
Klinikai laboratóriumi alapismeretek előadás tantárgy (EF45125) tételei 

 

~ 1 ~ 
 

2018. január 9. 

 

1. tétel 

Mennyiség. Mértékegység. Dimenzió. Koncentráció. Térfogat. Kimutatás vs. 

meghatározás. Térfogatmérő eszközök. Pipetta típusok, pipetta kalibrálás.  

 

2. tétel  

Vizsgálati anyag, minta. Kalibrátor, kontroll, vak, mátrix. Kalibrációs görbe. 

Mérési tartomány jellemzői. Interferencia típusai és megoldási lehetőségek. 

Referencia anyag, referencia módszer, visszavezethetőség. 

 

3. tétel 

Laboratóriumi hibák típusai. Szisztémás hiba, random hiba, within run, day-to-

day hiba. Valódi érték, célérték. Pontosság, valódiság. Szelektivitás, 

Specificitás, Visszanyerés (recovery), átszennyeződés (carry-over).  

 

4. tétel 

Referencia érték és típusai. Referencia egyén, kiválasztási módszerek. 

Referencia határok megállapítása. Referencia érték transzformálhatósága. 

 

5. tétel 

Vizsgálati eredmények diagnosztikus értékelése. Ideális és reális laboratóriumi 

vizsgálat. Valódi pozitív, valódi negatív, téves pozitív, téves negatív, pozitív 

prediktív érték, negatív prediktív érték. Cut-off érték. Szenzitivitás és 

specificitás. Szűrővizsgálatok. Megerősítő vizsgálatok. ROC analízis, ROC 

görbe szerkesztése.  

 

6. tétel 

Módszerbevezetés I. Új módszer bevezetésének oka és a módszerváltás 

szempontjai. A módszerbevezetés folyamata: módszerleírás, reprodukálhatóság, 

torzítás, interferenciák, diagnosztikai döntési határértékek. Az új módszer 

értékelése, összevetése a korábbival. Laboratóriumi analizátorok jellemzői. Az 

autovalidálás elve, bevezetéséhez szükséges paraméterek, kritériumok.  

 

7. tétel 

Módszerbevezetés II. A laboratóriumi módszerleírás részei. Reagensek, 

kalibrátorok és kontrollok dokumentációja. Minta típusok, kalibrátorok, 

kontrollok stabilitása, tárolása. Analitikai jellemzők és elvárások. Interferenciák 

típusai, meghatározása, tesztfüggő interferenciahatárok automatikus 

alkalmazása.  
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8. tétel 

Mérési módok: végpontos, kinetikus, két reagenssel mérés. Mintavak, 

reagensvak. A mérési tartomány meghatározása, lineáris tartomány, kalibráció 

és ennek hatása. Szubsztrát kimerülés. Prozone effektus. Módszerek 

összehasonlítása, korreláció, regressziós egyenlet, Bland-Altmann ábrázolás.  

 

 

9. tétel 

Minőségbiztosítás, Quality Control (QC). Kontroll minták és jellemzőik. 

Kontroll kártyák: Levey-Jennings, Westgard szabályok, Kummulatív és Youden 

ábrázolás. Limit check, delta check. Z-score 

 

10.  tétel 

Mérési tartomány jellemzői, visszanyerés, átszennyeződés. Valódi érték, 

célérték.   

Kutatási téma, kutatások típusai. Tudományterületek. A kutatás folyamata, 

dokumentálása. Kutatási eredmények közlése. A tudományos publikációk, 

folyóiratok minőségi mutatói: citációs index, impakt faktor. Kutatási pályázatok. 

 

11.  tétel 

Külső QC megválasztása, bevezetése, működtetése. Külső QC rendszerek. 

Tudományos közlemények, formátuma, az egyes részek legfontosabb jellemzői. 

Irodalomjegyzék készítésének szempontjai.   


