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 Budapest, 2022.12.15 

 Ikt: OVSZK/2355-4/2022/1290 

Körlevél minden Dialízis és Nephrológiai Osztálynak 
 

Tárgy: szérumküldéssel kapcsolatos információk 

 

Tisztelt Kollégák! 

 
A soron következő szérumküldés záró időpontja 2023 január 11. (szerda) 

A betegektől az alábbi 3 csövet kérjük küldeni: 
- 1 darab 5 ml-es cső (minimum 4 ml szérummal); 
- 1 darab Beckman cső (kb. 2/3-ig töltve); 
- 1 darab Eppendorf cső (kb. 500 µl szérummal), a „0,5” jelölésig töltve. 
 
Kérjük az alábbiakat figyelembe venni: 
- lehetőség szerint a mintavétel éhgyomorra történjen, mivel a lipaemiás minta nem 

vizsgálható; 
- az erősen haemolitikus mintát nem tudjuk elfogadni; 
- az 5 ml-es csőben legalább 4 ml szérumnak kell lennie, mivel az immunizált betegek 

esetében, a szérum minták szétosztást követően az Eurotransplant laboratóriumokba kiküldésre 
kerülnek a külföldi donációk során történő keresztpróbák elvégzéséhez. 

- a vérmintát a szérumküldés zárási időpontjához minél közelebbi időpontban levenni.  
  
 A mellékelt „Szérumkísérő és állapot nyomon követő lapon” az állomáshoz tartozó összes 
ENIS rendszerbe nyilvántartott beteg szerepel (2022.12.15-i állapot). Ha a beteg státusza nem 
egyezik meg az ENIS-ben szereplő adattal, kérjük, az illetékes regionális vese transzplantációs 
várólista bizottsággal vegye fel a kapcsolatot. Kérjük, szíveskedjenek az általunk postázott 
szérumkísérő lapokat kitölteni és visszaküldeni. 

 A transzplantálható betegek esetében kérjük, hogy a fenti mennyiségű mintát küldjék, és 
töltsék ki a „Szérumkísérő és állapot nyomon követő lapot”. Az utolsó transzfúzió dátumát csak 
abban az esetben kell megadni, ha a transzfúzió az előző szérumküldést követően történt. A 
listán transzplantálható (T/I) státusszal szereplő beteghez mellékeltünk betegenként 3 darab 
címkét. A címkék felragasztása előtt arra minden esetben írják rá a mintavétel dátumát!  

A nem transzplantálható betegek közül: 
- az egy évnél régebben NT státuszban lévő betegek mintáit nem vizsgáljuk. A 

visszavételhez külön beutalón kérjék a kivizsgálást. 
- az egy évnél nem régebben NT státuszban lévő betegek esetében, akiknél reális esély van, 

hogy a következő 3 hónapban transzplantálható státuszba kerülnek, küldjenek szérum mintát 
ugyanúgy, ahogy a transzplantálható betegektől.  

Az ET számmal még nem rendelkező betegek szérum mintáját NE a negyedéves 
antitestszűrés keretében küldjék; ebben az esetben a várólistára vétel protokollja szerint várjuk a 
vérmintákat. 
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A vesevárólistán lévő betegek transzfúziós eseményét követően kérjük, hogy a laboratóriumot 
értesíteni szíveskedjenek az immun@ovsz.hu e-mail címre elküldött „Változásbejelentő lap”-on. 
A transzfúziós eseményt követően 2 héttel, valamint 4 héttel levett  natív vérmintát kérjük 
küldjék a laboratóriumba HLA ellenes antitest vizsgálat céljából. 

 Kérjük, hogy az „Immunizáltsági státusz követés” formanyomtatványt az újonnan listára 
kerülő, vagy a listára visszakerülő betegek esetében töltsék ki és az első mintával együtt küldjék 
be. 

 

A 2023. évre tervezett szérumgyűjtési és szérumküldési napokat az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Negyedév 
Szérumok gyűjtése/küldése 

Küldés és 
listazárás 

Vasárnap Hétfő Kedd Szerda 

1. negyedév január 8. január 9. január 10. január 11. 

2. negyedév április 2. április 3. április 4. április 5. 

3. negyedév július 9. július 10. július 11. július 12. 

4. negyedév október 8. október 9. október 10. október 11. 

 
Tájékoztatás tervezett változtatásról: Az Eurotransplant allokációs folyamatában tervezett 
változások miatt, valószínűsíthetően 2023 második negyedévétől az immunizált betegek 
külföldre történő mintaküldési kötelezettsége megszűnik. Ezzel párhuzamosan a laboratórium 
kivizsgálási rendje is változik. Amennyiben a betegektől levett vérminta centrifugálása 
megoldható, az eddig helyben leosztott minták helyett betegenként egy darab 8 ml-es szeparáló 
géles natív cső küldhető. Ahol a centrifugálás nem megoldható ott az eddigi eljárásrend továbbra 
is érvényben marad. 

 
Üdvözlettel: 

 
 

dr. Szilvási Anikó 
Transzplantációs Immungenetikai 

Laboratórium, Budapest 
 
 
 
 
Mellékletek: 

1. Szérumkísérő és állapot nyomon követő lap 
2. A transzplantálható státuszú beteghez 3-3 címke 
3. „Immunizáltsági státusz követés” formanyomtatvány 
 

mailto:immun@ovsz.hu
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