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I. KLINIKAI KÉMIA  

  

Klinikai kémia gyakorlati záróvizsga tételek   

Felelős oktató: Nyesténé dr. Nagy Teréz 

Helye: ODLA gyakorlati épület  

 

1. Na, K, Cl ionok meghatározása ISE módszerrel. 

2. GPT enzim aktivitás meghatározás HumaLyzer Primus fotométerrel. 

3. CK enzim aktivitás meghatározás HumaLyzer Primus fotométerrel. 

4. LDH enzim aktivitás meghatározás HumaLyzer Primus fotométerrel. 

5. γGT enzim aktivitás meghatározás HumaLyzer Primus fotométerrel. 

6. Albumin meghatározás HumaLyzer Primus fotométerrel. 

7. Összfehérje meghatározás HumaLyzer Primus fotométerrel. 

8. Glükóz meghatározás HumaLyzer Primus fotométerrel. 

9. Urea (karbamid) meghatározás HumaLyzer Primus fotométerrel. 

10. Bilirubin meghatározás HumaLyzer Primus fotométerrel. 

11. Húgysav meghatározás HumaLyzer Primus fotométerrel. 

12. Koleszterin meghatározás HumaLyzer Primus fotométerrel. 

13. Triglicerid meghatározás HumaLyzer Primus fotométerrel. 

14. Vizelet analízis (CLINITEK készülékkel, tesztcsíkkal). 

15. Száraz kémiai meghatározás POCT készülékkel. 

16. Szérum glükóz meghatározás klinikai-kémia automata analizátorral. 

 

A gyakorlatok értékelési szempontjai:   

A klinikai kémiai gyakorlat értéke lése a hallgatók által vezetett jegyző könyv alapján történik.  

Az értékelési szempontok és a ponthatárok a következők:  

a. A mérés elve, a reakció egyenlete:  0 – 1 pont  

b. A kivitelezés módja:  0 – 2 pont  

c. A program leírása:  0 – 4 pont  

d. Az eredmény mennyire közelíti a célértéket:  0 – 6 pont  

e. Az eredmény értékelése:  0 – 4 pont  

Maximális pontszám: 17 pont  

Osztályozás:  

0-12 pont: elégtelen (1) 

13 pont: elégséges (2) 

14 pont: közepes (3) 

15 pont: jó (4) 

16-17 pont: jeles (5) 
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Hematológia gyakorlati záróvizsga tételek   

Felelős oktató: dr. Hevessy Zsuzsa egyetemi docens és dr. Kerényi Adrienn adjunktus  

Felelős: Kürti G.-Szabó Enikő 

Helye: LMI gyakorlati terem (IVDI)  

  

17.  A kikészített mintából készítsen kenetet, fesse meg és értékelje!  

18.  Határozza meg a kikészített minta hemoglobin és hematokrit értékét!  

19.  Határozza meg a kikészített minta reticulocyta számát manuális módszerrel!  

20.  Végezzen vércsoport meghatározást az 1. mintából!  

21.  Végezzen vércsoport meghatározást a 2. mintából!  

  

Hemosztázis gyakorlati záróvizsga tételek   

Felelős oktató: Dr. Kerényi Adrienne adjunktus  

Felelős: Kürti G.-Szabó Enikő    

Helye: LMI gyakorlati terem (IVDI) 

 

22. Protrombin idő meghatározása és INR számítása  

 Követelmények: a protrombin idő meghatározás helyes kivitelezése  

 Amelung KC-1 koagulométeren, a mért eredmény helyes interpretációja,  

 a protrombin id ő  megnyúlás hátterében felmerül ő  okok ismertetése, különös  

 tekintettel az oralis anticoagulans terápia monitorozására.  

23. Aktivált Parciális Tromboplasztin Id ő  (APTI) meghatározása  

 Követelmények: az APTI meghatározás helyes  kivitelezése Amelung KC-1  

 koagulométeren, a mért eredmény helyes interpretációja, APTI megnyúlás esetén 

 szükséges további vizsgálat (kever és) helyes indikációja és elvégzése,  

 a korrigabilitás – inkorriga bilitás megítélése, abból következtetések levonása.  

24. Trombin idő mérése és heparin kimutatása  

 Követelmények: a trombin idő meghatározás helyes kivitelezése Amelung  

 KC-1 koagulométeren, a mért eredmény helyes interpretációja, a trombin idő megnyúlás 

estén szükséges teendő k felismerése és elvégzése (polybrene használata), az anticoagulans 

terápia azonosítása (konvencionális heparin).  

 

A gyakorlatok értékelési szempontjai:  

A hallgatók 5 fokozatú jegyet kapnak, melynek alapja:  

- a gyakorlaton végzett mérés eredménye  

- a jegyző könyv tartalma és külalakja  
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II. HISZTOKÉMIA   

 

Felelős oktató: dr. Kern Mária főiskolai docens 

Felelős: Blásius Eleonóra és Lakatos Szilvia 

Helye: ODLA II emeleti laboratórium, leírást Giemsa oldatot mellékelünk.   

 

Gyakorlati záróvizsga tételek: 

1. Végezzen Olajvörös O festést a rendelkezésére bocsátott fagyasztott metszeten.  

 A szükséges oldatokat is Ön készíti.  

2. Végezzen Berlini kék reakciót a rendelkezésére bocsátott parafinos metszeten.  

 A szükséges oldatokat is Ön készíti.   

3. Végezzen haemalaun – eosin festést a rendelkezésére bocsátott parafinos metszeten, 

 a rendelkezésére bocsátott oldatokkal.   

4. Végezzen PAS reakciót a rendelkezésére bocsátott parafinos metszeten,  

 a rendelkezésére bocsátott oldatokkal.  

5. Végezzen van Gieson vagy Picrosirius festést a rendelkezésére bocsátott parafinos metszeten. 

 A szükséges oldatokat is Ön készíti.   

6.  Készítsen parafinos metszeten Giemsa festést.   

7. Készítsen friss emberi szövetből (bonctermi anyag) fagyasztott (kryosztátos) metszetet és azon  

 végezzen haemalaun – eosin festést.   

8. Cytokeratin kimutatására végzett immunhisztokémiai reakció előhívása DAB reagenssel.  

9. Simaizom actin (SMA) kimutatására végzett immunhisztokémiai reakció el ő hívása DAB  

 reagenssel.  

10. Végezzen Papanicolau festést a rendelkezésére bocsátott cytológiai keneten.   

11. Végezzen haemalaun – eosin festést a rendelkezésére bocsátott cytológiai keneten, 

 a rendelkezésére bocsátott oldatokkal.   

12. Végezzen Giemsa festést a rendelkezésére bocsátott cytológiai keneten,  

 a rendelkezésére bocsátott oldatokkal.   

13. Készítsen köpetből cytológiai kenetet és azt fesse meg Giemsa szerint.   

14. Készítsen 5 db. értékelhető parafinos metszetet szánkás vagy kerekes mikrotómmal.  

15.  Készítsen friss szöveti mintából lenyomatot és végezzen Giemsa festést.  

  

A gyakorlat értékelési szempontjai:  

Ha a jegyző könyv gondosan, precízen elkészített, az eredmények értékelése korrekt és a mért 

eredmény a célérték± 1SD-n belül van, az érdemjegy jeles.  

Ha a jegyző könyv gondosan, precízen elkészített, az eredmények értékelése korrekt és a mért 

eredmény a célérték± 2SD-n belül van, az érdemjegy jó.  

Ha a jegyző könyv gondosan, precízen elkészített, az eredmények értékelése korrekt és a mért 

eredmény a célérték± 2SD-n kívül van, az érdemjegy közepes.  

Ha a mért eredmény a célérték± 1SD-n belül van, de a jegyző könyv hiányos, vagy az eredmények 

értékelése nem megfelelő, az érdemjegy nem lehet jeles.  
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III. MIKROBIOLÓGIA   

 

Felelős oktató: dr. Szabó Judit egyetemi docens  

Felelős: Bozó Aliz 

Helye: ODLA hátsó gyakorlati épület  

  

Gyakorlati záróvizsga tételek: 

1. β – haemolizáló Streptococcus tipizálása. (β – haemolizáló Streptococcusok)  

2. Pseudomonas aeruginosa tenyészet azonosítása, pigmenttermelés vizsgálata.   

 (Pseudomonas aeruginosa)   

3. Proteus genus azonosítása, rajzásának vizsgálata. (Proteus spp. )   

4. Streptococcus pneumoniae epeoldásának vizsgálata. (S. pneumoniae)  

5. Escherichia coli (lactose pozitív) és Proteus (lactose negatív) elkülönítése eozin – 

 metilénkék (EM) táptalajon. (az EM táptalaj működése)  

6. Staphylococcus aureus coagulase próba. (S. aureus, CNS –  ek ,).  

 Exogén és endogén koaguláz kimutatás   

7. Candida speciesek elkülönítése CHROM - agar táptalajon. (a Candida sarjadzó gombák)  

8. ELISA, Immunblot eljárás, CMV an t igenaémia  

9. Ascaris lumbricoides féregpete kimutatása. (Ascaris lumbricoides)   

10. Trichuris trichiura féregpete kimutatása. (T. trichiura)    

11.  Enterobius vermicularis féregpete kimutatása (Enterobius vermicularis)   

12.  Staphyl ococcus aureus kataláz termelésének vizsgálata. 

 (Staphylococcus és Streptococcus genus elkülönítése)   

13. Oxidáz próba lactose - negatív baktériumokról. (Pseudomonas és Proteus)  

14. Korong-diffúziós módszerrel antibiotikum érzékenység meghatározás Gram pozitív 

baktériumok esetén. (G + baktériumok esetén választandó szerek)  

15. Korong-diffúziós módszerrel antibiotiku m érzékenység meghatározás Gram negatív 

baktériumok esetén. (G - baktériumok esetén választandó szerek)   

16. Antifungális szerek iránti érzékenységek meghatározása E -teszttel. 

 (Antifungális szerek hatásmechanizmusa)  

17. HK automaták működési elve   

18. Mini API® készülék működési elve (numerikus kódrendszerek, identifikáló kitek)  

19. Hagyományos biokémiai módszerek   

20. MALDI-TOF MS működési elve   

21. Vaginitis panel  

22. Dajka-jelenség  

23. CAMP teszt   

24. α és β-hemolízis, írjon példákat!   

25. Vízoldékony és nem vízoldékony pigment-termelés vizsgálata, példák   

26. Gram- festés ismertetése és elvégzése  

27. Ziehl -Neelsen festés ismertetése    

28. Neisser festés ismertetése  

29. Cysta dúsítás (flotáció, szedimentáció)  

30. HK-vétel szabályai   

31. Vizelet-vétel szabályai   

32. Bakteriális meningitis diagnosztikája   
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A gyakorlat értékelési szempontjai:  

a) A hallgató képes-e önállóan elvégezni a mérést.   

b) A jelenlévő asszisztens segítségét mennyire veszi igénybe.   

c) Mennyire pontosan vezeti a dokumentációt.   

d) Betartja-e a minőségbiztosítás (az adott folyamatra vonatkozó) követelményeit.  

e) Betartja-e a tűzvédelmi (Bunsen-égők!) és fertőzésvédelmi szabályokat.   

f) A legfontosabb: eredményes lett-e a meghatározás.  

 

 

 


