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Tájékoztató szűrő-laborvizsgálatokhoz

NAGYRUTIN VÉR ÉS VIZELET PANEL

Pharmalab Laborvizsgálati Előjegyző- és Tanácsadó Rendszert azzal a céllal
indítjuk útjára, hogy a gyógyszerészek prevenciós tevékenységét támogassuk. A lakosság egészségi állapotával kapcsolatos rossz mutatók javításának egyik legfontosabb tényezője az időfaktor, azaz mielőbb felismerésre
kerüljenek a betegségek vagy azt megelőző állapotok. A páciensek sokszor
csak betegség esetén fordulnak orvoshoz, ezért a fenyegető tünetek nem
kerülnek időben felismerésre. A gyógyszertárakat viszont akkor is felkeresik, ha nem feltétlenül betegek. Fontos, hogy az ilyen páciensek esetében
felhívjuk a figyelmet a nemmel, korral, egészségi állapottal, környezeti hatásokkal vagy egyéb tünetekkel járó állapotokkal kapcsolatos kockázati tényezőkre!

A vizsgálat leírása és tartalma: A csomag az általános minőségi és men�nyiségi vér analízisen és teljes vizeletvizsgálaton kívül máj- és vesefunkció
ellenőrzést, ionok, elektrolitok, fehérjék és vérzsírok (trigliceridek, összes/
LDL/HDL koleszterin) meghatározását is tartalmazza.
Teljes vérkép, koleszterin, vércukor, ionok, máj és vesefunkció Teljes vérkép,
süllyedés, vércukor, össz. koleszterin, HDL és LDL koleszterin, trigliceridek,
össz. bilirubin, albumin, össz. fehérje, GGT, GPT, GOT, alkalikus foszfatáz, karbamid, kreatinin, húgysav, kálium, nátrium, foszfor, kalcium, vas, + opcionális
vizeletvizsgálat.

Ezzel a tájékoztatóval a teljesség igénye nélkül szeretnénk segítséget nyújtani az Ön prevenciós tevékenységéhez, kiemelve néhány szűrővizsgálat
jelentőségét. Bízunk benne, hogy az Ön segítségével a lakosság egészségi
állapotának javításához tevőlegesen hozzá tudunk járulni!

Célcsoport: Az évenkénti általános állapotfelmérésre szolgáló komplett
nagyrutin – vér és vizeletvizsgálat. Javasolt minden felnőttnek évente egyszer. Magyarországon statisztikai adatok szerint a krónikus betegségek
minden második állampolgárt érintenek. A felnőtt lakosság 47 %-a szenved valamilyen krónikus betegségben. A magas vérnyomás, a szív-és érrendszeri betegség, a cukorbetegség, az allergia és mozgásszervi megbetegedések a leggyakoribbak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által
kiadott hivatalos adatok azt mutatják, hogy a krónikus betegségek megelőzve a fertőző betegségeket világszerte a vezető haláloki tényezők. Szomorú tény az is, hogy már a magyar 18-25 év közötti lakosság harmada is
szenved valamilyen krónikus betegségtől. Sokszor maguk az érintettek sem
tudnak róla, hogy betegségben szenvednek, mert a tüneteik nem láthatóak
sokáig, vagy nem okoz panaszt.

A mintavétel módja: Vérvétel és vizelet mintaadás (éhgyomri vérvétel)

BŐVÍTETT NAGYRUTIN SZŰRŐVIZSGÁLAT
A vizsgálat leírása és tartalma: Bővített nagyrutin vér és vizeletpanel az
alap nagyrutin állapotfelmérés mellett a gyulladási folyamatokat jelző igen
érzékeny C-reaktív protein (CRP) meghatározással, teljes vaskötő kapacitásméréssel (TVK), transzferrin és széklet vér Weber vizsgálatokkal egészül ki.
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A mintavétel módja: Vérvétel, vizelet és széklet mintaadás (Éhgyomri mintavétel a vércukor vizsgálatra tekintettel!)
Teljes vérkép, koleszterin, vércukor, ionok, máj és vesefunkció Teljes vérkép, süllyedés, vércukor, össz. koleszterin, HDL és LDL koleszterin, trigliceridek, össz. bilirubin, albumin, össz. fehérje, GGT, GPT, GOT, alkalikus
foszfatáz, karbamid, kreatinin, húgysav, kálium, nátrium, foszfor, kalcium,
vas, TVK, transzferrin, CRP + opcionális vizeletvizsgálat + opcionális széklet
vér (Weber).
Célcsoport: Megegyezik a nagyrutin vér és vizelet panellel

KIEGÉSZÍTŐ SZŰRŐPANELEK
Az évenkénti általános állapotfelmérésre szolgáló komplett nagyrutin – vér
és vizeletvizsgálati laborcsomag a daganatos betegségek szűrésére alkalmas
tumormarkerekkel egészíthető ki. Külön típusban hölgyek és urak részére.

COELIAKIA DIAGNOSZTIKA
A vizsgálat leírása és tartalma: A lisztérzékenység (további elnevezések:
coeliakia, gluténszenzitív enteropathia, sprue) az egész szervezetet érintő
autoimmun-betegség. A leggyakoribb felszívódási zavar, melyet az étkezéssel bevitt gabonafélék (búza, rozs, árpa és zab) glutén nevű anyaga idéz
elő. A lisztérzékenység típusos esetben, mely a gyermekkorban gyakoribb,
krónikus hasmenés, puffadás, hasi fájdalom és a felszívódási zavarból eredő
hiánytünetek képében jelentkezik. Kezelése gluténmentes diétával lehetséges, de gyógyítani egyelőre nem tudjuk. A diétát egész életen át kell tartani.
A viszgálatba foglalt paraméterek: Transzglutamináz AT IgA + IgG
A mintavétel módja: vérvétel

SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ BETEGSÉGEK (STD) SZŰRÉSE
A vizsgálat leírása és tartalma: Lues (szifilisz) szerológia, Hepatitis C vírus
szerológia, Hepatitis B vírus szerológia, HIV szűrés
A mintavétel módja: vérvétel
Célcsoport: Gyermekvállalás előtt, mindkét félnek. Új kapcsolatban, az első
óvszer nélküli együttlét előtt, mindkét félnek. Ha új partnerrel óvszer nélküli
együttlét történt. Promiszkuitatív életmód esetén. Bármilyen húgyúti-nemiszervi tünet, panasz esetén, különösen, ha az visszatérő, és kezelésekre
nem reagál.
Alhasi fájdalom, ízületi gyulladás, szemgyulladás, kiütések, lázas állapot,
nyirokcsomó megnagyobbodás esetén.

SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT PANEL
A vizsgálat leírása és tartalma: A kardiovaszkuláris betegségek világszerte
a vezető halálokok közé kerültek, annak ellenére, hogy megfelelő életmóddal jelentősen csökkenteni lehetne a kialakulásukat. Közép-és Kelet-Európában még a világátlagnál is riasztóbb a helyzet, ugyanis ebben a régióban
a szív - és érrendszeri betegségek minden második halálesetért felelősek.
A magyarországi halálozások több mint a fele szív- és érrendszeri betegségeknek tulajdonítható, ezek közül is a koszorúér-betegség a legfőbb halálok.
A statisztikai adatok jelzik, hogy még mindig nem figyelünk eléggé a kockázati tényezőkre, amelyek a betegség kialakulásához vezetnek. Ezek közül
a legfontosabb a dohányzás, a helytelen táplálkozás (nem megfelelő ös�szetételű, telített zsírokban gazdag illetve túlzott mennyiségű zsiradék, sok
cukor, kevés zöldség és gyümölcs fogyasztása), a mozgásszegény életmód,
az elhízás, a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a túlzott mértékű
alkoholfogyasztás, a cukorbetegség, a stressz, valamint az örökletes tényezők is szerepet játszanak.

Célcsoport: Tartós puffadás és emésztési zavarok esetén.
Rizikófaktorok, más néven kockázati tényezők mindazok amelyek elősegíthetik a szívkoszorú- ér betegség (szívinfarktus), agyi érbetegség (stroke) ki4
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alakulását. A kockázati tényezők megszüntetésével megelőzhetővé válnak
a fenti betegségek.
Rizikófaktorok: Magasvérnyomás, Hasi elhízás, Zsíranyagcsere zavar
(emelkedett LDL koleszterin triglycerid, csökkent HDL koleszterin szintek),
Dohányzás
Egyéb rizikófaktorok:
• Inzulinrezisztencia (cukorbetegséget megelőző állapot az ún prediabetes)
• LP(a) szint ( speciális vérzsír-fehérje)emelkedés
• Apo-B szint ( speciális vérzsír-fehérje) emelkedés
• Apo-A szint( speciális vérzsír-fehérje) csökkenés
• Gyulladásos markerek emelkedése (pl CRP)
• Protrombotikus kockázat jelzői (pl fiobrinogren szint)
• Homocystein szint emelkedés
(A III. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia ajánlása, Budapest
2007. nov. 9., alapján).
Vizsgálatok: inzulin, glükóz, haptoglobin, homocisztein, albumin, CRP,
cisztatin C, D-dimer, fibrinogén, kreatinin, triglicerid, Lp(a), összkoleszterin,
apo B, apo A, HDL és LDL koleszterin
A mintavétel módja: vérvétel
Célcsoport: Az említett rizikófaktorok esetén. Családi anamézisben szereplő
cardiovasculáris megbetegedésnél. Férfiaknál 40 éves kor felett emelkedik
a megbetegedési statisztika, nőknél a menopauzát követően (az ösztrogén
„védő funkciója” csökken).

MŰTÉT ELŐTTI RUTIN PANEL

rozása, vörösvértest, hematocrit, hemoglobin, fehérvérsejt és alcsoportjai,
számolt paraméterek, összesen 25 paraméter), süllyedés, vércukor, ös�szes koleszterin, HDL és LDL koleszterin, trigliceridek, össz. billirubin, albumin, össz. fehérje, GGT, GPT, GOT, alkalikus foszfatáz, karbamid, kreatinin,
húgysav, kálium, nátrium, foszfor, kálcium, vas, teljes vizelet (viz.fajsúly,
viz.vegyhatás, nitrit, viz. glükóz minõségi, viz.fehérje, viz.aceton, vizelet
vér, ubg, viz.bil, leukocyta szám, vizelet vvt, vizelet fvs, laphámsejtek, fvs
cylinder), vércsoport (AB0, Rh)+ cooms direkt és indirekt tesztek + (terhességi) ellenanyagszűrés, Prothrombin, prothrombin idő, INR meghatározása.
A mintavétel módja: Vérvétel és vizelet mintaadás (éhgyomri vérvétel)
Célcsoport: Műtétet megelőzően.

REPRODUKTÍV PANEL
A vizsgálat leírása és tartalma: A meddőség a férfi és női reproduktív rendszer betegsége, melynek következtében károsodik a fogantatás, valamint
a terhesség kihordásának lehetősége. Meddőségről beszélünk, ha 1 éven
belül fogamzásgátlástól mentes, rendszeres házasélet ellenére nem következik be a kívánt terhesség. Magyarországon kb. 150 000 párt érint a
meddőség problémája. Az esetek kb. 40%-ban a pár női, 40%-ban férfi
tagjának, 20%-ban pedig mindkét félnek problémája tehető felelőssé a
meddőség kialakulásáért.
Férfi reproduktív panel:
Totál tesztoszteron meghatározása, Szabad tesztoszteron meghatározása,
Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása, Luteinizáló Hormon (LH)
meghatározása, Sexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározása,
Prolaktin meghatározása.

A vizsgálat leírása és tartalma: NAGYRUTIN VÉR és VIZELET PANEL kiegészítve VÉRCSOPORT meghatározással és VÉRALVADÁS vizsgálattal: teljes
vérkép, vizelet, koleszterin, vércukor, ionok, máj és vesefunkció.
Részletesen: Teljes vérkép (a vér alakos elemeinek mennyiségi meghatá-

Női reproduktív panel:
Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása, Follikulus Stimuláló Hormon (FSH)
meghatározása, Prolaktin meghatározása, Macro Prolaktin meghatározása,
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Ösztradiol meghatározása, Progeszteron meghatározása, Sexual Hormon
Binding Globulin (SHBG) meghatározása, Inhibin B meghatározása, AntiMüllerian hormon meghatározása.

(mixödéma) játszik szerepet. A vérképzés zavara miatt vérszegénység léphet fel, ez tovább ronthatja az amúgy is jelentkező étvágytalanságot, gyengeséget. Lassul a szívműködés, a beteg fizikai terhelhetősége csökken, a
hideg hőmérsékletet nagyon rosszul tűri.

A mintavétel módja: Vérvétel.
Célcsoport: 1 éven belül fogamzásgátlástól mentes, rendszeres házasélet
ellenére nem következik be a kívánt terhesség.

A felsorolt jellegzetes tünetek természetesen a betegség súlyossági fokától
függően nem mindig és nem azonos fokban jelentkeznek.
Vizsgálatok: TRAK, Thyreoidea-peroxidáz elleni antitest meghatározása,
Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása, T3 szabad frakció meghatározása, T4 szabad frakció meghatározása.

PAJZSMIRIGY PANEL
A vizsgálat leírása és tartalma: A pajzsmirigy hormonjai a szervezet anyagcsere-folyamatainak, az energiaforgalomnak és a hőszabályozásnak legfontosabb tényezői. Az anyagcserét fokozó hatásuk révén növelik az oxigén felhasználását is. Emelkedik a zsírok és fehérjék lebontása, a cukorraktárakból
fokozzák a kiáramlást, ezáltal a vércukorszintet is emelik. Az idegrendszer
normális működése szempontjából is szükségesek.
A pajzsmirigy rendellenességek előfordulásuk gyakoriságát tekintve hazánkban is népbetegségnek számítanak. A tünetek igen szerteágazóak lehetnek, az elváltozások korai észlelése a megfelelő kezelés szempontjából
is különösen fontos. Hazánkban a lakosság 10-15 százalékánál mutatható ki
pajzsmirigy rendellenesség, közöttük is különösen magas, mintegy 75-80
százalék a nők aránya. A pajzsmirigy elváltozásai számos tünet kialakulásában játszhatnak szerepet. Attól függően, hogy alul-, vagy túlműködés alakul
ki jelentkezhet hízás, aluszékonyság, fázékonyság, vagy épp felgyorsult beszéd és gondolkodás, hasmenés, izzadás.

A mintavétel módja: Vérvétel.
Célcsoport: A leírásban említett tünetek előfordulása esetén.

TORCH PANEL
A vizsgálat leírása és tartalma: A TORCH vizsgálat több fertőző betegség
– Toxoplasma Gondii, Rubeola, Cytomegalovírus, Herpes Simplex I, II - kezdőbetűiből álló rövidítés (betűszó), amelyek terheseknél betegséget, újszülötteiknél pedig születési rendellenességet okozhatnak. A vizsgálat a fenti
fertőzések bármelyike elleni antitestek kimutatására szolgál.

Csökkent hormontermelés tünetei: Lelassult mozgás és szellemi működés,
feledékenység, aluszékonyság. A testsúlynövekedésben elsősorban a bőr
alatti kötőszövetekben felhalmozódó és ott megkötődő különleges vizenyő

A panel a következő vizsgálatokat foglalja magában:
A toxoplazmózist egy parazita okozza, amely a terhesség alatt az anyából a
placentán keresztül a magzatba juthat. A Toxoplasma gondii szem- és idegrendszeri fertőzéseket okozhat, valamint ciszták kialakulásához vezethet
az agyban és izmokban. Amennyiben a fertőzés a terhesség alatt jön létre,
vetéléshez vagy születési rendellenességek kialakulásához vezethet, bár a
következmények attól is függnek, hogy az anya a terhesség mely szakaszában fertőződött. A toxoplasma-fertőzés úgy jön létre, hogy a parazita az
emésztőrendszerbe jut fertőzött macskák ürülékével történő érintkezéssel,
nem pasztörizált kecsketej ivásával, és leggyakrabban kontaminált hús fogyasztásával.
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Fokozott hormontermelés tünetei: Emelkedhet a testhőmérséklet, a betegek a meleget rosszul tűrik. A pszichés nyugtalanság, érzelmi labilitás miatt
sokszor a beteg környezete hívhatja fel a kezelőorvos figyelmét, hogy „valami nincs rendben”.

Rubeola, más néven rózsahimlő. Amennyiben a fertőzés a terhesség korai
szakaszában történik, az újszülöttnél szívfejlődési rendellenesség, retardáció, halláskárosodás, vérképzőrendszeri rendellenességek, szemproblémák
jöhetnek létre vagy tüdőgyulladás léphet fel. A későbbi gyermekkorban központi idegrendszeri problémák, immunológiai rendellenességek vagy pajzsmirigybetegség jelentkezhetnek.
A Cytomegalovirus (CMV) egy másik vírusfertőzés, amellyel az anya fertőződhet. Az amerikai felnőttek több mint fele élete során valamikor átesik
CMV-fertőzésen, és a betegség az esetek többségében nem jár súlyosabb
tünetekkel. A vírus a magzatba kerülhet a szülés folyamán, de az újszülött
fertőződhet az anyatejjel is. A fertőzött csecsemőknél súlyos problémák léphetnek fel, például süketség, mentális retardáció, tüdőgyulladás, májgyulladás vagy vérképzőrendszeri rendellenességek.
A herpes simplex vírus (HSV) közönségesen előforduló vírusfertőzés. A
HSV-fertőzés két leggyakoribb formája az „ ajakherpesz ” , amely a szájon
jelentkezik, és a genitális herpesz. Mindkettő visszatérhet. A HSV általában
orális vagy genitális kontaktus útján fertőz. A vírussal fertőzött újszülöttek
rendszerint a genitális HSV-fertőzésben szenvedő anya szülőcsatornáján
történő áthaladás közben találkoznak a kórokozóval. A vírus az újszülött
minden szervébe eljuthat, és életfontosságú szerveket támadhat meg. A
fertőzött újszülöttnél a specifikus, antivirális szerrel történő kezelést a lehető
leghamarabb meg kell kezdeni. A túlélő csecsemőknél, még kezelt esetekben is, idegrendszeri károsodás maradhat vissza.
Az eredmény: Az eredményeket rendszerint pozitívként vagy negatívként
adják meg az egyes fertőző ágensekkel szemben irányuló IgG és IgM ellenanyagok jelenléte vagy hiánya alapján. Az IgM antitestek jelenléte a terhes
nőnél arra utal, hogy mostanában fertőződött a vírussal vagy parazitával.
Az eredmények megerősítésére további vizsgálatokra van szükség, mivel
az IgM ellenanyagok jelenlétének más oka is lehet. IgG kimutathatósága a
terhes nőnél azt jelentheti, hogy az asszony régebben fertőződött az adott
ágensek valamelyikével. Két héttel később levett második vérminta vizsgálatával az ellenanyagszintek összehasonlíthatók. Amennyiben a második
vérmintában az IgG antitestek szintje emelkedett, a vizsgált személy a közelmúltban találkozhatott az adott fertőző ágenssel.
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A mintavétel módja: Vérvétel.
Célcsoport: Várandós kismamák vagy terhességre készülő nők estében. Különösen fertőzés gyanúja esetén.

PCA3
A vizsgálat leírása és tartalma: prosztatarák diagnosztika
2009. februárjától Közép- és Kelet-Európában elsőként a PentaCore laboratóriumban érhető el a PCA3 prosztatarák teszt.
A prosztatarák a férfiak negyedik leggyakrabban előforduló rosszindulatú
elváltozása hazánkban, évente átlagban 2400 új beteget diagnosztizálnak,
és évente 1400-an halnak meg ebben a betegségben. A jelenlegi gyakorlat
az, hogy a PSA (fPSA) és rectalis digitalis vizsgálat (RDV) alapján döntenek
a prosztata biopszia elvégzéséről. Az elvégzett prosztata biopsziák kb. 23%ában igazolódik a prosztatarák. Ez sajnálatos módon azt jelenti, hogy az elvégzett biopsziák közel 77%-a felesleges beavatkozás, amely jelentős többletköltsége mellett kellemetlenségnek és komplikációknak teszi ki a betegeket.
A PCA3 gén kizárólag prosztata szövetben mutatható ki. Malignus elfajulás esetén a prosztata sejtek 60-100x több PCA3 mRNS-t termelnek, mint
a normál sejtek. A PCA3 teszt egy magas specificitású molekuláris biológiai
teszt, mely a PCA3 gén pontos mennyiségi meghatározását teszi lehetővé – az egyébként is indokolt – RDV-t követő első vizeletmintából. A teszt
eredménye az ún. PCA3-érték, amely közel 80%-os biztonsággal jelzi előre
a biopszia eredményét.
A mintavétel módja: A PCA meghatározáshoz szükséges a Rectalis Digitalis
Vizsgálat (a prosztata ujjal történő rövid masszázsa) utáni vizeletminta begyűjtése.
Célcsoport: A férfiaknál a prosztata problémák előfordulása 40 éves kor
után emelkedik. Javasolt, hogy a problémákkal urológust keressen meg a
páciens. Minden olyan esetben érdemes rákérdezni a betegnél a panaszokra
(és arra hogy vizsgálták-e), ahol vény nélkül kapható készítményeket vásárol a panaszára.
11

TUMORMARKEREK
A vizsgálat leírása és tartalma: Ezen meghatározások segítséget nyújthatnak számos daganatos állapot diagnózisához, illetve a betegség monitorozásához férfiakban és nőkben. Fő indikációja a vizsgálatnak a daganatos
kezelés megkezdése előtti vizsgálat és a kezelés után az állapot követése.
Ezen, perifériás vérből (vérvétel után) végrehajtott vizsgálatok nem egyeznek meg a patológiai intézetek által, beküldött szövetmintából végzett ún.
szövettani (hisztológiai) vizsgálattal. A szövettani vizsgálat során a páciensből kivett szövetdarab kerül vizsgálatra, így a vizsgálat eredménye az, hogy
a beküldött szövetminta tartalmaz-e rákos elváltozást mutató sejteket vagy
sem. Azaz, ebben az esetben a daganat szemmel / mikroszkóppal látható.
A vérből végrehajtható tumor marker nevezetű vizsgálatcsoport nem közvetlenül a daganatot teszi láthatóvá, hanem az általa esetlegesen termelt
anyagok mennyiségét méri. Ezáltal segítséget nyújthat számos daganatos
állapot diagnózisához, illetve a betegség monitorozásához férfiakban és
nőkben. A vizsgálat fő javallata a daganatos kezelés megkezdése előtti mérés, majd a kezelés után az állapot követése.
A különböző, szérumból meghatározható tumormarkerek specifikussága:
• AFP - hererák, májrák
• Carcino-embrionális antigén (CEA) - kolorektális rák, mellrák
• CA 15-3 - mellrák
• CA 19-9 - hasnyálmirigy rák, epehólyag rák
• CA 72-4 - gyomorrák, petefészek
• CA 125 + HE4 együtt és ROMA index - petefészekrák rizikó
• Cyfra 21-1 - tüdőrák
• Human Chorio-Gonadotropin (beta hCG) - here rák, trofoblaszt rák
• Neuron specifikus enoláz (NSE) - tüdőrák (SCLC), neuroendokrin daganatok
• Prostata specifikus antigén (PSA) totál és szabad (fPSA) - prosztatarák
• S100 protein - melanoma
• TPA - Szöveti polipeptid antigén tumormarker - hólyag- és tüdőrák

normál tartományban van) nem jelent biztosan daganatmentes állapotot,
minthogy a pozitív eredmény sem jelent feltétlenül daganatos betegséget.
Pozitív esetben csak további vizsgálatokkal dönthető el, hogy van-e valóban
daganatos elváltozás. Felhívjuk figyelmét, hogy az elvégzett vizsgálatok
nem adnak diagnózist, az eredmények kiértékelése, a diagnózis felállítása
a páciens kezelőorvosának feladata.
A mintavétel módja: Vérvétel.
Célcsoport: Diagnosztizált tumoros betegek monitorizálása. Esetleges tumor
meglétének jelzése. Mindenképpen javasoljuk a páciensnek orvoshoz küldését!

ÉTEL-INTOLERANCIA
A vizsgálat leírása és tartalma: a FoodDetective (Tm) gyorsteszt, mellyel
több mint 46 különféle élelmiszerre mutatott érzékenység mutatható ki egy
csepp vérből!
A mintavétel módja: Vérvétel.
Célcsoport:
• Emésztési zavarok, puffadás étkezés után?
• Nem múló vagy visszatérő bőrproblémák ?
• Ismétlődő fejfájás látszólag ok nélkül?
• Alvászavarok?
• Ízületi fájdalmak?
• Súlyproblémák?
Panaszokat egy vagy több táplálékkal szemben kialakult étel-intolerancia
(ételérzékenység) is okozhatja!

A vérből kimutatható tumor marker fehérjék – melyek rákos állapotban emelkedettek lehetnek – mennyisége nem ad mindig egyértelmű eredményt.
A vizsgálat negatív eredménye (a fehérjék vérben mért koncentrációja a
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Genetikai vizsgálatok

HEPATITIS
A vizsgálat leírása és tartalma: Hepatitis B (HBV) és Hepatitis C (HCV) vírus
vizsgálatok
A hepatitis B (HBV) egy halálos betegség, ami ellen a lakosság többsége
még oltatlan. Magyarországon évente majdnem százan fertőződnek hepatitis B vírussal, és minden évben többen meg is halnak a betegség következtében. A hepatitis B ellen már 1999 óta kötelezően oltják a 14 éves
fiatalokat, továbbá az egészségügyi dolgozókat évtizedek óta védőoltásban
részesítik, de a lakosság többsége még fogékony a hepatitis B vírusra. A hepatitis vírusok közül a hepatitis B jelenti a legnagyobb problémát a világon,
a 10. vezető haláloknak számít. A fertőzöttek többsége ugyanakkor panasz és tünetmentes: csak laboratóriumi vizsgálatokkal tisztázható a vírus
jelenléte. Bennük lappangva súlyosbodhat a betegség, és előfordulhat, hogy
csak a májrák kialakulása hívja fel a figyelmet a fertőzésre. Ugyanakkor ezen
emberek többsége fertőzőképes, ezen hosszú lappangás idején, azaz oltatlan embereknek átadhatják a kórokozó vírust.
A hepatitis C (HCV) vírus nemcsak a májat támadja meg; ízületi- és bőrpanaszokat, izom- és vesegyulladást is okozhat. A fertőzöttek 25%-a 3-4 hónapon belül magától meggyógyul, vírusmentes lesz. A maradék 75% viszont
fertőzött marad és alattomos, krónikus májbetegség alakul ki náluk. A betegség többnyire enyhe lefolyású, sárgaság csak az esetek kis hányadában
jelentkezik. A fertőzöttek 75-90%-ában tünetmentes vagy tünetszegény
vírushordozás alakul ki. Gyakori a betegség krónikussá válása és ez májzsugorodáshoz (cirrhosis) vezethet.
A mintavétel módja: Vérvétel.
Célcsoport: Tekintettel arra, hogy a fertőzés gyakran tünetmentes, javasolt
minden olyan esetben, ahol felmerülhet a véren vagy szexuális úton történő
fertőzés.
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A genetikai vizsgálatok csak és kizárólag genetikai tanácsadással együtt vehetők igénybe, amely előre egyeztetett időben és módon történik.

Mélyvénás trombózis (veszély előjelzés)
A vizsgálat leírása és tartalma: V. véralvadási faktor ún. Leiden mutációja
(Faktor V R506Q), metiléntetrahidrofolát-reduktáz (MTHFR) enzim génjének
pontmutációja (C677T), II. véralvadási faktor, a prothrombin (PT) G20210A
mutáció.
A véralvadási zavarok olyan öröklött vagy szerzett hypercoagulabilitással
(túlzott alvadékonysággal) járó állapotok, amelyek fokozott kockázatot jelentenek a vérrögök kialakulására.
A véralvadás genetikai zavarait okozó, az örökítő anyagban (DNS) kódolt
hibák közül már többet azonosítottak. Ezen mutációk közé tartozik az V. véralvadási faktor ún. Leiden mutációja (Faktor V R506Q). A mutáció miatt egy
aktivált véralvadási faktor – az V. faktor – fehérjeláncát az aktivált protein C (APC) nevű enzim nem képes bontani. Az alvadást elősegítő faktorok
bomlásának lassulása következtében a betegeknek fokozottan alvadékony
a vére, így trombózisra – azaz vérrögképződés okozta érelzáródásra – hajlamosak. A másik, szintén a trombózisveszélyt emelő mutáció a II. véralvadási
faktor, a prothrombin G20210A mutáció.
A vér homocisztein-koncentrációjának emelkedése (hyperhomocysteinaemia) független tényezőként fokozza az ischémiás szívbetegségek, az
agyi érbetegségek, a perifériás arteriosclerosis, a mélyvénás trombózis és
a magzati velőcsőzáródási rendellenesség kockázatát. Táplálkozási, illetve
öröklött tényezők következtében alakulhat ki. Az öröklött tényezők közül
a leggyakoribb a metiléntetrahidrofolát-reduktáz (MTHFR) enzim génjének
pontmutációja (C677T), amely az enzim fokozott hőlabilitását eredményezi.
Heterozyzigóta esetében a szérum homocisztein-koncentrációja egyáltalán
nem, vagy csak jelentéktelen mértékben emelkedett, míg homozyzigótánál
jóval kifejezettebb emelkedés észlelhető.
Faktor V Leiden, Prothrombin 20210 és MTHFR C677T vizsgálatokat – általában más hiperkoagulabilitásra vonatkozó tesztekkel együtt – azért kérik,
hogy segítsenek diagnosztizálni a vénás tromboembólia (VTE) okát. Különösen akkor szolgálhat hasznos információval a vizsgálat, ha a trombotikus
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esemény viszonylag fiatal (50 év alatti) személynél fordul elő, vagy a VTE
kialakulása nem indokolható, vagy olyan szokatlan helyen van, mint a máj,
a vese, az agy, a medence tájék, vagy a szem vénáiban.

BREASTONTM – a BRCA1 és BRCA2 gének TELJES bázissorrendjének meghatározása BREASTON-EXTENDEDTM – a BRCA1 és BRCA2 gének mellett további
13, az emlőrák kialakulásában szerepet játszó gén TELJES bázissorrendjének
meghatározása.

A mintavétel módja: Vérvétel.
Célcsoport: A leírásban említett esetekben.

LAKTÓZ INTOLERANCIA
A vizsgálat leírása és tartalma: A tejcukor-érzékenység (laktóz intolerancia)
a hazai lakosság akár egyharmadát is érinti. A tejcukor lebontását a laktáz
enzim végzi. A tejcukor-érzékenység veleszületett, öröklődő volta kimutatható. A tejcukor-érzékenység leggyakoribb tünete a tejtermék fogyasztása
után jelentkező hasi fájdalom, puffadás vagy hasmenés.
Az kutatások szerint az LCT 13910 CC polimorfizmussal rendelkezők esetében gátolt a tejsav lebontásáért felelős laktáz enzim gén-kifejeződése, így a
CC genotípus esetében laktóz-érzékenységről beszélhetünk. A CT illetve a TT
genotípus esetén ezen genetikai polimorfizmus miatt nem károsul a tejcukor
lebontása.
A Semmelweis Egyetemen működő PentaCore laboratóriumban a Laktóz Érzékenyek Társaságának partnereként – az LCT 13910C/T genetikai polimorfizmus meghatározása mellett funkcionális, hidrogén kilégzéses teszt is elérhető.
A mintavétel módja: Vérvétel.

Hazánkban a vezető halálozási okok között szerepel az emlő rosszindulatú
daganata, évente 7500 új megbetegedést és 2800 beteg halálát okozva,
minden 8. nőt érintve élete során. A korszerű terápiás eljárások folyamatosan javítanak a betegek életkilátásain, azonban a megelőzés és a korai felismerés jelentőségét nem lehet eléggé kihangsúlyozni. Egy előrehaladottabb
stádiumban lévő emlő- vagy petefészekrák drámaian rosszabb esélyeket
jelent, szemben egy hamar felismert elváltozással.
A megelőzésben különösen fontos azoknak a személyeknek az azonosítása, akik bár önmaguk nem betegek, de a családjukban többször is előfordult már rosszindulatú emlő- vagy petefészekrák, mivel ők maguk is
hordozhatják a megbetegedést okozó örökletes tényezőket. Az összes
felismert emlőrákos megbetegedés 20-30%-ának hátterében állhat ilyen
öröklött genetikai elváltozás (mutáció). Ezek többségének nagy áthatolóképességű mutációk állnak, elsősorban a BRCA1 és BRCA2 génhez kapcsolhatóan. Ilyen génmutáció előfordulásakor az emlő- és petefészekrák kialakulásának esélye szignifikánsan nagyobb, 70 éves korig megközelítőleg 80%.
Az azonosított genetikai háttérrel rendelkező emlőrákos megbetegedésnek más a javasolt terápiás kezelése, mint az egyénileg, sporadikusan
előforduló formájának, így ebből az okból kifolyólag is kiemelten fontos
ismerni a betegség feltételezett genetikai hátterét.

Célcsoport: A tejtermék fogyasztása után jelentkező hasi fájdalom, puffadás
vagy hasmenés esetén

Megjegyezzük, hogy amennyiben az emlőrák hátterében genetikai ok húzódik meg, akkor a család férfitagjai is ki vannak téve az örökletes emlőrák
veszélyének!

BREASTON-Extended™, BREASTON™
A vizsgálat leírása és tartalma: Családi halmozódású, örökletes emlő- és petefészekrák vizsgálat BREASTON-FOCUSTM – a BRCA1 és BRCA2 génekben a
hazai populációban gyakrabban előforduló öt genetikai eltérés kimutatása.

Ha a családi kórtörténet alapján felmerül az örökletes rákszindróma lehetősége, de a BRCA1 és BRCA2 gének gyakori mutációit (BREASTONFOCUSTM) vagy a BRCA1 és BRCA2 gének teljes bázisorrendjét vizsgálva
(BREASTONTM) nem volt kimutatható elváltozás, akkor lehetőség van további, nagy és közepes áthatolóképességű mutációk keresésére az alábbi,
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szakirodalmi adatok alapján alátámasztott, génekben: ATM, BARD1, BRIP1,
CDH1, CHEK2, DIRAS3, ERBB2, NBN, PALB2, RAD50, RAD51, STK11, TP53, KRAS
(BREASTON-EXTENDEDTM).
A mintavétel módja: Vérvétel.
Célcsoport: A leírásban szereplő családi anamnézis esetén.

WILSON-COMPLETE™
A vizsgálat leírása és tartalma: A Wilson-kór egy ritka (1:30 000), kezelés nélkül halálhoz vezető, veleszületett anyagcsere-betegség. Génmutáció miatt
a máj nem tudja a rezet kiválasztani, ami kóros mértékben felszaporodik, és
elsősorban a májat és az idegrendszert betegíti meg. A májbetegség minden
típusa előfordulhat, a heveny májelégtelenségtől kezdve a májzsugorig. Nem
ritkán csak májátültetéssel lehet a beteg életét megmenteni. Az idegrendszeri
tünetek kézremegést, mozgás és beszédzavart, Parkinson kór-szerű képet
okoznak. Pszichiátriai zavarok is lehetnek. A betegség tünetei általában fiatalokban, de bármely életkorban kezdődnek. A betegség nem gyógyítható,
de időben felállított diagnózis esetén sikerrel kezelhető. A betegség öröklésmenetéből következően különösen fontos a testvérek vizsgálata, mert a
kezeléssel megelőzhető a tünetek kialakulása. A bajt a 13. kromoszómán lévő
ATP7B gén mutációja okozza. Ha mindkét allél hibája kimutatható, akkor az
biztos diagnózist jelent. A kór kialakulásának súlyosságát befolyásolja egy, a
PRNP génben előforduló eltérés is. Sok esetben csak a genetikai vizsgálattal
lehet bizonyítani a betegséget. Ma már több mint 500, betegséget okozó mutáció ismert. A Magyarországon leggyakoribb, a betegek 70%-ában előforduló, H1069Q génmutáció viszonylag egyszerűen kimutatható. Nagy gondot
okoz azonban, ha nem a fenti mutáció okozza betegséget (30%). Az összes
génmutáció együttes vizsgálatára Magyarországon kizárólag a Semmelweis
Egyetemen működő PentaCore laboratóriumban van lehetőség.

SEPTIN9 vastagbélrák szűrőteszt vérből
A vizsgálat leírása és tartalma: A Septin9 teszt a korai vastagbélrákot mutatja ki vérből az európai gyógyszerügyi hatóság által befogadott és validált
német EpiGenomics cég Epi proColon 2.0 diagnosztikai módszerével.
Háttér: Minden évben megközelítőleg 500 ezer ember hal meg vastagbélrákban világszerte. Magyarországon évente 7000 új megbetegedést
regisztrálnak. A rendszeres szűrés során korai szakaszban felismert vastagbélrák nagyon jó eséllyel gyógyítható. A korán kimutatott vastagbélrák
túlélése 91% szemben a késői, előrehaladott állapottal, ahol a betegek túlélése mindössze csak 11%. A vastagbéldaganatok alig egyharmadát ismerik
fel korai stádiumban a betegséget jelző tünetek hiánya miatt.
Módszer: A Septin9 a vastagbéltumor sejtek által termelt metilált DNS,
amely vérmintából könnyen kimutatható. A teszt egy 8000 főt magában
foglaló klinikai vizsgálatot követően 2011-ben került bevezetésre a nemzetközi piacon.
Eredmény: Amennyiben a Septin9 teszt negatív eredményt ad, abban az
esetben több, mint 99,9% eséllyel nincs vastagbélrák. Pozitív eredmény
esetében a 67-86%-os specificitás (függően a korai tumor I. vagy II. stádiumától) pedig messze meghaladja az eddig rutinszerűen használt bármelyik
(székletvér, CEA vagy enzimatikus tumormarker) laboratóriumi diagnosztika
értékét!
A mintavétel módja: Vérvétel.
Célcsoport: Ajánljuk a tesztet a fokozott vastagbélrák rizikójú, családi halmozódású pácienseknek, akiknél évek óta gyulladásos bélbetegség áll fent,
illetve mindazoknak, akik a vastagbél-tükrözés előtt pontos és megbízható
információt szeretnének kapni állapotukról. A teszt eredményét követően
csak pozitív esetben javasolt a vastagbél-tükrözés.

A mintavétel módja: Vérvétel.
Célcsoport: A leírásban említett esetekben.
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