zabolai Edit1, Palócz Krisztina1, Bekő Gabriella1

Uzsoki Utcai Kórház,Központi Laboratórium1, Budapest

A troponinok olyan fehérje molekulák melyek részt vesznek a váz és a szívizom felépítésében 
egyaránt,azonban a sima izom szövetben nem találhatóak meg. 
3 típusát különböztetjük meg : a Tronopin I-t,Troponin C-t és a Troponin T-t. 
A Troponin I és T a harántcsikolt izomzat összehúzódásában kulcsfontosságú,azonban a szívizom eredetű 
Troponin I és T egyértelműen elkülöníthető a szívizom eredetű Troponin-I-től (cTnI) és Troponin T-től 
(cTn-T)
Hs Troponin T magas szövet-speci� tásának köszönhetően a miocardialis károsodás rendkívül 
érzékeny markere ezáltal lehetővé téve hogy a vázizom-lézókat a micardialis sérülésektől meg tudjuk 
különböztetni. 
Munkánk során 23 beteg Li-heparin plazmájának hs Troponin T koncentrációját határoztuk meg Cobas 
e411 valamint Troponin I koncentrációját Mini Vidas készülékkel ( Cut-o�  érték hs Troponin-T :<14 ng/l, 
ultrasensitív Troponin I: < 110 ng/l), 
5 beteg esetében az két egymást követő napon következő napon,míg 1 páciens esetén 3 napon keresztül 
új hs Troponin T mérést kértek az osztályok(minták száma:30), ezen minták hs Troponin T koncentrációja 
cut-o�  érték felett volt. 
A minták 46%-ában mind a hs Troponin T mind a Troponin I cut-o�  feletti értéket mutatott. 26,6%-ban 
a Vidas készülék cut-o�  alatti Troponin I értéket mért,azonban ezeknél a mintáknál a cut -o�  feletti hs 
Troponin T érték szívizom károsodást jelzett. Azon páciensek közül ahol az első mérést követő napon 
új mérést kért az osztály az esetek 40%-ában a Troponin I cut-o�  érték alatt volt,de a hs Troponin T 
emelkedett volt.1 páciens esetében a mérés 3 egymást követő napon történt,ahol az első napon a 
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Troponin I nem emelkedett(<10ng/l ) csak a harmadik napon,azonban a hs Troponin T már az első 
napon megemelkedett (30,37 ng/l),ezen páciensnél pitvari � brillációt diagnosztizált ak.
A fent említett vizsgálati eredmények alapján megállapítottuk,hogy a hs Troponin T a szívizom 
károsodást korábban jelzi mint a Troponin I, ezért a mielőbbi hatékony kezelés elindítását lehetővé teszi.

P - 22
Tegyünk többet az egészségünkért avagy a szűrővizsgálatok minőségbiztosításának 
jelentősége
Krajnyák Marianna1, Kulcsné Borka Angéla1, Zsarnainé Gáthi Katalin1, Gilányi Ibolya1, Fodor Bertalan1,2

1Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház,
Laboratóriumi Medicina Osztály, 2Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar, Miskolc

Bevezetés:
Tumormarkernek tekintünk minden olyan testazonos anyagot, aminek a megjelenése vagy 
koncentrációjának megváltozása tumor jelenlétét, proliferációját, a tumorsejttömeg változását 
jelzi. Fontos tudni, hogy a mért koncentrációk alapján önmagában diagnózis nem állítható fel, 
de nélkülözhetetlenek a betegségek és kezelésük alakulásának ellenőrzésében. A tumormarker 
meghatározások egyre nagyobb szerepet kapnak a hazai laboratóriumokban, ugyanakkor fontos 
felhívni a � gyelmet a preanalitikai és analitikai tényezők szerepére a korrekt diagnosztika érdekében. 
Munkánkban célul tűztük ki egy nagy áteresztőképességű laboratórium tumormarker vizsgálati 
palettájának elemzését, a preanalitikai és analitikai folyamatok optimalizálása és minőségbiztosításának 
fejlesztése érdekében.
Anyagok és módszerek:
Laboratóriumunkban 2016 és 2017 májusa között összesen 64063 db tumormarker vizsgálatot 
végeztünk, ebből járóbeteg 57874 ill. fekvőbeteg 6189 meghatározás volt. A vizsgálatok Roche Cobas 
e411 (ECL elven): CA125, CA19-9 Cyfra21-1, Calcitonin, NSE S100, Siemens Advia Centaur Xp ( direkt 
kemilumineszcencia elven): PSA, CA15-3, AFP, CEA, HCG ill. Siemens Dade Behring BN II, (nephelometriás 
elven): ß-2-Microglobulin készülékeken történnek.
Eredmények:
A vizsgált időszakban tumormarker vizsgálataink száma az alábbiak szerint alakult: CA125 13774 ebből 
1340 (10%-a), CA15-3 9165 ebből 546 (6%-a),CA19-9 10542 ebből 2047 (19 %-a) , Cyfra21-1 1195 
ebből 447 (37%-a), Calcitonin 52 ebből 11 (21%-a), NSE 687 ebből 346 (50%-a), PSA 6861 ebből 1443 
(21%-a), S100 541 ebből 80 (15%-a), ß-2-Microglobulin 96 ebből 25 (26%-a) pozitivitást találtunk. 
A beküldőnként tapasztalt vizsgálatkérési gyakoriságot, mintavételi körülményeket, mintabeküldési 
kérdéseket poszterünkön foglaljuk össze.
Következtetések:
A tumormarker vizsgálatok a nagy népegészségügyi problémát jelentő daganatos betegségek 
diagnosztikájában és terápiájának követésében elengedhetetlenek. Mindez akkor igaz, ha a 
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laboratóriumok felkészültek a pontos eredményszolgáltatásra. Munkánk a laboratóriumunkban zajló 
tumormarker-analitika harmonizációs folyamat bemutatásának első lépése. Fel kívánjuk hívni a 
� gyelmet a vizsgálatok preanalitikai minőségbiztosításának jelentőségére, melynek elégtelensége akár 
az eredmények téves interpretációját is eredményezheti.

P - 23
QuantiFERON®-CMV teszt - A cytomegalovirus ellenes celluláris immunitás szintjének 
mérési lehetősége vesetranszplantációt követően 
Őzse Mónika1, Wagner László1, Sárváry Enikő1, Máthé Zoltán1, Varga Marina1

1Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest

Bevezetés: A gyermek-, ill. felnőttkorban átvészelt cytomegalovirus-fertőzés gyakran tünetmentes, de 
immunszupprimált egyénekben a CMV-fertőzés súlyos formában jelentkezhet. A transzplantált betegek 
követése magában foglalja a CMV-infekció rizikójának felmérését, mely a gyakorlatban a humorális 
immunitás működésének következtében termelődő immunglobulinok kimutatását, kialakult fertőzés 
esetén a replikálódó vírus mennyiségének mérését jelenti. Mivel a vírusellenes védelemben a celluláris 
immunitásnak nagy szerepe van, fontos lenne olyan vizsgálatot végezni, amely több információt 
nyújthat a speci� kus celluláris immunitás működőképességével kapcsolatban. Ezzel a céllal fejlesztették 
ki a QuantiFERON®-CMV tesztet. 
Célkitűzés: A CMV-ellenes celluláris immunitás aktivitásának mérése QuantiFERON®-CMV teszttel. 
A teszt magyarországi felhasználásával kapcsolatban még nem született tanulmány, így az általunk 
mért adatokból a pozitív és negatív prediktív értékek, valamint a szenzitivitás és speci� citás megadását 
tűztük ki célul.
Anyagok és módszerek: 19 CMV szeropozitív vesetranszplantált beteg (pro� laxis: 450 mg/nap Valcyte 
poszttranszplantációs 90 napig, immunszuppresszív szerek: calcineurin inhibitor, mycophenolat 
mophetil, kortikoszteroid) CMV-speci� kus celluláris immunitás aktivitását vizsgáltuk QuantiFERON®-
CMV teszttel. Mintavételre közvetlenül a transzplantáció előtt, ill. azt követően az 1. 2. és 3. hónapban 
került sor. A CMV-peptidantigénekre válaszul in vitro termelődött γ-interferon (γ-IFN) szintet ELISA 
módszerrel mértük. A CMV-fertőzés kimutatása CMV- antigenemia teszttel történt.
Következtetés: Eredményeink alapján a QuantiFERON-CMV® teszt negatív prediktív értéke és 
speci� citása megfelelővé teszi a transzplantált populáció vizsgálatára, azonban a pozitív prediktív érték 
és a szenzitivitási érték alapján csak fenntartásokkal alkalmazható.
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Álpozitív hemokultúra eredmények: a mintavétel buktatói
Urbánné Szarvák Erika, Rácz Zoltán, Wolfárt Krisztina, Seres Erika
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Központi Klinikai Laboratórium, Mikrobiológia részleg, Kecskemét

A septicaemia gyanújakor vett hemokultúrák vizsgálata során tisztázni szükséges, hogy mely esetekben 
valószínűsíthető esetleges kontamináció. Gram negatív baktériumok kitenyészése szinte mindig 
kórjelző, azonban bizonyos Gram pozitív baktériumok megjelenése, ill. egyéb körülmények együttes 
fennállása felveti a bőr� órával való szennyeződés lehetőségét a mintavétel során. Laboratóriumunkban 
9 hónap pozitív hemokultúra eredményeit elemeztük. Kiemeltük azokat, amely esetekben a 
párhuzamosan, egy időben vett (aerob/anaerob) palackokból (identi� kálás és/vagy antibiogram 
szempontjából is) különböző, a legtöbb esetben koaguláz negatív Staphylococcus species tenyészett ki. 
Kivizsgáltuk a kontamináció lehetőségére utaló körülményeket és meghatároztuk az eredménykiadás 
és az interpretáció módját, kiemelve a klinikussal való konzultáció fontosságát. Az összegyűjtött 
adatok statisztikai vizsgálatából következtetni lehet az intézményen belüli esetleges mintavételi 
hiányosságokra is.

P - 25
A kihívás évei: új mikrobiológia részleggel gazdagodott a laboratóriumunk
Rácz Zoltán, Urbánné Szarvák Erika, Wolfárt Krisztina, Szabó Attila Tamás, Seres Erika
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Központi Klinikai Laboratórium, Mikrobiológia részleg, Kecskemét

A Bács-Kiskun Megyei Kórház Központi Klinikai Laboratóriumában 2016. szeptember 19-vel új 
mikrobiológiai részleg kezdte meg a működését. Korábban közreműködői szerződés keretében végezték 
el a mikrobiológiai vizsgálatokat a kórházból és az alapellátás felől érkező minták esetén, mostanra 
viszont teljeskörű vegyes bakteriológiai diagnosztika folyik az új részlegünkön. A poszter összefoglalja 
azokat a munkafolyamatokat, melyeket az indulás előtti években kellett megvalósítani, felhívja a 
� gyelmet a kötelezően betartandó szabályzatokra, előírásokra mind építészeti, informatikai, mind 
szakmai és humánerőforrás szempontok szerint. Megosztja azokat a hasznos tapasztalatokat, melyeket 
a szerzők az indulást megelőző évek előkészületi munkái során gyűjtöttek össze. 

P - 26
Transzplantációs vércsoportszerológiai kivizsgálás
Géresiné Kelemen Ildikó, Zsigmond Soós Ildikó
Országos Vérellátó Szolgálat, Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ, Vércsoportszerológiai 
Laboratórium, Budapest
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A csontvelőtranszplantációra és szervtranszplantációra váró betegek (recipiensek) kivizsgálása, valamint 
ezek követése a KMRVK Vércsoportszerológiai Laboratóriumában az irreguláris antitest kivizsgáló 
részlegen történik. A transzplantáció előtti kivizsgálás része a rutin ABO, Rh(D), ellenanyagszűrés, 
direkt antiglobulin teszt (DAT) mellett az ellenanyagazonosítás is, mely csöves és oszlopagglutinációs 
módszerrel, papainos és Coombsos közegben történik. Protokoll szerint Rh fenotípus(CcEe) és Kell antigén 
meghatározása is kötelező. Az allogén csontvelőtranszplantáció esetében, ha szükséges minor antigén 
vizsgálatokat is végzünk. Ugyanezek a vizsgálatok vonatkoznak a csontvelődonorokra is. A kivizsgálás 
során a recipienseket transzfúziós javaslattal látjuk el. Az autológ csontvelő-transzplantáció esetén Rh 
fenotípus(CcEe), Kell antigén azonos, fehérvérsejt-mentesített, besugarazott készítmény adása javasolt. 
Az allogén csontvelő transzplantáció során a recipienshez és donorhoz is kompatiblis ABO, Rh(D), Rh 
fenotípus(CcEe) és Kell antigénre egyeztetett, fehérvérsejt-mentesített, besugarozott vörösvérsejt 
készítmény, valamint ABO kompatibilis fehérvérsejt-mentesített, irradiált trombocita és plazma 
készítmény ajánlott. A szervtranszplantáció (szív tüdő, máj, pancreas) esetén a transzfúziós javaslat a 
transzplantációig fehérvérsejt-mentesített, a transzplantációhoz fehérvérsejt-mentesített, besugarazott 
minőségű, a transzplantációt követően Rh fenotípus(CcEe) és Kell antigén azonos, fehérvérsejt-
mentesített, irradiált minőségű vörösvérsejt készítmény adása az előírás. A vesetranszplantált betegek 
csak fehérvérsejt-mentesített készítményt kapnak. A transzplantáció utáni kivizsgálás például kiterjed az 
allogén csontvelőtranszplantáció esetén a donor típusú vérképzés követésére, a szervtranszplantáció során 
az esetleges passanger lymphocita syndroma (PLS) kimutatására. Ezzel párhuzamosan cadaver vérminták 
kivizsgálását is végezzük, mely két különböző vérmintából kétszeres ABO, Rh(D) meghatározás valamint Rh 
fenotípus(CcEe), Kell antigén, ellenanyagszűrés és DAT vizsgálatokat foglal magában. Szoros kapcsolatot 
tartunk fenn az OVSZ Szervkoordinációs Iroda, valamint a megfelelő szakterületű klinikák koordinátoraival. 
Laboratóriumunk munkájával hozzájárulunk a transzplantációk biztonságos, sikeres kivitelezéséhez.

P - 27
Cél-antigén negatív vérkészítmények biztosítása a Szegedi Régióban
Kurai Erzsébet, Tornyainé Vámos Iwona, Toldi József, Szekeres Veronika
Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérellátó Központ, Szeged

Bevezető: Az OVSZ progresszív ellátási algoritmusa alapján a Szegedi Régió betegei számára a cél-
antigén negatív vérkészítmény biztosítása az SZRVK feladata. A szerzők munkájukban a cél-antigén 
negatív vérkészítményt igénylő betegek ellátásával szerzett tapasztalataikat ismertetik. 
Anyag és módszer: Munkájukban a Szegedi Régióhoz tartozó két Területi Vérellátó, hat Transzfúziós 
Osztály és két Transzfúziós Részlegről a 2016-os évben érkezett 214 antigén negatív vérkészítmény 
igény elemzésével az érintett betegek nem, kor és vércsoport szerinti megoszlását, valamint antitestre 
vonatkozó eseményeit elemezték. IAT és enzimtesztben azt is vizsgálták, hogy az aktuális savó 
tartalmazza-e az előzetesen kimutatott antitestet illetve, hogy az igényt hány donorvér kiegészítő 
vizsgálatával lehetett biztosítani. 
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Eredmények: A vizsgálat eredményei alapján az 57 beteg nemek szerinti megoszlása közel azonos 
volt: 29 fér� , 28 nő, míg átlagéletkoruk 67 év: a leg� atalabb 23, a legidősebb 91 éves volt. 63,2%-nak 
vércsoportja „A”, 8,8%-nak „B”, 19,3%-nak „O” , 8,8%-nak „AB” volt. Közülük 12,3% volt RhD negatív: A- : 
4, B- : 2 és AB- : 1. 
Az 57 beteg savója összesen 79 antitestet tartalmazott. Közülük 39 monospeci� kus antitest (49,4%), 10 
vércsoportrendszeren belül, több antigén elleni speci� tást mutató antitest (12,6%), míg 30 különböző 
vércsoportrendszerek antigénjei ellen irányuló antitest keverék volt (38,0%). A betegekben megjelenő 
antitestek speci� tása összesen 19 különböző antigén ellen irányult. Leggyakrabban az anti-Cw (13), -E 
(12), -Jka (12), -M (8) C (7) speci� tás fordult elő. Az antitest-azonosítás alkalmával a monospeci� kus 
antitestek 36,8%-a IAT, 39,5%-a enzimtesztben, míg 23,7%-a mindkét technikában reagált. Az aktuális 
savóból az előzetesen kimutatott 79 antitestből 30 (38,0%) nem volt kimutatható. Ez a betegek 43,9%-t 
(25) érintette. Az eltűnt monospeci� kus antitestek leggyakrabban anti-E (3), -Jka (2), -M (2) speci� tást 
mutattak, azonosításuk alkalmával azonos arányban reagáltak IAT, illetve enzimtesztben. Betegenként 
évente átlag 3,8 alkalommal (214/57) mutatkozott igény cél-antigén negatív készítményre. Az 515E 
vérkészítmény biztosítását 1727 donorvér kiegészítő antigén vizsgálatával sikerült elérni. Egy-egység 
cél-antigén negatív készítmény biztosítása átlag 3,4 donorvér tipizálását jelentette.
Következtetések: Vizsgálataik alapján megállapítják, hogy elsősorban a tartósan transzfúzióra szoruló 
betegek ellátása igényel cél-antigén negatív vérkészítményt. A transzfúziók hatására a betegekben 
képződő gyakran több antigén ellen irányuló antitestek miatt, ellátásuk többletmunkát és költségeket 
igényel, ezért az antitestek egyértelmű beazonosítása nemcsak a beteg biztonsága szempontjából 
kulcsfontosságú, de egyben a költséghatékony kezelés fontos tényezője is. 

P - 28
ABO vércsoport meghatározás molekuláris genetikai módszerekkel
Suriné Gulyás Judit1, Varga Lívia2, Haluska Brigitta1, Tóth Csilla1, Csekő Zsó� a1, Jakab Judit2, Gazdag Éva2, 
Zsigmond-Soós Ildikó2, Bors András1, Meggyesi Nóra1, Nemes Nagy Zsuzsanna2, Mosonyiné Kőszegi 
Andrea3, Scheirich Gergely3, Nagy Sándor1-3, Andrikovics Hajnalka1

1Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz), Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium, Budapest; 2OVSz Közép-
magyarországi Regionális Vérellátó Központ, Vércsoportszerológiai Laboratórium, Budapest; 3Országos 
Vérellátó Szolgálat (OVSz), Donorkivizsgáló Laboratórium, Budapest.

Legfontosabb vércsoportrendszerünk, az ABO kiemelt jelentőségét az adja, hogy antitestjei előzetes 
immunizáció nélkül, regulárisan is jelen vannak a szérumban. Két antigénje négy vércsoportot (A, B, AB, 
O) határoz meg és az egyén széruma tartalmazza a saját vörösvérsejtekről hiányzó antigén(ek) ellenes 
antitest(ek)et (Landsteiner-szabály). A normálistól való eltérések a szerológiában általában az elvárt 
(4+) erősségű reakciótól gyengébb erősségű reakcióban vagy nem várt, plusz reakciók kialakulásában 
nyilvánulnak meg. A molekuláris genetikai vizsgálatok ezeknek az ellentéteknek a feloldásában 
segíthetnek, ezt kívánjuk bemutatni 3 eset ismertetésén keresztül.
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1. Tumoros, főként rosszindulatú vérképző szervi betegségekben szenvedőknél az A és a B antigének 
kifejeződése, valamint immunhiányos állapotokban az antitestek szintje csökkenhet. A 13 éves, akut 
myeloid leukémiában szenvedő, autológ csontvelő transzplantáción átesett � úbeteg esetében 
vércsoportszerológiai vizsgálattal a vörösvérsejt felszínén A- és B-antigén nem volt kimutatható, 
széruma csak gyenge anti-B antitestet tartalmazott. A beteg 3 hónapon belül vörösvérsejt transzfúziót 
nem kapott, csak trombocita készítményt. Molekuláris genetikai vizsgálat O1A genotípust állapított 
meg. 
2. Az A és a B antigén vizsgálat esetén a hiányzó, gyenge vagy kevert mezős agglutináció utalhat öröklött 
alcsoport tulajdonságra is, amelynek a hátterében az ABO-glikozil transzferáz gén veleszületett genetikai 
eltérései állhatnak. Közel 150 féle gyengült A vagy B fenotípussal járó genetikai variánst azonosítottak 
eddig. Fiatal, alapbetegséggel nem magyarázható antigén vesztés/gyengülés esetén a leggyakoribb 
genetikai variánsok vizsgálhatóak. A � atal, 31 éves fér� beteg vércsoportszerológiai vizsgálata megfelelt 
a Landsteiner-szabálynak, de az antigén vizsgálat nagyon gyenge A antigént mutatott ki. A molekuláris 
genetikai vizsgálat O1Ax genotípust igazolt (ABO-transferáz gén p.Phe216Ile aminosav cserével járó 
ritka variánsa). 
3. Gastrointestinális fertőzések, vagy vastagbél és kismedencei daganatok esetében a sérült bélfalon a 
keringésbe kerülő bélbaktériumok a vörösvérsejtek felületén módosíthatják az A-antigént B-antigén 
szerűre (deacetilációval). A szerzett antigén tulajdonság anti-B reagenssel változó erősségű agglutinációt 
adhat. A 83 éves, méhtestrákban szenvedő nőbeteg esetében a vércsoportszerológiai kivizsgálás 
gyenge B antigént mutatott ki, kérdéses anti-B jelenlét mellett. Felmerült a kérdés, hogy B antigén 
gyengülésről vagy szerzett antigén tulajdonságról beszélhetünk-e. A molekuláris genetikai vizsgálat AB 
genotípust mutatott ki, ezért a B antigén szerzést elvethettük.
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a Landsteiner-szabálytól való eltérés hátterét mindig 
körültekintően ki kell vizsgálni. A genotipizálás hatékonyan egészíti ki a vércsoportszerológiai 
módszereket. Nem várt szerológiai eredmény esetén a vérátömlesztésre szoruló betegek csak O-s 
mosott vér transzfúzióját kaphatják. Véradók esetében az ABO vércsoport meghatározás eredménye 
befolyásolja a donáció alkalmasságát. Ismételt véradás esetén a megváltozott vércsoport szerológiai 
eredmény esetleg egy kezdődő betegségre is felhívhatja a � gyelmet.

P - 29
Okozhat-e fals negatív eredményt a széklet humán vér tartalma a Clostridium di�  cile 
antigén és toxin enzim immonoassay diagnosztikai módszerrel történő kimutatásánál?
Bálint-Nagy Dóra1, Érckövi Éva1, Jakab Gabriella2, Horváth Erzsébet1, Mihálovics István1

SYNLAB Hungary Kft., 1Kiskunhalasi Laboratóriuma, 2Székesfehérvári Laboratóriuma, Kiskunhalas, 
Székesfehérvár

A Clostridium di�  cile infekció (CDI) hazánkban is a legjelentősebb kórházi járványügyi kihívás. 
A klinikusnak minden hasmenéses megbetegedésben gondolnia kell a CDI lehetőségére, így a gyors 
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laboratóriumi kimutatási eljárások és azok megbízhatósága kiemelt jelentőségűek. Célul tűztük ki, 
hogy megvizsgáljuk, kaphatunk-e tévesen negatív eredményt a toxintermelő Clostridium di�  cile 
kimutatásánál a székletben található humán vér miatt. Vizsgálatainkat a 2015. április és 2016. június 
között, Clostridium di�  cile vizsgálati kéréssel laboratóriumunkba érkezett nagyszámú beteganyagon 
végeztük el. A minták a Kiskunhalasi Semmelw eis Kórház betegeitől származtak. A székletek 
feldolgozása a kétlépcsős algoritmus szerint történt, melynek első lépése a  C. di�  cile glutamát-
dehidrogenáz antigén (GDH) és A/B toxin együttes kimutatása. A teszttel negatív eredményt adó 
mintákat immunkromatográ� ás gyorsteszttel (cut-o�  50 ng/ml) vizsgáltuk, hogy tartalmaz-e humán 
hemoglobint. A széklet vér pozitív eseteknél tenyésztéssel ellenőriztük a C. di�  cile baktérium esetleges 
jelenlétét. 429 beteganyagot vizsgáltunk, ebből 151 esetben kaptunk C. di�  cile antigén és A/B toxin 
negatív és széklet vér pozitív eredményt. Ezeket a mintákat tenyésztéssel ellenőriztük, tartalmaznak-e 
C. di�  cile baktériumot, 5 ilyen esetet találtunk. A kitenyészett törzseket tovább vizsgáltuk toxintermelés 
szempontjából, 4 törzs bizonyult toxintermelőnek a tenyésztés után. A negatív gyorsteszt eredmény 
ellenére toxintermelő törzset tartalmazó mintáknál kerestük a lehetséges magyarázatokat (vér 
befolyásoltság, egyéb interferáló anyag jelenléte, nagyon alacsony baktériumszám, technikai hiba).  A 
tenyésztéssel eltelt idő után nem volt bizonyítható, hogy a székletben található vér volt-e a felelős az 
ellentmondásos eredményekért. További vizsgálatok szükségesek ennek igazolására, illetve kizárására. 
A jövőben tervezzük a vizsgálat kiterjesztését, hogy a toxintermelő C.di�  cile baktérium laboratóriumi 
kimutatásánál az eljárás lehetséges korlátait minél szélesebb körűen megismerhessük. 

P - 30
A Streptococcus agalactiae fertőzöttség feltérképezése a várandós nők és az újszülöttek 
körében kórházunk ellátási területén
Jankovics Zoltán1, Jakab Gabriella2, Kovacsik Diána1, Peti Mihály Attila1

1Siófoki Kórház Rendelőintézet – Központi Laboratórium, 2SYNLAB Székesfehérvári Mikrobiológiai 
Laboratórium és Magánvérvételi Hely, Siófok, Székesfehérvár

Bevezetés: a Streptococcus agalactiae vagy B csoportú Streptococcus az egyik legjelentősebb kórokozó 
az újszülött kori hirtelen halálokok, a perinatális szepszis vagy meningitis kórképében. Ez a béta-
hemolizáló baktérium súlyos invazív megbetegedéseket okozhat az újszülöttben korai burokrepedést 
követően a magzatvízbe ascendálva vagy a szülőcsatornán való áthaladáskor kontakt módon a 
születendő baba fülébe, orrába, szájába préselődve. A hordozó nőkben a kolonizáció lehet teljesen 
tünetmentes, de meg jelenhet vaginitis, cervicitis, vagy a Toxikus Shock Syndroma tüneteihez hasonló 
intoxikáció formájában is. Szülés után a kórokozó az anyában puerperális szepszist (gyermekágyi lázat) 
okozhat. Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy a B csoportú Streptococcus szűrés és mentesítés a 
rutinszerű terhes gondozás elengedhetetlen része kell hogy legyen, szükség esetén meghatározva a 
szülés előtti adekvát antibiotikum pro� laxist.
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Célkitűzés: tanulmányunk célja, hogy 2011. és 2016. évek között megvizsgáljuk a kórházunkban 
gondozott vagy kezelt várandós kismamák S. agalactiae fertőzöttségének arányát, az újszülöttek között 
manifesztálódó S. agalactiae érintettséget, ezzel kapcsolatos perinatalis infectio pro� laxis ajánlásokat 
és azok alkalmazását a kórházunkban.

Módszer: az általunk vizsgált időszakban a B csoportú Streptococcus kolonizáció állapotát a nők körében, 
a laboratóriumunkba érkezett hüvely- illetve cervix minták tenyésztési eredményeinek összevetésével 
határoztuk meg. Az identi� kálást CAMP-teszt elvégzésével, illetve kereskedelmi agglutinációs gyorsteszt 
alkalmazásával végeztük. Az antibiotikum érzékenységi vizsgálat a mindenkori hatályos EUCAST ajánlás 
szerint történt.

Eredmények: a tárgyalt időszakban laboratóriumunkban évente átlagosan 6883 mikrobiológiai mintát 
vizsgáltunk. A 6 év alatt összesen 8453 db cervix, hüvely, lochia vagy magzatvíz mintát dolgoztunk 
fel. Ebből 303 esetben (3,58%) volt kimutatható a S. agalactiae. Minden pozitív esetben megtörtént 
a megfelelő kezelés penicillinnel, allergia esetén clindamycinnel. A vizsgált évek alatt 1192 db, az 
újszülött osztályról származó hallójárat mintát fogadtunk. Ebből mindössze 35 esetben (2,93%) volt 
bizonyítható a S. agalactiae fertőzöttség. Az összes izolált törzs penicillin illetve a béta-laktám típusú 
antibiotikumok ellen érzékenynek bizonyult.

Következtetések: A S. agalactiae kolonizációs helyzet és az izolált törzsek antibiotikum érzékenységének 
ismerete rendkívül fontos és elengedhetetlen a teljes körű terhes gondozás és a biztonságos szülés 
feltételeihez. Így szükség esetén a precíz és adekvát antibiotikum pro� laxissal elkerülhetőek mind az 
anyát, mind az újszülöttet fenyegető súlyos, szeptikus megbetegedések.
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Gerei Balázs E-19
Géresiné Kelemen Ildikó P-26
Gilicze Ádám E-30

Györ� né Veszprémi Anikó E-29
Halász Andrea E-22
Halász Erika E-32
Halmainé Kiss Ilona E-17
Haluska Brigitta E-31, P-28
Hartmann Judit E-8, E-28
Hevessy Zsuzsanna E-1
Horváth Bianka P-6, P-14
Horváth Erzsébet P-29
Hudákné Dobi Adrienn P-9
Ilyésné Rácz Anita E-25
Istenesné Rózsai Ágnes P-15
Jakab Gabriella P-29, P-30
Jakab Judit E-20, E-21, E-30, 
 P-28
Jákics Éva E-11
Jankovics Zoltán P-30
Jost Krisztina P-11
Kalina Edit E-16, E-27
Kalmár Katalin P-13, P-20
Kappelmayer János E-1, E-25, E-27
Kárai Bettina E-29
Kegyes Lászlóné P-14
Kellner Viola P-9
Kellner Viola Zsuzsanna P-2
Kerényi Adrienne E-1
Kereső Zita E-4
Kereszty Éva E-17
Király Viktória Anna P-4
Kiss Anita P-12
Kiss Gabriella P-18
Kissné Sümegi Izabella E-3
Kocsis Ibolya P-19
Koller Kinga E-8
Konderák Judit E-4, E-30
Kovács László E-28
Kovács László Gábor E-13, PE-1
Kovacsik Diána P-30
Kőszegi Tamás P-15
Krajnyák Marianna P-22
Kurai Erzsébet P-27
Kuti Józsefné P-19
Lajtai Anikó E-18
Lakatos Ágnes E-18
Lámer Erika E-27
Linksch Lászlóné P-1
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Lőrinczy Katalin E-32
Mácsai Emília P-13, P-20
Magyar Angelika P-7
Maróti Ágnes P-12
Márton Ágnes P-1
Máthé Zoltán P-23
Mayer Aliz E-4
Mayer Mátyás E-18
Meggyesi Nóra E-31, P-28
Mezei Zoltán E-27
Mihálovics István P-29
Miseta Attila E-18, P-15, P-18
Molnár Zsuzsanna E-15, E-16
Molnár-Világos Györgyi P-19
Mosonyiné Kőszegi Andrea P-28
Muszbek László E-1, PE-2
Myszoglád Rita E-32
Nagy Abonyi Hodik Anikó E-9
Nagy Judit P-1
Nagy Sándor P-28
Natkó Noémi P-8
Nemes Nagy Zsuzsanna E-20, E-21, E-30, 
 P-28
Németh Réka E-28
Némethné Balogh Dóra P-13, P-20
Nikodémusz Enikő P-11
Őzse Mónika P-23
Palócz Krisztina  P-21
Paul Márta P-2
Peti Mihály Attila P-30
Petri Ildikó E-31
Petró Marianna E-32
Pintér Erzsébet E-4
Rácz Zoltán P-24, P-25
Riba Mária E-3
Sándor József P-8
Sarka Krisztina P-10
Sárváry Enikő P-23
Sashalminé Altmann Ágnes P-9
Scheirich Gergely P-28
Schrobár Ágnes P-6, P-14
Schüszler Ildikó E-30
Seregi Barbara E-20
Seres Erika E-9, P-24, P-25
Sija Éva E-17
Simon Ágnes P-3

Simon Judit E-32
Sipos Laura P-9
Siroki Edina E-25
Siska Andrea P-12, P-17
Skrapits Judit E-3
Sörés Judit P-10
Suriné Gulyás Judit E-31, P-28
Szabó Ágnes E-9
Szabó Attila Tamás P-25
Szabó Imréné E-3
Szabó Zsoltné P-5
Szakony Szilvia E-26
Szántó Réka E-18
Szekeres Veronika P-27
Szlatinszki Nóra P-6, P-14
Szoboszlay István P-1
Szőgyi Ferencné P-19
Szőke Zsigmondné E-29
Tánczos Krisztián E-12
Tátrainé Csopják Éva E-27
Thierry Peyrard E-20
Toldi József P-27
Toldy Erzsébet E-7
Tornyainé Vámos Iwona P-27
Tóth Beáta E-18
Tóth Csilla E-31, P-28
Tóth Judit E-27
Tóth Károly E-5
Tóth Szilvia  E-8
Tőkés-Füzesi Margit P-18
Török Gáborné E-10
Törökné Turóczi Erzsébet P-3
Urbánné Szarvák Erika P-24, P-25
V. Oláh Anna E-27
Várdai Zita E-11
Varga Bernadett E-3
Varga Lászlóné P-15
Varga Lívia E-20, E-31, P-28
Varga Marina P-23
Vargáné Földesi Róza E-25, E-27
Vellák Eszter P-13, P-20
Wagner László P-23
Wolfárt Krisztina P-24, P-25
Zabolai Edit P-21
Zsigmond-Soós Ildikó E-20, E-21, E-22, 
 E-31, P-26, P-28
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I G A Z O L Á S
elméleti továbbképzési pont teljesítéséhez

Természetes személyazonosító adatai
neve:
születési neve:
születési helye, ideje:
anyja születési neve:
Működési (ennek hiányában alap) 
nyilvántartási száma:

Egy adott szakmacsoport szerinti szakképesítés (szakképesítések) megnevezése:
szakmacsoport:
szakképesítések: 1.

2.
3.

A továbbképzés szervezőjének neve, címe
Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesülete
9700 Szombathely, I� úság u. 8.

A továbbképzés adatai
helye: Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonpro� t Kft., IH 

Rendezvényközpont

ideje: 2017. augusztus 24-26.
címe: Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesülete (MOLSZE) XV. 

Nagygyűlése

nyilvántartási száma:
típusa kötelező szabadon válaszható x

A továbbképzés teljesítésével megszerzett pontérték

Dátum: __________________________
 __________________________
 (cégszerű) aláírás
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szakmacsoport:
szakképesítések: 1.

2.
3.

A továbbképzés szervezőjének neve, címe
Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesülete
9700 Szombathely, I� úság u. 8.

A továbbképzés adatai
helye: Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonpro� t Kft., IH 

Rendezvényközpont
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címe: Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesülete (MOLSZE) XV. 

Nagygyűlése
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A továbbképzés teljesítésével megszerzett pontérték

Dátum: __________________________
 __________________________
 (cégszerű) aláírás
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Szélné Fődi Anikó 
titkárságvezető
Telefon: 62/545-751
 70/439-5751
E-mail: molsze.clab@med.u-szeged.hu

SZERVEZŐ IRODA 
(bejelentkezés, levelezés, összefoglalók, szállásügyek, szakmai kiállítás)

CONGRESS & HOBBY SERVICE
Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda

6701 Szeged, Pf.: 1022.
Cím: 6701 Szeged, Pf.: 1022.
Telefon: 62/484-531, 484-532
Fax: 62/450-014
E-mail:     info@congress-service.hu
Web: http://congress-service.hu

A NAGYGYŰLÉS HONLAPJA
http://www.congress-service.hu/2017/molsze/

XV. NAGYGYŰLÉSE

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI 
SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK




