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Transzfúzióval átvihető fertőző 
ágensek

• Vírusok

Legkomolyabb kockázat:

HIV

HBV

HCV

• Baktériumok

• Paraziták



Transzfúzióval átvihető fertőzések 
jellemzői

• Hosszú ideig perzisztálnak a vérben

• Hosszú az inkubációs idejük

• Sokáig tünet mentes vagy enyhe tünetekkel 
járó megbetegedést okoznak

• Stabilak maradnak a vérkészítményekben 
+4°C-on tárolva (kivétel: Treponema pallidum)



Transzfúzióval átvitt fertőzések aránya

Fejlett országokban nagyon alacsony

• Okai:

– önkéntes és térítésmentes a véradás

– donorok kiválasztása szigorú szempontok szerint 
történik (donorkérdőív, orvosi konzultáció)

– fejlett szűrőtesztek alkalmazása

– speciális készítmények alkalmazása (pl.: szűrt, 
sugarazott)



Transzfúzióval átvitt fertőzések okai

• nem áll rendelkezésre szűrőteszt

• fertőző ágens vagy antitest titer a 
kimutathatósági szint alatt van

• ablakperiódusban történt véradás

• technikai okok (vírus variánsok)



Diagnosztikai ablakperiódus

A fertőzéstől számított idő addig az időpontig, amikor a 
fertőzött személy vérmintája először ad pozitív eredményt 
az adott ágensre diagnosztikai- vagy szűrő tesztekkel. 

Fázisai:

1. Eclipse periódus: vírusreplikáció a célszövetben, 
perifériás vérben nincs jelen

2. Virémiás fázis: vírus koncentráció exponenciális 
növekedése a perifériás vérben

A diagnosztikai ablakperiódus virémiás fázisában lévő 
donortól származó vérkészítményekkel átvihetők a 
fertőzések!



Szűrővizsgálati tesztek

1. NAT (nukleinsav amplifikációs technika)

- vírus nukleinsav kimutatás a virális genom 
célrégiójának felsokszorosítását követően

- alkalmazható: egyedi minta (ID NAT), minipool 
(MP NAT)

- álnegatív eredményt okozhat: kimutatási szint 
alatt lévő virális genom koncentráció



Szűrővizsgálati tesztek

2. Antigén tesztek

- vírus fehérjék kimutatása

-virális kapszid fehérje (HIV p24, HCV core)

- vírus envelop

- szubvirális részek 

- álnegatív eredményt okozhat: virális protein 
hiánya, kimutatási szint alatt lévő antigén titer



Szűrővizsgálati tesztek

3. Combo tesztek

- vírus fehérjék és specifikus antitestek jelenlétét 
egyszerre tudják kimutatni

- álnegatív eredményt okozhat: specifikus 
antitest, virális antigén hiány vagy alacsony 
koncentráció

- antigén kimutatási képessége ált. alacsonyabb a 
kizárólag antigén kimutatásra optimalizált 
tesztekénél



Szűrővizsgálati tesztek

4. Antitest teszt

- patogén ellen termelt specifikus 
antitestek kimutatása

- álnegatív eredményt okozhat:

- specifikus antitest hiány

- alacsony antitest koncentráció

- alacsony aviditású antitestek



Szűrővizsgálati tesztek

5. Gyors tesztek (RDT)

- egyszerű (immunkromatográfiás, 
immunfiltrációs technika)

- minimális felszerelést igényel

- eredmény rövid idő alatt (15-30 perc)

- alacsonyabb érzékenység

- ált. nem szűrővizsgálatokra ajánlott



Szűrővizsgálati tesztek

A diagnosztikai ablakperiódus hossza eltérő a különböző 
kategóriájú tesztek esetén.

NAT 
antigén teszt

kombinált teszt
antitest teszt

Azonos tesztkategóriában lévő, de különböző gyártó által 
forgalmazott tesztek érzékenysége eltérő. 

Diagnosztikai érzékenység: annak a valószínűsége, hogy egy teszt pozitív 
eredményt ad olyan minta esetén, amely tartalmazza a vizsgált markert 
(valós pozitív).



Diagnisztikai ablakperiódus virémiás fázisának hossza az 
egyes tesztkategóriákban napokban kifejezve

Forrás:  WHO/BS/2016.2283 



Véradó donorok kötelező fertőző ágens 
szűrővizsgálatai Magyarországon

• HBV: Hepatitis B vírus
• HBsAg: surface antigén (antigén teszt)

• anti-HBc: core antigén (HBcAg) ellen termelt ellenanyag , 
csak 1. véradók (antitest teszt)

• HCV: Hepatitis C vírus
• anti-HCV: vírus antigének ellen termelt ellenanyag 

(antitest teszt)

• HIV : Human Immundeficiencia Vírus
• P24 antigén

• anti-HIV 1, anti-HIV 2

• Treponema pallidum
• anti-TP:  baktérium ellen termelt antitestek (antitest teszt)

Combo teszt



ABBOTT  Architect i2000SR

1. Szállító modul
2. Diagnosztikai modul
3. Monitor

teljesen automatizált, teljes folyamat standardizált



CMIA módszer
Kemilumineszcens mikropartikulumos immunoteszt

• mintában lévő antigének, antitestek, kémiai 
anyagok kimutatására szolgáló módszer

• szükséges anyagok:
1. Paramágneses mikropartikulum, mely a mérendő 

kémiai anyaggal specifikusan kötődő molekulával 
(antigén, antitest, vírus részecske) van bevonva

2. Akridíniummal jelölt konjugátum, mely a 
mikropartikulumhoz kötődött mérendő kémiai 
anyaggal specifikusan tud kötődni

3. Pre- trigger oldat: hidrogén-peroxid tartalom
4. Trigger oldat: nátrium-hidroxid tartalom
5. RV : reakciós edény 
6. Mosó oldat



Jelölések 1. paramágneses mikropartikulum + 
kimutatandó kémiai anyaggal 
specifikusan kötődő molekula
• HBsAg teszt: anti-HBs IgM és 

IgG (egér)
• Anti-Tp teszt: TpN15, 

TpN17,TpN47 antigén (E. 
coli,rekombináns)

2. kimutatandó kémiai anyag a 
mintában

3. akridíniummal jelölt konjugátum

4. nem mért kémiai anyag a 
mintában



HIV
- Retroviridae- Lentivirus genus
- Egyszálú (+), lineáris RNS genom, diploid
- Típusai: HIV-1 (M, N, O), HIV-2

- Európa: HIV-1 B altípus 
- AIDS kórokozója
- Életreszóló fertőzés, nem eliminálódik a 

gazdaszervezetből
- Átlagos duplikációs idő: 20 óra
- Virémiás csúcs: 10 7 IU HIV RNS/ ml
- Diagnosztikai szempontból fontos:

- p24 fehérje: kapszid fehérje
- Transzmembrán fehérje (immunogén) 

ellen termelt antitestek

Mikropartikulum:
- Anti- HIV p24
- HIV-1 M, O és HIV-2 rekombináns

antigének
- TMP peptidek



HBV
- Hepadnaviridae-

Orthohepadnavirus genus
- Dupla szálú DNS genom
- Burok
- Nagyon ellenálló 
- Hepatitis B kórokozója
- Duplikációs idő: 2,6 nap
- Fertőzés korai fázisában hamarabb 

detektálható NAT-tal mint HBsAg
teszttel

- Diagnosztikai szempontból fontos:
- HBsAg: burok fehérje antigén
- HBcAg ( mag fehérje) ellen 

termelt antitest

Mikropartikulum:
- HBsAg teszt: anti-HBs
- Anti-HBc teszt:

Anti-HBc jelenléte HBV fertőzésre 
utal .



HCV

-Flaviviridae család
- Egyszálú (+) RNS genom (C, 

E1, E2, 4 NS protein)
- Envelop
- Hepatitis C kórokozója
- Duplikációs idő: 10,8 óra

Mikropartikulum:
- Antigének kódoló és 

nem kódoló régiókból 
(HCr43, c100-3)



Treponema pallidum

• Sűrű csavarulatos spirochaeta

• 3 alfaj

• nagyon érzékeny

• szervezeten kívül gyorsan elpusztul

• Szifilisz kórokozója

Mikropartikulum:

antigének (TP N15, TP N17, TP N47)



Kétlépéses 18-4 tesztprotokoll

Lépések:

1. RV: minta + mikropartikulum

2. inkubáció: 18 perc

3. 1. mosási fázis

4.  akridíniummal jelölt konjugát

5. inkubáció: 4 perc

6. 2. mosási fázis

7. pretrigger: savas közeg,  akridínium
leválasztás

teljes feldolgozási idő: 29 perc (22 perces inkubációs idő)

kemilumineszcens reakció

8. trigger: akridínium    N-metil-akridon  akridínium 



• CMIA optikai egység : meghatározott ideig 
méri a fénykibocsátást

– felvillanások számát detektálja 

• RLU: Relative Light Unit

– mintában lévő mérendő anyag mennyisége és a 
mért RLU között közvetlen összefüggés van

– mért eredmény megadása S/Co formában

• S : minta RLU

• Co: cutoff RLU (kalibráció során mért RLU)

• két RLU hányadosából származó érték a minta vizsgálati 
eredménye



Kalibráció
• Kalibrátor: meghatározott koncentrációval rendelkező 

anyag, mely referencia szabvány alapján standardizált 
és meghatározott teszt kalibrálásához használjuk

• Végezzük: új LOT számú teszt, nem megfelelő kontroll 
értékek

• tesztfüggő: 
– 1 (HIV Ag/Ab, anti-HCV), 2 (HBsAg) 
– Ismétlésszám: 2, 3(anti-TP)

Cutoff érték: kalibráció során mért RLU-k középértékei 
szorozva a gyártó által megadott értékekkel

Pl: anti-HCV: 1 kalibrátor, 3-szor ismétli
cutoff= RLU középérték X 0,074



Pl: anti-HCV: 1 kalibrátor, 3-szor ismétli 
cutoff= RLU középérték X 0,074 



Kontroll mérés

• Kontroll: tesztprecízió becslésére és szisztematikus 
analitikai eltérések meghatározására szolgáló 
analitikai minták

• Rendszeresség: napi 2 kötelező
– végezzük még:kalibrálás után, optikai egységet és 

mosózónát érintő meghibásodások szervizelése után

• Tesztfüggő:
– 2 szint: HBsAg (NEG, POZ)
– 3 szint: CMV IgG (NEG, POZ1, POZ2)
– 4 szint: HIV Ag/Ab (NEG, POZ1, POZ2, POZ3)

Fertőző ágens kivizsgálás csak érvényes kontroll értékek 
megszületése után indulhat!!!



Anti-HCV Levey-Jennings kártya 



S/Co értékek alapján származtatott eredmények

• teszt leiratokban meghatározott tartományok:
– nem reaktív
– grayzone: bizonyos tesztek, e-Progesa reaktívként kezeli
– reaktív

• teszt függő:
– HBsAg, anti-TP, anti-HBc

• Nem reaktív tartomány: eredmény < 1 S/Co
• Reaktív tartomány: eredmény > vagy = 1 S/Co

– HIV Ag/Ab
• Nem reaktív tartomány: eredmény < 0,90 S/Co
• Grayzone: eredmény  0,90- 0,99 S/Co
• Reaktív: eredmény > vagy = 1 S/Co

– anti-HCV
• Nem reaktív tartomány: eredmény < 0,80 S/Co
• Grayzone: eredmény  0,80- 0,99 S/Co
• Reaktív: eredmény > vagy = 1 S/Co



Natív vérminták előkészítése 

• átvétel: minták + szállítólevél

• informatikai fogadás (fogadási lista)

• munkalista generálás (e-Progesa-automaták)

• centrifugálás

• sorba rendezés: kivizsgálási sorrend alapján régiónként

• tárolás 

• minták vizualizálása (lipémia, hemolízis, CPD-vel hígult)

• kupakok eltávolítása



S/Co értékek alapján származtatott eredmények
• Automatán megjelenik a mintákhoz tartozó:

– Számított érték 
– Tartomány megnevezés

• Eredmények technikai validálása: közti gépre való küldés előtt
– S/CO értékek (analitikai hibák kizárása)
– Reaktív, grayzone tartományba eső vérminták eredményeinek 

nyomtatása és a minta fizikális kiemelése a többi minta közül és külön 
állványba helyezés

• Eredmények küldése közti gépre
• Küldés közti gépről az e-Progesa rendszerbe
• Az e-Progesa rendszer a Grayzone eredményeket is reaktívnak 

tekinti!
• Elintézetlen vizsgálatok listájának lekérdezése véradási hely kód 

szerint az e-Progesa rendszerből
– Lista üres: adott véradási helyen nem volt reaktív vagy grayzone minta 

egyik ágensre sem
– Vérmintaszám/ ok  : adott véradási helyen volt reaktív vagy grayzone

minta valamelyik ágensre /ágensekre

0,14 S/Co
nem reaktív

0,94 S/Co
grayzone

3,15 S/Co
reaktív

anti-HCV:



„A” mérés reaktív minták

B és C mérést kötelező végezni (elintézetlen 
listán megjelenik)

• B mérés: natív vérminta 

• C mérés: friss fagyasztott plazma (ffp) 
szegmens

– Előkészítés:vonalkóddal ellátott műanyag csőbe 
engedés, centrifugálás (30 perc, 4000 RPM)



Szűrővizsgálati eredmény (SZER) 3 
mérés után

• A, B, C mérés reaktív                                  reaktív

• A , B reaktív, C nem reaktív                       reaktív

• A reaktív, B nem reaktív, C reaktív           reaktív

• A reaktív, B és C nem reaktív                nem reaktív 

Ha 3 mérésből legalább 2 reaktív , akkor 
szűrővizsgálati eredmény reaktív.



• eredmények értékeinek dokumentálása a 
szállítólevélhez tűzött elintézetlen vizsgálatok 
listáján is

• kivizsgálási napló nyomtatás

– vérvétel dátuma, véradási hely, ágens szerint

– vérkészítmények sorsa: 

• SZER reaktív : BIHA címkézhető 

• SZER nem reaktív : címkézhető 

• elintézetlen vizsgálatok listájának lekérdezése: 
üres

• fertőző ágens szűrővizsgálat lezárult 



Szűrővizsgálati eredmény reaktív minták továbbítása 
az OVSzK Konfirmáló Laboratóriumba

• minta konfirmálása az adott ágensre

• szállítólevél generálás (véradás dátuma, régió)

– SZER reaktív vérminta/ák vérvételi sorszámai, ágens

– vérvételi sorszámcímke csatolva

• átadott minta:

– natív mintából 

– színkódolt kupakú 2 ml-es csövekben

– vérvételi sorszámcímkével látunk el 

– fagyasztás 



Szervdonorok fertőző ágens szűrő 
vizsgálata

• egész ország 

• vizsgálatkérő lap + vérminta (natív, EDTA)

– riadószám , név, TAJ, születési idő, anyja neve, 
lakcím, diagnózis, vércsoport, beküldő intézet 
kódja

– Igényelt vizsgálatok

– átvétel ideje, átvevő: labor tölti ki az 
adategyeztetést követően



Szervdonorok fertőző ágens szűrő 
vizsgálata

• beteg vérvételi sorszámcímkét kap (mintacső, 
vizsgálatkérő lap)

• centrifugálás

• e-Progesa Beteg modul: adatok rögzítése, 
igényelt vizsgálatok kiválasztása

• vizsgálatok: csak valid kontrollok után
– HIV Ag/Ab, HBsAg, anti-HBc, anti-HCV, anti-TP, 

anti-CMV IgM, anti-CMV IgG, anti-Toxo IgM, anti-
Toxo IgG



Szervdonorok fertőző ágens szűrő 
vizsgálata

• „A” mérés reaktív minta esetén B és C mérés 
végzés kötelező: ugyanabból a mintából

– CMV IgG és Toxo IgG „A” reaktív: nem kell 
ismételni

– Anti-HBc reaktív minta: anti-HBs vizsgálat csak 
egyszer (mlU/ml)

• CMV IgM, CMV IgG, Toxo IgM, Toxo IgG „A” 
nem reaktív esetén is kétszer ismételni



Szervdonorok fertőző ágens szűrő 
vizsgálata

• Eredmények továbbítása az e-Progesaba

• Technikai érvényesítés

• Lelet nyomtatás, faxolás a szervkoordinátornak

• Minta egy részének fagyasztása sorszámmal 
jelzett műanyag csőben

• NaviMed adatbázisba rözítés (jelentés az OEP 
felé)



Szervdonorok fertőző ágens szűrő 
vizsgálata

• NSZR= Nemzeti Szervdonációs Regiszter: 
minden szervdonor adata feltöltődik a technikai 
érvényesítés során
• Eurotransplant tagság: 
külföldi tagok betegei is kaphatnak magyar donortól 
származó szerveket

Ha a donor eurotranszplantációs programba kerül
kötelező az Eppstein-Barr vírus (anti-EBV IgM, IgG)
vizsgálat, amit az Egyesített Szent István és Szent László
Kórház Molekuláris Biológiai Laboratórium végez. A tárolt
mintát vizsgálat kérő lappal együtt küldjük el. Eredmény
rögzítés, lelet nyomtatás.
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Reagens leírások

Műszerkönyv



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


