
Immunológiai kivizsgálások – Gyakran 
felmerülő kérdések 

 

Milyen vizsgálatokat foglal magában a „Teljes alloimmun panel”? 
• Kevert Limfocita kultúra (MLC) és blokkoló (MLCBI) vizsgálat 

• TH1 – Th2 citokinek arányának mérése 

• Természetes ölősejt (NK-sejt) arány, abszolút mennyiség, szubpopuláció és funkció 
meghatározás 

Milyen határidőre készülnek el a vizsgálatok? 
• Teljes alloimmun kivizsgálás: 6 héttel a vérvétel után készül el a lelet 

• Citokinek arányának mérése: 7 munkanappal a vérvétel után készül el a lelet 

• Természetes ölősejt (NK-sejt) meghatározás: 7 munkanappal a vérvétel után készül el 
a lelet 

Milyen módon kapja meg a leletet? 
E-mailben, csatolt mellékletként küldjük el a leletet. 
 

Hol érdeklődhet a lelet iránt? 
Alloimmun@g1labor.hu 
 
 

Az I-es számú Adatlap kitöltésével 
kapcsolatos kérdések 

I-es számú adatlapot kinek kell kitöltenie? 
Mind az I-es számú adatlapot, mind a vizsgálatkérő lap esetében javasolt, hogy azt a beteg 
kezelőorvosa töltse ki.  

I-es adatlap szülészeti anamnézis részen miket szükséges feltűntetni? 
• A terhességek száma, éve, partnere, módja (inszemináció, IVF, természetes).  Ha nem 

alakult még ki terhesség, akkor azt kell jelezni. 

• A terhességek kimenetele (természetes, koraszülés, extrauterin, patológiás, genetikai 
hiba) 

• Vetélés (ab) formája: spontán ab, missed ab (műszeres befejezés), blighted ovum 
(üres petezsák). 

• Vetélések jellemzői: száma, éve, hányadik héten, magzat elhalás hete, szívhang, 
szövettani vizsgálat. 

• A beteg IVF programban részt vesz-e? Hány sikertelen beültetés volt? 
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Hol található meg az I-es adatlap és a vizsgálatkérő lap? 
• I-es számú adatlap: http://www.g1labor.hu/images/I.sz.%20adatlap%20HABAB.pdf 

• Vizsgálatkérő lap: http://www.g1labor.hu/images/habitualis-veteles-vizsgalatkero-
lap.pdf 

El kell-e hozni az I-es adatlapot a vérvételre? 
Másolatban szükséges, vagy a vérvételt követően elküldheti az alloimmun@g1labor.hu címre 
 

Mikor érdemes elvégezni a teljes alloimmun kivizsgálást? 
Abban az esetben, ha az I. Adatlapon feltüntetett egyéb kóroki tényezőket már kizárták vagy 
megfelelően kezelték. Ilyenkor merülhet fel a sikertelen terhességek immunológiai háttere. 
 
  
 

Az immunológiai vizsgálatokkal 
kapcsolatos kérdések 

Mikor érdemes vérvételre jönni? 
• 28 napos menstruációs ciklus 19-21 napja között (Ettől eltérő hosszúságú ciklus 

esetén arányosan kell eltolni a vérvétel idejét. Pl. 24 napos ciklusnál 16-18. nap, míg 
33 napos ciklus esetén 22-24 nap között kell vért venni) 

• Nem állt fenn semmilyen fertőző betegség a vérvételt megelőző 4 hétben 

• Bármilyen nőgyógyászati beavatkozás és a vérvétel között két teljes menstruációs 
ciklusnak kell eltelnie 

Milyen tényezők zárják ki a vérvételt? 
• Bármilyen fertőző betegség a vérvételt megelőző 4 hétben 

• Bármilyen nőgyógyászati beavatkozás a vérvételt megelőző két menstruációs 
ciklusban 

Mely napokon lehet vérvételre jönni? 
Minden szerda és csütörtök reggel, előzetes egyeztetés után. 

Vérvétel előtt szabad-e ennivalót/innivalót fogyasztani? 
Igen. Ajánlott a nagy mennyiségű folyadék fogyasztása. 

Hol tudok vérvételre jelentkezni? 
A G1 laboratórium telefonszámain hétköznap 8-15h között. 
G1 Labor telefonszám: +36 1 240-1880,  
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Mi várható az immunológia vizsgálat eredményétől? 
Az immunológia (alloimmun panel) vizsgálat, az összes többi vizsgálat eredményeinek 
figyelembevételével segít annak eldöntésében, hogy vajon a vetélések hátterében kóroki 
szerepet játszhat-e immunológia zavar vagy alloreaktivitás. Ennek ismeretében választható 
meg a tapasztalatok szerinti eredményes terápiás eljárás.  

Kihez forduljak az elkészült lelettel? 
A kezelőorvosához, illetve ahhoz az orvoshoz aki a beutalót írta, vagy az I. Adatlapot 
értékelte. 
 
 
 
 
 
 


