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1. fejezet - BEVEZETÉS
1. A Klinikai Kémia
A klinikai kémia definiálására több próbálkozás is történt, mint ezek az idézetek szemléltetik az 1970-es évektől
1. Clinical chemistry encompasses centralized analytical activity concerning the chemical composition of
biological material such as urine, tissue, sectretions, excretions, etc., necessary for the diagnosis and
treatment of and research into diseases .
2. Clinical chemistry encompasses the study of the chemical aspects of human life in health and illness and the
application of chemical laboratory methods to diagnosis, control of treatment, and prevention of diseases.
3. Clinical chemistry is the distinct discipline which develops and utilizes chemical concepts, procedures, and
techniques in investigations which pertain to the understanding diagnosis, and therapy of diseases and
assesment of health.
4. Clinical chemistry is the application of chemical, molecular and cellular concepts and techniques to the
understanding and the evaluation of human health and diseases.
5. A klinikai kémia feladata az emberi és állati anyagcsere-folyamatoknak, azok physiologiás és kóros
változásainak a beteg ember biokemizmusának tanulmányozása.
6. A klinikai kémia az élettani folyamatok kémiai alapjának megismeréséhez, a betegekre vonatkozó
diagnosztikus és prognosztikus információknak, a betegség kialakulásának vizsgálatához az analitikai és
biokémia legfejlettebb módszertanát alkalmazza.
7. A klinikai kémia híd a klinikum és biokémia között.
8. A klinikai orvostudományban a kémiai módszerek bevezetése és fejlesztése, a kémiai diagnosztika az elmúlt
évtizedekben vett rohamos fejlődése, és ma klinikai kémia néven a laboratóriumi diagnosztika önálló ága. A
klinikai kémia, a patobiokémia elsődleges célja azonban a betegségek alapját képező kóros anyagcserefolyamatok felderítése.
9. A klinikai kémia 1952-ben a kémiát majd a toxikológiát foglalta magába. Mára ez a beszűkített szemlélet
azonban megváltozott és 1991-ben a széles körben alkalmazott, nagy hatékonyságú, közös módszerek
kapcsán a klinikai kémia már valamennyi, előbb a laboratóriumi diagnosztika alatt felsorolt szakterület
művelését újra magába foglalja. Nincs tehát tartalmi, lényegi különbség a tudományosan művelt
laboratóriumi diagnosztikai és klinikai kémia közt. Mi magyarok szerencsések vagyunk a Magyar
Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság, és a Hungarian Society of Clinical Pathology névvel.
Néhány megjegyzés a fenti definíciókhoz
1. A meghatározási eljárások főként az analitikai (a kémia azon területe, amely minőségi és mennyiségi
meghatározásokkal foglalkozik) területéről származnak.
2. Főként patológiás (kóros) elváltozások kimutatása, mérése a feladata.
3. Angolszász országokban a patológiás elváltozások kimutatása főként a Department of Pathology feladata,
amelynek egy része a klinikai laboratórium (Clinical Laboratory). Hazánkban egyes helyen a Patológiai
osztály a kórbonctani, kórszövettani diszciplinát (anatomical pathology) jelenti.
4. Eredményeit alkalmazzák a betegségek definiálásában (diagnosztika), a terápia ellenőrzésében (gyógyszer
koncentráció mérés) és a betegségek kockázatának becslésében (risk analízis).
5. Az alkalmazott eszközök/műszerek tekintetében két trend érvényesül:
a.
a laboratóriumi automatizáció, amely a teljes automatizáltsághoz vezethet (TLA: Total Laboratory
Automation)
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b. a laboratórium vizsgálati igény felmerülésének helyén végezhető, egyre kisebb készülékek kifejlesztése és
alkalmazása (POCT: Point of Care Testing)
Javaslat
A javaslat a klinikai kémiát napjaink gyakorlata alapján magyarázza.
A klinikai kémia az analitikai kémia egyik legnagyobb felhasználási területe.
A vizsgálatok végzése biológiai minták elemzését jelentik.
A klinikai kémiai vizsgálatok eredményeit felhasználják:
a.

a betegségek felismeréséhez (diagnosztika)

b. a betegségek kezeléséhez (terápia), betegségek követéséhez (monitorozás)
c.
betegségek kockázati tényezőinek megállapításához (szűrések, kockázati tényező becslése, betegségek
előrejelzése).
A klinikai kémiai vizsgálatok további jellemzői:
a.
specifikus mérési módszerek alkalmazása, amelyek nagyon sok komponensű rendszerekben csak a
mérendő komponenst határozzák meg
b.

sorozat vizsgálatok végzése: egy vizsgálat több mintából vagy egy mintából több vizsgálat végzése

c.

sürgős (azonnali) vizsgálatok végzésének lehetősége

d. a fenti feladatok végzésére automatákat, célkészülékeket, robotokat, miniatűr eszközöket, és laboratóriumi
információs rendszereket alkalmaznak
e. a tudomány fejlődésével dinamikusan nő a végzett vizsgálatok száma és szélesedik a vizsgálati profil
A klinikai kémiai elnevezései
A klinikai kémia mellett több elnevezés is használatos volt, ilyenek például:

1.1. táblázat - Tablazat01
Név

Szerző

Élt

Ország

Iatrokémia

Paracelsus

1493-1541

Svájc, Német

Patológiai kémia

Pettenkofer

1818-1901

Német

Fiziológiai kémia

F.Hoppe-Seyler

1825-1895

Német

Kórvegytan

Duboscq

1846-1891

Francia

Klinikai kémia

Scherer JJ

1814-1869

Német

Klinikai patologia

Welch WH

1850-1934

USA

Chemical Pathology

Bayer AV

1835-1917

USA

Biológiai kémia

Folin O

1867-1971

USA

Élet és kórvegytan

Plósz Pál

1844-1902

Magyar

Pathológiai kémia

Fiziológiai kémia
Vérvegytan

Schlesinger
hatása)

(Liebig

Klinikai
biokémia

Magyar
1990-

2
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

BEVEZETÉS

Az első klinikai kémiai társaságok, folyóiratok, kongresszus
Az első klinikai kémiai társaságok az 1940-es években alakultak Franciaországban a Societé de Biologie
Clinique 1942-ben, a Nederlandse Verengiging voor Klinische Chemie Hollandiában 1947-ben, és az American
Association of Clinical Chemists az USA-ban 1948-ban.
A nemzetközi klinikai kémia társaságot (IFCC) 1952-ben alapították.
Az első klinikai kémiai folyóiratok a Clinical Chemistry 1952-ben, és a Clinica Chimica Acta 1956-ban jelent
meg, és azóta is a laboratóriumi szakma vezető folyóiratai.
Az első klinikai kémiai kongresszust 1954-ben Amsterdamban (Hollandia) tartották First European Congress of
Clinical Chemistry címmel.

2. A klinikai kémia hazánkban
Hazánkban a laboratóriumi szakmát majdnem kizárólagosan MD-k irányítják és a klinikai kémia elnevezés
számukra nem szimpatikus. Ennek tulajdonítható, hogy a klinikai kémia fogalom nem jelent meg a magyar
laboratóriumi társaság nevében, bár a laboratóriumok ténykedése általában nem emelkedett az egyszerűsített
klinikai kémia fölé.
Klinikai kémikus képzés sem teljesedett ki hazánkban. 1993-ban ugyan a Veszprémi Egyetem kísérletet tett
ilyen típusú képzés megszervezésére, de ez nem talált egyértelmű fogadásra az orvosi egyetemek és szakma
részéről. Szegeden az 1990-es évek végén az orvosi-gyógyszerészeti egyetemen indult 5 éves nappali tagozatú
klinikai kémikus képzés, de ez nem élte túl a európai felsőoktatási (bolognai) folyamatot és a laboratóriumi
szakma viharait.
A 41/2005 (IX.22) EÜM rendelet alapján klinikai biokémikus, és klinikai mikrobiológus és molekuláris
biológiai diagnosztikus egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerezhető. Az első klinikai
biokémikus szakképesítést 2007-ben adták a nem orvos diplomásoknak. A klinikai biokémikus szakképesítés
sok tekintetben nem azonos az USA-ban és Európában megszerezhető klinikai kémiai tudással.
Az MLDT, szakmai kollégium, folyóirat tisztségviselői
Orvos és nem orvos diplomások aránya és tudományos fokozataik a laboratóriumi szakma vezető
szervezeteiben.
Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság (MLDT):
Vezetőség:
orvos (9), MD: 2, PhD: 4, DSc: 1, Akadémikus: 2, nem orvos:1, PhD:1
Állandó bizottságok:
orvos (12), MD: 4, PhD: 1, DSc: 6, Akadémikus: 1, Elnökségi tag: 3
nem orvos (3), PhD: 3. Elnökségi tag: 1
Az MLDT-nek 1993 óta 4 MD elnöke volt, akik MLDT elnökségük előtt vagy után a LVSZ Kollégiumának
elnökei voltak.
Orvosi Laboratóriumi Vizsgálatok Szakmai Kollégiuma
orvos (12), MD: 4, PhD: 4, DSc: 1, Akadémikus: 2, MLDT Elnökségi tag: 5, Bizottsági tag: 2
nem orvos (3), PhD: 2, DSc: 1, MLDT Elnökségi tag: 1, Bizottsági tag: 1
MD: orvosi egyetem, PhD: kandidátus és PhD, DSc: a tudomány doktora és az MTA doktora, Akadémikus: a
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
Laboratóriumi Medicina Szerkesztő bizottsága
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orvos (12), PhD: 3, DSc: 5, Akadémikus: 2, MLDT elnökségi, bizottsági tag, LVSZK tag: 5
nem orvos (3), PhD: 1, DSc: 1, MLDT elnökségi tag és LVSZK tag: 1
A fenti adatok azt mutatják, hogy hazánkban ezen arányok kialakulásához szükség volt az MD vehemenciára és
a PhD impotenciára.
Szakmai vezetők az USA-ban
Összehasonlításként szolgálhatnak a következő adatok: néhány napjainkban használatos laboratóriumi elnevezés
és vezetőik az USA-ból, akiket az AACC-ben vezető szerepre jelöltek (2010. Aug 26.) a 2011. 01.012011.12.31 időszakra.
Az elnököt 1 évre választják, így minden nagy respektű szakember volt vagy lesz az AACC elnöke.
1. PhD, Professor of Pathology and Laboratory Medicine,Director of the Metabolic Disease Laboratory
2. PhD, Professor of Pathology, Director of Clinical Chemistry a Director of Pathology Information Systems
3. PhD, associate professor in the Department of Pathology
4. PhD, Medical Director of Clinical Chemistry, Toxicology and Point-of-Care Testing in the Department of
Pathology and Laboratory Medicine
5. PhD, Associate Professor of Pediatrics and Pathology, directs the Core Laboratory and Metabolic Genetics
Laboratory
6. PhD, Assistant Professor of Pathology, Medical Director of the Special Chemistry Laboratory
7. PhD, Clinical Director of the Chemistry and Metabolic Disease Labs, associate professor of Pathology and
Medical Laboratory Science, PhD in Clinical Chemistry from The Ohio State University in Columbus,
Ohio: two-year fellowship in Biochemistry
8. PhD, current President of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
(IFCC), professional adviser on laboratory medicine to the Department of Health in the UK government
9. PhD currently a consultant in clinical diagnostics technology
10.
MD, Semmelweis University, Budapest, postgraduate training in clinical chemistry medical
diagnostics manufacturing industry in San Diego, CA, section Chief of Chemistry and Molecular
Laboratories, professor of Pathology
11.
PhD, received his BS Zoology in 1970, a Masters in Public Health Epidemiology in PhD in
Pharmacology from Duke University in 1995
12.

PhD, a former Fulbright Scholar with a PhD in the life sciences

13.

BS in Biology, MS in Medical Laboratory Sciences

A magyarországi laboratóriumok nevei
A klinikai kémia elnevezés belekerült néhány laboratórium nevébe Központi Klinikai Kémiai Laboratórium
(Pécsi Orvostudományi Egyetem 1979), Központi Klinikai Kémiai Laboratórium (1978, Debreceni
Orvostudományi Egyetem és 1980 Szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem), amelyek
később, átmenetileg a Klinikai Kémia Intézet nevet viselték (Pécs, Debrecen 1991-1998, Szeged), de ma már
Laboratóriumi Medicina Intézet néven ismertek (Pécs, Szeged, Budapest).
Hazai laboratóriumi elnevezések 2010-ben:
diagnosztikai laboratórium, molekuláris diagnosztikai laboratórium, központi laboratórium, központi
diagnosztikai laboratórium, központi immundiagnosztikai laboratórium, központi klinikai laboratórium,
klinikai kémiai laboratórium, klinikai diagnosztikai laboratórium, klinikai laboratórium, regionális
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immunológiai laboratórium, laboratóriumi medicina intézet, klinikai biokémia és molekuláris patológiai
intézet.

3. A Klinikai kémia és a Laboratóriumi Medicina
Napjainkban terjed a Laboratóriumi Medicina elnevezés, amely csak részben azonos a klinikai kémiával. A
klinikai kémia főként az analitikára koncentrál, míg a laboratóriumi medicina a laboratóriumi eredmények
interpretálására orvosi szempontok (élettan, kórélettan, mikrobiológia, gyógyszerészet, belgyógyászat…)
alapján.
„Laboratory medicine referes to the discipline involved in the selection, provision, and interpretation of
diagnostic testing that uses primarly samples from patients ”.
A nemzetközi klinikai kémiai társaság (International Federation of Clinical Chemistry: IFCC 1952-) az 1990-es
évek végétől az International Federation of Clinical Chemmistry and Laboratory Medicine nevet viseli, de
rövidítve továbbra is IFCC. A két fogalom megkülönböztetése nem minden esetben egyszerű, a Tietz:
Fundamentals of Clinical Chemistry könyve egyre inkább patobiokémia, míg Marshall: Clinical Chemistry
könyve pedig egyértelműen nem klinikai kémia, hanem patobiokémia.
Vizsgálati eredmény és (szak)orvosi lelet
Amíg az orvosi vizsgálati kérésből eredmény és lelet lesz, a beteg mintája több folyamton megy át
1.

A gyógyító orvos feladata: mennyiségi analízist kér és gondoskodik a beteg megfelelő előkészítéséről

2.

A laboratóriumi munka:

a. műszeres analízis
b. eredmények értékelése
3.

Értékelés az osztályokon

a. a klinikus összegzi a beteg eredményeit
b. konzultál a laboratóriumi szakorvossal.
Ha a laboratórium végzi a 3. a. (részben) és b. tevékenységeket, akkor átlép a klinikai kémiai tevékenységből a
laboratóriumi medicinába. Ehhez természetesen az egyes képzési szintek kompetenciáját pontosan definiálni
kellene. A diagnózis és a terápia olyan tevékenységek, amelyek klinikai laboratóriumi szakorvosi képesítést
igényelnek, míg a többi laboratóriumi tevékenység esetén a laboratóriumi személyzet egy részének kell csak
egészségügyi és laboratóriumi képesítéssel rendelkezni. Ezen utóbbi jelenleg (2010. júliusától) már nem
érvényes.
Klinikai kémia vagy laboratóriumi medicina példák alapján
A következő két hazai (2009. és 2010.) nagy laboratóriumból származó példa azt sugallja, hogy a laboratóriumi
medicina inkább vágy, mint napi gyakorlat hazánkban.
1. példa
Orális antikoaguláns terápiában részesülő (syncumar) beteg megkapja laboratóriumi vizsgálati eredményét (nem
lelet!) pénteken délben, hogy vigye hétfőn a kezelő (családi orvosához) a terápia további meghatározása
céljából.
Protrombin aktivitás
35 %

Normál tartomány
80-110 %

Validálta: XY asszisztens és X1 Y1 főorvos
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A beteg ismerete kiterjed arra, hogy az alacsony protrombin fokozott vérzékenységet jelent, és ő most ettől
félhet egész hétvégén. Megoldás: a vizsgálati eredményközlő lapon nem a normál tartományt, hanem a terápiás
tartományt (20-40%) kellett volna feltüntetni. A % helyett meg INR a szakmai szempontból ajánlható.
2. példa
2 hónapos csecsemőnél történik az előírt vérkép vizsgálat. Az életkort és a nemet a számítógépes program
rögzíti.
A laboratóriumi vizsgálati eredmények (nem lelet) között olvasható:
Hemoglobin
95 g/l

Referens tartomány
130-170 g/l

Validálta XY és X1Y1 főorvos
Az Anyuka a dolognak különösebb jelentőséget szerencsére nem tulajdonított, bár nem volt szakember.
Két hónapos csecsemő esetén a referens tartomány 94-130 g/l tehát a csecsemő hemoglobinja a referens
tartomány alsó határánál, de még az ő életkor szerinti referens tartományában van.
A 130-170 g/l referens tartomány a felnőtt férfiakra vonatkozik.
Megoldás: a kor specifikus referens tartományt kellett volna megadni.
Konklúzió
A megfelelően elkészített számítógépes laboratóriumi információs rendszer minden gond nélkül megoldhatja a
terápiás valamint kor specifikus tartományok kiválasztását. A terápiás tartomány, illetve a megfelelő referens
tartomány ismeretében a beteg és a szülő „félelem” és aggódás nélkül, jó közérzettel tölthette volna a hétvégét.
(Extrém esetben a sürgősségi ügyeletet veszik igénybe.) Kérdések: mit ér az ilyen validálás? Ez még a klinikai
kémia szerinti interpretálásnak sem felel meg, nemhogy a laboratóriumi medicina elvárásainak.

4. A klinikai kémia oktatása a magyarországi
orvostudományi egyetemeken
A Magyarországi egyetemeken már korán elkezdődött a klinikai kémia tárgyú laboratóriumi vizsgálatok
oktatása, mint ezt a következő két példa is illusztrálja:
1873
Plósz Pál „Élet és Kórvegytan” címmel tartja előadásait a Budapesti Egyetemen. Ebből heti 2 órában vizelet
(húgy) és heti 1 órában köpet és diabetes vizsgálatokat oktat medikus hallgatóknak.
1928
Jendrassik Lóránd a „Kémiai és fizikokémiai vizsgáló módszerek” című értekezésével nyeri el egyetemi
magántanári címét, és ilyen című kurzusában oktatja ezeket a medikus hallgatóknak Pécsett. Ezen korai
próbálkozásokat azonban nem követte a laboratóriumi vizsgálatok klinikai kémia szempontú oktatása az orvosi
egyetemeinken, míg a másik, későbbi diagnosztikai eszköz a radiológia már talán az 1950-es évektől kezdve
önálló tantárgyként szerepel az orvosképzésben.
2010
Az alábbi összeállítás a klinikai laboratóriumi vizsgálatok oktatásáról az MLDT 55. Nagygyűlésén (2010.
Pécs) tartott Oktatás című szekció előadásainak abstrakt-jai alapján készült bemutatva az aktuális (2010.)
helyzetet.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest
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BEVEZETÉS

2010 előtt része a Kórélettan című tantárgynak.
2010-től indul az önálló oktatása Laboratóriumi Medicina/Klinikai Biokémia címmel a 6. szemeszterben 1,5 óra
előadás, és 2011-től ugyanennyi órában gyakorlatok.
Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar
1998- tól elektív (választható) kurzusként indult Laboratóriumi diagnosztika címmel 4. vagy 5. éves medikusok
számára, amelyet 1995-től 3. évesek is felvehetnek. Előadások 2 óra hetenként egy szemeszterben. A medikusok
10-15 %-a vette fel.
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar
A klinikai kémia magyarországi oktatása ezen az Egyetem az 1972/73-as tanévben a diagnosztikai blokk
keretében kezdődött újra és 6 gyakorlati órában kislaboratóriumi vizsgálatokat oktattak a medikus hallgatóknak.
1980-ban klinikai laboratóriumi ismerteket oktattak 30 gyakorlati és 12 előadásban az Élettan tantárgy
keretében.
1985-ben az 5. éves medikus hallgatóknak klinikai kémiát oktattak 15 órában vizsga kötelezettség nélkül a
Belgyógyászat keretében.
1991-től 15 óra elmélet és 15 óra gyakorlat/szeminárium keretében oktatta a Klinikai Kémiai Intézet a klinikai
kémiát, amely tárgy vizsgával zárult.
Az oktatáshoz hallgatói jegyzet készült 1982-ben és 1987-ben.
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
1979. speciál kollégiumként vehették fel a medikus hallgatók a klinikai kémiát.
1981-ben kötelező, egy szemeszteres tantárgy lett a klinikai kémia.
1991. két szemeszteres tantárgy oktatása (Klinikai Kémiai Intézet) 30 óra elmélettel, 30 gyakorlattal és
vizsgával klinikai kémia címmel.
1993. az oktatás szinkronizálása a kórélettannal és a patológiával
1998. a tantárgy neve klinikai biokémiára változott és az oktató intézeté ezzel szinkronban: Klinikai Biokémiai
és Molekuláris Patológiai Intézetté.
2000. klinikai biokémia elnevezéssel része a Komplex Patológia tárgynak, 3. évben 2 szemeszter (77 előadás és
42 gyakorlat), szigorlattal zárva.
Az oktatást segítő gyakorlati jegyzetek a következők:
Klinikai kémiai gyakorlatok 1983. és 1990.
Klinikai biokémiai gyakorlatok 2000.
Laboratóriumi diagnosztikai gyakorlatok 2006. és 2010.
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2. fejezet - DIAGNOSZTIKUS
VIZSGÁLÓDÁSOK REAGENSEK ÉS
MŰSZEREK NÉLKÜL: ÓKOR ÉS AZ
ÁLLATI ÉRZÉKELÉSEK
1. A klasszikus klinikai kémia vizsgálatok
A klinikai kémiai vizsgálatok általában a humán szervezetben valamilyen kóros alkotó megjelenését, vagy
valamely fiziológiás alkotó kórosan emelkedett vagy csökkent koncentrációjának meghatározását jelentik. A
klasszikus klinikai kémia vizsgálatoknál a következő részfolyamatok különböztethetők meg:
a.

vizsgálati minta nyerése

b.

a meghatározandó komponens reakciója a reagenssel

c.

a reakció eredményének detektálása/értékelése.

2. Az ókori vizsgálatok
Klasszikus klinikai kémiai vizsgálatokról az ókorban nem számolhatunk be, mivel a meghatározandó analit nem
volt ismert, reagenst nem alkalmaztak, és a kóros alkotóról valamilyen érzékszervi észleléssel nyertek
információt.
A kezdetleges kémiai és orvosi ismeretek birtokában legfőbb erényük a megfigyelés volt, amiben járatosabbak
voltak, mint a mai gyógyítók.
Vizsgálati mintaként a rendelkezésre álló vizelet és más testnedvek (széklet, hányadék) szolgáltak. Az uroscopia
(uroscopy) a vizelet megszemlélése volt az egyik ilyen első tevékenység.
Egyiptom
Az egyiptomiaknál ezek a vizsgálódások főként a papok feladata volt, akik papként, tudósként és orvosként
tevékenykedtek. A papiruszokon olvasható, hogy a vizelet édes ízéből következtettek a diabetes mellitusra
(anyagcsere zavar, az édes ízű glükóz koncentráció megnövekedése a vérben és a vizeletben, fokozott vizelettérfogat- ürítés).
Innen a későbbi laborosok jelmondata:
„We prefer testing to tasting”.
Leírták a vizelet, a véres vizelet eltérő színét.
Megfigyelték, hogy az édes anyagokat (glükóz) gyűjtő méhek azon egyének vizeletére szálltak, akik
diabetesesek voltak.
India
Ayus Veda (500 körül B.C.) a diabeteses betegek mézszerű (honey urine) vizeletét írta le.
Caraka ( A.D. 100 körül) 10 kóros vizeletfajtát írt le, köztük a következőket: pyuria (genny/sejt ürítés), bacturia
(baktérium ürítés), chyluria (tejszerű vizelet nyirok jelenléte), glucosuria (glükóz ürítés).
Görögök
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DIAGNOSZTIKUS
VIZSGÁLÓDÁSOK REAGENSEK
ÉS MŰSZEREK NÉLKÜL: ÓKOR
ÉS AZ ÁLLATI ÉRZÉKELÉSEK
Hyppocrates (460-370 B.C) már tanította az uroscopiát, definiálta a fiziológiás és patológiás vizeletet. Az
utóbbinak értékelési szempontjai: a vizelet színe, konzisztencája/állaga, az üledék mennyisége, szaga voltak.
Megfigyelte a lázas betegek vizelete szagának (aceton?) és színének (bilirubin?) megváltozását.
A 22. aforizma: ha bármely betegség kezdetén a fekete epe alul vagy felül távozik, az halálos. A Hyppocratesi
fekete betegség feltehetően a szurok széklet, a melaena.
A betegség a négy testnedv: vér, nyálka, a sárga és fekete epe hibás keveredésének következménye. Ezt
később Galenus (Pergamon B.C. 2. század) is vallotta.
Rómaiak
A rómaiak jelentőset alkottak az építészetben, jogban, politikában, de a természettudományokban nem
nagyon jeleskedtek, mint ez Cicero nyilatkozatából kiderül „ a természettudomány vagy olyan dolgokat kutat,
amelyeket senki se tudhat meg, vagy olyanokat, amelyeket senkinek sem kell megtudnia”.
Asszíria
Ekkor kötelező volt a beteg székletének és vizeletének vizsgálata.
A középkorban jelentős szerepet játszó alkémia (alkimia) feltehetően az egyiptomiaktól tanult kémia és az arab
al előnév kombinációjából keletkezett.
Arabok
Abul Ja‟far Abdullah al Ma‟mun (8-század) Bagdadban a Bölcsesség házát (House of Wisdom) hozta létre és
taniványai között voltak:
a.

a sziriai csillagász (Iban al-Shatir) akinek művei inspirálták Kopernikus nap központú rendszerét

b.

az andaluz orvos Ibn al-Nafees, aki 400 évvel Harvey előtt leírta a vérkeringést

c.

a zoologus al-Jahith, aki 1 000 évvel Darwin előtt már beszámolt a természetes kiválasztódásról.

3. Az állati érzékelések
A fejlődés során sok állatnál alakult ki olyan speciális érzékelési képesség, amelyet a mai kor műszerei sem
képesek produkálni.
A vér érzékelésére bizonyos legyek még a föld alatti tetemeket is képesek megtalálni. Egyes cápák az óriási
akváriumban egy csepp vért is érzékelnek.
Egyes kutyák képesek a tumoros betegek vizeletét, annak szaga alapján megkülönböztetni a nem tumorosokétől.
Beszámoltak egy kutyáról, amely az inzulin fűggő diabetesben szenvedő kislányt őrizve jelzi annak rosszulléteit
(hypo-hyperglycamia).
Egyes rovarok a nemi feromon szinte egyetlen molekuláját is képesek érzékelni. Egyes tudósok feltételezik,
hogy a legyek meg tudják különböztetni, ha egy szag anyagban hidrogén vagy deutérium atom van.
Mivel az emberi szervezet ilyen érzékelőkkel nincs felszerelve, ezért fejlesztette ki a klinikai kémiát.
Napjainkban azonban a klinikai kémia 3 részfolyamata közül egyes komponensek műszeres analíziséhez már
nem szükséges a reagens. Ezeket az eljárásokat nevezik reagens nélküli eljárások:„reagentless method”.
Ilyen a már korábbról széles körben alkalmazott ISE (Ion Selective Electrode), infravörös spektroszkópia, tömeg
spektrometria (Mass spectrometry: MS).
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3. fejezet - A KÖZÉPKORI
VIZSGÁLÓDÁSOK
1. Középkori gyógyító eljárások
Ebben a korban a klinikai kémia 3 követelményéből már kettőt alkalmaztak.
a. A vizsgálati minta a széklet, gyomor váladék és főként a vizelet volt. Bár az érvágást a borbélyok már
korán, a 14. században alkalmazták bizonyos betegségek kezelésében, de az így nyert vért nem tekintették
vizsgálati mintának. Ezt talán azért tulajdonítják a borbélyoknak, mert nekik voltak a vágásra alkalmas
eszközeik és járatosak voltak a vérzések okozásában és kezelésében, hiszen borotváláskor gyakran okoztak
vérzést.
b.

A vizelet vizsgálatokhoz már külön eszközöket (matula, retorta) kezdtek alkalmazni.

c.

A reakciót még vizuálisan (szabad szemmel) értékelték.

A retorta magyar neve „göreb”. Üvegből készült, szilárd anyagok hevítésére, folyadékok desztillálására
alkalmazták. Az uroscopy a vizelet vizsgálat valójában csak érzékszervi megfigyelés volt, amely a szagot (orr),
az ízt (nyelv) csak néha és a színt, konzisztenciát (szem) foglalta magába.
A kezdeti középkort az ókori Hyppocratesi tanok és a misztikumok, babonák (szemmel verés, megátkozás,
ördögűzés, horoszkóp) uralták. Ehhez képest jelentett változást az alkémia és iatrokémia térhódítása, amelyek
már a természettudományok (megfigyelés, kísérlet) felé orientálódtak.
Az arabok a kémiai ismereteket az egyiptomiaktól vették át, tovább fejlesztették (alkémia, alkimia), és ez
elterjedt Európában. Az alkémia gyakorlatilag az aranycsinálás tudománya volt, amely már kémiai reakciókat
alkalmazott. Ehhez reakció edényeket un. retortákat készítettek, amelyeket már melegíteni, hevíteni és hűteni
lehetett. Az aranykészítés természetesen nem sikerült, de helyette például „felfedezték” a porcelán készítést
(Böttger JF:1862-1719, német gyógyszerész, alkimista), amit addig csak Kínából lehetett beszerezni. A meisseni
porcelán (1708-) napjainkban is értékes dísze a lakásoknak. Az alkimistáknak jelentős szerepe volt a kémia
fejlődésében, de ténykedésük inkább a szélhámossággal kapcsolatban maradt fent.
Egy hazai példa Jobst professzor könyvéből: 3 állítólag mexikói úr Ferenc József császár (Magyarország királya
is) kincstárában jelentkezett, hogy aranyat tudnak csinálni. 2 évig támogatta próbálkozásaikat a császár és
kezdeti „sikereiket” a Bécsi Műegyetem is kedvező szakvéleménnyel illette. Ez alapján az udvar kidolgozta egy
aranykészítő gyár tervét. Ennek építése azonban nem kezdődött meg, mivel a feltalálóknak nyoma veszett.

2. A iatrokémia
Az alkimia eredményeit felhasználta, vagy gyakran a kettőt együtt űzték a iatrokémia művelői. Ez a görög iatrik
(gyógyítás művészete/tudománya) szóból ered és talán az orvosi kémiának is lehet a szinonimája.
Természetesen nem azonos a napjainkban is ismert orvosi vegytannal.
Ebben a korszakban a kémiát az orvostudomány segédtudományát, és a vegyészetet főként orvosok művelik és
ez hasznos, hiszen ők tudományosan képzett, egyetemet végzett egyének. Természetesen ők sem mentesek a kor
túlzásaitól. A betegségek okait vegyi /kémiai elváltozásokban keresték. Ehhez a vizeletet analizálták és
gyógyítást a szervezet kémiai áthangolásában vélték felfedezni. Munkásságukban a patológiás elváltozásokat, az
ezek kimutatására szolgáló eljárásokat (klinikai kémia), és a kezelésre felhasználható természetes és általuk
előállított anyagokat (gyógyszer), már a gyógyszerészet korai formáit is alkalmazni kezdték.
Több laboratóriumi eljárás és eszközök megalkotása tükrözi tevékenységüket: szélesszájú lombik- vizeletnek.
Ők már gondoltak arra, hogy a két nem eltérő anatómiai adottságainak tulajdoníthatóan nem a háztartásban
szokásos, hanem speciálisan erre a célra kifejlesztett eszközöket lehet vizelet nyerésre/gyűjtésre/szállításra
felhasználni.
Sajnos a mai korban ezek szinte feledésbe merültek, és a vizelet a laboratóriumba sokfajta edényzetben érkezik.
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A KÖZÉPKORI
VIZSGÁLÓDÁSOK
A legkirivóbbak voltak: sörös kancsó, teás bögre, befőttes üveg, bébi ételes üveg. Ebben hozta a beteg az
osztályra, ahol átöntötték a szabványos műanyag, zárófedéllel, zárkóddal rendelkező edénybe. A probléma
eddig csak higiénés jellegű, az igazi gond akkor volt, amikor otthon az edényt nem mosták ki, és a vizelet
üledékben a bébi étel nyomait csak nagyon hosszadalmas analízisekkel lehetett azonosítani.
A iatrokémia alapítójának Bacon R (1214-1294) angol ferences szerzetest tartják, de első elismert művelője
Paracelsus Th. B.
Paracelsus Th. B
A iatrokémia legismertebb művelője Paracelsus Th. B. (1493-1541, svájci-német, orvos-vegyész-alkimista), aki
nagy tudású személy, egy vulkán volt, akiből néha kitört valami, de mindig reménytelenül, ellentmondásosan és
nagy hatással volt az utódokra.
Orvos apja mellett tanult, majd 10 éves vándorlásra („csavargásra”) adta fejét, több országot bejárva, köztük
Magyarországot is. Ezen idő alatt könyvet nem olvasott, de gyógyított.
„Hogy kitől tanultam? Hát ki tanítja az állatokat? A természet.”
Csavargásait a következőkkel indokolta:
„Miután a tudományok szétszóródtak az egész világon, nincsenek egy helyen, utánuk kell menni”.
Bolyongásai során feltehetően kuruzslással, ördögűzéssel, szellemidézéssel és horoszkópkészítésből élt, és
voltak látványos sikerei. 33 éves korábban Basel városa főiskoláján alkalmazta a természettudomány és az
orvostan tanárának. Két év után menekülnie kellett a magas honoráriuma miatt, és élete végéig vándorolt.
Rendszeres orvosi tanulmányokat csavargó életmódja miatt nem valószínű, hogy folytatott, ezért egyesek még
orvosi oklevelét is kétségbe vonták.
Talán lángelméjét mutatja, hogy sok könyvet írt, amit segédei, követői rögzítettek elmondásai alapján. Könyvei
is mutatják szerteágazó, hencegő természetét: 55 orvostudományi, 235 filozófiai mű, 12 az állami alkotmányról,
7 matematikából, és 66 halott idézésből.
Az üldözött sorsú egyént a salzburgi szegények temetőjében földelték el.
Érdeme, hogy új alapokra helyezte az orvostudományt, amikor a kémiával kapcsolta össze, amelynek fő célja az
új gyógyszerek előállítása. Véleménye szerint a vér primeren is megbetegedhet, ami a szervek károsodását idézi
elő.
Voltak el nem fogadható nézete is: a szervezet higanyának desztillálásából keletkezik az őrültség, a
kicsapódásából vagy megalvadásából a köszvény. Az emésztést egy különleges szellem, az „archeus” irányítja,
ha ez gyengén működik hidegrázás a következmény, ha erősen működik, az lesz a forró láz.
Magyarországon két alkalommal járt, beszámolt a tokaji borról, szívesen hallgatta és hitt a jóslásban.
Ragyogó leírást adott egyes betegségekről (pajzsmirigy, elme).
Ellentmondásos munkásságának maradandó érdeme, hogy a vegytanból tudomány lett, ami bevonult az
egyetemekre és vegytant, vegytani gyakorlatokat oktattak az orvosi egyetemeken.
A vér megfigyelése
Az érvágásnál nyert vér megfigyelését Locke J. (1632-1704) javasolta.
Boyle R -nál (1626-1691) nyert ez gyakorlati alkalmazást. Ő végezte az első vérkémiai analízist (Memoirs for
the natural history of human blood) olyan fogalmakat alkalmazva, mint a reagens, a reakció, és a kémiai
analízis.
A továbbiakban említett tudósok jellemzője, hogy együtt művelték és gyarapították a kémiát, és ezt a testnedvek
vizsgálatára is alkalmazták. Ebben az időszakban tehát a kémia és kezdeti klinikai kémia együtt fejlődött.
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A KÖZÉPKORI
VIZSGÁLÓDÁSOK
A klinikai kémia nem más szakmákból vált ki, hanem a medicina és a kémia interdiszciplináris kapcsolódásával
vált önállóvá.
A következő főként kémikus tudósokat azt jellemzi, hogy országaik nekik tulajdonítják a modern kémia
kezdetét.
Stahl G.E (1680-1734)
Német orvos és gyógyszerész, a flogiszton elmélet megalapítója. Égéskor az anyagból flogiszton távozik, és így
könnyebb lesz.
Boyle R (1626-1691)
A Boyle-Mariotte törvény: gázok nyomása és térfogat közötti összefüggés.
Priestly J. (1733-1804)
Született angol, aki a francia forradalomban való részvétele miatt az USA-ba menekült. Az oxigén felfedezése,
az égés és a légzés közti hasonlóság megfigyelése fűződik nevéhez.
Lavoisier L. (1743-1794)
Francia főnemes, aki francia forradalomban a vérpadon végezte (indoklás: a forradalomnak nincs szüksége
tudósokra). Kísérleti úton dönti meg a flogiszton elméletet. Mennyiségi analízis híve, aki méri az égésnél a
kiindulási és a keletkezett termékek súlyát.
Ekkor élt még a svéd Berzelius J (1799-1848), aki a vegyjeleket vezette be, Gay-Lussac J.L. a térfogat
gáztörvények felfedezője.
A magyar nyelvújítók
A magyar nyelvújítók közül Bugát Pál (1793-1865) és Nedvich Károly (1811-1892), akik a következő neveket
javasolták az oxigénre: élény, a nitrogénre légeny, moffet, majd azot. Az azot-ra vezethető vissza a napjainkban
is ismert azotemia kifejezés, amely a nitrogén tartalmú vegyületek megszaporodását jelenti a vérben.
Henry Bence Jone (1813-1873)
Ezen korban alkotott maradandót Henry Bence (ejtsd benc) Jones angol orvos, akinek neve ma is jól ismert a
Bence Jones protein révén.
The best „chemical doctor” in London.
(A legjobb „kémikus orvos” Londonban).
1844. szeptemberében egy londoni 44 éves fűszeres elesett és mellkasi fájdalmai újrakezdődtek 1 hónap múlva.
Dr. Thomas Watson, a kezelőorvosa konzíliumba hívta Dr. William Macintyre-t, amikor a beteg már nem
tudott járni a mellkasi és hát fájdalmai miatt. A betegnek heveny csont fájdalmai voltak és vizelete különös
módon reagált a melegítésre.
A két orvos egymástól függetlenül, a beteg vizelet mintáját elküldte Dr. Henry Bence Jones laboratóriumába és
Dr. Watson levele a következő volt (1845. November 1.):
“Dear Dr. Jones, - The tube contains urine of very high specific gravity. When boiled it becomes slightly
opaque. On the addition of nitric acid, it effervesces, assumes a reddish hue, and becomes quite clear, but as it
cools, assumes the consistence and appearance which you see. Heat reliquifies it. What is it? “
A beteg vizelet ürítése a szokásos volt, azaz nem volt gyakran sem ritkán, és térfogata se nem sok, se nem
kevés. A beteg 1846. január 2-án exitált. A sectio eredményeiből csak a csontok patológiás lágysága emelhető
ki. Későbbi kutatások azonosították a beteget, mint Thomas Alexander McBean, akinek halálát albuminuria által
okozott atrophia-nak („atrophy from albuminuria”) tulajdonították.
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Henry Bence Jones vizsgálatai alapján ezt a vizelet fehérjét oxidált albuminnak tartotta (oxide of albumin,
pontosabban hydrated deutoxide of albumin). Ezt azért gondolta, mivel a fehérje koncentrációja a vizeletben
szinte azonos volt az albumin vér koncentrációjával és a C, H, N, O aránya is hasonlított az albuminéhoz.
Henry Bence Jones először nyelveket (német, olasz, hebrew, BA: Bachelor of Atrs degree 1836), majd
gyógyszerészetet tanult, és 1838-ban iratkozott be medikusnak, miközben szorgalmasan látogatta a kémiai
előadásokat. A kémia annyira érdekelte, hogy magántanulóként 1 évet hallgatott kémiából és szerzett kémiai
laboratóriumi gyakorlatot. Itt ismerkedett meg Liebig szerves analitikai munkáival, amelyek annyira felkeltették
érdeklődését, hogy 6 hónapot töltött Liebig nemzetközileg elismert Giessen-i laboratóriumában.
Magas szintű kémiai ismeretei (human és animal chemistry) révén HB Jones-t a British Association of
Advancement of Science kémiai szekciójának elnökévé választották 1866-ban. Az ünnepi beszédében
figyelmeztetett, hogy az orvosképzésben nagyobb súlyt kell fektetni a kémiára „ chemistry is absolutly requisite
for detction of a large class of diseases”. Később sürgette az orvosképzés felülvizsgálatát, mondva, hogy az
orvosok jobban láthatják el feladataikat, ha a görög és latin helyett több kémiai és fizikai ismerettel
rendelkeznek.
Barátai között említeni kell a kor nagy tudósai közül Michael Faraday-t, John Tyndall-t, és az ápolástan
alapítóját Florence Nightingale-t. Florence Nightingale-lel való kapcsolata a kölcsönös tiszteleten alapult, és
neki tulajdonítható a cím mondat ” a legjobb kémikus orvos Londonban”.
H. Bence Jones 1873. április 20-án exitált.
A Bence Jones protein kórélettani és diagnosztikai vonatkozásai
A betegség kórélettani vonatkozásait Macintyre írta le, és a betegséget a Dictionary of National Biography
„McBean betegsége Macintyre proteinuriával” (McBean‟s disease with Macintyre‟s proteinuria) névvel illette.
Rustizky 1873-ban ennek a tumornak a „myeloma multiplex” nevet adta. A myeloma multiplex és a H. Bence
Jones protein összekapcsolása Otto Kachler érdeme 1889-ben.
Bálint P. Klinikai Laboratóriumi diagnosztika (Medicina, Budapest 1962) könyvének 278. oldalán olvasható a
paraproteinek kimutatása című bekezdésben: „paraproteineknek nevezzük azokat a kóros esetekben a
plasmában vagy a vizeletben található fehérje féleségeket, amelyek összetételükben és tulajdonságaikban a
normális plasma-fehérjéktől eltérnek. A legismertebb, vizeletben előforduló paraprotein a Bence-Jones fehérje.”
Ez a fehérje 50-60 °C-nál koagulál, magasabb hőmérsékleten újra oldatba megy. 40 °C-nál tejszerű zavarosság,
60 °C-nál ragacsos, falra tapadó folyadék, magasabb hőmérsékleten újra oldódik, majd hűtés után újra kiválik.
Ez a Bence Jones próba néven volt ismert a korábbi klinikai laboratóriumi gyakorlatban.
A Bence Jones fehérje egy kóros plazma vagy vizelet fehérje, amely monoklonális immunglobulin könnyű
láncokból áll, néhány neoplasias megbetegedésben kiválasztódik, jellemzője a szokatlan melegítésre történő
oldódás, 50 °C-on kicsapódik, és 60-100 °C között újra oldódik.
A myeloma multiplex (multiple myeloma) diagnosztizálásához a következő krtitériumok szükségesek:
a.

> 10 % plazma sejt a csontvelőben

b.

osteolyticus(csontfelszívódási) lesiok, amelyek legjobban a koponyán detektálhatók (lyukak)

c.

monoklonális fehérje a szérumban vagy a vizeletben

A szérum és vizelet Bence Jones protein (monoklonális, immunglobulin szabad, könnyű lánc) kimutatása
korábban immunelektroforézissel, napjainkban pedig immunfixációs analízissel, míg kvantitatív mérése
immunkémiai módszerekkel történik.
Az “utolsó” jatrokémikus
Helmont J.B. (1577-1644) az utolsó alkimista és az első biokémikus, aki egyben kémikus (ezen tudományban
tette a legjelentősebb felfedezéseit), orvos (erről volt papírja), filozófus és mágus.
Brüsszelben született, bölcsészetet, mágiát és medicinát tanult (MD).

13
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A KÖZÉPKORI
VIZSGÁLÓDÁSOK
A spanyol uralom idején üldözték orvosi írásaiért. Fő munkája „Origin of Medicine” 1648-ból. A medicinában a
kísérletes és manuális kémiát preferálta.
Nevéhez fűződik a CO2 és a gázok leírása. Kémiai úton előállított gyógyszereket javasolta.
A vizelet sürűsségének meghatározására dolgozott ki eszközt, és javasolta annak 24 órás gyűjtését (klinikai
kémia). Az emésztésben szerepet játszó savakat ő írta le először (biokémia).
Annak az irányzatnak volt a híve, illetve kezdeményezője, amely az élet jelenségeit kémiai fogalmakkal
igyekezett magyarázni, vagyis a biológiai folyamatokat biokémia folyamatokkal.

3. Jatrokémia és a gyógyszerek
Jatrokémiaról szóló ismertetés nem lenne teljes, ha nem szólnánk a gyógyszerekről. A gyógyításhoz szükséges a
betegség felismerése, amely ekkor főként a tünetek ismeretén és az uroscopián lapult. A következő lépés a
betegség kezelése, amikhez természetes anyagokat (füveket, fák, állatok-pióca-…) alkalmaztak, de már
elkezdődött a gyógyszerek gyártása is. Ezt joggal tehették, mivel a kémiában és a gyógyászatban
szakembereknek számítottak az alkimisták.
Ebből az időből származó, talán ma is létező mérce a gyógyszerek rangsorolására az ár és nem a hatékonyság.
A drága fémek szerepe
A jatrokémikusok már korán felismerték az emberi hiszékenység szinte korlátlanságát, és gyógyszereikhez
igyekeztek minél több ezüstöt és aranyat felhasználni. A beteg természetesen ebből szinte semmit nem kapott,
csak a tudatot, hogy milyen drága gyógyszerrel kezelik. A jatrokémikus az aranyat, illetve az ezüstöt kispórolta
a gyógyszerből és meggazdagodott.
Érdekes napjainkban is egy kicsit elgondolkodni ezen a „középkori babonán”. A betegek ma is azt figyelik,
hogy a szomszédasszonynak az ő orvosa sokkal drágább gyógyszert írt fel és előnyben részesítik azt az orvost,
aki a drágábbat írta fel.
Az ezüsttel, illetve arannyal történő gyógyításnak azonban van realitása, bár ezt akkor még csak hitték, semmint
bizonyítottnak tudhatták.
A nano részecskék
A nano (méret kisebb, mint 100 nm) részecskék alkalmazásának legújabb lehetőségei közül:
a.

ortopédiai implantátumokban ezüst nanorészecskék és nanoszálak találhatók

b.

csont mátrix pasztában szintén, amely fokozza a csontnövekedést és antibakteriális hatása is van

c.

szájon át szedhető hatóanyagok ezüst nanoszemcsékkel gyulladáscsökkentők lehetnek.

Természetesen ezeknek is lehet mellékhatása:
a.

citotoxicitás, hemolizis

b.

szabadgyök képződés

c.

mitokondrium működés csökkentése

Az ortopédiai implantátumok nanoszemcsés ezüstbevonata potenciális veszélyforrás lehet, bár erről eddig
(2010.) közlemény még nem jelent meg.

4. A klinikai kémia kezdete és akitől a klinikai kémia
elnevezés származik
Johann Joseph von Scherer 1814-1869
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1814-ben Aschaffen-ben született, apja tanító volt. 1833-1869 Würzburgban medicinát, kémiát, geológiát,
ásványtant tanult.
Orvosdoktori képesítést szerzett és 2 évig (kötelező?) praktizált állami alkalmazottként, fürdőorvosként.
Pártfogója, Ernest von Bibra őrgróf lehetővé tette (finaszírozta), hogy kémiát tanuljon a Müncheni Egyetemen
1939-1840, majd Bajor állami ösztöndíjjal Giessenbe megy és Liebig (a kor elismert
kémikusa) laboratóriumában dolgozik, részt vesz Liebig „The application of organic chemistry to physiology
and pathology” (1842.) monográfiájának elkészítésében.
A Würzburgi Egyetem orvosi fakultása korán felismerte, hogy az orvosi ismeretek nem nélkülözhetik a kémiai,
főként a szerves kémiai ismereteket, és ezért laboratóriumot szerveztek, aminek vezetésével Scherer-t bízták
meg. Ehhez még pénzügyi támogatás is járt a következő indoklással ”for the new subject and its clinical
chemistry laboratory”. Az ő nevéhez fűződik a diszciplina ezen (Klinisch-chemisches laboratorium, klinikai
kémiai laboratórium) elnevezése.
Scherer kvantitatív módszerekkel vizsgálta a kórház betegeitől származó vér, vizelet összetevőit, hogy olyan
kapcsolatokat találjon, amelyek diagnosztikailag hasznosak. Ezen ténykedése során a klinikusokkal szoros
kapcsolatban próbálta segíteni azok munkáját a diagnózis megállapításában.
Scherer monográfiája
1843-ban jelent meg a monográfiája „Chemische und mikroskopische Untersuchungen zur Pathologie”, amely
több évtizeden át a laboratóriumban dolgozók alaptankönyvévé vált, amelyben kazuisztikai megközelítéssel
állítja szembe a klinikai kémia eredményeit a patológiai-anatómiai ismeretekkel.
Scherer nevéhez fűződik: az inozit (ol) és hypoxantin felfedezése, javasolta a 24 órás vizelet gyűjtést a normál
és patologiás folyamatok vizsgálatára, kémia-analitikai gyakorlatokat vezetett az orvostanhallgatóknak a klinikai
kémiai laboratóriumában, érdeklődött az igazságügyi kémia iránt.
55 évesen (1869.) tüdőbetegségben halt meg, amit feltehetően a hosszú éveken át belégzett rossz laboratóriumi
levegő okozott. Másik tragédiája, hogy halála után laboratóriumát „átszervezték”, önálló profilja megszűnt.
Scherer utódai
Tanítványai és munkatársai között található Pettenkofer (a kreatinin felfedezője, az epesav meghatározás
kidolgozója), Hensen V. (glikogén felfedezője, röviddel és függetlenül Bernard C.-tól).
Scherer egy olyan nagy generációnak volt az egyik eminens tagja, mint Berlinben Franz Simon (1807-1843),
Bécsben Johann Florian Heller (1813-1871), Angliában Golding Bird (1814-1854), Henry Bence Jones (18131873), Németországban Max von Pettenkofer (1818-1901), Julius Vogel (1814-1880).
Jellemzőik, hogy 1807. és 1818. között születtek, a spekulatív medicina helyett az új tudományos medicinát
képviselték, jól képzett analitikai kémikusok voltak, amit legtöbbjük Liebig laboratóriumában tanult, szoros
kapcsolatot tartottak a klinikusokkal, megalapozták a klinikai kémiát, szisztematikusan vizsgálták a patológiás
elváltozások megjelenését a kémiai összetételben.
A különböző országok monográfiái magától értetődően a saját tudósuknak tulajdonítják az első klinikai kémiai
vizsgálatokat.

5. Klinikai kémia 19. században
A 19. század elején
A klinikai kémia kialakulását és fejlődését a 19. század első felében olyan társtudományok fejlődése előzte meg,
mint az élettan (Hoppe-Seyler F. ”Fiziológiai Kémiai Intézet”), kémia (Lavoisier-égés-, Berzelius-vegyjel-,
Wöhler-karabamid-, Mulder-protein←prima materia-, Liebig J analitikai kémia), analitikai eszközök (J.
Duboscq-koloriméter, W. Bunsen és G.R. Kirchoff spektroszkóp/színképelemzés-).
Liebig tanítványai, akik a klinikai kémia területén alkottak a következő tudósok voltak:
Gmelin L. (1788-1859)
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A vizelet bilirubin kimutatás/próba alkotója.
Reagens: koncentrált salétromsavhoz 100 ml-enként, 6 csepp füstölgő salétromsavat adunk.
Kivitelezés: 5 ml reagenst a vizsgált vizelettel óvatosan felülrétegezünk.
Értékelés: bilirubin jelenlétében a folyadékok érinkezési felületénél zöld gyűrű látható.
Pettenkofer M. (1818-1901)
Az epefesték és epesav meghatározási eljárások kidolgozója.
Trommer C . (1806-1873)
A vizelet glükóz kimutatási módszerével vált ismertté.

6. A klinikai kémia kibontakozása a 19. század
második felében
Miesher F. (1844-1895).
DNS felfedezése. Háborús sebek kötözésére használt gyolcsban lévő gennysejtek-ből (fvs, nagymagvú?) izolált
nagy molekulájú, hosszú törékeny tapadós szálak.
Angström A.E.
A vér abszorpciós spektrumának tanulmányozása. Nevét egy hosszúságegység őrzi.
Heller J.F .(1813-1871)
Bécsi tudós, nevét a Heller próba őrzi.
Vizelet fehérje kimutatás: néhány ml koncentrál salétromsavat azonos térfogatú vizelettel óvatosan (pipettával)
felülrétegezünk.
Fehérje jelenlétében az érintkezési felületen fehér gyűrű látható.
Alacsony fehérje koncentráció esetén csak néhány perc múlva alakul ki a gyűrű.
A ” próba” 0,02 % fehérje kimutatására is alkalmas.
Hasonló csapadékgyűrű képződik erősen koncentrált urát-tartalmú vizelet esetében, amely csapadék azonban
enyhe melegítésre oldódik. A fehérjéből képződött csapadék pedig nem oldódik melegítésre.
Vér (hemoglobin) kimutatás:
5 ml vizeletet cc. NaOH vagy KOH-val erősen lúgosítunk, majd felfőzzük. A csapadék alkáli földfémek
foszfátjaiból áll és adszorbeálja a hemoglobint. Vér jelenlétében a csapadék a megkötött hemoglobintól vöröses
színű lesz.
Esbach G.H. (1843-1890)
A vizelet albumin koncentráció meghatározásra kidolgozott eszközével (Esbach cső) és pikrinsavas kicsapással
az eljárása szemikvantitatív eredményt szolgáltat és szinte napjainkig alkalmazott kislaboratóriumi eljárás volt
(részletesen az eszközök fejezetben).
Kjeldahl J. (1849-1900)
A dán Carlsberg sörgyár kémikusa volt. A sör fehérje tartalmának meghatározására dolgozta ki eljárását. A
fehérjék kénsavval történő roncsolásakor keletkező ammóniát lúgos közegben elnyeletve, és meghatározva a
minta fehérje koncentrációja számítható.
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Módszere ma is etalonként (abszolút módszer) használatos, klinikai laboratóriumi alkalmazása (mikro-Kjeldahl)
Pregl F (1869-1930), Wagner és Parnas nevéhez fűződik.
Ehrlich P. (1854-1915)
Ehrichet főként a luesz gyógyszeréről, a Salvarsan-ról ismernek. A klinikai kémia diagnosztika egyik úttörője
volt az Ehrlich reakció révén.
Vizelet urobilinogen (ubg) kimutatás (szemikvantitaív „próba”, aldehid kimutatás).
Reagens: 2 g p-dimetil-amino-benzaldehid oldva 100 ml 20 tf%-os sósavban.
Kivitelezés: kémcsőben friss, szobahőmérsékletű vizelethez (egy ujjnyi) néhány csepp reagenst adunk,
fiziológiásan enyhe rózsaszín elszíneződés, fokozott ubg ürítéskor halvány sötét piros (meggy) szín alakul ki.
Bang I.C. (1869-1918) a mikro-módszerek kidolgozója vérmintából. A vért szűrő papíron abszorbeáltatta, majd
az egyes komponenseket különböző módon extrahálta, és ebből végezte a meghatározást.
Sir Gowers W. (1845-1915, hemométer), Sahli H. (1856-1933, pipetta, hemocitométer) és Hayem G. (18451935, oldat vvt számoláshoz) a vér hemoglobin koncentrációjának meghatározására dolgoztak ki eszközt, illetve
reagenseket. A Sahli féle hemoglobin mérő ismertetése az Eszközök fejezetben található.

7. A klinikai kémia ellenzői
A klinikai kémiának már a kezdetén megjelentek az ellenzői és a korábban említett klinikai kémikusok élete
azért nem volt mindig örömteli, mivel nem kevés, a medicinában elismert ellenlábasuk akadt, akikkel meg kellet
küzdeniük az elveikért.
Virchow R. (1821-1877) ugyan elismerte a kémia jelentőségét, de óva intett, nehogy a kémikusok megszállják
a medicinát.
(Ezen óhaj termékeny talajra talált).
Rokitansky K. (1804-1878), a neves bécsi kórboncnokot nagyon érdekelte a kémia, támogatta a laboratórium
felállítását, mivel a kémiától remélte patológiai koncepciójának alátámasztását. A Heller által vezetett
laboratórium az akkori eszközökkel nem tudta az új tant alátámasztani, ezért Rokitansky elfordult a kémiától,
sőt Heller is a kémia ellensége lett. Az orvos (Rokitansky) és a vegyész (Heller) közti feszültség már akkor
(1800-as évek közepe) is fennállt, tehát nem újkeletű, mint ezt sokan gondolnák.

8. Klinikai kémia kezdete Észak Amerikában
(USA/KANADA)
A tengerentúlon a 19. század második felében először az Európai hatás érvényesült, majd önállóvá vált a
klinikai kémia az amerikai (USA, Kanada) földrészen és később a vezetést is átvette.
A klinikai kémia néhány kiemelkedő képviselője a 19. század második feléből az USA-ban:
Wells H.G. (1875-1943)
Kémikus, biológus a Chemical Pathology (1907.) című könyvében azt fejti ki, hogy a medicina oktatásában
redukálni kell a morfológiát a patofiziológia és a kémia javára. Ezt azért kell tenni, hogy megismerhessük a
betegségek kémiáját.
Benedict S.R. (1884-1936)
A glükóz kimutatási és szemikvantitatív eljárása a legismertebb. A glükóz magas hőmérsékleten történő
redukcióján alapul.
Reagens: CuSO4 lúgos (Na-citrát, Na2CO3) közegben.
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A KÖZÉPKORI
VIZSGÁLÓDÁSOK
Kivitelezés: 5 ml reagenshez 8-10 csepp vizeletet adunk, majd 5 percre forró vízfürdőbe tesszük. Glükóz
jelenlétében téglavörös csapadék (Cu2O) képződik.
Az eljárást még az 1960-as években nálunk használták.
Egyszerűsített titrálással (szemcseppentővel adagolt cseppszám alapján) szemikvantitatív eredményeket is
szolgáltatott.
Folin és Wu
Folin O. (1867-1971), BSc 1892 (Minnesota), PhD 1898 (Chicago), biológiai kémia professzora (Harvard).
Wu H. (1893-1959)-val közösen dolgozták ki a vér/szérum fehérjementesítő foszfor-wolfrámsavas eljárásukat.
Ezzel a vérből színtelen szűrlet nyerhető, ami kiválóan alkalmas a nem fehérje analitok fotometriás
vizsgálatához.
Reagens:
a.

10 %-os Na-wolframát

b.

2/3 n kénsav

Kivitelezés: 1 térfogat (tf) vér/plazma/szérum-hoz 1 tf Na-wolframátot adunk, majd cseppenként 1 tf 2/3 n
kénsavat. 10 perc állás után a csapadékot szűréssel vagy centrifugálással eltávolítjuk, és a színtelen szűrletet/
felülúszót/supernatant használjuk a meghatározásokhoz.
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1. KLINIKAI KÉMIA KEZDETE AZ USA-BAN
A 19.század második felében az USA-ban a klinikai kémia (pionirjai) úttörői Otto Folin, Donald D. van Slyke
és Stanley Benedict voltak.
Otto Folin (1863-1934)
1864-ben született a dél svédországi Aseda településen, apja egy nem sikeres varga, anyja pedig szülésznő volt.
Folin 15 évesen bátyja hívására az USA-ba hajózott és ott folytatta iskoláit. Egész tanulására jellemző volt, hogy
iskolai költségeit munkavállalásai révén mindig maga fedezte. Ezért dolgozott farmon, fűrészmalomban,
portásként, szerkesztőként…
Középiskoláit 4 év helyett 2 év alatt fejezte be (1886-1888) Minnesotá-ban betegsége miatt.
Ezután tanulmányait folytatta az University of Minnesota (Minneapolis), ahol 1200 első évesből mindössze 80an graduáltak. Nagy hatással volt rá a kémia, fiatal kémia professzora révén (James Albert Doge), aki
doktorátusát Európában Bunsen intézetében (Heidelberg) szerezte, miután a Harvardon BSc és MSc fokozatokat
szerzett. Egyetemi tanulmányai főként a kémiára korlátozódtak, de kevés fizikát, botanikát valamint logikát és
pszichológiát is hallgatott.
Folin tanulmányai
Végzésekor a Chicago Egyetem tűnt számára csábítónak, mivel Sidney A. Kent 150 000 USD-t adományozott
kémiai laboratórium létrehozására és ugyanekkor Rockefeller 2 600 000 USD-ral támogatta az egyetemet.
Otto Folin 1896-ban fejezte be doktori (PhD) értekezését szerves kémiából (szerves nitrogén vegyületek
tárgyköréből), de avatása előtt élettani és biokémiát tanult Európai egyetemeken. Ezekben az években nem
igényelt a medikus oktatás az USA-ban kémikusokat egészen 1910-ig, amikor „Flexner Report” felhívta erre a
hiányosságra a figyelmet, és ezután bevezették ezen tárgyak oktatását.
Folin klinikai laboratóriumi munkássága
A klinikai laboratóriumi munkával a McLean Hospital-ban (privát 180 ágyas kórház) ismerkedett meg, miután
laboratóriumot rendeztek be számára, amely talán az első kórházi, klinikai kutató laboratórium volt.
Itt olyan problémákkal foglakozott, mint a fehérje katabolizmus, amelyhez diétát tervezett, és nők számára
vizelet gyűjtéséhez edényzetet konstruált.
1907-ben meghívást kapott a Harvard Egyetemre, ahol ő lett az első nem orvos tanszékvezető (biological
chemistry). Jó előadó volt, amikor a vizelet analízis egyiptomi módszerét ismertette hallgatóival, és egyik ujját a
vizeletbe dugta, de a másikat nyalta meg. Néhány éles szemű hallgató ezt kifigyelte, és a vizsgálatra váró
vizeletet tojásfehérjével dúsította. Amikor a vizelet analízis albumint detektált osztálytársuk mintájában, Folin
be akarta utalni a kórházba.
Folin néhány év alatt az Intézetet az amerikai biokémia „Mekká-jává” varázsolta. Tanítványai, munkatársai:
Heisen Wu, aki nála készítette doktori értekezését és vele írták le fehérje mentesítési eljárásukat, amely szinte
napjainkig használatos volt, vagy James B Sumner (ureáz enzim kristályosítása) és Edward A Disy (K vitamin
szintézise), a későbbi Nobel díjasok.
Folin 1934-ben 67 évesen exitált.
Folin eljárásai
A fehérje meghatározáshoz javasolt fenolos reagensét alkalmazta Lowry és közleménye Lowry OH,
Rosenbrough NJ, Farr AL, Randall RJ. Protein measurement with the Folin phenol reagent. Journal of
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Biological Chemistry 1951: 193: 265- 275 a ma is a leggyakrabban használt, és legtöbbet idézett közlemény
lett.
Az összes citáció Scopus szerint: 2011.03.17: 67 713, 2010-ben: 2 977.
Számos fotometriás eljárás fűződik Otto Folin nevéhez, amelyeket a Duboscq féle koloriméter segítségével
dolgozta ki.
Samuel Meites szerint ő volt az első klinikai kémikus az Egyesült Államokban.
Ezek az eljárások szinte kizárólagosak voltak az USA-ban az 1950-es évekig. Magyarországon az 1962-ben
megjelent Bálint P. Klinikai Laboratóriumi Diagnosztika is többet tartalmaz módszerei közül.
A Folin-Wu féle semleges szűrlet a vér fehérjéinek eltávolítására, és a kapott tiszta, színtelen folyadékból
fotometriás meghatározások végezhetők.
Folin féle módszer leírások Bálint P. Klinikai laboratóriumi diagnosztikai módszerek című (1962.) könyvében is
szerepelnek.
DONALD DEXTER VAN SLYKE (1883-1871)
Van Slyke 1883-ban Pike nevű településen született (New York állam, USA), apja kémia tanár/professzor, anyja
gyermekágyi lázban halt meg 2 évvel fiatalabb öccse születésekor. A család Ann Arbor-ba, majd Geneva-ba
költözik, ahol elemi és középiskolai tanulmányait folytatja. Középiskolában még egyaránt érdekli a kémia és a
mezőgazdaság, de az első főiskolai (Hobart College) év után elkötelezi magát a kémiával. Ezen év után az Ann
Arbor-i főiskolán folytatja tanulmányait, ahol a kémia fő tárgya (major) és a bakteriológia, valamint a növényi
élettan a minor tárgyai. Itt szerez BSc és később doktori (PhD) fokozatot.
Van Slyke klinikai laboratóriumi munkássága
Végzés után megragadja a kínálkozó alkalmat, és az újonnan induló Rockefeller Institution-ban kezdi munkáját,
közben 1911-ben egy évet tölt Berlinben Emil Fischer (szerveskémia atyja: ”son and god”, Nobel díj 1902)
intézetében.
Amikor a Rockefeller Intézet egy Kórházat épít, akkor őt szemelik ki a kémia tanszék vezetésére, amely inkább
a klinikai kémiához áll közelebb. Ehhez gyorsan medicinát kezd tanulni és főként fiatal orvosokkal kezdi meg
munkáját.
Közben ide látogat Thomas Addison San Francisco-ból, aki a vizelet sejtszám (Addis módszer) meghatározási
módszeréről ismert.
Családjával egy éves tanulmányútra küldik Franciaországba (Grenoble), ahol elkezdi alapművének írását a
belgyógyász Dr. Jack Peters-szel (Peters‟ van Slyke‟s Quantitative Clinical Chemistry) abból kiindulva, hogy
ezen munka a klinikus és vegyész kooperációját igényli. A klinikai kémia alkalmazása szempontjából van Slyke
szerencsésebb helyzetben volt, mint kortársai (Otto Folin és Stanley Benedict), mivel kórházi laboratóriumot is
vezetett.
Van Slyke módszerei
A klinikus Allen-nel együttműködve a diabeteses betegek akkor halálos acidotikus comájának előrejelzésére
fejlesztette ki a manuális CO2 meghatározó készülékét (ma POCT-nak hívnák), amely alkalmazása után már
nem volt halálos a diabetes acidózis, mivel a módszer révén a klinikai tünetek előtt már detektálták az acidózist.
Hendersonnal együtt publikáltak a bikarbonát és az alkáli rezerv(tartalék) bevezetéséről és jelentőségéről.
Ma Henderson Hasselbalch egyenlet néven ismert:

4.1. ábra - eq_4_1.png
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Legjelentősebb műve a Peters‟ van Slyke‟s: Quantitative Clinical Chemistry, 1931-ben jelent meg, amelyben
Peters az interpretációkat, míg van Slyke a sav-bázis, hemoglobin, oxigén és a többi, főként a Rockefeller
Intézetben kidolgozott/használt módszereket ismertette. A monográfia klinikai kémia alaptankönyvvé vált és ma
is gyakran olvasott a szakemberek körében.
Másik legjelentősebb módszerük a I. világháború idején született meg. A Vérellátó szolgálatnak igénye volt egy
olyan gyors, a helyszínen kivitelezhető eljárásra annak megítélésére, hogy a donor vére alkalmas-e transzfúzióra
(azaz > 12 g/dl a hemoglobin koncentrációja).
Peters-szel dolgozva olyan koncentrációjú réz-szulfát oldatot készítettek, amelynek fajsúllya 12 g/l hemoglobin
koncentrációjú vérrel azonos. Ebbe egy ujjbegyből származó vércseppet cseppentettek, ha ez az oldatban
lesüllyedt, akkor alkalmas a vér donornak. Később az oldatokat ők készítették és jutatták el az ország különböző
helyeire, ezzel biztosítva az azonos feltételeket.
Később ezen az elven alapuló módszert dolgoztak ki a plazma összfehérje meghatározásra, és az infúziós terápia
befejezésének megítélésére.
Van Slyke féle manometriás vérgáz elemző: a készülék egy 50 ml térfogatú kamrából áll, amelyet rázógép
mozgat. A keletkező gázokat a higany nívó emelésével meghatározott térfogatra korlátozzuk és az ehhez
szükséges nyomást a higanynanométeren mérjük. A vért paraffinolaj alá alvadásgátlóval (heparin) vesszük. A
CO2 meghatározáshoz a vérből a CO2-t tejsavval szabadítjuk fel.
A készülék segítségével más (karbamid HOBr-al, ammónia nitrogén nin-hidrinnel) térfogatos mérésekre is
használatos volt.
Van Slyke filozófiája és elismerései
A tanszéken dolgozó külföldi kollégák és saját tapasztalatai alapján van Slyke úgy látta, hogy az
európai egyetemek professzorai inkább diktátorok, mint kollégák, míg az intézetében szinte szabadon
dolgozhatott mindenki amivel foglalkozni szeretett volna. Az egyetlen intézet, amelyben 65 éves koráig
főállásban és utána emeritusként dolgozott. Rockefeller Institute for Medical Research névvel indult és
orvostovábbképző (postdoctoral university) egyetem volt. Később elhagyták a „medical research” szavakat és
Rockefeller University-vé vált, ahol már medikus képzés is folyt. Ez a szervezeti forma szolgált alapul később
az NIH (National Institute of Health) létrehozásakor.
Van Slyke neve az új laboratóriumi módszerekkel különösen a mikromódszerek révén vált ismertté. Kémikus
volt PhD fokozattal, de tévedésből néhány közlemény MD-vel „honorálta”, amit ő mindig udvariasan
visszautasított. Két egyetemtől (Osló, Amszterdam) viszont „Tiszteletbeli Orvos” (Honorary MD) címet kapott,
amikre büszke volt.
Van Slyke méltatása
Van Slyke halála utáni méltatása Julius Sendroy nevéhez kapcsolódik. Sendrroy J. In appreciation Donald Van
Slyke. Clinical Chemistry 1971: 17(7): 670-671.
Julius Sendroy (feltehetően Szendrőy Gyula) 1900-ban született Zomboron (Magyarországon). USA
állampolgár lett és itt végezte tanulmányait (BSc, MA, és PhD biokémiában). Mindvégig büszke volt magyar
származására és a „mad Hungarian”-t csak ritka alkalmakkal barátaitól fogadta el. Először a Rockefeller
Intézetben dolgozott, majd a kémia professzora lett a Loyola Unversity-n (Illinois).
Pozíciói közül említésre méltók: igazgató a National Registry in Clinical Chemistry, a Clinical Chemistry
szerkesztő bizottságának tagja, majd elnöke 1963-1966-ig, és a 16. elnöke az American Association of Clinical
Chemistry-nek (1964-65). Fő kutatási területe: fizikai kémia, vérgázok, elektrolitek, sav bázis egyensúly,
légzés és a stressz biokémiája.
Stanley Rossiter Benedict (1884-1936)
Benedict S. R. 1884-ben Cincinnati-ben (Ohio, USA) született. Felsőfokú tanulmányait tévedésből az orvosi
karon kezdte (Medical School at Cincinnati), és egy év után a Yale Egyetemen (New Haven, Connecticut, USA)
folytatta, a Phsiological Chemistry Karon. Itt metabolizmust és élettant tanult és két év alatt (1908.) PhD
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fokozatot szerzett, 1910-ben a kémia professzora lett (Cornell University, Itaca, New York, USA) és itt
dolgozott élete végéig. 1936-ban fiatalon 52 évesen halt meg.
Legjelentősebb munkája a Benedict reagens kifejlesztése volt. A redukáló szénhidrátok, köztük a glükóz, magas
hőmérsékleten, alkalikus közegben redukálják a Cu+2–t Cu+1-é, amely a lúgos közegben Cu2O vöröses csapadék
formájában kicsapódik. Az alkalikus közeg biztosítására Benedict tartarát ionokat alkalmazott, amelyek nem
korrózívak, stabil komplexet képeznek a Cu+2 –vel.
Benedict S. R. Journal of Biological Chemistry 1908:5: 485-487 című legjelentősebb közleményében a
célkitűzés, reagens és végül a kivitelezés is olvasható.
A Benedict módszer későbbi alkalmazásai
Ez a módszer, bár nem glükóz specifikus, mégis mintegy 50 éven keresztül szűrővizsgálatként nyert alkalmazást
a diabetológiában, a II. világháborúban a honvédségnél is alkalmazták a sorozásnál. 1967-ben még találkoztam
Magyarországon a módszer hazai alkalmazásával. A Nylander (glükóz redukálja, magas hőmérsékleten, lúgos
közegben a Bi+2 –t, fém Bi keletkezik, ami fekete) próba után szemikvantitativ meghatározást végeztek a
következő módon. Meghatározott térfogatú reagenst kémcsőben melegítettek, majd szemcseppentővel
cseppenként adták hozzá a vizeletet. Az ekvivalencia pontban a reagens kék színe eltűnik. A vizelet cseppek
számából táblázat alapján választották ki a glükóz koncentrációt. A táblázatot az adott szemcseppentővel egy
másik kvantitatív módszer segítségével készítették, azaz kalibrálták.
Benedict egyéb ismert eljárásai a húgysav (J Biol Chem 1922:51: 187, és 52: 380,) és a kreatinin (J Biol Chem:
1936: 114: 515) meghatározások, amelyek olvashatók Bálint P. Klinikai Laboratóriumi Diagnosztika (1962)
című könyvében.
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1. A klinikai kémia kezdete Magyarországon 18701920
A medicinában az új szakma, a klinikai kémia kialakulása hazánkban a következő szakemberek
tevékenységének tulajdonítható. A diagnosztika orientált Plósz Pál, és Udránszky László, a módszer fejlesztő,
Pándy Kálmán és a gyakorló laboratóriumi szakember, Korányi Sándor tevékenységének köszönhetően történt
meg ezekben az években az új szakma kezdete/alapozása.
Plósz Pál (1844-1902)
Plósz Pál Pesten született és itt is halt meg 1902-ben. Apja jónevű
orvos volt, egyik testvére igazságügyi miniszter, másik testvére az állatorvosi sebészet tanára lett. Plósz Pál az
orvosi tanulmányait Bécsben kezdte (1862), de Budapesten fejezte be 1867-ben. Először a Rókus Kórházban,
majd a Budapesti Belgyógyászati Klinikán dolgozott.
Markusovszky Lajos magyar orvoslás reformere az élet és vegytan tanárának a 25 éves Plósz Pált szemlélte ki
és két évre a nemzetközi hírű Hoppe (Tübingen, Németország) intézetébe küldték laboratóriumi módszerek
elsajátítására. Ebben az években ott dolgozott a nuklein-DNS-t leíró Miescher is.
1872-ben hasonló céllal Heidelberg-ben (Németország) Kühne Intézetében dolgozik.
1872-ban kinevezik A Kolozsvári Ferenc József Egyetem Természettudományi karán az „Élet és Kórvegytan
Intézet” tanárának, majd Budapestre költözik (1874) hasonló feladattal.
Plósz Pál klinikai laboratóriumi munkássága
Budapesten az „Élet és Kórvegytan” előadásait heti három órában tartotta. Ebből 2 órát a húgy (ma vizelet)
vizsgálatoknak és heti egy órát a köpet és diabetes vizsgálatoknak szentelt. Elsőként oktatott 1873-ban
medikusoknak laboratóriumi vizsgálatokat. (2010-ben van olyan magyar orvosi egyetem, ahol ezt a tárgyat nem
oktatják, heti három órában pedig egyik orvosi egyetemen sem.)
A következő magyar kifejezéseket használta: ép vizelet, vérsavó, szívburok, fehérnye (ma fehérje),
vérmegalvadás.
Magyarra fordította (1876.), amit Hoppe-Seyler 1858-ban írt: Élet és kórvegytani elemzés című könyvének 4.
kiadását.
Fő vizsgálódási területe: a vizelet kóros fehérjéi, ezeknek elválasztása a normál (ma fiziológiás) fehérjéktől, a
fehérje vizelés okáról, peptonok, véralvadás.
Az 1881-ben a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Természettudományos osztálya levelező tagjai
közé választotta az „orvos-biokémikust” és székfoglaló előadást a „Az uromelanin származása” címmel
tartotta.(Nem az MTA Orvosi Osztálya ismerte el orvosi tevékenységét.)1882-ben nyilvános rendes tanárrá
nevezték ki.
Plósz Pál életének utolsó évei
Nyári szabadságát a zalai dombokon elterülő szőlőjében (Sümeg) töltötte, és ezen idő alatt ingyen gyógyította a
környék betegeit. 1875-ben vette feleségül Szűcs Magdát, akivel boldog házasságban élt. (A Sümeg melletti
szőlőhegyen ma is ismert a „Szűcs Pálné völgy” a Szűcs család birtoka, és a család lánya Szűcs Magda lehetett
Plósz Pál felesége). 1893-ban felesége gyors halála (2 nap alatt, kolerában) búskomorrá tette, szórakozott,
magába forduló lett. Ezen baja annyira elhatalmasodott, hogy gyógykezelésre szorult, de ez már nem segített
rajta, és 1902-ben Budapesten meghalt. Temetéséről (1902. augusztus 18., Kerepesi úti temető) és életútjáról a
Vasárnapi Újság 1902. augusztus 24.-i számában olvashatunk.
Udránszky László (1846-1914 )
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Udránszky László a Trencsén vármegyei Budatin-ban született, középiskolai és egyetemi (tudományegyetem)
tanulmányait Budapesten végezte, és 1883-ban kapott orvosdoktori képesítést.
1883-86-ig Korányi Frigyes Belgyógyászati Klinikáján dolgozott, majd Németországi tanulmányútra ment
(Hoppe-Seyler intézete,Tübingenben) majd Freiburg, ahol orvosi kémiából magántanári képesítést szerzett.
1890-92: Korányi Frigyes Klinikáján a laboratórium vezetője, 1892-től az „Élet és kórvegytan (chemia) tanszék
vezetője, majd ezt folytatta 1910-től Budapesten. Kolozsváron Plósz Pált követte a tanszékvezetésben. 1909-ben
az MTA levelező tagjai közé választotta. 1914-ben halt meg Budapesten.
A Molisch-Udránszky reakció
Munkásságának legismertebb motívuma a Molisch-Udránszky reakció. Udránszky ismerte fel, hogy a
szénhidrátok kimutatására alkalmazott Molisch próba lényege a furfurol képződés. Több, mint 200 különböző
alifás és aromás vegyület tömény kénsavas oldatához furfurolt adva vizsgálta, hogy kialakul-e színreakció. A
különböző szénhidrátokból tömény kénsav hatására furfurol keletkezik, amely alfa-naftollal színes terméket
képez. Ő tisztázta a reakcióban keletkező furfurol szerepélt, míg Molisch empirikusan írta le a szénhidrát
kimutatási reakciót. Ezért helyesen Molisch-Udránszky a reakció helyes elnevezése. A próba olyan érzékeny,
hogy vizeletben 0,000 028 g szénhidrát is kimutatható.
Az epesav kimutatásra használt Pettenkoffer reakciót módosította, amikor furfurolt alkalmazott a cukor
(szénhidrát) helyett.
Elsőként mutatott ki cisztinuriás beteg vizeletében kadaverint és putreszcint, amelynek szerkezeti képletét is
meghatározta.
Udránszky László tanítása és tanítványai
Udránszky László egyesítette az orvost és a kémikust: ”arra kell törekednünk, hogy az orvostudomány a
chimiával saját érdekeinek szem előtt tartása mellett társulhasson” .
Az alábbi Udránszky-Jendrassik érmet a MLDT az 50. jubileumi nagygyűlésére (2000, Debrecen) adta ki, s
valamennyi regisztrált tag megkapta.
Vas Bernát és Gara Géza tanítványai 1984-ben szerkesztették az első magyar klinikai laboratóriumi szakkönyvet
„Útmutató klinikai laboratóriumi munkálkodáshoz orvosnövendékek és gyakorló orvosok számára” .
Hazai klinikai laboratórium kialakításának szükségessége
Korányi Frigyes (1828-1913) a magyar belgyógyászati iskola megalapítója, tanulmányútjai során behatóan
tanulmányozta a neves európai orvosi intézményeket (Prága, Bécs, Párizs, London). Hazatérve szükségét látta,
hogy klinikáján önálló bakteriológia és kémiai laboratóriumot alakítson ki. Az előbbit Babes Viktorral, míg az
utóbbit először Udránszky Lászlóra majd fiára Korányi Sándorra bízta.
Babes Viktor (Bécs1854-Bukarest 1926) középiskolai és egyetemi tanulmányait Bécsben és Budapesten
végezte. Budapesten, majd Bukarestben lett egyetemi magántanár. Nemzetközileg elismert mikrobiológus.
Nevét őrzi a kolozsvári Babes-Bólyai egyetem.
Korányi Sándor (1855-1944) Budapesten született, apja a belgyógyász Korányi Frigyes végzés után külföldi
tapasztalat szerzésre küldte. Itt sajátította el az élettan korszerű ismereteit, és ismerkedett a fizikai kémia
mennyiségi módszerekkel.
A vizelet fagyáspontjának csökkenésének mérésével a vesén áthaladó komponensek meghatározhatók a
krioszkópiát, az ozmózis nyomás mérést klinikai laboratóriumi módszerként alkalmazta.
Korányi Sándor módszer ismertetései A laboratóriumában dolgozó Vas-Gara szerzők könyvében 64 oldal
foglakozik a kémiai vizelt vizsgálatokkal. Fajsúlymérés-piknométerrel, fehérje-Kjeldal módszerrel, titrálás.
Lényegében a korábbi fél-kvantitatív próbákat felváltják a mennyiségi meghatározásokkal.
1913-ban jelent meg „Útmutató a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem III. sz. Belklinikájának
laboratóriumi vizsgálataihoz” című könyve. Ebben 50 oldalon a vizelet, gyomortartalom, széklet kémiai
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vizsgálati módszereit ismerteti. A diagnosztikai célú vérvétel bevezetése az 1910-es évekre tehető, így ezekről
akkor még kevés ismeret állt rendelkezésre.
A medikus képzésben a laboratóriumi gyakorlatok oktatásához ez volt az első tankönyv, amely után megint
hosszú időt kellett várni a következő megjelenéséig.
Sajnos az önálló és kiemelkedő klinikai kémia laboratóriumnak is az lett a sorsa, mint sok más hasonló
kezdeményezésnek, hogy feledésbe merült, mintegy 50 éven keresztül. Magyarországon az 1950-es évekig a
klinikai laboratórium vagy belgyógyászati osztály vagy a kórbonctani osztály részlege volt a belgyógyász illetve
kórboncnok főorvos vezetésével. A klinikai kémiai laboratóriumok kialakítása csak az 1970-es években
kezdődött. 1967-ben a Sümegi Kórházban is belgyógyászati osztály részlege volt laboratórium és részlegesen
önállóvá csak az 1970-es években vált.
Pándy Kálmán 1868-1945
Pándy Kálmán 1868. október 14-én született Újkígyóson, Békés megyében, és 1945-ben hunyt el Budakalászon.
Orvosi oklevelét 1893-ban nyerte el a Pázmány Péter Tudományegyetemen, Budapesten.
Tudományos pályafutását 1892-ben az egyetem Elmegyógyászati Klinikáján kezdte, majd több alkalommal
ösztöndíjasként fordult meg neves külföldi intézetekben. Egyetemi magántanári habilitációja 1908. június 2223-án kelt. Dolgozott a Lipótmezei intézetben, igazgatója volt Nagyszebenben az Állami Elmegyógyintézetnek.
Közleményei a század első felében rangos folyóiratokban láttak napvilágot.
Pándy Kálmán neurológus volt, és behatóan foglalkozott a luesz idegrendszeri manifesztációjával (paralysis
progressiva).
A Pándy reakció
Abban az időben már alkalmazott módszer volt a lumbál punkció és ennek kapcsán a liquor vizsgálata. Az
liquor összefehérje meghatározáshoz a pikrinsavas kicsapást, míg az eben a betegségben a megemelkedett
globulinok kimutatására a Nonne-Appel (NH4)2SO4) és a Ross-Jones próbákat alkalmazták.
Pándy ezeket a próbákat, vagy túlérzékenynek (nem lueszes betegeknél is van reakció termék), vagy kevéssé
érzékenynek (nem minden lueszes betegnél volt reakció termék) találta és próbálkozott más
reakciókkal/reagensekkel.
Jobst professzor gondolat menetét követve, az következőket tételezhetjük fel.
Az asztalán a kicseppent liquor mellett felborult a fenolos (karbolsav) üveg és a liquor megzavarosodott
(fehérjéi kicsapódtak). Ez a véletlen kelthette fel figyelmét, hogy a fenollal (benzol gyűrű +OH csoport)
foglalkozni kezdjen, ami talán hasonlít az ilyen tulajdonságú pikrinsavhoz (+3 NO2 csoport a fenolon) vagy a
krezolhoz ( +CH3 csoport a fenolon).
Ezután kellelt sok kísérlettel megállapítani, hogy az 1 rész karbolsavat és 15 rész desztillált vizet tartalmazó
reagens kimutatási határa és gamma- globulinok patológiás koncentrációja megegyezzen. Ezt azt jelenti, hogy
ha a gamma-globulinok koncentrációja fiziológiás, akkor nem keletkezik fehérje csapadék (Pándy reakció
”pozitív”). Ha a gamma-globulin koncentráció patológiás, akkor fehérje csapadék képződik.
A Pándy reakció kivitelezése a következő. Fekete alapra (fekete papír, csempe) óraüveget helyezünk, ebbe
Pándy reagenst öntünk, majd liquort cseppentünk (egy csepp). Negatív esetben (liquor gamma-globulin
koncentráció nem emelkedet) nincs csapadékképződés. Pozitív esetben füstszerű fehér csapadék látunk,
amelynek mennyisége a gamma-globulin koncentrációval arányos, amit fokozatokkal jelölhetünk.
Pándy Kálmán ezt a kóros likvor fehérje kimutatási eljárást (reagens: 6,6 % karbolsavas oldat) 1910-ben
ismertette Budapest Királyi Orvosegyesületben, és ezen évben közölte is (Neurologisches Zentralblatt: 1910: 29:
915-919).
A Pándy reakció jelentősége
Pándy Kálmán ragyogó példát mutatott, kórházi körülmények között, jó szakmai felkészültséggel és
megfigyelőkészséggel, egyszerű eszközökkel is lehet maradandót alkotni, ami ma, a technika bűvöletében
különösen kiemelkedő.
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Pándy Kálmán azonban a laboratóriumi diagnosztika területén is maradandót alkotott. Kevés olyan klinikai
kémiai módszerrel rendelkezünk, amely bevezetése után 85 évvel is kiállja a gyakorlat próbáját. Ezek közé
tartozik a Pándy-féle karbolsavas liquor fehérje vizsgálati eljárás, amely Pándy-reakcióként vonult be az
irodalomba és a laboratóriumok mindennapi életébe. A módszert a napjainkban megjelenő, legmodernebb
klinikai kémiai szakkönyvek nem csak történeti érdekessége miatt idézik, hanem teljes részletességgel közlik, a
rutin diagnosztikában alkalmazásra ajánlják.
Gyulán, a Békés megyei kórház, a megye szülöttjének, Pándy Kálmánnak a nevét viseli, emléket állítva
kiemelkedő klinikus ideg-elme orvosi tevékenységének.
A Pándy Kálmán emlékérem Pándy Kálmán maradandó életműve hazai szakmai körökben 1986-ig nem
kapta meg a súlyának kijáró, megérdemelt méltatást.
A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság a róla elnevezett plakettel kívánja a hiányt pótolni, elismerését
és tiszteletét kinyilvánítani, továbbá emléket állítani. A statutum szerint az éremmel azon MLDT-tagok több
évtizedes munkáját ismeri el a Társaság, akik a klinikai kémia, mikrobiológia vagy hematológia területén
példamutató alkotó, szervező tevékenységükkel hozzájárultak a betegellátást szolgáló színvonalas diagnosztika
kifejlesztéséhez. A 42,5 mm átmérőjű vert bronzérem előlapján Pándy Kálmán portréja látható nevével,
születési-halálozási évével. A hátlapon körkörösen "Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság", középen az
adományozott neve és az adományozás évszáma kerül bevésésre. Az elismerést egyidejűleg oklevél is tanúsítja.
Az éremből készült 10 ezüstveret is. A Pándy-éremnek ma tagságunk körében rangja van.

2. A klinikai kémia aranykora Magyarországon 19201960
Ebben az időszakban indul jelentős fejlődésnek a klinikai kémia hazánkban és válik nemzetközileg is ismertté,
olyan kiváló művelői révén, mint Somogyi Mihály, Jendrassik Lóránt, Szász Gábor és Takátsy Gyula.
Somogyi Mihály (1883-1971) vagy Michael Somogyi, ahogyan az USA-ban ismert.
Somogyi Mihály 1883-ban a nyugat-Magyarországi Horváth-Zsáma (ma Reinersdorf, Ausztria) nevű
településen született.
1905-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett vegyészmérnöki oklevelet. Egy évig a Műszaki Egyetemen
biokémiai asszisztens. Romantikus lelkülete Amerikába csábította, de az ottani munkanélküliség (farmon és
kötélgyárban dolgozott) visszatérésre késztette. Ajánló levéllel és diplomával felvértezve újra visszatért az
USA-ba és New Yorkban a Cornell University Medical College Biokémiai intézetében lett asszisztens 19061908-ig. Ezután újra Budapest következett és a Székesfővárosi Élelmezéstudományi Intézetben lett
laboratóriumvezető. 1914-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen doktorált az értekezésének címe: A
katalízises úton hidrogénnel telített zsírok vizsgálata”. Az I. világháború idején sokat nélkülözött és 1922-ben
korábbi kollégái (Cornell University) hívására végleg az Egyesült Államokba költözött.
A biológiai kémia (Biological Chemistry) instruktora lett a Washington Egyetemen (Washington University,
School of Medicine, St Louis, Missouri, USA). Itt kollégáival (Dr. Schaffer és Dr. Doisy) kidolgozta a
kereskedelmi forgalmú inzulin előállítási módszerét. 1922-ben először az USA-ban az inzulint alkalmazták
egy 18 hónapos kisfiú kezelésében.
Az inzulinkezelés során tett megfigyelései, amelyek közül a legismertebb a Somogyi effektus, alapozták meg a
nemzetközi hírnevét.
A Somogyi effektus
A Somogyi effektus (Somogyi effect, chronic Somogyi rebound/recovery) néven ismert jelenség: a magas
glükóz produkció az alacsony glükóz koncentrációra kapott válaszként értelmezhető. A reggeli magas glükóz-t
az éjszakai inzulin hiánynak vélték, ezért növelték az inzulin adagját. Somogyi Mihály azt találta, hogy az
inzulin felesleg a szénhidrát anyagcserét labilissá teszi. Minél jobban növelik az inzulin mennyiségét, annál
magasabb lesz a glükóz. Ekkor javasolta az inzulin csökkentését, ami eredményes lett. A hajnali (dawn) inzulin
effektussal összehasonlítva a reggeli glükóz emelkedést, az főként az inzulin hiánynak és másodlagosan a
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növekedési hormon csökkenésnek (amely révén tovább csökken az inzulin) tulajdonítható. Ezen területen a
legjelentősebb közleményei a következők:
1. Insulin as a cause of extreme hyperglycemia and instability.Weekly Bulletin of the St Louis Medical Society.
1938: 32:498-510.
2. Quantitaive relationship between insulin dosage and the amount of carbohydrates utilized in diabetic
persons. American Journal of Medicine1959: 26(2): 165-168.
3. Exacerbation of diabetes by excess insulin action. American Journal of Medicine 1959:26(2). 169-171.
4. Diabetogenic effect of hyperinsulinism. Amarican Journal of Medicine 1959: 26(2). 192-198.
Ezek összefoglalása Somogyi Mihály szerint „hypoglycemia begets hyperglycemia”: a hypoglycemia iniciálja a
hyperglycemia-t.
Somogyi Mihály a klinikai kémikus
1926-ban a St. Louis (Jewish) Kórház laboratóriumának vezetésével bízták meg, és ezt a pozicióját egészen
nyugdíjba vonulásáig 1957-ig megtartotta. Ez volt az első alkalom, hogy a kórház vezetése a laboratórium
vezetőjeként egy nem orvost, hanem egy biokémiai gyakorlattal rendelkező kémikust nevezett ki.
Rendelkezésére állt egy helyiség, 1200 USD a műszerekre és segítsége egy kisvárosi iskolai tanár volt, aki
járatlan volt a kémiában. A rutin munka abban az időben csak kevés időt igényelt, így sok idejük maradt a
módszer fejlesztésre. Ezt olyan hatékonyan végezték, hogy belgyógyászok, rezidensek medikusok jöttek a
laboratóriumba, ahol elsajátították a manuális módszereket, majd ezek eredményeit alkalmazták a gyógyításban.
Talán innen eredeztethető a klinikai kémia mellett a „laboratóriumi medicina”, mint ez a Tietz N: Fundamentals
of Clinical Chemistry 2. kiadásának (1976, W.B Saunders Company) előszavában írta 1 évvel a halála előtt
Michael Somogyi.
Somogyi Mihály glükóz meghatározási módszere
Nem véletlen, hogy Somogyi Mihály neve a klinikai kémiában a szénhidrát anyagcsere fő indikátorának
glükóznak a meghatározásával kapcsolatban maradt fent. Somogyi és munkatársa (Schaffer PA) a glükóz
meghatározáshoz vért használtak. Ezt a Folin-Wu módszerrel fehérje mentesítették, majd magas hőmérsékleten
lúgos közegben a glükóz a Cu 2+ ionokat redukálta Cu+1-é. Ezt K-jodáttal CuO-vá oxidálták, majd a jodát
felesleget Na-tioszulfáttal történő titrálással határozták meg.
Schaffer PA, Somogyi M. J Biol Chem 1933: 100: 695
Somogyi M. J Biol Chem 1937: 117: 771. Ezt a titrálásos eljárást módosította Nelson, illetve alakította át
fotometriás eljárássá. A redukciós reakcióban keletkező terméket (Cu2O) arzeno-molibdáttal reagáltatva színes
vegyület képződik, amelynek abszorbanciáját 500-510 nm-nél mérték (peak 650 nm-nél). A módszer
széleskörben ismert neve Somogyi-Nelson féle glükóz meghatározás.
Somogyi Mihály alfa-amiláz meghatározási módszere
A glükóz meghatározásra vezethető vissza Somogyi másik jól ismert módszere az alfa-amiláz meghatározási
eljárás. Ennek lényege, hogy keményítő szubsztrátot az alfa-amiláz glükózzá bontja és a keletkezett glükózt
Somogyi eljárással mérni. Ezt fejlesztette tovább Henry és Chiamori. Az enzimatikus reakciót 0, 33 mol/l
kénsavval leállítják, és fehérjementesítés után a glükózt határozzák meg. A glükóz lúgos közegben magas
hőmérsékleten redukálja a Cu+2 –t és a termék foszfo-molibdénsavval színes vegyületet képez, amelynek
abszorbanciáját 680 nm-nél mérik. Számítás (A minta-A vak)/ A kalibrátor és szorozva a glükóz „kalibrátor”
koncentrációjával: az eredmény Somogyi egységben/100 ml. Somogyi Unit az az enzimaktivitás, amely 1 mg
glükóz redukáló képességének megfelelő terméket szabadít fel a keményítő szubsztrátból 40 °C-on 30 perc alatt
pH 6,9-7,0 és 100 ml minta esetén.
Mintegy 5000 eset megfigyelése kapcsán szűrte le a "kémikus klinikus" a hyperinsulinismus diabetogen hatását,
amit ma "Somogyi-effektus" néven ismer az irodalom.
Ugyanakkor a csak "kémikus" érzékeny módszert dolgozott ki Schafferrel a vércukor pontos meghatározására,
melyet később Nelson módosított és évtizedeken át az USA-ban, de hazánkban is a rutin glükóz mérő módszer
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volt. Közleményei a legrangosabb nemzetközi lapokban jelentek meg és vérglükóz-módszere a 70-es években a
60 leggyakrabban idézett közlemények közt szerepelt.
Somogyi Mihályt első eredményeiért a Magyar Tudományos Akadémia már 1914-ben kitüntette. Az USA-ban
klinikai biokémiai munkásságát 1953-ban Ernst Bischoff-, 1964-ben Donald D. van Slyke-kitüntetéssel ismerték
el. A "Michael Somogyi Diabetes Foundation" ösztöndíjat biztosít fiatal orvosoknak a diabetes-klinikum
naprakész eredményeinek megismeréséhez.
Somogyi Mihály plakett, MLDT
A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaságnak a Somogyi-plakett alapítására vonatkozó korábbi döntése
1993-ra valósult meg. A pécsi Munkácsy-díjas - a Pándy-érmet is alkotó - Rétfalvi Sándor készítette el a
plakettet. Az 55x115 mm-es öntött bronzplakett előlapjának bal oldalán Somogyi arcképe látható, mellette jobb
oldalt a neve és születésének-halálának évszáma, a hátoldalon a felirat "Societas Hungarica Diagnosticae
Laboratorialis".
A statutum szerint a plakettet a Társaság érdekében kifejtett tevékenységért, a laboratóriumi medicina
fejlesztésének előmozdításáért, valamint a laboratóriumok korszerűsítését támogató intézményvezetőnek
adományozzuk. Első alkalommal 1995-ben került ilyen elismerésre sor.
Somogyi (1904-ig Steiner) Mihály, az egykori soproni diák sosem tagadta meg magyar származását. Második
felesége is magyar volt, és amint Nelson írta "by his predictable Hungarian charm" azt hiszem mindent elárul a
szakmájában ismerten határozott humanistáról. Szerény főhajtás az MLDT részéről Somogyi Mihály előtt a
most bemutatott, nevével fémjelzett plakett.
1997-ben szervezésemben és az MLDT támogatásával hazánkba látogatott Tietz professzor. A Budapestről
Debrecenbe tartó út során beszélgetve megkérdeztem ismerte-e Somogyi Mihályt. Ő nemmel válaszolt. Ezután a
kérdést megpróbáltam más oldalról közelíteni. Somogyi írta az előszót a Fundamentals of Clinical Chemistry
című könyvének második kiadásában. Tietz professzor arca felvidult és a következőként válaszolt: „of course I
knew Sömödi”. A nevek kiejtése különösen az amerikai angolban nem mindig egyszerű.
Sajnálattal olvastam a Wikipedia-ban ( www.wikipedia.org/Michael_Somogyi ) a következő félrevezető
sorokat:
„ he developed a method for the determination of serum amylase in healthy and diabetic individuals. He is also
credited with devising a test for acute pancreatitis „
Az alfa-miláz meghatározás használatos az acut pancreatitis diagnosztikájában és a glükóz (nincs említve)
meghatározást a kontroll és diabeteses betegek vizsgálatára alkalmazzák.
Jendrassik Lóránd (1896-1970)
A hazai klinikai kémia alapító Jendrassik Lóránd 1896-ban Alsó-Pakony-Pusztán (Ócsa) született. Családjában
orvos, vegyész-, gépészmérnök (apja) elődök találhatók. Budapesten a Vörösmarthy Mihály gimnáziumban
érettségizett, majd orvosi képesítést szerzett.
1918-1923 az Élettani Intézetben (Budapest) dolgozott, majd ösztöndíjas Leidenben (1921.) és Bécsben (1925.),
ahol elsajátítja a pontos kémiai analizísek elvét és gyakorlatát. Ezután Pécsre kerül a Belgyógyászati Klinika
(Ángyán Klinika) a diagnosztikai laboratórium vezetőjeként fejti ki világraszóló munkásságát. 1940-1945-ig a
Kolozsvári Tudományegyetem Általános Élettani Intézetének tanára. 1950-1966 között a Budapesti
Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán az Általános Élettani Intézet tanára.
1928-től egyetemi magántanár (A kémiai és fizikokémiai vizsgáló módszerek klinikai alkalmazása) és heti 3
órában tartotta hasonló című előadásait a negyedéves medikusoknak. 1936-tól egyetemi tanár, 1969-ben az
orvostudomány doktora (MTA).
Jendrassik Lóránt megfigyelései a laboratóriumban
A laboratóriumban sorra vizsgálta felül az addig használt módszereket és cserélte fel őket a korszerűbbekre.
Ezen a téren a legnagyobb siker a bilirubin meghatározáshoz köthető. Először azt figyelte meg, hogy a
fehérjementesítés után mért bilirubin koncentráció alacsonyabb, mint a fehérjementesítés nélküli. Ma már
ismert, hogy a bilirubin egy része fehérjéhez (albumin) kötődik kovalens és nem kovalens kötéssel, amelyek a
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fehérjementesítéskor már nem kerülnek mérésre. (Jendrassik L, Czike A. Bestimmung des Bilirubin in Blute.
Zeitschrift für die gesamte experimentelle Medizin. 1928: 60(1): 554-562).
A Pécsett tanulmányúton lévő kollégájával is a bilirubin meghatározásról írt 1936-ban. Jendrassik L, Cleghorn
RA. Verfahren zur Photometrischen Bestimmung des Blutbilirubbins. Klinische Wohenschrift 1936: 15(52):
1922.
Jedrassik-Gróf féle bilirubin meghatározási módszer
A világhírnevet hozó bilirubin meghatározási módszert Gróf Pállal a laboratóriumban dolgozó medikussal (ma
TDK: Tudományos Diákköri munka) együtt dolgozták ki. A bilirubin és a diazotált szulfanilasav
közötti reakciót Ehrlich 1883-ban írta le, majd Van der Berg adaptálta kvantitatív meghatározáshoz. Ezt
alakította rutin laboratóriumi módszerré Jendrassik Lóránd és Gróf Pál. Jendrassik L, Gróf P. Vereinfachte
photometrische Methoden zur Bestimmung des Blutbilirubins. Biochemische Zeitschrift 1938: 297: 81-89.
Az első lépésben a szuilfanilsavat diazotáljuk NaNO2-vel HCl jelenlétében A keletkezett diazónium-klorid 2
molekulája a bilrubinnal reagál.
Az azobilirubinok cseresznye-piros színűek, de lúgos közegben stabilabb kék színűvé alakíthatók.
A Jendrassik-Gróf módszer méltatása
„The Jendrassik and Grof method however, should be considered the method of choice” . A Jendrassik Gróf
módszert a Web of Science adatbázisa szerint 1975-ig 956-szor idézték. Az 1975 utáni idézeteket sem a Web of
Science sem a SCOPUS nem mutatja 2010. novemberében.
Magyarországon a QualiCont adatai szerint a 1999-ben a magyarországi klinikai laboratóriumok közel 75 %-a a
Jendrassik Gróf által közölt módszert használta szérum bilirubin meghatározásra. A módszer később alapul
használták fel a bilirubin referens módszer kidolgozásakor.
Jendrassik Loránd érem
Az MLDT elnöksége 1974-ben vetette fel, de csak 1985-ben valósíthatta meg a Jendrassik Loránd-érmet.
Személyében a hazai klinikai kémiai diszciplína alapítóját, mindmáig legkiválóbb, nemzetközileg elismert
képviselőjét tisztelhetjük. Az indoklás szerint az érmet olyan hazai és külföldi kollégáknak adományozzuk, akik
az oktatásban, kutatásban-fejlesztésben vagy szervezésben kiemelkedő eredményeket érnek el. Évente 1-1
magyar és külföldi kaphatja meg.
A 78 mm átmérőjű öntött bronzérem a Pénzverdében készült, Bogár Lívia alkotása. Előlapján Jendrassik Loránd
időskori arcképe látható nevével, születési és halálozási évével. A hátlap kerületén az MLDT latin neve:
Societas Hungarica Diagnosticae Laboratorialis olvasható, középre az adományozott neve kerül mindenkor
bevésésre.
Az eddig 13, a világ különböző országaiból származó külföldi kollégának adományozott éremmel lassan sikerült
felhívni Jendrassik Lorándra a szakma figyelmét. Jendrassik magyar volt, itt született, élt és dolgozott haláláig.
Nyugtalan, csak az igazság előtt meghajló színes, harcos-vitázó egyéniségével kevés barátot szerzett, élete így
nem volt mindenkor problémáktól mentes. Személye nagyszerű példa, ugyanaz az ember orvosi diplomával
színvonalasan művelheti, egyesítheti magában az alkalmazott és alaptudományt (ami sajnos napjainkra nem
jellemző).
Kivételes alkalomra két ezüstöntvény is készült, az elsőt Prof. Dr. Jobst Kázmér kapta 1994-ben, a másodikat
Dr. Nagy Iván (posztumusz) 1995-ben.
A Jendrassik Loránd-éremnek ma nemzetközi szakmai körökben rangja van és vetélkednek, hogy
kiérdemelhessék. Az MLDT nemzetközi reputációjához nagyban hozzájárult.
A Magyar Posta a Budapesten megrendezett 5. Európai Klinikai Kémiai Kongresszus alkalmából 1 Ft-os
címletű Jendrassik Lóránd emlékérmet bocsátott ki, azon céllal, hogy felhívja a külföldi laboratóriumi
szakemberek figyelmét Jendrassik Lóránd magyar származására. Összehasonlításként az 1 Ft-hoz, akkor 1
metró ”jegy” 1 Ft volt, ez 2011-ben több, mint 200 Ft.
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Jendrassik Lóránd fiziológusként indult nagyreményű pályáján, a Magyar Élettani Társaság –MÉT (Magyar
Élettani Társaság)- alapító tagja volt, és ilyen professzorként nyugdíjazták. Napjainkig tartó nemzetközi hírnevét
azonban az általa közölt rutin laboratóriumi bilirubin meghatározási módszere alapozta meg és tartja felszínen.
Ezért sajnálatos, hogy a Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990 azt írja, hogy fiziológus volt (ez részben igaz),
de nem is említi a nemzetközi hírnevét megalapozó bilirubin meghatározási eljárását.
Bálint Péter (1911-1998)
Bálint Péter 1911-ben születet Budapesten, apja neves építész volt. 1929-1934-ig a Budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetem orvosi karára járt és szerzett orvosi oklevelet. A pécsi I. Belklinikán kezdi pályáját és korán
felismeri, hogy az orvosi-élettani-laboratóriumi munkához további kémiai ismeretek szükségesek és 1936-ban
kémiából is doktori címet (ma PhD) szerez.
A II. világháború után visszatér a pécsi egyetemre, ahol 1946-ban magántanári képesítést szerez. Ezután
Budapestre költözik a Belgyógyászati (Rusznyák) klinikán, az Állatorvosi Kar Élettani Intézetét vezeti 19461950. 1950-ben a budapesti orvosegyetem egyetemi tanár és az Élettani Intézetének lesz az igazgatója
nyugdíjazásáig (1981). 1952–ben kandidátus, 1955-ben az orvostudományok doktora. 1970-ben levelező, majd
1976-ban rendes tagjává választotta az MTA. Bálint Péter élete végéig szerény maradt és bemutatkozáskor azt
szokta mondani „ Bálint vagyok, a vesekutató”.
Munkássága két fő műve köré csoportosítható. Az Élettani gyakorlatok (1951.) a Vese (1966.), és az Orvosi
élettan (1972.), amely 5 kiadást ért meg az élettan területén vált alaptankönyvvé.
A Bálint (Bálint P. Klinikai laboratóriumi diagnosztika)
Tevékenységének másik kiemelkedő eredménye Klinikai Laboratóriumi Diagnosztika (1952.), amely 3 magyar
és egy német kiadást ért meg. Ennek a könyvnek Bálint Péter a szerkesztője és munkatársai, valamint ők írták az
egyes fejezeteket. Az 1962-es kiadás a laboratóriumi szakemberek több generációjának az alaptankönyve, ezt
használták a laboratóriumi szakvizsgára történő felkészüléskor, és minden laboratórium polcán ott volt a könyv,
amit csak „Bálint”-nak tituáltak. A könyv a mai generációk számára már talán nem olyan vonzó, de ha valaki
alapdolgokra kíváncsi, akkor erre ma is ez ajánlható. A könyv ára 228 Ft volt, ami egy akkori segédmunkás havi
bérének egyharmada.
A könyv fejezetei
Az 1327 oldalas könyv főbb fejezetei a következők:
1. Klinikai kémiai vizsgálatok: Alapvető laboratóriumi eljárások, Fizikai-kémiai vizsgáló eljárások, A vér
vizsgálata, Klinikai haematologiai vizsgálatok, A vizelet vizsgálata, Emésztőnedvek és széklet vizsgálata,
Fehérje, Szénhidrát, Zsír és lipid anyagcsere vizsgálata, Só és vízforgalom, Sav-bázis egyensúly,
Veseműködés, Endokrin szervek, Fermentek és vitaminok, Liquor vizsgálat.
2. Mikrobiológia és Immunológia: Alapismertek, Bacteriológiai vizsgáló módszerek, Részletes bacteriologia,
Serologiai vizsgáló módszerek, Immunhaematologia és immunkémia, Virusbetegségek laboratóriumi
diagnosztikája, Parazitologiai vizsgálatok, Gombák vizsgálata.
3. Laboratóriumi Állatok tartása és tenyésztése.
4. Statisztikai eljárások.
5. Táblázatok, irodalomjegyzék, tárgymutató.
Bár Bálint Péter magát vesekutatónak tartotta és munkásságát az élettan területén fejtette ki, de itt feltétlenül
meg kellett emlékeznünk róla, mert az általa szerkesztett könyv nagyon jelentősen hozzájárult a magyarországi
klinikai laboratóriumi tudomány fejlődéséhez.
Bálint Péter méltatása (MOLSZE)
Bálint Péter laboratóriumi tevékenységének méltatására a klinikai laboratóriumi szakma nevében a MOLSZE
(Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesülete) Bálint Péter emlékérmet nyújt át 1996 óta.
Szász Gábor (1933-179)
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Szász Gábor (Sax) 1933-ban Budapesten született és fiatalon (46 évesen) halt meg (1979) Giessenben. Az
érdeklődésének középpontjában az enzim diagnosztika állt.
A Budapesti Heim Pál Gyermekkórházban dolgozott és módszert dolgozott ki a beta-glükuronidáz és
kolinészteráz meghatározásra.
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen doktorált kémiából 1959-ben. Ezek alapján nemzetközileg ismertté vált
a neve és amikor 1963-ban Németországba távozott rögtön állást kapott Frankfurtban.
Szász Gábor Németországban
A rövid Frankfurti tartózkodás után Giessenbe megy a magyar származású Róka László professzor
laboratóriumába (1919 Dicsőszentmárton- 1999 Frakfurt am Main:orvos,kémikus,hematológus). Itt dolgozza ki
a leucin-amino-peptidáz (LAP), gamma-glutamil transzpeptidáz (gamma-GT, ma: gamma-glutamil-transzferáz)
és kreatin-kináz (CK) enzimek aktivitásának mérési módszereit, amelyek már világhírnevet jelentenek
számára.
Ezeket méltánylandóan 1971-től a Klinikai Kémiai Intézet professzora lett. Munkájának elismeréseként a
Német Klinikai Kémiai Társaság Szász Gábor díjat alapított, amelyet évente lehet elnyerni és a klinikai
enzimológiai diagnosztika területen elért eredmények alapján lehet a díjra (pénzösszeg is) pályázni.
Szász Gábor támogatásával nyílt lehetőség arra, hogy magyar laboratóriumi szakemberek az 1970-es években
tapasztalatszerzés céljából több Németországi laboratóriumot meglátogathassanak. Szász Gábor emléktábla A
Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 1991-ben Szász Gábor volt munkahelyén a Heim Pál Kórházban
emléktáblát avatott, amelyen a megemlékezést Wisser H. professzor A Német Klinikai Kémiai Társaság akkori
elnöke tartotta (1991).
A gamma-GT meghatározási módszer
Szász Gábor számára a világhírnevet a elsősorban gamma-glutamil-transzferáz enzim aktivitás meghatározási
módszerével nyerte el. Szász Gábor szubsztrátként gamma-glutamil-p-nitronalidet és glicil-glicint ajánlott. A
reakcióban a gamma-GT a glutamil csoportot a glicil-glicinre transzferálja, és felszabaduló p-nirto-anilid sárga
színe az enzim aktivitásával lesz arányos.
Gabor Szasz. A Kinetic Photometric Method for Serum -Glutamyl Transpeptidase . Clinical Chemistry,
1969:15:124-136.
A reakcióval kapcsolatban csak annyi változtatás történt, hogy a rosszul oldódó gamma-glutamil-p-nitro-anilid
helyett annak karboxi formáját alkalmazzák szubsztrátként, amely vízben jól oldódik. A színes (sárga) termék
képletében lévő COOH csoport ezt mutatja.
Ezt a módszert a Német Klinikai Kémiai Társaság ugyanúgy, mint az IFCC referens módszerként fogadta el. A
Web of Science szerint 2010. 11. 30-ig 977-szer idézték a nemzetközi szakirodalomban. Ezzel az idézettséggel a
közlemény és Szász Gábor bevonult a „Klasszikusok” közé (Citation Classics: 300-nál több idézet, később is
idézik, különböző tudományterületek és különböző országokból is idézik, a megjelenés után egy-két éves „lag”
fázis gyakori: Bruns DE . Citation classics in clinical chemistry. Clinical Chemistry 1998: 44 (3): 698-699). A
QualiCont datai szerint 2000-ben a magyarországi 204 laboratórium közül 155 laboratórium (75,6%) ezt a
módszert alkalmazta.
A gamma-GT meghatározás diagnosztikai és prognosztikai jelentősége
Ezzel a módszerrel vált lehetővé a nagyszámú gamma-GT aktivitás mérés a rutin klinikai kémiai
laboratóriumokban. A kezdeti vizsgálódások ezen enzim aktivitásának növekedését mutatták máj és epeút
megbetegedésekben (intra és post-hepaticus elzáródás, kisebb mértékben májcarcinoma-metastasis, zsírmáj,
acute pancreatitis). Az idők folyamán kiderült, hogy a gamma-GT aktivitás jó indikátora az alkoholfogyasztásnak és ez honosodott meg leginkább köztudatban. Azok az újabb eredmények, amelyek ezen enzim
aktivitásának emelkedést, mint prognosztikai faktort mutatják élettartam (Clin Chem 2007: 53(5): 940-946),
krónikus vesebetegség (Clin Chem 2007: 53(1): 71-77), elhízás, 2-es típusú diabetes mellitus (Clin Chem 2007:
53(6). 1092-1098) valahogy nem érintették meg a laboratóriumi medicina hazai híveit.
Talán ezeknek tulajdonítható, hogy egyes a betegségekre fogékony magazinokhoz és internetes forrásokhoz
(Google) fordulnak a laboratóriumi eredmények között emelkedett gamma-GT aktivitást találó egyének. A
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leggyakoribb kérdésük: „mi az oka az gamma-GT enzim aktivitás emelkedésnek, amikor nem iszom”? Sajnos
erre a kérdésre a megfelelő válasz azonban nem gyakori. Egy enzim aktivitásának ismerete, ennek klinikai
(diagnosztikai, terápiás, kockázati ) vonatkozásainak és következményeinek ismerte nélkül a meghatározás
egymagában inkább csak további problémákat és aggodalmat iniciál, mintsem a megnyugvás előidézője.
A CK meghatározási módszere
Szász Gábor enzim diagnosztikai munkásága egy másik enzim, a kreatin kináz (Creatine Kinase: CK vagy
korábban Creatine Phospho Kinase: CPK) klinikai kémiájával folytatódott. A CK-ról írt számos rangos
közleménye, a Clinical Chemistry-ben jelent meg mintegy 2 év alatt (1977: 23(1): 2169-70, 1977: 23(10): 188892, 1978: 24(2): 245-9, 1978: 24(6): 988 és 1004, 1978: 24(9): 1557-63, 1979: 25(3): 446-52). A CK
meghatározásról szóló legtöbbet idézett közleménye (Clinical Chemistry 176) szintén „Citation Classic”, mivel
487-en idézték (Scopus 2010. 12). G Szasz, W Gruber and E Bernt: Creatine kinase in serum: 1. Determination
of optimum reaction conditions. Clinical Chemistry, 1976: 22: 650-656. A Szász Gábor az egyetlen, akinek 2 (8.
gamma-GT, 23. CK) közleménye található az 31 klasszikus közlemény között.
Robert Rey a Clinical Chemistry egyik szerkesztője (Editor) a Clinical Chemistry megjelenésének 50 éves
évfordulója alkalmából az enzimológiai tárgyú közleményeket méltatta. (Rey R. They use enzymes everything!
Clinical Chemistry 1998: 44(6): 1149-53). Ebben olvashatjuk a következőket. A klasszikus citációk („Citation
classics”) között az enzimológia területén az első és a második legtöbbet idézett közlemény Szász Gábornak a
gamma-GT-ről és CK-ról szóló közleményei. Robert Rey több alkalommal is találkozott Szász Gáborral és ezen
beszélgetéseik közül idézte a következőt. Arra a kérdésre, hogy olvasta-e a mindkettőjük érdeklődési körébe
tartozó legújabb közleményeket Szász Gábor a „magyar-német akkcentúsú angolsággal” válaszolta, hogy nem.
Majd indoklásul kifejtette: „Mindenkinek arra van ideje, hogy írjon vagy olvasson, de mindkettőre nincs. Én
írok”.
CK aktivitás mérés 2010-ben
A fenti közleményben Szász Gábor és munkatársai a napjainkban is használatos CK aktivitás mérési módszert
ismertetik a következő reakciókkal:

5.1. ábra - eq_5_2_1.png

5.2. ábra - eq_5_2_2.png

5.3. ábra - eq_5_2_3.png

glükóz-6-foszfát + NADP+ →(glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz)→ 6-foszfo-glükonát + NAPH + H+
Az aktivitás mérés előtti „lag” fázisban az enzim aktív formáját kell visszaállítani. Erre a korábban alkalmazott
SH csoportot védő kellemetlen szagú tio-vegyületek helyett Szász Gábor és munkatársai a szagtalan, vízben
jól oldódó N-acetil-ciszteint javasolta. A vörösvértestekből kijutó adenilát-kináz (ADP→adenilát kináz→ATP)
szintén ATP-t produkálhat. Ennek kiküszöbölésére vagyis az adenilát-kináz inhibiciójára a szerzők AMPt (Adenosin-5-Mono-Phosphat) alkalmaztak.
Szász Gábor amerikai szemmel nézve európai volt (magyar származású aki, főként Németországban dolgozott),
de szoros kapcsolatot tartott az AACC-vel (American Association for Clinical Chemistry), és közleményeit a
társaság lapjában, a Clinical Chemistry-ben jelentette meg. Korai halálakor az AACC elnöke (Albert
Dietz) méltatta együttműködését az amerikai kollégáival és kiemelkedő munkásságát, amelyet az enzimológia és
klinikai kémia területén fejtett ki.
Takátsy Gyula (1914-1980)
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1914. október 22-én Magyaratádon (Somogy megye) született. Orvosi tanulmányait a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen végezte 1932-1938 között. Diplomájának megszerzése után ugyanezen egyetem Közegészségtani
Intézetében, majd 1942-től a Magyar Királyi Országos Közegészségügyi Intézetben (Budapest) dolgozott. 1942
és 1948 között a kiütéses tífusz elleni és más vakcinák termelésében működött közre. 1948-tól lett a Víruskutató
osztály tudományos dolgozója. 1957-1977 között vezette az osztály Influenza Laboratóriumát, mely egyebek
mellett ellátta a WHO Nemzeti Influenza Központjának regionális feladatait is. 1977-ben nyugdíjba vonult, de
tudományos tanácsadóként változatlan energiával segítette a laboratórium kutató és gyakorlati munkáját, 1980ban bekövetkezett haláláig. Bár Takátsy Gyula mikrobiológus volt, neve az influenzia elleni vakcinák
előállításával kapcsolatban vált ismertté 1972-ben. Ennek jelentőségét mutatja, hogy a madárinfluenzia elleni
vakcina az ő eljárásával készült 2005-ben.
A Takátsy féle mikrotitrátor
A klinikai kémiához a feltaláló Takátsy Gyula kapcsolódik. Ő volt annak a világhírű, róla
elnevezett mikrotitrátornak a kifejlesztője, sőt az 50-es, 60-as években a saját kezével történő előállítója is.
Takátsy Gyula 1949-ben alakította ki a mikrobiológiai vizsgálatokat forradalmasító mikrotitrátort. Ez lehetővé
tette a szerológiai munka megújulását, mely később a laboratóriumi mikromódszerek alapjául szolgált szerte a
világon. Valamennyi reagens készlet az általa bevezetett méretű és alakú mikrolemezek különböző változatait
alkalmazza.
Sajnálatos, hogy az ötvenes évek elején nem sikerült sem az általa feltalált eszközöket, sem a módszert
szabadalmaztatni. Így szabadalmi oltalom nélkül 1950-ben és 1952-ben az Acta Microbiologica-ban közölte
azokat. Zseniális módszere azonban csak azt követően váltott ki általános érdeklődést, hogy 1962-ben amerikai
szerzők beszámoltak róla. Ezt követően világszerte alkalmazásra került.
Kutatási eredményeiről közel 50 közleményben és 1960-ban megvédett kandidátusi értekezésében számolt be.
Ezek értéke nemcsak idézettségük gyakoriságával volt lemérhető, hanem azzal is, hogy egyre több külföldi
látogató kívánta őt és laboratóriumát, az általa használt módszereket megismerni.
A Magyar Mikrobiológiai Társaság testületének vezetőségi tagja volt. Munkásságát az alábbi díjakkal és
kitüntetésekkel ismerték el: Manninger Rezső Emlékérem, Kiváló Orvos, Kiváló Újító, Aranyjelvényes Kiváló
Feltaláló, Munka Érdemrend ezüst fokozata.
A „micro plate” technika eredete avagy a Takátsy féle microtitrator
Dr. Takátsy Gyula az orvos, mikrobiológus, feltaláló egy gyors mikromódszer kifejlesztésén gondolkodott.
Házának műhelyében egy német gyártmányú fúrógéppel egy kézbe fogható, plexi lemezbe lyukakat fúrt, hogy
ebben játszódjon le a szerológiai reakció. A lyukak elhelyezkedése a mikrolemezen (microplate) ma is az ő
szisztémáját mutatják: 8 x12 = 96. Ez 1951-ben történt és ezt az évet tekintik microplate születésének. Ehhez a
lemezhez további eszközként speciális pipettát (csöppögtető) és lángban sterilizálható kacsot (loop) szerkesztett.
A módszert Takátsy „mikrotitrátornak” nevezte és „MICROTIT TAKÁTSY” néven forgalmazták. Hazánkban
az 1960-es évek végén én is alkalmaztam a CRP és AST titer meghatározására.
A mikrotitrátor tartozékai: lemezek, adagoló pipetták, kaccsok. A microtitrátorral kapcsolatos közleményei:
1. Új módszer sorozatos higítások gyors és pontos elvégzésére. Kísérletes Orvostudomány 1950: 2: 393.
2. Korszerű serológiai mikroeljárások. Kísérletes Orvostudomány 1952: 4: 185.
3. The use of spiral loops in serological and virological mincro-methods. Acta Microbiol Hung 1956: 3: 191.
Újra megjelentetve (reprinted) Acta Microbiol Immunol Hung 2003: 50: 369.
4. Use and field of application of a modified microtitartor apparatus. Hungarian ScientificInstruments 1967: 10:
10.
5. Microtitrator-System Takátsy. Hungarian Scientific Instruments 1973: 5: 67. 6. Magyar Szabadalom 1953.
A mikrotitrátort újra felfedezik
A Takátsy által kifejlesztett mikromódszer első reneszánsza az 1960-as években volt, amikor Sever 1962-ben és
1964-ben, majd Witlin 1967-ben beszámol a Takátsy microtitrator alkalmazásáról, ami szinte az
újrafelfedezésének tekinthető.
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A microplate, mint a microtitrator egyik része azonban önálló életet is kezdett élni, amikor később világméretű
elterjedésre tett szert az ELISA reakciók révén. Ennek a főbb állomásai a következők voltak: 1953: microplate
tömeggyártása az USA-ban, 1967: Autotiter (Astech), 1974: microplate alkalmazása az ELISA tesztekben
(Center for Disease Control, London), 1976: ELISA leolvasó (Mulitiskan: Lab System), 1986: automatizált
ELISA (Wallac).
2000-ben mintegy 125 millió microplate lemezt forgalmaztak. Napjainkban az array technológia is alkalmazza.
Az ELISA gyártók és forgalmazók legalább annyira emlékeznek Takátsy-ra, mint a hazai szakemberek. Az
1950-es években Magyarország elszigetelése a világ egyik felétől nem tette lehetővé, hogy ez a nagyszerű
találmány magyarként induljon hódító útjára és az országnak profitáljon. Az ELISA lemezeket gyártók és
forgalmazók 2003-ban ünnepelték a microplate 50 éves jubileumát. Hazánkban ebben az évben újra
kinyomtatták az 1955-ben az Acta Microbiol Hung 1955: 3: 191. megjelent közleményét: Takátsy G. The use of
spiral loops in serological and virological mincro-methods. Acta Microbiol Immunol Hung 2003: 50: 369.
A mikrotitrátor használata
A Takátsy mikrotirátor tartozékai és velük végzett műveletek: A kaccsok és cseppegtetőúpipetta, hígító folyadék
adagolása, a minta felvétele a kaccsba, hígítás, a kaccsok leitatása, a homogenizálás.

3. Klinikai kémia a 20. és 21. században
Magyarországon
A 20. századi elődök
Tangl Ferenc (1866-1917): Plósz Pál utóda Kolozsváron
Belák Sándor (1886-1947): Debrecenben (gyógyszer hatástan és közegészségtan), majd Budapesten a
mikrobiológia professzora
Verzár Frigyes (1866-1979): Kísérleti Kórtan majd az Élettani Tanszék vezetője Debrecenben. Később
külföldön különböző nemzetközi szervezetekben ténykedett.
Tárnoky András (1920-): Budapesten született, de Angliában szerzett PhD fokozatot kémiából. Az albumin
variánsok területét kutatta és szerepet vállat Angliában a klinikai kémia alapításában.
Rusznyák István (1889-1974): A vérfehérjék és szérum ionok meghatározási módszerei közül a legismertebb a
klorid meghatározási eljárása.
Laki Kálmán (1909-1983): orvos az USA-ban, biokémiából doktorált. Lóránd Lászlóval együtt dolgozva írták le
a véralvadás XIII-as (Laki-Lóránd) faktorát.
Szily Pál (1878-1947): kolorimetriás pH mérés kidolgozása.
Lorber Leo (1897-1986): vércukor mérő eljárást és készüléket (komparátor) fejlesztett ki 1925-ben. A Fehling
reagenssel kapott csapadékot oldva annak színét hasonlította, egy színsorhoz (standard, ma kalibrátor).
A 21. század ismert laboratóriumi szakemberei
Laboratórium vezetők: Baranyai Pál, Faredin Imre, Goreczky László, Halász Minály, Német-Csóka Mihály,
Solymoss Béla, Szilágyi László, Velőssy György, Endrőczi Elemér, Juhász Péter…
Az MTA rendes tagjai: Jobst Kázmér, Muszbek László, Kovács L. Gábor és külső tag: Vermes István
(Hollandia).
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6. fejezet - KLINIKAI
LABORATÓRIUMI ENZIMOLÓGIA
1. Klinikai enzimológia kezdete
Napjainkban az enzim aktivitás meghatározások a klinikai kémiai vizsgálatok mintegy 15-20 %-át képezik. Ez
azt jelenti, hogy közel minden ötödik vizsgálat enzim aktivitás meghatározás.
A 14 leggyakrabban mért enzim aktivitás, csökkenő gyakoriságú sorrendben: AST, (GOT), g -GT, AP
(alkalikus foszfatáz), LDH, GPT, CK, KE (kolinészteráz), α -amiláz, lipáz, savas foszfatáz, prosztatikus
foszfatáz, és az izoenzimek/izoformok (CK-, LDH,- AP-).
Az enzimek
Az enzimek mintegy 150 éve ismertek, speciális fehérjék, amelyek bizonyos kémiai folyamatokat
katalizálnak/gyorsítanak.

Ez olvasható a katalizísről és enzimekről Lieberman Leo és Bugárszky István 1908-ban kiadott Chemia című
könyvében. Az enzimek és a fermentek azonosságát 1897-ben Brüchner bizonyította az élesztő extraktumok
segítségével.
Az enzimek szerkezete és műkődése
Az enzimek felépítésük szerint apoenzim (fehérje) és prosztetikus csoportból tevődnek össze. Az enzimek
további jellemzője a szubsztrát specificitás, amely azt jelenti, hogy egy enzim csak egy, vagy néhány hasonló
csoportú/szerkezetű vegyület (szubsztrát) reakcióját katalizálja. Ha a szubsztrátot S-el és a terméket P –vel
jelöljük, akkor:

6.1. ábra - eq_6_1_1.png

és a reakciósebesség: v

6.2. ábra - eq_6_1_2.png

és a reakciósebesség: v

6.3. ábra - eq_6_1_3.png

[ S ] 0 = 1 ekkor
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Ha olyan nagy a szubsztrát koncentráció, hogy a mérés során a változása elhanyagolható, akkor az egyenlet a
következőként módosul

6.4. ábra - eq_6_1_4.png

Ebben az esetben a reakciósebesség csak az enzim aktivitásától függ. Ha túl nagy az enzim aktivitás és sok
szubsztrát fogyott, akkor megváltozik a reakció rendűsége, és a mért aktivitás az enzim koncentráción
túlmenően a szubsztrát koncentrációtól függ. Ez a szubsztrát kimerülés (depletion) jelensége, amit az enzim
aktivitás méréseknél el kell kerülni.
Enzimek a szérumban
Az enzimek a szérumban nagyon kis (~10-9 mol/l) koncentrációban vannak jelen. Ennek a mérése meglehetősen
bonyolult lenne, de az enzimek rövid idő (1-5 perc) alatt, olyan nagy szubsztrát vagy termék koncentráció
változást idéznek elő, amely már könnyen mérhető (μmol/l). Ezért az enzimeknél nem koncentrációt, hanem
aktivitást mérünk, ami a reakciósebességgel arányos. A reakciósebességet/katalitikus aktivitást U (Egység)ben adjuk meg, és 1 U enzim aktivitás 1 m mol szubsztrát bontását vagy 1 m mol termék képződését, de
esetenként ezt csoportra (glükóz egység, amino csoport) vonatkoztatva végzi 1 perc alatt, és definiált
körülmények között. A klinikai kémiában ezt 1 l szérumra, plazmára, vérre vonatkoztatjuk (U/l). Találkozunk
még 1 g hemoglobinra, 1g szövetre történő vonatkozásokkal is. Az SI rendszerben az enzim aktivitás egysége a
Katal.
Enzimek a klinikai laboratóriumi gyakorlatban
Az enzimek a klinikai kémiai laboratóriumi módszerekben többfajta alkalmazást is nyertek:
1. Az enzimek egyes reagensekben a specificitás biztosítékai, a speciális szubsztrát felismerő és bontó
képességük révén. A glükóz vagy a koleszterol meghatározás specificitását az enzimeknek köszönhetjük.
2. Az egyes élettani folyamatok aktív szereplői: a véralvadás faktorai közül több is enzim.
3. A molekuláris biológia még a klinikai kémiánál is nagyobb arányban dolgozik enzimekkel: PCR, RFLP,
szekvencia analízis, ahol a DNS illetve az RNS a szubsztrát.
4. Az enzim diagnosztika, ahol az egyes enzimek aktivitását mérjük diagnosztikai céllal. Ezen csoport képezi a
további ismertetés tárgyát.
Enzim diagnosztika
Az enzim diagnosztikában a testnedvekben (szérum, vér, vizelet, likvor) lévő egyes enzimek aktivitását
(tömegét) határozzuk meg diagnosztikai céllal.
Az enzim diagnosztika kezdete a 19. és 20. századra nyúlik vissza. A pepszin, az alkalikus és savas foszfatáz, a
diasztáz és a kataláz versengenek az első klinikai diagnosztikai enzim megtisztelő címért. Bár a verseny mai
ismereteinktől függetlenül korábban eldőlt, de az újabb kutatási eredmények a sorrendet újra és újra
megváltoztatják. Erre az időre tehető az egyik első véralvadási faktor (FII) vizsgálatának kezdete is, amely
szintén enzimatikus folyamat, de vele részleteiben a hemosztazeológia (véralvadástan) foglalkozik.
Pepszin
Ez az enzim a fehérjéket bontja savas közegben peptidekre. Ennek a hatásnak az első leírása Eberle-től
származik (Würzburg, 1824). 1835-ben Schwann beszámolt a gyomornedvben található pepszinről és annak
katalitikus hatásáról a fehérjék bontásában. A vizeletben Brücke E. mutatta ki 1861-ben és 50 évvel később van
Calcar a szérumban is detektálta. A tripszin meghatározás napjainkban nem tartozik a leggyakoribb klinikai
laboratóriumi eljárások közé.
Alkalikus foszfatáz
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Ez az enzim lúgos közegben (~pH: 10) a foszfát csoportot hidrolizálja. Az enzim első említése Robinson
nevéhez fűződik 1922-ből. Kay HD vizsgálta elsőként 1929-ben az alkalikus foszfatáz aktivitást különböző
betegségekben, köztük csont elváltozásokban, és meghatározási módszert is közölt 1930-ban.
Az első szélesebb körben alkalmazott eljárás, amelyben a szubsztrát β-glycerphosphate volt már Bodansky
társzerzőségével jelent meg. Az alkalikus foszfatáz enzim szubsztrátjainak változása jellemezte a következő
néhány évet. Ezek a következők voltak fenil-foszfát (King-Amstrong 1934) fenolftalein-foszfát (Huggins 1945)
és p-nitro-fenil-foszfát (Bessey 1946). Ezen utóbbi lejárás még napjainkban is használatos. 2000-ben a
Qualicont adatai szerint Magyarországi laboratóriumok közel fele ezzel a módszerrel határozta meg a
szérum alkalikus foszfatáz aktivitást.
Savas foszfatáz
A savas foszfatázok optimális pH-ja 7 allatti, a prosztatikus savas foszfatázé pH: 5-6, és ebben a savas
közegben fejtik ki katalitikus hatásukat. Felismerésük és diagnosztikai jelentőségük vizsgálata hasonló időben
történt, mint az alkalikus foszfatázé (Bamann és Riedel 1934). A savas foszfatáz enzim aktivitásának
meghatározására az első eljárást Gutman és Gutman közölte 1940-ben fenil-oszfát szubsztrátot (pH.4,)
alkalmazva.
Protrombin
A véralvadás során a protrombin + tromboplasztin + kalcium ionok révén trombin keletkezik, amely a
fibrinogénből a fibrin képződést katalizálja. A Quick idő meghatározás elve a következő: a további faktorok
feleslege estén az alvadási idő a protrombin aktivitással arányos. A meghatározás sokáig Quick idő vizgálat
néven volt ismeretes.
α-amiláz (korábbi neve diasztáz)
Az α-amiláz a glükóz egységekből álló szénhidrátokat hasítja az 1-4 kötéseknél glükóz egységekre. A diasztáz
enzim első említése 1814-ben Kirchow nevéhez kötődik. A jelenlétét a nyálban 1845-ben (Mialhe), a vizeletben
1863-ban (Cohnheim P) és vérben 1892-ben (Bial M) detektálták.
Amiláz (diasztáz) meghatározás Wohlegemuth eljásával
Wohlgemuth 1908-ban közölte a szemikvantitatív diasztáz meghatározási eljárását, és 1910-ben javasolta ennek
alkalmazását a pankreász megbetegedések diagnosztikájához. A vizsgálati mintából hígítási sort készített (1,
1:2, 1:4, 1:8, …), és ezekhez azonos koncentrációjú keményítő szubsztrátot adott. 30 perces 37 C°-on
történő inkubáció után jód oldat hozzáadásával detektálta, hogy a melyik csőben alakul ki a keményítő és jód
reakciójának megfelelő lila/kék szín. Az első olyan cső, amelyben nem volt lila/kék szín (pl a 3.cső), mert az
enzim az összes szubsztrátot elbontotta, ennek a csőnek a hígítási foka (pl az 1:4.ből a 4) adta az enzim
aktivitást (4 Wohlgemuth egység).
Ma már evidens mindenki számára, hogy a keményítő hidrolizíse során ahogyan az enzim darabolta a
keményítőt, úgy változott a kialakult szín:
sötétkék → világoskék → ibolya → vörös → színtelen.
A keményítőláncba interkalálódott jód molekula alakította ki a színt, és ha a lánc kevesebb, mint 6 glükóz
egységből állt, akkor vált az oldat színtelenné. A módszer egyik fő hátránya az, hogy a természetes keményítő,
amely amilózból (egyenes lánc 1,4 kötésekkel) és amilopektinből (elágazó lánc 1,6 kötésekkel) tevődik össze,
kémiailag nem definiálható pontosan, és nem kvantitív. Ezen hátrányok ismeretében is ezt az eljárást javasolta a
Egészségügyi Minsztérium rutin klinikai laboratóriumi alkalmazásra 1964-ben és megtalálható az 1962-es
kiadású Bálint P. Klinikai laboratóriumi diagnosztika című könyvben is, és még ahol diasztáz (diastase) névvel
illetik ezt az enzimet.
1973-ban a neves amerikai szaklapban megjelent közleményünkben még a Wohlgemuth eljárással kapott
korábbi eredményeket mutattuk be, de már az amiláz (amylase) név szerepel a diasztáz helyett. Egy másik
kapcsolódás ehhez az eljáráshoz a következő volt (1969.). A Wohlgemuth eljárás kivitelezése során a 30 perces
inkubációs periódusban megkíséreltem a kataláz aktivitást is mérni egy feletehetően acute pancreatitises
betegnél. Az ekkor kapott magas kataláz és amiláz aktivitások kapcsolat az acute pancreatitssel képezte azután
több közlemény alapját.
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Amiláz meghatározás Somogyi M. módszerével
Somogyi Mihály munkásságával már az előző fejezetben megismerkedtek, de az α-amiláz meghatározási
módszerének ismertetése inkább ebbe a részbe kívánkozik. A Somogyi féle α-amiláz meghatározás Bálint P.
„Klinikai laboratóriumi vizsgálatok” című könyve alapján.
Diastase meghatározás Somogyi szerint
Meghatározzuk azt az időt, amely alatt az amylase a keményítőt jóddal nem festődő dextrinné bontja le.
Oldatok:
1. keményítő oldat: 75 mg oldható keményítőt és 250 mg NaCl-t 100 ml vízben oldunk.
2. jód-oldat: 10 ml n/10 jód oldatot hígítunk 490 ml 2 %-os káliumjodid-oldattal. A lebontást a keményítőből
felszabaduló glucose meghatározásával is megállapíthatjuk.
Az eljárás a következő: Oldatok:
1. 1,5 %-os keményítő oldat
2. 10 g NaCl, 3 ml 0,1 n HCL, oldva egy l vízben
3. 5 % rézszulfát-oldat
4. 6 % nátrium-wolframát-oldat
A glucose meghatározás a (a komplex Cu+2 a glükóz redukció révén Cu2O képződik), ez az arzénmolibdénsavat
molibdénkékké (520 mμ) redukálja.
Oldatok: 1 % káliumjodid, 1 n kénsav, arzénmolibdénsav.
A meghatározás kivitelezése
Kémcsőbe mérünk: 5 ml keményítő és 2 ml sav. NaCl-oldatot, néhány percig 40 C°–os vízfürdőbe helyezzük, 1
ml szérumot illetve duodenalis nedvet adunk hozzá, és pontosan 30 percig a vízfürdőben hagyjuk. Hozzáadunk
1 ml rézszulfátot és 1 ml nátrium-wolframát-oldatot, utána rögtön 5-10 percig centrifugáljuk, majd a tiszta oldat
1 ml-ét (megfelel 0,1 ml serumnak) a cukrot a Somogyi- módszer szerint meghatározzuk. Kontrollként
meghatározzuk ugyanannak a serumnak a cukortalmát, ez utóbbit a kísérleti értékből levonva, megkapjuk a 30
perc alatt felszabaduló glucose mennyiségét. Pl. a kísérlet cukortartalma 220 mg%, a serum cukortartalma 99
mg%. 100 ml serum tehát 121 mg redukáló anyagot szabadított fel a keményítőből.
Normális érték: 80-150 mg/100 ml serum v. vizelet.
A Somogyi által definiált α-amiláz egység a következő: 1 Somogyi Unit‟ az az enzim aktivitás, amely 1 mg
glükóz redukálóképességének megfelelő terméket szabadít fel a keményítő szubsztrátból 40 C°-on, 30 perc alatt
pH 6,9-7,0-nél 100 ml minta esetén. A szövegben szereplő fogalmak mai értelmezése, szóhasználata: diastase,
amylase= α-amiláz, glucose, cukor=glükóz, serum=szérum, kontroll=vak, kísérlet =vizsgálat, mg%= mg/100
ml, normális érték= referens tartomány.
A helyszínek, ahol Somogyi Mihály tanult és dolgozott
Két épület, amely kapcsolódik Somogyi Mihály életéhez: a vegyészmérnöki Kar épülete Budapesten, ahol
tanult, és a Kórház épülete St. Louis-ban (Ohio, USA), ahol dolgozott.
Klinikai enzim diagnsoztika 1948-ig
1948-ig a klinikai rutin laboratóriumokban mindössze 4 enzim aktivitást határoztak meg diagnosztikai céllal.
Ezek az enzimek a következőek voltak. Az amiláz és a lipáz az acute pancreatitis, a savas foszfatáz a prosztata
metastasis-ok, és az alkalikus foszfatáz az icterus illetve csont metastasis-ok differenciál diagnosztikájában volt
használatos.
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2. A kataláz enzim
Az egyik első enzim
A kataláz enzim több vonatkozásban is (szubsztrát bontás, diagnosztika: vér, baktérium, máj, szérum, a
veleszületett enzim hiány) az első enzimek között szerepel az enzim diagnosztikában. A kataláz enzim (EC
1.11.1.6) a következő reakciót katalizálja:

6.5. ábra - eq_6_2_1.png

Az enzim szubsztrátját a hidrogénperoxidot 1818-ban Thenard már előállította.
Louis Jacques Thénard (1777-1857)
A francia kémikus Thenard ezzel kísérletezve azt találta, hogy az növényi és állati szövetek a hidrogénperoxidot
bontják, miközben gáz (oxigén) buborékok képződnek. Ma már tudjuk, hogy ez a jelenség a szövetekben lévő
kataláz enzimnek tulajdonítható, vagyis ez az egyik első enzimatikus jelenség leírása 1818-ban Thenard nevéhez
fűződik
A vér, illetve vörösvértestek, máj magas kataláz tartalma, a hidrogénperoxid szubsztrát elérhetősége, illetve a
kataláz reakcióban keletkező oxigén detektálásának lehetősége már az 1800-as évek közepétől lehetővé tette a
kataláz diagnosztikai jellegű vizsgálatát.
Kataláz a diagnosztikában
A hidrogénperoxid bontását oxigén keletkezése közben más anyagnál is tapasztalták. Schönbein ezt a
vérnél 1863-ban, Bergergrün pedig a vörösvértesteknél figyelte meg 1888-ban.
Gottstein 1893-ban vizsgálta a vér kataláz aktivitást anemia-, diabetes-, nephritis-ben, bár vizsgálatai jelentős
különbséget nem mutattak ezekben a megbetegedésekben. Jolles és Oppenheim 1905-ben már 100 egyén
vizsgálata alapján már „referencia értékeket” határozott meg.
A baktériumoknál először Gottstein 1893-ban írta le, és ebben az évben Beijernick 1893-ban javasolta a
bakteriológiában, mint szűrő tesztet. Ez a teszt ma is használatos a kataláz pozitív és a kataláz negatív
baktériumok elkülönítésére. A kataláz próba azon alapul, hogy egyes baktériumok felszínén a humán szervezet
által a baktériumok elpusztítására termelt hidrogénperoxid elleni védekezés céljából kataláz enzim
található. Ezt a katalázt detektáljuk a hozzáadott hidrogénperoxid segítségével.
A kataláz (catalase) elnevezést először Loew használta 1901-ben , és azóta is ez a név használatos a
szakirodalomban.
Magyar kutatókat is található a korai kataláz vizsgálók között. Dalmady és Torday 1907-ben úgy vélték, hogy a
vér kataláz azokban betegségekben csökken, amelyek súlyos anemiaval társulnak. Ezen logikus megfigyelést
később sokan megerősítették.
Az első részletes „normál‟ értéket is magába foglaló, és az ehhez történő viszonyítást alkalmazó közlemény
szerzői Winternitz és munkatársai 1911-ben. Ezen szerzők a vér kataláz vizsgálatnak diagnosztikai szerepet
tulajdonítottak fertőző betegségekben, sárgaságban, vese- és szívelégtelenségben, terhességi anemiaban és egyes
hematológiai megbetegedésekben.
A máj kataláz aktivitásának csökkenése tumoros elváltozásokban
A máj szövet csökkent kataláz aktivitását ezen megbetegedésben Winternitz 1908-ban Blumental 1909-ben
és Rosenthal 1921-ben írták le. Ezen eredmények ismeretében a tumor kutatás egyik, több évtizeden át tartó
irányzatává vált a kataláz és a tumor viszonyának vizsgálata. Ez a kutatási irányzat főként az Egyesült
Államokban és Japánban vált kedveltté, már az 1950-es évek előtt is.
Az Egyesült Államokban kimutatták, hogy a máj kataláz aktivitásának csökkenése arányos a tumor nagyságával,
és a tumor eltávolítása után a máj kataláz aktivitás normalizálódik (Greenstein, 1954).
39
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

KLINIKAI LABORATÓRIUMI
ENZIMOLÓGIA
Japánban a
tudósok
szeparáltak
a
tumoros szövetből egy
olyan
anyagot,
amely in
vivo
csökkentette a kataláz aktivitást. Erről az anyagról a további vizsgálatok kiderítették, hogy egy polipeptid,
amely hő és sav rezisztens, hatását csak élő szövetben tudja kifejteni. Ezt a toxikus anyagot Nakahara és
Fukuoka toxohormonnak nevezte el.
A kutatások tovább folytak az 1950-es évek után is Japánban, amikor Kashiwagi munkatársaival 1972-ben
tisztázta,
hogy
a
tumoros máj kataláz aktivitás csökkenés nem
az
enzim
inhibíciójának,
hanem szintézisének csökkenését jelenti.
Szérum kataláz
A szérumban a kataláz enzim aktivitása mintegy 1666-od része (56,7 kU/l vs 94,5x103 kU/l) a vér kataláz
aktivitásának. Hasonló az arány a szérum és a májszövet kataláz aktivitása között is. Ezek, és a korai kataláz
meghatározási módszerek érzékenysége alapján érthető, hogy a vér és a máj kataláz tartalmát bizonyítottnak
tekintették és vizsgálták különböző patológiás körülmények között már a múlt század első éveiben. Ezzel
szemben a szérumban a kataláz jelenlétét több szerző sem tudta kimutatni, ami az általuk használt kevéssé
érzékeny mérési módszernek volt tulajdonítható. Ezért az 1930-as évekig az a felfogás volt az elfogadott, hogy a
szérumban nincs kataláz.
Kurokowa és Takizawa munkássága 1930-ban és 1931-ben egyértelműen bizonyította a szérumban/plazmában
a kataláz enzim jelenlétét és meghatározhatóságát.
Ezen munkák inspiráltak sok közleményt a kataláz enzim diagnosztikai jelentőségéről, abban az időben, amikor
más diagnosztikai jelentőségű enzim aktivitás mérésről még csak néhány közlemény jelent meg (diasztáz,
alkalikus foszfatáz). A szérum kataláz aktivitást acute pancreatitisben már az 1950-es évek elején
tanulmányozták.
Umeda 1953-ban leírta a szérum kataláz aktivitás emelkedését pancreas betegségekben és köztük acute
pancreatitisben. Ezeket az eredményeket erősítette meg teljesmértékben Tsukiyama 1961-ben és részben
Gülzow 1967-ben.
Az akatalazémia
Az akatalazémia, a kataláz enzim veleszületett hiányának homozigóta formája. Ez a veleszületett
enzimhiányoknak is az egyik első leírása, amely a japán Takahara Shigoko nevéhez fűződik.
Takahara szájsebész professzor 1946. december 25-én egy 11 éves kislányt kezelt, láz, fogínygyulladás, oralis
gangrena, és a jobb oldali nasalis üregben lévő tumor miatt. Miután a tumort eltávolította, a vérző műtéti helyet
az akkor szokásos módon hidrogénperoxiddal akarta fertőtleníteni. A hidrogénperoxid hatására azonban nem
indult meg az oxigén buborék képződés, és a vér barnás-feketére változott. Először azt gondolta, hogy
tévedésből ezüst-nitrátot használt és ezért megismételte az öblítést frissen készített hidrogénperoxid oldattal. Az
eredmény ugyanaz lett.
Takahara ezután azt tételezte fel, hogy a kislány véréből hiányzik a kataláz enzim, amely elbontaná a
hidrogénperoxidot.
Akatalazémia családi vonatkozásai
A kislány édesanyja szerint a hat gyermeke közül még kettőnél (egy fiú és egy leány) hasonló tünetek
tapasztalhatók. A gyermekek kataláz vizsgálata (fülcimpából történő vérnyerés, amelyhez hidrogénperoxidot
cseppentett) az enzim hiányát még három esetben detektálta.
A jelenséget Takahara még további 2 családnál észlelte és a permanganometriás hidrogénperoxid meghatározást
alkalmazva a következő kataláz aktivitás eredményeket kapta.

6.1. táblázat - Ver katalaz (catalase index) 3 akatalazemias csaladnal
Alsó határ

Felső határ

Középérték

n

Akatalazémiás egyén 0,0

0,1

0,0

9

Nem akatalazémiás

7,2

5,5

45

Beteg
3,4
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Alsó határ

Felső határ

Középérték

n

4,3

9,5

7,4

20

Beteg
Kontroll csoport

Az akatalazémiás egyéneknél tapasztalt oralis gangrena, fogínygyulladás, foghiány oka Takahara szerint a
szájban a hemoliticus staphylococcusok és pneumococcusok által termelt hidrogénperoxid oxidatív
szövetkárosító hatása. A katalázhiány több generáción volt nyomon követhető, és a három akatalazémiás
családban a szülők első vagy másodfokú unokatestvérek voltak.
Akatalazémia a világ különböző országaiban
Az akatalazémia elnevezés valójában egy kicsit félrevezető, mivel a homozigóta mutánsoknál is detektálható
kismértékű ( < 10 %) kataláz aktivitás. A hypokatalazémia ( » 50 %) elnevezés megfelelőbb lehetne, de ez a
veleszületett kataláz hiány heterozigóta formájára használatos.
Az akatalazémiát az 1948-as felfedezése óta a világ 12 országában detektálták.

3. A kardiális markerek története
A korai kardialis markerek és a kardiális markerek jelentősége
Legkorábban az USA-ban, majd Európában és már Magyarországon is, a halálokok között vezető szerepet
foglalnak el a coronaria-arterias megbetegedések (Coronary Artery Disease: CAD). Ez is az úgynevezett
civilizációs ártalmak közé tartozik, mivel kialakulásában a nem megfelelő étrend, a fokozott kalória bevitel, a
mozgásszegény életmód és a stressz a fő okok. A laboratóriumoknak korábban szerepe majdnem kizárólagosan
az acute myocardialis infarctus (Acute Myocardial Infarction: AMI) diagnosztikájára korlátozódott. Ez a
feladatkör napjainkban kibővült a terápia kontrollja, a prevenció és a kockázati tényező becsléshez alkalmazható
laboratóriumi vizsgálatokkal. A kardiális markerek száma és ezek jelentősége a klinikai kémiában az
egyik, napjainkban is dinamikusan fejlődő szubdiszciplina.
Az acute myocardialis infarctus korai laboratóriumi markerei
Kezdetben, amikor a klinikai laboratóriumi enzim aktivitás meghatározások még csak az amiláz/lipáz, és
foszfatázokra korlátozódott az AMI laboratóriumi diagnosztikája a következő, kevéssé specifikus vizsgálatokra
szorítkozhatott: a gyulladás markerekre (fehérvérsejtszám emelkedés,We-süllyedés fokozodása, és CRP: Creaktív protein) és a stressz markerre (a vér glükóz növekedés ).
A WHO egyik, korábbi (1979.) javaslata az acute myocardialis infarctus diagnosztizálására a következő:
1. Anamnesis (mellkasi fájdalom),
2. EKG elváltozás
3. Laboratóriumi (necrosis) markerek: enzimek (GOT, CK, LDH) izoenzimek (CK-MB, LDH 1), egyéb
(Troponin I és T).
Ezek szerepének, jelentőségének megítélése az idők folyamán változott és változik napjainkban is.
Az 1950-es évekig enzim meghatározások közül a GOT (Glutamát-oxálacetát transzamináz, GlutamateOxalacetic Transaminase:GOT), CK (Kreatin kináz, Creatine Kinase: CK), a -HBDH ( a -hidroxi-butirát
dehidrogenáz, α-Hydroxy-Butirate-DeHydrogenase: α-HBDH) enzimek akitvitásának meghatározására
laboratóriumi módszerek léteztek ugyan, de ezek főként kutatásra és nem rutin laboratóriumi diagnosztikai
alkalmazásra voltak alkalmasak.
A további cardialis markerek kifejlesztésének lehetőségei
A helyzet megváltoztatásához az egészségügyi ipar (diagnosztikai reagens gyártó cég) bevonására volt szükség.
Ha egy diagnosztikai reagenseket gyártó cég fantáziát (profitot) lát egy meghatározásban, akkor ennek a
kifejlesztésére jelentős összegeket áldoz. Ez szükséges ahhoz, hogy a kereskedelmi forgalomban megjelenjenek
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azok a gyári készítmények (tesztek), amelyek a rutin klinikai laboratóriumokban alkalmazhatók és így lehetővé
teszik a vizsgálat széleskörű elterjedését. Ehhez természetesen választani kell a kandidáns enzimek közül, mivel
csak néhány fejlesztésére van lehetőség. Ez részben jó, mivel felgyorsul a teszt kifejlesztése, de lehet hátrányos,
mivel másokat, amelyek diagnosztikai szempontból talán hatékonyabbak lehettek volna, azok háttérbe
szorulhatnak.
A GOT meghatározás
Az első klinikai kémiai enzim vizsgálat ezen a téren a GOT (Glutamát-oxálacetát transzamináz, GlutamicOxalacetic Transaminase: GOT) aktivitás mérés volt, amely ma ASAT, AsT, vagy AST (Aspartate-AminoTransferase) néven ismert. A GOT meghatározás UV módszerét Karmen, Wroblewski és LaDue közölte
1954-ben. Ezt módosította Karmen 1955-ben és ezt kezdte gyártani a SIGMA cég.
A meghatározás első lépésében az enzimatikus reakció során oxálecetsav képződik:

6.6. ábra - eq_6_3_1.png

amely a malát-dehidrogenáz segéd enzim révén az indikátor reakcióban a NADH→NAD átlakulást
eredményez.

6.7. ábra - eq_6_3_2.png

Az indikátor reakcióban a NADH abszorbanciájának csökkenése a GOT enzim aktivitásával lesz arányos.
NADH abszorbancia csökkenés mérése az ultra-ibolya tratományban történik 340 nm-nél. A módszer azonban,
nem nagyon terjedt el, mivel az 1950-es évek közepén még az USA-ban sem rendelkeztek a laboratóriumok UV
tartományban mérő spektrofotométerekkel.
A fotometriás GOT meghatározás
A Sigma a látható fény tartományában mérhető Reitmen-Frankel eljárást kezdte forgalmazni.
A módszer elve a következő, az enzimatikus reakcióban keletkező oxálecetsav α -ketoglutársav + Aszparaginsav
→ GOT → Glutaminsav + Oxálecetesav dekarboxileződve piro-szőlősavvá alakul.
Az indikátor reakció lúgos közegében piruvát-2,4-di-nitro-fenil-hidrazon képződik, amely barnás-narancs színű
és az abszorbanciája a látható tartományban (505 nm) mérhető az egyszerübb fotométerekkel is.
A mai szemmel kissé hosszadalmasnak és bonyolultnak tűnő eljárást az Egészségügyi Minisztérium 1964-ben
ajánlotta a laboratóriumok számára. Ekkor a reagenseket még házilag készítették szinte naponta frissen, de pár
év elteltével már NDK (Német Demokratikus Köztársaság) gyártmányú gyári készítésű kit is beszerezhető volt
1970-ig.
A fotmetriás GOT meghatározás problémái
Az eljárásnak volt egy kritikus pontja a kalibráció. A 2,4-di-nitro-fenil-hidrazin ugyanis nem csak a termék
oxálacetáttal/piroszőlősavval reagált, hanem a szubsztrát α-ket-glutársavval is. Ezen hatások egyrészt az
abszorbancia növekedését (keletkező oxálecetesav/piroszölősav), másrészt az abszorbancia csökkenését ( fogyó
α-ket-glutársav) eredményezve megnehezítették a kalibrációt. Ezért a gyártók mérték különböző szérumok GOT
aktivitását az UV módszerrel és ezeket az aktivitásokat a Reitman-Frankel módszer esetén mért abszorbancia
változással korreláltatták.
A másik lehetőség a piro-szőlősavval végzett „kalibráció”, amelynek eredményeként kapott egység azon
aktivitásnak felel meg, amely 1 μg piro-szőlősavat képez, amint ez Bálint P. Klinikai laboratóriumi diagnosztika
(1962) című könyvének 615. oldalán látható. Érdekes megjegyezni, hogy a látható tartományban mérő GOT
tesztek kiszorultak a laboratóriumi gyakorlatból és az 1955-ben közölt GOT UV-teszt, optimalizálás után
napjainkban majdnem kizárólagos használatú. Ezt ajánlja az a nemzetközi (IFCC), az amerikai (AACC) és a

42
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

KLINIKAI LABORATÓRIUMI
ENZIMOLÓGIA
német klinikai kémiai társaság (DGKC). A mai (2010.) GOT tesztek, főként abban különböznek, hogy a ható
(prosztetikus) csoportot (piridoxál-6-foszfát) tartalmazzák-e vagy nem.
A kreatin kináz (CK) meghatározás
Az enzim korábbi neve CPK (Creatine Phospho Kinase volt) volt. A kreatin kináz (Creatine Kinase:CK) a
következő reakciót katalizálja:
A folyamatnak a különböző szövetek főként a szív, izom energia ellátásában van fontos szerepe. Az acute
myocardialis infarctus soran necrotizálódó szív szövetből a keringésbe (szérumba jut), és annak CK aktivitását
jelentősen megnöveli. A magas koncetráció grádiens (szívszövet vs szérum > 1000) ezt magyarázza. A
szívinfarctusban megemelkedett szérum CK aktivitást először 1960-ban közölték Dreyfus és munkatársai. A
CK meghatározás ma is leggyakrabban használt eljárását Szász Gábor dolgozta ki Rosalki eljárása alapján.
Szász Gábor tevékenységéről a magyar klinikai kémikusok részben ismerkedhetünk meg.
A Rosalki féle CK meghatározás ötlete
1960-ban Rosalki S. kidolgozot egy eljárást az α -HBDH aktivitásának mérésre acute mycardialis infarctusban.
Ezt egy amerikai cég tesztként forgalmazta, de megváltoztatta a szubsztrát koncentrációt, és így szinte
lehetetlenné tette a klinikai laboratóriumi alkalmazhatóságát. Ezért 1964-ben Rosalki panaszos levelet írt a
cégnek. A cég elnöke engesztelés vagy további megbízás reményében meghívta Rosalkit és feleségét egy
vacsorára, amikor azok Angliában tartózkodtak.
A cég elnöke azt javasolta Rosalkinak, hogy a forgalomban lévő teszt kritikája helyett inkább javasoljon egy
másik tesztet, amit ők majd gyártani fognak. Rosalki nem vetette el a javaslatot, hanem azt gondolta, hogy a
kreatin kináz lehetne az új enzim, amelynek biokémiai meghatározása nagyon munkaigényes és gyakran
produkált megtévesztő eredményeket, mint ez Tanzer 1959-es közleményében olvasható, hanem helyette
Cornberg ATP-es eljárásának alkalmazása lenne célszerű.
Rosalkiáltal tervezett CK meghatározási eljárás
Rosalki az elgondolását vacsora közben az egyetlen elérhető papírra az étlapra fel is vázolta. A módszerrel
kapcsolatban egészen új gondolatot is megfogalmazott:
a. Az összes reagenst egy csőben egyesíteni és liofillizálni.
b. A vizsgálat kezdetekor az ebben az edénykében lévő reagenst oldani és utána használni.
Talán ezaz elgondolás realizálódott az 1970-es években népszerű monoteszteknél.
2004-ben Sidney B. Rosalki bemutatta azt az étlapot, amire 1964-ben írta a CK meghatározási módszere
vázlatát.
Az eljárás megvalósítása
Az ötlet megvalósítása már kissé bonyolultabb volt, mivel a gyártás előtt meg kellett oldani a meghatározás
optimalizálását. A megoldást nehezítette, hogy kórházi laborosként nem rendelkezett kutatási pénzzel, ezt a
kórház sem tudta biztosítani és asszisztense sem volt. Az egyetlen dolog amivel a cég támogatta az egy 340 nmnél is mérő fotométer volt. Ezért vasárnaponként a feleségével dolgozott a laboratóriumban, ő figyelte az időt és
olvasta le az abszorbanciákat, míg felesége ezeket leírta. Egy mérés 15 percig tartott, mivel a lag fázis 6 perc, a
mérési periódus 9 perc, amiből általában 6 perc volt a lineáris mérési szakasz. Ezen nehézségek ellenére a
vizsgálatok, köztük a klinika kipróbálás 1965-ben befejeződtek, a közleményt 1966-ban nyújtotta be közlésre.
Ezt a kéziratot azonnal elfogadták és 1967-ban meg is jelent a J. Lab. Clin. Med-ben. A CK enzim aktivitás
mérés azóta is a Rosalki által javasolt eljárással történik, amit Szász Gábor és munkatársai továbbfejlesztettek.
(Részletek a Szász Gábor című fejezetben).
Az eljárás előnye a korabeli cardialis markerrel (GOT) szemben, hogy korábban kezd emelkedni, nagyobb az
érzékenysége, és specifikusabb. Az eljárás további alapul szolgált a CK izoenzimek meghatározási
módszereinek kifejlesztéséhez.
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4. A CK-MB, amely megváltoztatta a diagnosztikai
világot
Roberts és munkatársai 1975-ben számoltak be a CK enzim MB izoenzimének diagnosztikai
alkalmazhatóságáról acute myocardialis infarctusban.
a. A CK-MB nagyon specifikus indikátora a myocardialis infarctusnak
b. A sorozatos CK-MB mérésekből lehet következtetni az infarctus nagyságára, amely korrelál a halálozási
aránnyal. Ez az eljárás abban az időben az infarctus nagyság enzimatikus becslése néven vált ismertté és
széleskörben használttá.
A szérum enzim eliminációs modell
A szérum enzim elimináció matematikailag modellezhető, és a következő egyenlettel írható le az eliminálódott

6.8. ábra - eq_6_4_1.png

, ahol FCR eliminációs konstans (Fractional Disappearance Rate), P (t) az enzim aktivitása a t időben.
Egyenlet átrendezve

6.9. ábra - eq_6_4_2.png

A szérumba a sejtből jutott enzim a t időben A (t) az aktuális (P(t)) és az eliminálódott enzim összege – a
kiindulási enzim (P0 )

6.10. ábra - eq_6_4_3.png

A szérumba jutott összes enzimből a sejt károsodás nagyságára tudunk következtetni, és ez a többszöri,
különböző időben történő enzim aktivitás mérési eredményekből számítható. A számítás eredménye: a szérumba
jutott (released) és onnan az elimináció révén eltávolított kataláz enzim 34,3 g szívszövet kataláz enzim
tartalmának felel meg.
A CK-MB klinikai jelentősége
A CK-MB segítségével az AMI (Acute Myocardial Infarction) diagnosisa a korábbi 3 napról 12-24 órára
rövidült, ami korábbi terápiát tett lehetővé, ami a halálozást a korábbi 30 %-ról mintegy 10 %-ra csökkentette. A
CK-MB meghatározásra az izoenzim mérési módszerek közül az USA-ban az elektroforetikus eljárások, míg
Európában az immunkémiai eljárások voltak az uralkodók.
Az immunkémiai CK-MB meghatározások
1976-ban Roberts az első immunkémiai CK-MB eljárásában még radioaktív detektálást alkalmazott, amely a B
alegység elleni antitestet használta a CK-MB-ből a B alegység felismerésére. Az immunkémiai meghatározást a
későbbiekben segítették a monoklonális antitestek előállítására kifejlesztett eljárások.
A Connon antitest
A CK-MB elleni antitest (Conan antibody) kifejlesztése Vaidya és munkatársai révén a Monsanto cégnél történt,
és az eljárást 1990-ben szabadalmaztatták.
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A Conan név eredete a következő. A Monsanto cégnél nagyon sok antitesttel dolgoztak és a könnyebb
megjegyzés érdekében valamilyen fantázia névvel illették őket például Jack, Yvonne. Landenson a
munkatársának Yonnie Landt-nak adta a feladatot, hogy nevet keressen a CK-MB elleni antitestnek. Vonnie
nagy rajongója volt a Conan filmeknek (Conan a barbár, főszereplő Arnold Swarzenegger) és elnevezte Conan
antitestnek.
A Conan antitest kifejlesztői és annak hozama
A Conan-MB antitest kifejlesztői: a névadó Yvonne Landt, Vaidya H., és a Sam Santoro az első Conan
Professzor (Laboratory Medicine). A Conan antitest szabadalmazásából befolyt összegből lehetőséget nyújtott
egy tanszék és egy professzori státusz (Conan Professor of Laboratory Medicine 2002-) létesítésére. A Conan
antitest után a B alegység elleni antitestek is kifejlesztették és ezeket együttesen alkalmazták tesztek következő
generációjában (a kettős immunassay). Az újabb nomenklatúra szerint a CK-MM a CK-3, a CK-MB a CK-2, és
a CK-BB a CK-1 jelet kapta.
A Connan antitest sem tökéletes
Ez az antitest hasonlóan, mint számos társa nem kizárolagosan csak azzal az antigénnel képez reakciót, mint
amire kifejlesztették, mint ez a következő eset kapcsán tapasztalható 2003-ban.
63 éves férfit kórházba szállítottak, gastrointestinalis és mellkasi fájdalommal. CK aktivitása emelkedett volt
628 U/l (referens: 24-195 U/l) és a CK-MB aktivitása szintén erősen emelkedett 805 U/l (referens: 0-25 U/l,
immunkémiai inhibiciós módszer). Hasonló emelkedések voltak detektálhatók az ABBOTT és immunkémia
(tömeg) mérési módszerrel. Mindegyik immunkémiai eljárás a Conan antitestet használja felismerésre. CK
izoenzimek/izoformok elektroforetikus elválasztása után a CK aktivitás detektálásakor a CK-MB pozíció
közelében egy intenzív (63%) sáv volt látható. Ha a beteg mintáját a tesztben lévő Conan antitesttel hoztuk
össze és az antigén-antitest komplexet eltávolítottuk, akkor az elektroforézisnél az intenzív CK-MB közeli sáv
eltűnt. A többi laboratóriumi vizsgálat kizárta az acute myocardialis infarctust, és a beteg rövid idő múlva (16
nap) exitált. A sectio retrosigmoid tumor és ennek áttétjeit (máj, lymphoid rendszer) találta, de myocardialis
károsodás nem volt kimutatható. Ezek alapján feltételeztük, hogy egy a tumor által termelt ectopic CK-MBváltozatot ismert fel a teszt és ezt CK-MB-ként határozta meg.
Kreatin kináz izoformok vizsgálata
1983-ban Wevers és munktársai azt figyelték meg, hogy a CK-MM és CK-MB izoenzimek a szérumban poszttranszlációsan modifikálódnak a szérum karboxipeptidáz (P, N) enzimei révén. Ezen enzimek eltávolítják az M
alegység terminális lizinjét kialakítva a szöveti, átmeneti és szérum izoformokat. Ez a jelenség tovább növelte a
CK diagnosztikai jelentőségét, mivel a CK izoformok meghatározása elektroforézissel gyorsan, nagyobb
diagnosztikai érzékenységgel (6 óra múlva már detektálhatók) és még specifikusabban kivitelezhető.
A troponinok, mint a jelen kardialis markerei
A troponinok bár nem enzimek, de szervesen követték ezeket a cardialis markerek sorában. Az enim markerek
néhány gyengessége indította a keresést további cardialis markerek irányában.
Az immunkémiai tömegmérésen alapuló érzékeny vizsgálatok felszínre hozták az MB meghatározás hátrányait.
Ilyen például, hogy sok olyan elváltozásban megemelkedik, amikor a forrás nem szívszövet, hanem az izom. A
CK-B gén embrionális jellege révén a regenerálodó szívszövetben fokozottan expresszálódik, konformáció
érzékeny és például tumorok által termelt CK-MB szerű vegyületet is detektál. Ezen hiányosságok ismeretében
kezdtek kutatni egy újabb „gold standard” után, amelyet 1989-ben Katus és mtsai a cardialis troponin–ban
véltek felfedezni. A cardialis troponin T elleni antitest kidolgozása Bodor Géza munkássága révén
történt. Katus és a fehérje kutatás
A Katus által vezett team 1978 óta foglalkozott a myofibrillaris fehérjék diagnosztikai alkalmazásával. Ezt a
munkát öt fontos megfigyelés ösztönözte.
1. A nem stabil coronaria arterias plakk és trombosis többféle módon is manifesztálódhat. Ezeket ma acute
coronaria syndromanak nevezik. Azon betegeknél, akiknél az EKG és a korábbi cardialis markerek alapján
kizárható volt az acute myocardialis infarctus az 1 éves túlélési arány hasonló az infarctusos betegekével. Ez
arra enged következtetni, hogy a diagnosztikai módszerek nem, kielégítőek.
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2. A CK, LDH izoenzimekkel nőtt a specificitás és az érzékenység, de még így sem kielégítő a szívizom és a
más izom eredet elkülönítésére.
3. Az új immunkémiai módszerek specificitása a monoklonális antitestek révén jelentősen növekedett.
4. A kontrakciós fehérjék analízise újabb különbségeket derített fel a szív és izom fehérjék között.
5. Az újabb immunkémiailag meghatározható fehérjékről (miozin könnyű lánc, miozin) szerepéről jelentek meg
közlemények.
Ezért elhatározták, hogy vizsgálat alá veszik a sarcomer (a myofibrilum kontrakciós egysége) fehérjék nagy
csoportját. Ez a munka igényelte fehérje tisztítást, antitest készítést, meghatározási módszer kidolgozását, az
eljárás pre-klinikai kipróbálását majd a muliti-centeres vizsgálatot.
Miért a troponin?
A munkát először a miozin könnyú lánccal kezdték, amiről azonban kiderült, hogy a sima izomban is képződik,
és sok volt a meghatározáskor a kereszt reakció.
A Western blot analizís a cardialis troponinnál azt mutatta, hogy megfelelően elkülöníti a cardialis és vázizom
(skeletal) fehérjéket, így a troponin T-vel folytatták vizsgálataikat. A Boehringer (ma Roche) céggel
kifejlesztették a meghatározási módszert. A közlésre benyújtott kéziratot sem a Circulation sem a Clinical
Chemistry nem fogadta el. Az indoklás mindkét esetben az volt, hogy a nagyon jó marker erre a célra a CK-MB
izoenzim. 1989-ben elfogadásra került a J. Mol. Cell Cardiol-ban és napjainkig a Clinical Chemistry-ben 34 és a
Circulation-ban 28 olyan közlemény olvasható, amelynek szerzője Katus HA. Katus HA szerepel a Clinical
Chemistry Citation Classics között 2008-ban és a Circulation egyik ezévi számában a következő című cikkel
méltatják munkásságát: Pioneer of the Cardiac-Specific Troponin Assay, Which has Revolutionized the
Diagnosis and Management of Myocardial Injury.
Pro a troponinról
A troponinnal történő klinikai vizsgálatok a CK-MB-től eltérő, két különös tényre hívták fel a figyelmet.
Először az derült ki, hogy a troponin emelkedés két fázisú. A korai a CK-MB-hez hasonló, amikor a
szívszövetből jut a keringésbe a troponin. A 7-10 napi második fázis során a szívszövet regenerációja során a
citoszolból kerül a troponin a keringésbe, és ekkor az LDH-val analóg a kinetikája. A második megfigyelés
szerint anginában mérhető hosszabb idejű troponin emelkedés, amiről ma már tudjuk, hogy ez az angina instabil
változata esetén következik be.
A cardialis troponin T néhány technikai módosítás után kivitelezhető kemilumineszcenciás módszerként az
ELECSYS-el (Roche Diagnostics) és POCT készülékekel is vizsgálható. Napjainkban már majdnem minden
immunkémiai teszteket gyártó cég forgalmaz troponin tesztet.
A széleskörű vizsgálatok azt mutatták, hogy a troponin 30 %-kal több esetben mutatott emelkedést, mint a CKMB. A kismérvű emelkedéseket „troponin betegség” vagy „troponin buktató” vagy „minor infarctus”-nak
nevezik. Ennek az elemzése vezette az American Colleg of Cardiology és European Society of Cardiology az
acute myocardialis infarctus újra definiálásához, és cardialis troponin „standard”-ként történő elfogadásához, a
cardialis enzimek mellőzésével (Ajánlások 2000 és 2007). Az alapgondolat a következő volt: “minden acute
myocardialis infarctus kerüljön felfedezésre”.
Az örök dilemma itt az ártatlanok sérelmére látszik megoldodni: inkább detektáljunk 10 nem AMI-es beteget, de
egy AMI-s sem maradjon felfedezetlen. A másik lehetőség: inkább engedjünk el egy AMI-t, nehogy 10 nem AMIt is detektáljunk.)
Az ellenérvek
A másik irányzat (kétkedés, ellenérvek) is kiteljesedik, mivel nőnek és szaporodnak azon megfigyelések,
amelyek a cardialis troponin emelkedéséről számolnak be nem ischemias, hanem más eredetű szívbetegségben,
valamint pulmonaris embolia-ban, myoarditis-ben, toxicus cardialis károsodáskor, végstádiumú
veseelégtelenségben és így tovább.
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A cardialis troponinok esetében az USA és Európai Kardiologus társaságok nem a szokásos referens tartományt
definiálják, hanem a döntési határt, amely myocardialis károsodást jelzi. Ez jelentősen (talán túlzottan is) növeli
az acute myocrdialis infarctus felismerési hatékonyságát.
A döntési határt a referens tartomány 99 %-os percentilisének definiálták, ahol a meghatározás pontosságának
(CV) kisebbnek kell lenni 10%-nál.
Mivel ezt a kritériumot a legtöbb forgalomban lévő teszt nem teljesíti, ezért CV csökkentése a cut off-nál lenne
a legfontosabb első lépés. Ezután a korrigált teszt eredményei alapján újra vizsgálni a „minor infarctusok”
eseteit.
Megjegyzés: a minor infarctusok egy része a módszer pontatlanságának tulajdonítható ebben a koncentráció
tartományban és az igazi minor infarctusok klinikai, szövettani, más módszerekkel történő verifikálása sem
történt meg. Talán mégis a CK-MB a standard marker? A troponinra a cégek már óriási összegeket forditottak
és várnák a hasznot?

5. A szabadgyökök szerepe a medicinában
A szabadgyökök (free radicals) molekulák vagy azok fragmentjei, amelyek párosítatlan spinű elektronokat
tartalmaznak. Ezek az elektronok igyekeznek a kisebb energiájú állapotba (párosított spin) jutni:
a.

emiatt rendkívül reakcióképesek és

b.

ennek tulajdoníthatóan nagyon rövid életidejűek.

Az emberi szervezetben főként az oxigénből és a nitrogénből képződött szabadgyökök fordulnak elő. Az
oxigénből energia közléssel (exitation) és redukció révén is képződhetnek reaktív oxigén species-ek (Reactive
Oxygen Species: ROS).
ROS és a szervezet
ROS keletkezik a fiziológiás folyamatok melléktermékeként például a mitokondriális elektron transzport során.
A ROS a következő patológiás folyamatok egyik résztvevője: oxigén toxicitás, gyulladás, öregedés,
atherosclerosis, ischemia, májbetegségek, autoimmun megbetegedések, hemolitikus anemia, diabetes mellitus...
ROS elleni védekezés bástyái:
a. antioxidánsok: vitaminok (C,E), szelén-, tiol tartalmú vegyületek
b. enzimek: szuperoxid dizmutáz, glutation peroxidáz, kataláz, peroxidázok, paraoxanáz, cöruloplazmin?
c. szervezet antioxidánsai: albumin, húgysav, bilirubin, cöruloplazmin, transzferrin
d. táplálék által a szervezetbe jutó antioxidánsok.
Az oxigénből keletkező szabadgyökök
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Az oxigénből képződő reaktív gyökök (pirossal) singlet oxigén, szuperoxid anion, hidroxil gyök, oxigén és víz
az élethez elengedhetelen (zöld). Az oxigén molekulák közül azonban minden századik a fehérjéket míg minden
kétszázadik a DNS-t károsítja (denaturálja).
A hidrogénperoxid
A hidrogénperoxid nem gyök, de nagy koncentrációban toxikus és generálhatja a nagyon agresszív hidroxil
gyök képződését Fe+2 és Cu+2 ionok jelenlétében (Fenton reakció), valamint szuperoxid anionnal reagálva
(Haber-Weiss reakció).
Az antioxidánsok túlsúlya estén a sejtek ROS elleni védelme biztosított, míg a szabadgyökök túlsúlya estén a
sejtek, szövetek, szervek károsodnak.
Mann és Keillin 1939-ben izoláltak egy réztartalmú proteint a marhavörösvértestekből és elnevezték
erythrocuprein-nek. A fehérje enzimatikus viselkedését nem írták le.
1969-ben McCord és Fridovich leírta, hogy ez a fehérje valójában egy enzim, amely a szuperoxid anionon
dizmutációját katalizálja, miközben a reaktív, szabadgyök szuperoxidból a kevéssé toxikus hidrogén-peroxid
képződik. Ezzel a megfigyeléssel kezdődött a patológia, fiziológia, biokémia egy új fejezete a szabadgyök
kutatás és velük kapcsolatos patológiás és napjainkban már a fiziológiás változások.
A szabadgyökök károsító hatásai
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A szabadgyökök és az enzomológia több szinten kapcsolódik ugyanis a védekező rendszer fontos elemei
enzimek.
A 2009-ben megjelent egyik közlemény (Sarah Senton Rogers Nature Reviews Cancer) azt demonstrálta, hogy a
napjainkban divatos antioxidánsok túlzott fogyasztása a ROS csökkentése révén a tumoros sejtek továbbélését
segítheti. A kis koncenrációjú ROS ugyanis szerepet játszik a tumoros sejtek megsemmisítésében, mint az egyik
természetes védekező mechanizmusa a szervezetünknek.
A hidrogén-peroxid paradoxon azt jelenti, hogy kis koncentrációban fiziológiás, míg nagy koncentrációban
toxikus a szervezetben.
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7. fejezet - MECÉNÁNSOK,
FELTALÁLÓK, MÓDSZEREK,
MŰSZEREK
1. Arnold Beckman a filantróp
A klinikai kémia fejlődése nemcsak a területén dolgozó szakemberek, tudósok munkájának, hanem olyan
mecénánsoknak (támogatóknak) is köszönhető, mint Arnold Beckman (1900-2004): a feltaláló, gyártó és
mecénáns (filantróp).
Született 1900-ban az Illinois állambeli Cullomban (IL, USA), kovács apja egyik fiaként a 4 gyermek közül.
Végzettségei: vegyészmérnök (BS, University of Illinois (1922)), fizikai kémikus (MS, University of Illinois,
1923), fotokémikus (PhD, California Institute of Technology-Caltech, 1928).
Beckman vállalkozásai és vállalatai
Tanársegéd a Caltech Intézetben, de közben vállalatot alapít, National Inking Applience Company (1934),
amely be nem száradó tintát gyártott a postai bélyegzőhöz. National Technical Laboratory-ra változtatja a nevet
és forgalmazza a pH mérőket 1935-ben.
1935-ben megkonstruálja az első elektromos pH-mérőt és ezután teljes idejét a vállalatának szenteli, felhagyva
egyetemi állásával.
1940-ban kezdik gyártani az általa konstruált ulratibolya spektrofotométert (Beckman DU), majd 1945-ben az
infravörös tartományban mérő spektrofotométert (Beckman IR), Model P oxigén tenziómérő készülék Linus
Pauling-gal (kémiai Nobel díjas) együttesen 1943-ban. 1950-ben változtatja cége nevét Beckman Instrument-re.
1983-ban visszavonul a cégtől és filantrópként kezeli vagyonát.
A következő cégeket alapította, vezette:
1950: Beckman Instrument Inc.
1982: SmithKline Beckman Co
1997: Beckman-Coulter
Napjainkban:
2009: Beckman Coulter, Inc. (NYSE: BEC) megszerzi az Olympus Lab-Based Diagnostics
részlegét
Magyarországon 2009-től Beckman Coulter Magyarország Kft. forgalmazza termékeiket és
műszereiket (Olympust is).
Életfilozófiája
„Vagyonomat azzal szereztem, hogy műszereket adtam el tudosóknak, most vagyonomat a tudomány
támogatására szentelem”
A következő kutatóintézeteket hozta létre és működtette:
1. Beckman Research Institute (Duarte, CA, USA): alap molekuláris kutatás
2. Arnold and Mobel Beckman Center of the Academies od Sciences and Engineering: Beckman Laser Institute
(Irvin, Ca, USA): a lézer orvosi alkalmazásnak kutatására
3. Arnold and Mobel Beckman Beckman Center (Stanford, CA, USA): molekuláris és genetikai orvosi kutatás,
az első igazgató a Nobel díjas Paul Berg (klónozás)
4. Beckman Institute (Illinois, USA) alap és interdiszciplinális kutatás
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Arnold and Mabel Beckman Foundation: Beckman Young Investigator award, Beckman Program 73 hallgató és
20 intézet számára.
The Beckman Research Technologies Initiative: kutatás fejlesztés. Számos tanulmányi és kutatói ösztöndíj
alapítása főként fiatal kutatóknak a kémia, élettan és interdiszciplináris területen, továbbképzések szponzorálása.
Elismerései
Az 1977-től évente megrendezett és nevével fémjelzett rangos konferencia az „Arnold O. Beckman Conference
in Clinical Chemistry”
2004-ben halt meg 104 évesen, és ezen alkalomból írta a Clinical News: „Arnold Beckman, an industry legend,
dead at 104” Arnold (Beckman az ipari legenda 104 évesen halt meg).
Beckman-Coulter: „Arnold O. Beckman- Great Men of Science and Humanity-1900-2004: Orange County,
California Resident, World-Recognized Scientist, Inventor, and Philantropist Dies at age 104”.
(Arnold Beckman a tudós, a humánus 1900-2004: a Kaliforniai Orange megye lakosa, világhírű tudós, feltaláló
és filantróp 104 évet élt).
Beckman készülékek a klinikai kémiai laboratóriumokban
A klinikai kémiai laboratóriumokban használatos Beckman készülékek, műszerek, automaták közül említendők
a következők:
pH mérők, centrifugák: az asztalitól az ultracentrifugáig folyamatosan fejlesztve, fotométerek: 1940-től. A
DOTE Klinikai Kémiai Intézetében használt spektrofotméter először enzim,aktivitás mérésre, majd sürgős
vizsgálatoknál.
Célautomaták /célműszerek
1969: glükóz, 1972: urea, 1979: kreatinin analizátorok és 1979-ben a 2. generációjuk.
A glükóz analizátor napi 24 órában üzemelt 1984-2006-ig a Sümegi Kórház laboratóriumában.
Elektroforézis berendezések
1981 Paragon system, 1993: Paragon kapilláris elektroforézis
Immunkémiai anlizátorok
1977, 1986: Array protein, 1990: TDM Array
Automata klinikai kémiai analizátor
1978: ASTRA 4 és 8, 1987: Synchron CX 3, 1988: CX 4, CX5, 2001: Synchron LX, 2002: Synchron LX 725.
Laboratóriumi automaták (pre- és analaitikai modulok) :
1996: Biomek 2000, Laboratory Automation Workstation, 2001: Synchron LX20 PRO Clinical System.

2. Magyar mecénánsok
Hazánkban is ismertek, olyan mecénánsok, akik azt egészségügyet támogatták. A Sümeg városi gazdag
kékfestő, borkereskedő.
Ramasetter Vince 1806-1878,
és neje Kompanik Zsófia (1821-1876) gyermekük nem lévén vagyonukat jótékonysági célokra fordították.
Kórház alapítás 1875
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Ramasetter Vince, és neje Kompanik Zsófia az 1875. december 2-án kelt végrendeletükben a következőket
írták: „Sümeg városának egy, a kor igényelte és ma már nélkülözhetetlen betegek házát alapítani óhajtván,
tekintve, hogy annak létesítésére a város jelenlegi anyagi helyzete képtelen, azért emberbaráti és a hálás utókor
rólunk leendő megemlékezésére a tulajdonunkhoz tartozó, a Magazinhoz közel fekvő, az utcára 16 öl széles és
21 öl hosszú befelé nagyságú belsőségi tért a betegek házának ezen leendő felépítésére Sümeg városának örökre
és visszavonhatatlanul odaadjuk és hagyományozzuk.
Átadjuk és hagyományozzuk visszavonhatatlanul a betegek háza fenntartására és alapjául a Mihályfára vezető
birodalmi út mellett lévő 132 ½ holdból álló tagbirtokunkat összes épületével együtt, úgy és aképpen, hogy ezen
birtokot a sokszor mondott betegek háza javára Sümeg városa illetve Képviselőtestülete saját bölcsessége szerint
úgy és akkor kezelje, hogy nyomorban sínylödő betegei óhajaikhoz képest az általuk alapított betegek házában
kellő ellátásban és ápolásban részelhessenek, és valláskülönbség nélkül a a végínséggel küzdő vidéki nyomorult
betegek felüdülésükig menhelyet találhassanak.
Ezen pontnál kijelentjük azt is, hogy mint komoly szándékunk a betegek házát életünkben fel nem építenénk, és
Sümeg városának a fennebbi arányban át nem adhatnánk, a betegek házának felépítése és felszerelése
tekintetéből, csakis ezen célra a városnak 10 000 frt, azaz tízezer frt-ot rendelünk vagyonunkból kifizetni.”
A Kórház későbbi sorsa
Azokban az időkben (1870-es évek) is szegény volt a város és a költségvetés, de a gazdaság funkcionált és
voltak, akik vagyonukból nemes célok megvalósítását támogatták. A sümegi mecénáns házaspár adományozta a
helyet, az építéshez a pénzt, és a betegek ellátásra pedig birtokot, ahol megtermelhetik nekik az élelmet. Az
adományozók nem élhették meg a kórház (betegek háza) avatását (1878. szeptember), mert korábban
meghaltak, de nevüket őrzi az Ramassetter Vince Általános Iskola és a Kompanik Zsófia utca, amelyben a
kórház található, valamint a kórház falán az emléktábla: „Alapította Ramassetter Vince és neje Kompanik
Zsófia az 1875. évben”.
A kórház avatásának 100. éves évfordulóját nem lehetett megfelelő tisztelettel megtartani, mivel a kórházat
integrálták (megszüntetési szándékkal) a szomszédos, kisebb városi kórházhoz.
Az 1960-1990-es években a jól működő kórházhoz és elismert laboratóriumhoz az akkori időknek megfelelő
mecénánsok szükségeltettek.
2010-ben egy aktív és egy krónikus osztállyal, laboratórium nélkül működik, a megyei ellátó rendszer részeként
a korábban dicsőbb napokat megért Sümegi Kórház.

3. Az első klinikai kémiai analizátor
Nevei: Auto Analyzer (Technicon 1957), SMA (Sequential Multiple Analyzer 1969), SMAC (Sequential
Multiple Analyzer with Computer 1974) Típusai: 12/60- 20/180.
Az első szám a csatornákat jelenti, amely lehet 6-12-20 ennyi féle meghatározás végzésére alkalmas.
A második szám az óránként végezhető analizísek számát mutatja, amely lehet 60-180.
A 20/180 típusú készülék tehát 20x180 azaz 3600 vizsgálatot végez óránként, egy nyolc órás műszakban 28 800
vizsgálat. Ez mai mértékben (2010.) is nagy kapacitást jelent.
SMA működési elve
Működési elve: continous flow: folyamatos rendszerű, batch analizátor: minden mintából minden vizsgálatot
elvégez. Az analizátor működési elve:
1. a minták elválasztása levegőbuborékokkal
2. fehérje mentesítés dialízissel
3. reagensek adása ezek is levegőbuborékkal vannak elválasztva
4. inkubáció a csövekben történő áramlás során
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5. fotometrálás
6. koncentráció/aktivitás számolás
7. eredmények grafikus megjelenítése
8. batch analizátor: minden mintából minden vizsgálatot elvégez
Az urea meghatározás elve: az ureát az ureáz enzim hidrolizálja és ammónia/ium ion valamint, széndioxid
keletkezik. Az ammónium ionok a Nessler reagenssel (K2HgI4) sárga színű komplexet [HgO.Hg(NH2)]
képeznek, amelynek az abszorbanciája a kiindulási minta urea koncentrációjával arányos.
A minta a Sample helyen érkezik, előtte és utána levegő buborék. A párhuzamos csőben az ureáz (Buffered
Urease) enzim, amely előinkubációja után az 55 °C-os inkubátorban (csőspirál) reagál az ureával. A keletkező
ammónium ionok a vízzel (Water) történő dializís révén egy új oldatba, jutnak, majd a Nessler reagenssel
(Nessler reagent) képezik a sárga színű komplexet, amely abszorbanciájának mérése a fotométer (Coloriméter)
küvettájában (Cell) történik. Az átfolyó küvettából a folyadék az ürítőbe jut.
A feltaláló
Leonard T. Skeggs (1918-2002)
1918-ban született Fremont-ban (Ohio, USA)
1940: kémiát tanult (BA, Youngstown College, Youngstown, Ohio). Ezekben az években Otto Folin, Stanley
Benedict az első klinikai kémikusok a vér analizís módszereivel küszködtek.
1942: Master degree biokémiából (MS Case Western Reserve University, Ohio, USA). A vér plazma
liofilizálás, penicillin előállítás, első művese készítése foglalkoztatja.
1948: PhD biokémia (major, Case Western Reserve University, Ohio, USA). A klinikai kémiai laboratórium
vezetője (1948) a Veterans Administration Hospitalban (Breckaville, Ohió, USA).
A kórház laboratóriumának felszerelése: Dubosque koloriméter, Van Slyke vérgáz elemző.
Az ötlet
Skeggs laboratóriumának a személyzetet 4 laboratóriumi technikus alkotta (USA-ban nem volt és nincs
asszisztens). A technikusok közül kiemelkedik egy Al Nagy (neve alapján magyar) nevű kiváló technikus, aki
egyszerre tudta szívni a pipát és a pipettát.
Skeggs-et további gondolkodásra inspirálta a manuális vizsgálatokról alkotott vélemény:
1. nem ”reálisak”
2. gyakran félrevezetők
3. lassúak
4. a technikusok munka közben beszélik meg a randevúkat, az előző esti vacsorát és base-ball mérkőzés
eredményeit.
Egy ebéd után hirtelen jött az ötlet: megoldás lehetne „egy folyamatos rendszer”.
A MODEL I
Joe Kahn a laboratórium vezetője inspirálta és egyben 5 000 USD-t ajánlott fel az automata készülék
kifejlesztésére. Ebből 1 500 USD menne a fejlesztésre és 3 500 USD az ügyvédi, szabadalmi költségekre. Ez
arány kissé meglepő, de mint a későbbiek mutatják szükséges volt a szabadalmaztatás, ami védelem, de
költséges.
A munka első eredménye a MODEL I. Laboratóriumi asztalon elhelyezve: kis üvegben az urea kalibrátor, nagy
üvegben a regensek, perisztatltikus pumpa a folyadék mozgatására, polietilén csőkígyó az inkubáláshoz,
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dializátor a fehérjementesítésre, Coleman átfolyó küvettás fotométer a mérésre és grafikus eredmény
megjelenítés. Az elképzelés funkcionált és megtörtént az urea mérés.
MODEL II
A Modell II: Fotométer 6V izzó, üveg színszűrő, átfolyó küvetta, fotosokszorozó detektor.
Skeggs rájött, hogy a méréskor zavaróként jelenlévő levegő buborékokat fel lehet használni a minták és
reagensek elválasztására, és így megteremteni a folyamatos analíziseket. A csőkígyó hosszával (inkubáló tér)
definiálták az inkubációs időt.
Az ipari gyártás
Az első ipari gyártás meghiúsult, mivel formatervezett, piaci értékesítésre alkalmas formát kellett volna
produkálnia, amit nem tudott. Feladta volna a továbbiakat, ha a felesége nem mondta volna „folytatni kell”, és
ekkor dolgozták ki a MODELL III-at.
MODELL III: ez már új (automata) mintaadagolót és két csatornát (urea és glükóz: ferricianidos redukciós
módszer) tartalmaz formatervezett változatban.
MODELL IV
A MODEL IV már egy szépen formatervezett, és a Smithsonian Intézetben (Washington) megtekinthető.
Értékesítés
Az analizátor kifejlesztéséhez felhasznált pénzt, energiát, munkát valamiféleként vissza kell szerezni és az
analizátort a gyógyítás/diagnózis megkönnyítésére széleskörben el kell terjeszteni. Ez legalább olyan nehéz,
hanem nehezebb feladatnak bizonyult, min a kifejlesztése. Ekkor hagyta el a feltaláló ajkait a következő
mondat: „Van egy aranytéglám, de nem tudom eladni, mivel nem hiszik el, hogy aranyból van”.
1. Egy kisvállalattal próbálkozott, otthon aláírta szerződést, zsebre tette, hogy majd a munkahelyén postázni
fogja, ez történt péntek reggel.
2. Péntek délelőtt a Technicon cég Ray Raesk nevű agilis üzletkötője kereste fel, aki még a mellékhelyiségbe is
elkísérte, és arra kérte vigye a készüléket a cégéhez New Yorkba bemutatásra.
3. A korábban aláírt szerződés a zsebében maradt és el is felejtődött.
4. Becsomagolták és New Yorkba szállították a készüléket és ott Skeggs vérével ki is próbálták. Először akkor
mertek megszólalni, amikor az első eredmény (csúcs) megjelent a kijelzőn, és ezután aláírták a szerződést a
Technicon céggel.
5. Edwin Weiskopf a Technicon cég német tulajdonosa korábban jött New Yorkba jött és hőmérőket gyártott.
1968-ban halt meg és fia Whitehead örökölte a céget (Whitehead Biomedical Institute).
6. A Technicon által/néven forgalmazott egycsatornás készülék 1957-ben jelent meg a piacon 3 200 USD volt
az ára, és rögtön nagy igény merült fel.
7. Ezen évben a COLEMAN COMPANY is piacra dobott egy hasonló elven mükődő analizátort és
megkezdődött a pereskedés. Chicagoban a fő perben Skeggs volt a koronatanú és a Technicon nyerte a pert.
További fejlesztések
Az első Auto Analyzer 1955
További fejlesztések révén már tartalmaz lángfotométeres részt, eredménynél a referens tartományt megjeleníti,
több színszűrővel rendelkezik, dialízist alkalmaz eges analitoknál (glükóz, urea, klorid…), míg másoknál nem
alkalmaz dialízist (albumin, TP, …). A 8 csatornás változatot 1964-ben kezdik forgalmazni.
A beszerzési és üzemeltetési költségek
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12 csatornás 60 minta/óra kapacitással a laboratórium „WORKHORSE” ára 20 000 USD volt, a készülék drága.
A drága készülék ár mellett az automata üzemeltetése olcsó volt.
2-3 USD-ba került egy minta vizsgálata azaz 12 meghatározás, így egy meghatározás 10-15 cent, ez a manuális
glükóz vizsgálat esetén 5 USD-ba került.
A Technicon Auto Analyzer-e és az SMA világméretű elterjedését és egyeduralmát, mint első klinikai kémiai
analizátor a megbízhatósága, reprodukálható eredményel, stabilitása, és a reagensek olcsó ára tette lehetővé. Az
olcsó reagens árban jelentős szerepet játszott az a tény hogy reagensei nem enzimatikus reagensek voltak, így a
specificitással akadtak gondok. Például a cuproin-(réz) redukciós glükóz meghatározás specificitását sokan
kritizálták, de jobbat nem sikerült kifejleszteni.
A készülék a következő, mindenki (laboros, orvos, nővér, beteg) számára érthetően tájékoztatott a vizsgálati
eredményekről már az 1970-es években. Az erdményközlő lapon vízszintes vonala mutatja a függőleges
tengelyen az analit koncentrációját. A számozott tengelyen sötét tartomány jelzi a referens (expected)
tartományt. Egy lapon az összes vizsgálati eredmény megtalálható.
Az SMA/SMAC végzete
Az SMA és SMAC tündöklése egyszer véget ért és ezt annak köszönhette, hogy nem szelektív az analizátor,
vagyis egy mintából az összes vizsgálatot elvégzi, azokat is amelyeket nem kértek, ami növeli a költséget és a
klinikus determináltságát/vizsgálat rendelési szabadságát csökkenti. Nem szelektív az analizátor, és elvégzi
azokat a vizsgálatokat, amiket nem kértek, és nagy ezért a reagens fogyasztás-hangoztatták az ellenzők.
1. „szelektívvé” tették azáltal, hogy csak azokat az eredményeket nyomtatták ki, amelyeket a klinikus kért. A
többi eredmény a laborban maradt, és ha a klinikus később kérte őket, akkor ezeket is kinyomtatták. Ezt
néhány éve még most is alkalmazták az ISE vizsgálatok kapcsán. Nincs szükség a klorid mérésre- mondották
a klinikusok. Az ISE analizátor sem tud szelektálni.
2. Tovább fejlesztés random acces analizátorrá nem történt meg.
3. Ezen a nehézségek miatt feladták a további forgalmazást és Whitehead eladta a Technicont a Revlonnak.
Skeggs tanácsadói munkája így 1964-ben megszűnt és kutatással (renin-angiotenzin) foglalkozott 1988-ig,
amikor nyugdíjba vonult.
Skeggs és az Auto Analyzer érdeme
Az AACC 2000-ben az Edwin Ulman díjat itélte oda Leonard Skeggsnek a klinikai kémia területén kifejtett
életművéért az első automata klinikai kémiai analizátor megalkotásáért:
„Ezek a készülékek pontos, reális vér analizíseket teremtettek a modern orvostudomány számára, olyan
alacsony árakon, ami mindenki számára elérhetővé tette őket”.
(reális: a klinikummal releváns)
Az SMA –Technicon, SMAC hazai vonatkozásai
1984-ben a Stanford egyetemen még láttam működni (SMA II 20/180), mint a rutin laboratórium „workhorse”,
ezt váltotta fel 1986-ban az EKTACHEM.
Magyarországon Technicon SMA és AutoAnalyzer II működött 1970-től Debreceni Orvostudományi Egyetem
Központi Klinikai Kémiai laboratóriumában, amelyet később a CentrifiChem-ek (centrifugális) analizátorok
váltottak fel. Az 9 csatornás SMA profilja annyira elfogadottá vált a DOTE Klinikáin, hogy még 2006-ban is
volt SMA kérés.
A LABOR MIM (Műszer Ipari Művek Esztergom) fejlesztett ki egy hasonló elven működő készüléket és
forgalmazta is CONTIFLO néven, ennek ismertetőjében olvasható:
„A CONTIFLO automatikus vegyelemző segíti az orvost a diagnosztizálásban. A hagyományos laboratóriumi
vizsgálatoknál gyorsabb, pontosabb, megbízhatóbb eredményt ad. Testnedvek meghatározását végzi,
csatornánként 60-80 mintát elemez óránként.”
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Klinikai kémiai archívum az USA-ban
Az USA-ban 2010-ben az AACC Történeti Munkacsoportja (History Division) felhívást jelentetett meg a régi
értékek megóvása érdekében:
„Don‟t Throw It Away-Send It to Me” címmel.
Arra kérik a laboratóriumi szakembereket, hogy képeket/fotókat jutassanak el az archívum számára
(kricka@mail.med.upenn.edu).

4. Vérsejtszámlálás
A vér sejtjei
A vörösvérteket J. Swammerdam (1337-1680) „particulae sanguinis” 1658-ban leírta és csak 1718-ban tette
közzé H. Boerhaave.
von. Vierordt K. 1854-ben oldotta meg a megszámolásukat, Neumann EF. korboncnok 1864-ben írta le, hogy a
csontvelőben képződnek.
Felie Hoppe-Seiler 1865-ben felfedezte a hemoglobint.
A fehérvérsejtek számolásához szükséges oldatot (Türk oldat) Wilhelm Türk (1871-1916) bécsi hematológus
írta le. A Türk oldat 3 %-os ecetsav, amelybe néhány csepp genciánibolya oldatot cseppentenek, a
vörösvértesteket feloldja és a fehérvérsejtek magvait megfesti. A vörösvértest számoláshoz a Hayem oldat
használatos (0.5 g mercuri-klorid, 5 g Na-szulfát, 1 g NaCl oldva 200 ml vízben).
A vérsejt számoláshoz használt eszközök
Az ujjbegyből történő vérvételhez vérvételi lándzsát (oltógerely, vagy Francke-lándzsát) használtak.
A vért a vörösvértest hígitó pipettába (vér a 0.5-ös jelig, majd Hayem oldatot a 101-es jelig) és a fehérvérsejt
hígító pipettába (a vért az 1-es jelig, majd a Türk oldatot a 11-es jelig) szívjuk és ezután a gömb részben lévő kis
(vörösvértestnél piros színű, fehérvérsejteknél fehérszínű) betétek segítségével homogenizáljuk. Ezután a
pipetták segítségével a vért a Buerker kamrába töltjük.
A mikroszkóp
A Buerker kamrában láthatóvá tett sejteket a megjelölt alakzatokban megszámoljuk.
Az automatizált vérsejt számolás, a Coulter elv
A sok munkát, fáradságot igénylő kevésbé pontos sejtszámolásokat az 1960-as években felváltotta az automata
sejtszámolás, amely a Coulter elven alapul. A sejteket jól vezető NaCl oldatban szuszpendáltatjuk, és
szuszpenziót egy kapillárison szívatjuk át. A kapilláris két elektród között van, amelyekre potenciált
(feszültséget) kapcsolunk. Ha a kapillárison a jól vezető oldat halad át kicsi lesz az ellenállás és nagy áram fog
áthaladni. Ha a kapillárisba a rosszul vezető sejt jut, megnő az ellenállás és lecsökken az áramerősség, vagyis
egy impulzus keletkezik. Az elektromos mérőrész ezeket az impulzusokat számolja.
Automatizát hematológiai laboratóriumi részleg Magyarországon 1968-ban
Európában a Svéd Ljunberg cég forgalmazott ilyen automata sejtszámolókat Celloscope néven.
Az automatizált hematológiai laboratórium 1968-ban a következő egységekből állt:
Celloscope fehérvérsejt és vörösvértest számoló, a képernyőjén látható impulzusok a sejt nagysággal voltak
arányosak, a hígításhoz szükséges adagolók a készüléktől jobbra, majd hemoglobin mérő fotométer és jobb
oldalon a mikro-hematokrit (kapilláris) centrifuga.
A MEDICOR MŰVEK (1963, Budapest) hazai fejlesztésű (kis-, közép-, és nagy teljesítményű) automata vérsejt
számlálóit éveken át gyártották, forgalmazták és használták a hazai laboratóriumokban.
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5. A szárazkémia alkalmazása a klinikai kémiában
A száraz kémiai analízis
A klasszikus kolorimetriás/fotometriás analízis lépései a következők: minta a teszt(kém)csőben ehhez adjuk a
színképző reagenst (folyadék) és keletkezett szín minőségi és mennyiségi adatot szolgáltat.
~1920 Feigl F. a következőket ajánlotta mikroanalitikai célra: csepp analízis és kémcső helyett a reakció
kivitelezése szűrőpapíron történik.
~1950 kislaboratóriumokban alkalmazott mikroreakciókhoz már a reagenst por vagy tabletta formában
forgalmazták. Ilyen teszt volt a vizelet analízishez alkalmazható Galatest (Csehszlovák?). Használata a
következő volt: Szűrőpapírra egy reagens tablettát tettünk, majd szemcseppentővel egy csepp vizeletet
cseppentettünk rá. A vizelet víz tartalma oldotta a tablettában lévő reagenseket és ezek a vizelt meghatározandó
analitjével reagálva színes terméket képeztek. A kialakult szín intenzitása a meghatározandó koncentrációjával
volt arányos, amit szemmel értékeltünk.
A strip (csík) technika
A kezdeti száraz technikát később továbbfejlesztve alakult ki a mai is használatos csík (strip) technika. A
szűrőpapír szerű hordozón a por formájú reagenst és színképzőt egy fóliával zárt sávban helyezték el. Ezt a
reagens csíkot a vizeletbe mártva, a folyadék benne a meghatározandó analitekkel, a fólián keresztül
bediffundált a reagens rétegbe, ahol már a nedves kémia reakció révén alakult ki a színes termék. Ezen
testcsíkok közül az elsőket a vizelet glükóz kimutatására fejlesztették ki. A Clinistix (Ames Co. Elkhart, Ind,
USA) már az 1960-as években a specifikus, enzimatikus reakciót alkalmazta:

7.1. ábra - eq_7_5_1.png

7.2. ábra - eq_7_5_2.png

A félkvantitativ meghatározáshoz Diastix (Ames Co.) állt rendelkezésre. Ennél a tesztnél a második reakcióban
jodid-ból keletkező barna színű jód intenzitása a csíkot tartalmazó doboz oldalán lévő színskálához történő
összehasonlítással történt.
Teszt csík glükóz meghatározásra
Az Ames a vér glükóz meghatározáshoz is fejlesztett egy tesztcsíkot a Dextrostix-t. Ennél egy csepp vért kellett
a csík reagens részére felvinni, majd 1 perc múlva vízzel (csap víz, spricc flaska) eltávolítani a vért. A kialakult
szín intenzitásából a glükóz koncentrációra szintén a doboz oldalán lévő szín skála segítségével
következtethettünk.
Az 1960-as évek végére az Ames már egy kis (kézi) készüléket is forgalomba hozott, amelybe a csíkot helyezve
már analóg (mutató és skála) módon leolvasható volt a glükóz koncentráció. A mérési elv a reflexiós fotometria
volt. A tesztcsík technológia következő lépésével, amikor már 10 vagy még több reagens sávot is tartalmaz a
csík és a kvantitatív értékelés reflexiós fotometriával történik, eljutottunk a napjainkban is alkalmazott vizelet és
vérvizsgálati gyors (POCT: Point of Care Testing) tesztekhez.
Száraz kémia belépése a klinikai kémiába
1970-ben Rochesterben (NY, USA) az addig a foto termékeiről ismert Eastman Kodak Co. egy olyan
fejlesztésen gondolkodott (hadiipar és űrtechnika), amely segítségével folyadékmentes (szárazkémiai)
módszereket lehetne alkalmazni a vér/vizelet összetevőinek a meghatározására, és amelyek különleges
helyzetekben (űrhajó) is működnek. Erre a célra látszott alkalmasnak a szárazfilm technika, amelyben a cégnek
hagyományai illetve nagy gyakorlata volt, hiszen világelsőként ismerték a nyugati világban a fotópapírok, fotók
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előhívása/másolása és fényképezőgépek gyártásában. Ekkor már forgalmazták az instant kamerákat, amelyeknél
az exponálás után a készülék néhány perc múlva produkálta a kész, pozitív fényképet.
Az ötlet a következő volt: vékonyréteg analízist lehetne alkalmazni a rutin klinikai kémiai analízisekhez. A
száraz film tartalmazza az összes reagenst, amelyek műanyag fóliába beszárítva és a reakcióhoz szükséges vizet
a minta tartalmazza, a reagensek általa oldódnak, végbemegy a reakció, a kialakult szín reflexiós fotometriával
mérhető.
Problémák a technikai megvalósításban
A technikai megvalósítás során problémák és előnyök jelentkeztek.
Problémát jelentett a minta szétterítése a fólián, mivel a szérum felületi feszültsége révén erre nem alkalmas.
Ennek kiküszöbölésére a cellulóz-acetát fóliát TiO2-al impregnálták. Ez még azzal az előnnyel is jár, hogy az
opak TiO2-ről történhet a fényvisszaverődés (reflexió), amit mérünk. A TiO 2 hatására a szérum a fólián szétterül
és megtölti annak kapillárisait. 10 μl szérum mintegy 1 cm2-nyi felületet kapillárisainak megtöltésére alkalmas.
Ennél többet a kapillárisok befogadni és reagáltatni nem tudnak. Ez azt eredményezi, hogy ha a szérum
bemérésekor 10 μl-nél több mintát pipettázunk a rétegre, akkor is csak a 10 μl-ben lévő analitek fognak reagálni,
vagyis a mért jel nem függ a mintatérfogattól. A nedves kémiai teszteknél ez már + 10 %-os eltérést (hiba)
jelent.
További technikai problémák voltak: reagenseket be kell szárítani és a magas hőmérséklet denaturálhatja az
enzimeket, a terítőréteg visszatarthatja a fehérjéket (adszorpció), korrozív anyagok és magas hőmérséklet,
amelyek a nedves kémiában használatosak, itt a filmet károsíthatják.
A szárazkémiai technológia előnyei
A szárazkémiai technológia azonban a következő előnyökkel is járt: ha egy fehérjéket át nem eresztő membránt
alkalmaznak, akkor a hemoglobin interferencia megszüntethető, az enzimek a filmekben hasonlóan viselkednek,
mint a folyadékokban, a reakció nagy reagens koncentrációk miatt gyors, membrán segítségével a reakciótermék
NH4+ átdiffundálhat a következő rétegbe, több réteg kialakításával az egyes reagensek elválaszthatók. További
előnyök lehetnek, hogy az aszkorbinsav zavarás egy aszkorbinsav-oxidázt tartalmazó réteggel megszüntethető, a
hagyományos terítőréteg révén mérhetők fehérjék is, valamint a terítőréteg és terítőréteg nélkül történő két
méréssel egyedállóan ezzel a technikával mérhető delta-bilirubin (albuminhoz kovalensen kötött bilirubin
frakció).
Technikai megvalósítás
A reagenseket az úgynevezett slide-re (lapka) kis lapocskákora vitték fel különböző rétegekben és ezeket
fóliákkal választották el. A mintát erre a slide-re pipettázták és az inkubáció után ez került be reflexió (fény
visszaverődés) mérésre a reflexiós fotométerbe.
A száraz kémiai slide (Kodak) működése: 1, 2: minta felvitel, 3: a minta terítése, 4: szeparáció (sejtek, fehérjék),
5: a minta reakció/reagens rétegbe jut, 6: a szín kialakulása az indikátor rétegben és reflexiós mérés.
A koleszterin meghatározási gondok
A koleszterin meghatározásnál például a következő gondok merültek fel. A korábbi eljárások korrozív reagensei
(ccH2SO4, ecetsav anhidrid…) ehhez a technikához nem voltak alkalmasak, ezeket enzimekkel próbálták
helyettesíteni. A koleszterinnél először az újonnan felfedezett „koleszterin-dehidrogenázzal” kísérleteztek,
amely azonban hidrogén-peroxidot generált, tehát valójában koleszterin-oxidáz, amit már a szokásos módon
(glükóz) határoztak meg. A másik enzimet a koleszterin-hidrolázt egy kereskedelmi lipáz készítményből vonták
ki. A reakcióban keletkezett hidrogén-peroxidot a glükóznál alkalmazott eljárással határozták meg.
A szárazkémiai meghatározások és műszereik
A dry chemistry (száraztechnika) megvalósítása az 1970-es ötlettől kiindulva a rutin klinikai kémiai
alkalmazásig a következő volt.
1971: első (glükózt mérő) slide
1971-1978: készülék és teszt fejlesztés
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1978: több vékonyfilmes analit mérhető
1980: első FDA engedély
1980: EKTACHEM 400 analizátor és 12 különböző meghatározásra alkalmas slide, flexibilis, „random access”
analizátor a szekvenális analizátor (SMA) egyik versenytársa
1981- vásárolható.
A további, napjainkig tartó fejlesztések a következők: potenciometriás ion aktivitás mérés, enzim aktivitás
mérés (NADH reflektancia révén, és szín reakciókkal), immunkémia (ICI), és végül egyesítés a nedves kémiával
(FUSION). A FUSION típusú automaták a száraz és hagyományos (víz) módszereket alkalmazzák.
A Kodak dry chemistry diagnosztikai üzletágat később a Johnson & Johnson majd az Ortho vásárolta meg és
ma Ortho Clinical Diagnostics.
„Gondolkozunk kicsiben is”
Még a Kodak tulajdonosi időben jött az ötlet: “Gondolkozunk kicsiben is” , amelynek eredménye a DT 60
bench top (laborasztalon elhelyezhető) analizátor, amely a tengeralattjárókban, űrhajókban, nagykövetségeken
nyújtott laboratóriumi vizsgálati ellátást.
A DT egységei: alap, kinetikus, potenciometriás, pipetta tartó, pipetta potenciometriához, fotometriához,
potenciometriás és fotometriás slide.

6. A vérgáz és vér pH analízis
A szervezet különböző biokémiai reakciói, vagyis az anyagcsere főként enzimek révén történik. Ezek a
működésükhöz egy szűk vér pH tartományt igényelnek (átlag pH: 7,40), amit a vér fő puffer rendszerei
(HCO3- /H2CO3, hemoglobinO2/ Hb és foszfát:HPO4-2/H2PO4-) biztosítanak. Az anyagcsere, de főként a légzés
oxigént igényel.
A vér pH, az oxigén parciális nyomása a vérben (pO2) és a széndioxid parciális nyomása a vérben (pCO2) azok a
fő paraméterek, amelyek mérhetők és belőlük további paraméterek kalkulálhatók.
A vér CO2 tartalmának vizsgálata Peters JP (1887-1955) munkássága révén már az 1920-as években
elkezdődött, majd az 1930-as években Van Slyke DD (1883-1971) révén folytatódott. A Van Slyke által
konstruált manometriás gázanalizís széleskörű alkalmazást nyert a rutin és a kutató laboratóriumokban.
Manometriás vérgáz elemző
A készülék mérési elve a következő. A higany tartály mozgatásával vákuumot tudunk létrehozni. Ekkor a
vérben lévő oxigén és széndioxid kiszabadul gáz formában. Ezeket különböző folyadékokban elnyeletjük
(megkötjük), és így a gáz térfogata ennek megfelelően csökken, ami a vérben lévő tartalmával (parciális
nyomásával) arányos.
A készülék működtetése meglehetősen bonyolult és munkaigényes volt, amihez még hozzájárult a rendszer
tömítetlenségei által okozott gyakori hiba és Hg-al történő munka nehézségei és veszélyessége.
A manometriás (volumetriás) készüléket váltotta fel a vérgáz és pH elemző készülék, amely már mindhárom
paraméter (pH, pO2 és pCO2) mérésére alkalmas volt.
A pH és vérgáz mérés elméleti alapjai
A pH és a gázok mérési módszerének kifejlesztéséhez az alapokat már 17-18. században megalkották a kor
Nobel díjas kémikusai: van‟t Hoff (1901.), Arrhenoius (1903.), Ostwald (1909.), és Nerst (1920.). A hidrogén
ion és a vér puffer rendszerének jelentőségét a 20. század elején Henderson, Van Slyke, Barcroft ismertette.
A pH mérésre az ionszelektív üveg elektród már 1925. óta ismert, de Hasselblach már 1912-ben mérte a vér pHt hidrogén elektróddal.
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A vér pH mérésre az üveg elektródot az 1950-es évek elején Astrup és Siggard Andersen alkalmazta.
Az oxigén parciális nyomásának elektrokémiai módszeréhez az alapokat már korábban megalkották. Danee H.
és Nerst W. felfedezte az oxigén elektrokémiai redukcióját, ennek mérése a csepegő higany elektródos
polarográgfiával Heyrowsky (1922. Prága) érdeme.
Az oxigén redukciója két lépésben csepegő higany elektródon. Ha az első lépcső féllépcső potenciálján (-0,6V)
történik az áramerősség mérése, akkor ez az oxigén parciális nyomásával lesz arányos. Ezt a módszert az 1940es években már alkalmazták vérből történő mérésre, míg Brink, Davis és Bronk pedig szövetekben.
1954-ben Clark Leland (1918-2005) kifejlesztette (Fels Research Institute, Yelow Springs, Ohio, USA) azt az
oxigén elektródot, amely ma is Clark oxigén elektród néven ismert. Clark ezzel indított egy új
tudományágazatot, amit Bioszenzor-nak hívnak (Father of biosensors).
A korábbi és a mai glükóz mérők egy része is ezt az elektródot alkalmazza. A reakcióban a glükóz-oxidáz a
glükózt oxidálja, miközben csökken (felhasználódik) az oldat oxigénje, ami a Clark elektróddal mérhető. Clark
az oxigén diffúzióját a vérből lehetővé tevő polietilén membránt alkalmazott. Ezen keresztül a vérből a
mérőrészbe diffundál az oxigén és ott az elektrokémiai redukció során generálódott áramerősség lesz arányos a
vér pO2-vel.
Clark oxigén mérő cella (elektród) részei: Pt elektród, referens elektród, KCl, teflon membrán, gumigyűrű,
feszültség forrás, áramerősség mérő.
A széndioxid mérése
Stowe RB 1957-ben közölte a pCO2 mérésére alkalmas elektrokémiai (potenciometriás) elektródot, amit
Severinghaus JW fejlesztett tovább, napjainkban csak Severinghaus néven ismert. Az elektród működési elve a
következő. A széndioxid a vérből egy teflon membránon át diffundál az elektród térbe. Itt elnyelődve szénsav
képződik, amely protonra és bikarbonát ionra disszociál. A pH változása, amit a szokásos üvegelektróddal
mérünk lesz arányos a pCO2 (logaritmusa)-val.
A vér sav-bázis mérő analizátora
A három paraméter mérésére már rendelkezésre álltak a mérőegységek és ezeket egy készülékbe helyezve
alakították ki a vérgáz elemzőket.
Ebben nagy szerepe volt a dán Astrupnak (Astrup Poul: 1915-200), aki Ole Siggard-Andersen-el (dán klinikai
kémikus 1935-) a további paraméterek kifejlesztésében voltak érdekeltek. Ezek közül kettőt mutatunk be.
Base Excess (BE: bázis felsleg): az abázis vagy sav, amely szükséges a következő vér paraméterek eléréséhez
pH: 7,4 és pCO2:40 Hgmm.

7.3. ábra - eq_7_6_1.png

Standard Base Excess: BE ha hemoglobin 50 g/l.
Astrup P. a vérgáz analízist összefoglaló könyvet és review sorozatot készített Severinghaussal 1985-86-ban a
sav bázis vizsgálatokról. A vérgáz analizátorokat sokáig Astrup készüléknek hívták. Siggard-Anderson
nomogram a BE számítására: a pH és a pCO2 mérése után a nomogram segítségével a BE, HCO3-, és total CO2
állapítható meg.
Az Astrup technika
Bár az oxigén és a széndioxid elektródok ismertek voltak, az első vérgáz analizátorok még az ekvilibrációs
technikát alkalmazták.
Két ismert 28 és 63 Hgmm parciális nyomású széndioxid tartalmú gázkeverékkel ekvilibráltatjuk (a gázt a
mintán átbuborékoltatjuk), és mérjük a pH-t. Ezen pontokon át a nomogramon egyenest húzunk és az vér
aktuális pH-jánál (7,29) a pCO2 tengelyről leolvassuk a vér aktuális pCO2-jét.
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Nomogram az Astrup technikához
A további paraméterek (puffer bázis, standard bikarbonát, bázis felesleg (BE)) az a mért pH, pCO 2 révén
határozhatók meg.
Az Astrup készülék 1954, 1959
Dániában a RADIOMETER cég Paul Astrup-al kooperálva fejlesztette ki az egyik korai talán
első vérgázelemzőt: Astrup Apparatus E50101, 1954-ben és 1959-ben az Astrup Trolley-t.
Az Astrup Trolley már magában hordozta a POCT (Point of Care) a helyszínen végezhető vizsgálatok
alapelemét, mivel mobilitása révén a kórterembe, műtőbe, szülőszobába lehetett mozgatni, majd onnan a
következő helyszínre, nem volt kötve a laboratóriumhoz helyileg csak a működtető révén. Ez a típus is még
analóg kijelzést és ekvilibrációs technikát és egy üvegelektródot alkalmazott.
pH mérés üveg elektróddal
A pH mérésre egy kapilláris elektródot alakítottak ki, amelynek belső felülete a pH érzékeny üveg. Ebbe
szívatják be a vért és a csatlakozó műanyag kapilláris segítségével csatlakoztatható a referens
elektródhoz: kapilláris elektród, telített kalomel referencia elektród, termosztáló blokk.
Magyar gyártmányú vérgáz elemző
Magyarországon a RADELKIS már az 1970-es évek elején gyártott vérgáz elemző készülékeket. A készülék,
analóg kijelzésű, két gázpalackot tartalmaz (ekviliráláshoz két különböző CO 2 koncentrációval), munka asztalán
a papír nomogramok segítségével további paraméterek nyerhetők.
A RADELKIS vérgáz elemzője a Budapesti Nemzetközi Vásáron nagydíjat nyert.
Radiometer vérgáz elemző az 1970-es évekből
Ez a típus már digitális kijelzéssel rendelkezik. A kijelzőn 0-9-ig minden szám megtalálható egymás mögött, és
csak az aktuális világított, a többi nem volt látható. A készülék rendelkezik ekvilibrációs lehetőséggel, de már
külön egységként vásárolható volt a pO2 és pCO2 mérő cella. Méréskor egy kapillárisnyi vért a pH mérőbe kellet
felszívatni, majd 1-1 kapillárisnyit az oxigén és széndioxid mérő cellába. Ez a típus is rendelkezett
munkaasztallal és kereken volt gördíthető.
A további fejlesztések már egyetlen nagy tartóba egyesítették az egyes részeket és a készülék asztali méretűvé
„zsugorodott”. A jelenlegi készülékek már ion analizátorral egybeépítettek és egyes változataik POCT (táska)
méretűre zsugorodtak.

7. Az elektroforézis
Tiselius Arne 1902-1971 és az elektroforézis
Az elektroforézis a töltéssel rendelkező részecskék (fehérje, DNS, RNS, ion …) elektromos erőtérben történő
vándorlásával foglalkozik. Ennek első változata a szabad elektroforézis volt, amikor a töltéssel rendelkező
részecskék az oldatban (puffer) vándoroltak.
A szabad elektroforézis
Az első elektroforetikus eljárás kidolgozása Arne Tiseliushoz (Svéd kémikus) kötődik, aki 1948-ban Nobel díjat
kapott: a szabad elektroforézisért (Moving-boundary electrophoresis), amelyben fehérje molekulákat választott
el (puffer, elektrolit folyadékban tehát hordozó közeg nélkül) elektromos térben az eltérő vándorlásuk alapján.
A készülék és a minta, elektroforézis során az a+b+c töltéssel rendelkező részecskék elektromos erőtérben
elszeparálódnak a, b és c részekre. Az elválasztott részecskéket nem lehetett kinyerni, ezért hordozókat kezdtek
alkalmazni, ezekben történt a szeparálás, és amelyeket az elektroforézis után eltávolítva a készülékből az egyes
frakciók láthatóvá tehetők, vagy ki is nyerhetők.
A papír elektroforézis
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A papír (szűrőpapír) volt az első közeg, amelyet kipróbáltak, mint stabilizáló mátrixot az elektroforézis során.
Ezt König 1937-ben, Kolubisitzky 1939-ben javasolta (kígyóméreg vizsgálatára), de mivel portugál nyelven
közöltek kevesek számára olvasott Brazil folyóiratban, így ez szinte feledésbe merült.
Az ‟újra‟ felfedezés során a papír elektroforézist 1943-ban Berraz használta ionok elválasztására, 1948-ban
Haugard és Kroner aminosavak elválasztására, 1949-ben Garrison, Haymond és Maxwell radioaktív izótopok
elválasztására.
A papír elektroforézis klinikai laboratóriumi alkalmazása
A szérum fehérje analízisben erről először Durum EL. 1950-es közleményében olvashatunk. Durum ezt 1950.
március 15-én egy előadáson, az American Chemical Society San Franciscoi kongresszusán ismertette. Ezt a
hosszú előadást elfogadta közlésre a Journal of American Chemical Society 1949. július 28-án, és megjelent
nyomtatásban is 1950-ben.
Turba és Enekel erről az eljárásról egy, egyoldalos közleményt „Brief Original Communication” nyújtott be a
Naturwissenschaften-hez, amit 1949. október 13-án elfogadtak közlésre. A nyomdai különbözőségeknek
tulajdoníthatóan Turba és Enekel közleménye 1950. februárjában, míg Durumé 5 hónappal később (1950. július)
jelent meg. Szintén 1950-ben jelentek meg további közlemények egymástól függetlenül a papír
elektroforézisről, 3 német nyelven és egy francia nyelven. Köver G. Turba módszerét használva már referens
tartományt határozott meg az elektroforézissel elválasztott szérum fehérjék számára.
Az elektroforézis első klinikai kémiai alkalmazása Durum nevéhez fűződik, aki papír (szűrő papír) szeparáló
közegben fehérjéket kísérletes és rutin vizsgálatokra alkalmazta. Ezt szinte azonos időben Németországban és
Franciaországban is ‟felfedezték‟. Durum későbbi összefoglaló munkája a papír elektroforézisról 1956-ban
jelent meg.
Papír elektroforézisre szolgáló hazai készülék (1952)
A készülék felső részében van a futtató kád, papírkifeszítő és a papír hordozón itt történik az elválasztás
mintegy 16 órán át szérum fehérjék esetén. A készülék alsó része a tápegység. Ilyen típusú készülékek az 1970es évek eljéig mükődtek a kórházi laboratóriumokban Magyarországon.
A papír elektroforézisnek azonban a következő főbb hátrányai vannak: hosszú az elválasztási idő, az egyes
frakciók nem választhatók el élesen (tailing), nem lehet (vagy csak nehezen) a papírt transzparenssé tenni a
denzitometriás értékeléshez. Ezek ihlették a felhasználókat, hogy új elválasztó közeg/médiumot keressenek.

8. Tudomány a garázsban, a műhelyben
Új és számunkra kissé nehezen értékelhető jelenségről lehet olvasni a NATURE 2010. október 7-i számában.
Amatőr hobbisok otthon molekuláris biológiai laboratóriumot alakítanak ki. Bár az utóbbi években az USA-ban
is recesszió van, de néhány száz vagy ezer dollár, amelyből egy molekuláris biológiai laboratóriumot fel lehet
szerelni nem jelent akadályt az átlag amerikai számára sem.
A „csináld magad biológiai” mozgalom pár évvel korábban elkezdődött, 2008-ban már összejövetelt szerveztek
és egy e-mail lista szerint több, mint 2000 tagjuk van.
A műszergyártók és forgalmazók nem ellenzik, hiszen semmilyen törvényi előírás (alkotmányos jog) nem tiltja
(a tudomány demokratizálódik) a molekuláris biológiai eszközök saját célra történő alkalmazását.
Az otthoni kísérletezésnek a fő aggálya, hogy patogén anyagok (pl. baktérium törzsek) állíthatók elő, amelyek
akár bosszú vagy terrorista célokra is felhasználhatók. Ilyen gyanú estén az FBI működésbe léphet. A gyógyszer
gyártók a vizsgálatok nagy költségeinek csökkentésének lehetőségét is feltételezik az otthon, minden kötöttség
nélkül sokkal olcsóbban elvégzett vizsgálatok révén.
Magyarországon hasonló jelenségről nincs adat a birtokomban, bár már nálunk is vannak sokan, akik ezt
megengedhetnék maguknak és be nem teljesült fiatalkori vágyaikat ilyen módon próbálnák kielégíteni.
Ha korábban betiltották volna az otthoni (garázs/műhely) ilyen irányú munkát, akkor minimum két nagy
alkotással lennénk szegényebbek.
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A Hewlet-Packard Company
A nagy, világméretű gazdasági válság idején a Stanford Egyetemen (Stanford University, CA, USA, 1935)
végzett két elektromérnök David Hewlet és Dave Packard, Packard Palo Alto-i (Stanford Egyetemmel
határos város) garázsában 538 dollár tőkével alapították meg a Hewlet-Packard (HP) céget 1939-ben. A cég
nevében az első helyen Hewlet neve szerepel, amit pénz feldobással döntöttek el. Az első termékük a preciziós
oszcillátor volt, amit sok elektronikai termék követett. A HP döntő szerepet játszott a komputertechnika
központjának (Silicon Valley, CA, USA) alapításában és a félvezetők gyártása révén benyomult a számítógép
iparba az 1960-as években. Említésre méltóak, és szinte mérföldkőnek tekinthetők következő
termékeik: minkomputer1966, PC 1968, kézi programozható kalkulátor 1972, tintasugaras és lézer nyomtatók,
scanner 1984, fotóoptikai termékek (fotóméter, fényképezőgépek) az 1980-1990-es évekből. 1999-ben a nem
komputerrel és képalkotással foglalkozó egységek (chip elektroforézis) Agilent néven (spin off) kiváltak a HPből. A cég központja Palo Alto és jelentős adományokkal járultak hozzá az alma materhez (Lucille Packard
Children Hospital) és a sporthoz (labdarúgás 1995-1998: Tottenham Hotspur, Anglia, jégkorong San Hose
Sharks, CA, és Formula 1 BMW Williams).
2009-ben a cég tiszta bevétele 115 billió USD (40 billió a szervíz ágazatból) volt, ami mintegy 21 billióval több,
mint a versenytárs IBM-é.
A Palo Alto-i garázst, amiben az vállalkozást indították 1987-ben Kalifornia Állam történelmi emlékhelynek
minősítette (California State historical landmark), és 1989-ben a médiák is kiemelten méltatták az 50 évvel
korábbi alapítást.
A microplate (US) vagy microtiter plate
Takátsy féle microtitrator
Hasonló, ha nem is ilyen nagyméretű technikai sikerrel mi is büszkélkedhettünk volna.
Dr. Takátsy Gyula (1914-1980) orvos, mikrobiológus, feltaláló egy gyors mikromódszer kifejlesztésén
gondolkodott. Házának műhelyében egy német gyártmányú fúrógéppel egy kézbe fogható, plexi lemezbe
lyukakat fúrt, hogy ebben játszódjon le a szerológiai reakció. A lyukak elhelyezkedése a microplate-ken ma is
az ő szisztémáját mutatják 8 x12 = 96. Ez 1951-ben történt és ezt az évet tekintik microplate születésének.
Ehhez a lemezhez további eszközként speciális pipettát (csöpögtető) és lángban sterilizálható kacsot (loop)
szerkesztett. A módszert Takátsy „mikrotitrátornak” nevezte és „MICROTIT TAKÁTSY” néven forgalmazták.
Hazánkban az 1960-es évek végén még én is alkalmaztam a CRP és AST titer meghatározására.
A microplate
A micro plate születésenek ideje tehát 1951., amikor Takátsy a lemezt megszerkesztette.
A microplate a későbbi években világméretű elterjedésre tett szert az ELISA reakciók révén.
1953: microplate tömeggyártása az USA-ban, 1967: Autotiter (Astech), 1974: microplate alkalmazása az
ELISA tesztekben (Center for Disease Control, London), 1976: ELISA leolvasó (Mulitiskan: Lab System),
1986: automatizált ELISA (Wallac), 2000-ben mintegy 125 millió microplate lemezt forgalmaztak. Napjainkban
az array technológia is alkalmazza.
Az ELISA gyártók és forgalmazók legalább annyira emlékeznek Takátsy-ra, mint a hazai szakemberek. Az
1950-es években Magyarország elszigetelése a világ egyik felétől nem tette lehetővé, hogy ez a nagyszerű
találmány magyarként induljon hódító útjára és az országnak profitáljon.
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1. A klinikai kémiai könyvek
Az 1800-as években még a külföldi, főként német nyelvű laboratóriumi vizsgálatokkal foglalkozó könyveket
fordították magyar/latin nyelvre. Plósz Pál 1876-ban magyarra fordította Hoppe-Seyler 1858-ban megjelent
könyvét (Élet és Kórvegyrtani Elemzés 4.kiadás).
Érdekes, hogy a 2000-es években viszont angol nyelvű szakkönyveket fordítanak magyarra.
Az 1900-as évek eljén azonban már olvashatók magyar szerzők magyar nyelvű klinikai és klinikai kémia
laboratóriumi szakkönyvei: Dr.Vas Bernát és Dr. Gara Géza 1894, Erdős József és Spiera
Mártha vegyészmérnökök könyvei. Ezek a könyvek azt mutatják, hogy a 20. század első évtizedeiben már
egyfajta munkamegosztás kialakult a klinikai kémiai laboratóriumokban dolgozó orvosok és vegyészmérnökök
között. Sajnos ez is az enyészetté lett és helyébe talán a diszkrimináció került.
Szakkönyvek laborosoknak és medikusoknak
Dr. Belák Sándor laboratóriumi vizsgálati és Dr. báró Korányi Sándor a medikusoknak laboratóriumi
gyakorlatok végzéséhez készített útmutatója.
Laboratóriumi asszisztenseknek 1954
A laboratóriumi munkában az orvos fontos segítője (asszisztensek) számára is készültek tankönyvek.
Laboratóriumi asszisztensek számára tankönyv 1954-ből.
A laboratóriumi asszisztensek számára készült 1954-es tankönyv tartalomjegyzékéből látható, hogy még kémiai
és számtani alapokat oktattak. A klinikai kémiai rész a vizelet, vérkép, Westegreen vizsgálatokat tárgyalta.
Ezeket a későbbiek, mint „kislabor” vizsgálatokként ismerik, amelyeket egyes intézményekben a klinikai
osztályokon végeztek.
A dr. Ormay László által szerkesztett „Orvosi laboratóriumi asszisztensek kézikönyve” már 2 kötetes
terjedelmes munka, amely 1972-ben jelent meg (4.kiadás) és a klinikai kémián kívül a mikrobiológia és a
szövettan laboratóriumi eljárásait is tárgyalja. A 2-illetve 3 éves laboratóriumi asszisztenseket hosszú éveken át
ezen tankönyv segítségével képezték.
„A BÁLINT”
1962-ben jelent meg Bálint P. Klinikai laboratóriumi diagnosztika című könyve, amely még ma is
alaptankönyvnek számít, és laboratóriumi szakemberek több generációja ebből tanult. A könyvből több kiadás
történt magyar és német nyelven. A könyv ára 228 Ft volt, ami egy dolgozó havi bérének mintegy harmada.
A Minisztérium által ajánlott módszerek 1964
1964-ben jelentette meg az Egészségügyi Minisztérium az „Ajánlott laboratóriumi módszerek" című kiadványát.
Erre azért volt szükség, hogy a laboratóriumok néhány, az Egészségügyi Tudományos Tanács klinikai
laboratóriumi szakbizottsága által ajánlott vizsgálati módszerekből alakítsák ki a sajátjukat. Ez a módszerek,
eredmények áttekinthetőségét javította volna és segítségül szolgált volna a tőkés importból beszerezhető
vegyszerek racionalizálásához.
Könyvek a laboratóriumi eredmények interpretálásához
1973
A laboratóriumi eredmények interpretálására a klinikusok felé a laboratóriumi szakma vezetői már az 1970-es
évek elején zsebkönyveket szerkesztettek a refrens (normál) tartománnyal és diagnosztikai vonatkozásokkal.
(Ebben az időben a laboratóriumi eredmények még a laboratórium közvetlenül a beteggel nem közölhette.)
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Goreczky-Soós könyve 1974
A következő könyvecske Goreczky László (laboratórium vezető) és Soós Józesef (a kórélettan professzor)
szerzők munkájának eredménye. Az első kiadás 1974-ben, a második 1976-ban, a harmadik kiadás 1981-ben,
míg a negyedik 1983-ban jelent meg. A második kiadásban már SI egységek használtak, de még megadták a
korábbi egységeket is, amelyek zárójelben még 4. kiadásban is szerepelnek.
Laboratóriumi Diagnosztika 1974
1974-ben a szerkesztő halála után jelent meg Sós József: Laboratóriumi diagnosztika című könyve, amely
szürke fedőlapja alapján rögzült sokak gondolataiban.
A”Laboratóriumi diagnosztika” kissé bővített és aktualizált változat a Klinikai laboratóriumi diagnosztiká
(Bálint P.)-hez képest és hasonlóan a klinikai kémiai, hematológiai és mikrobiológiai részeket tartalmaz,
módszertani bevezetésekkel, és vizsgálati eredmény értékelésekkel.
Dr. Szilágyi László: Módszergyűjtemény (MOM)
A napi rutin klinikai kémiai gyakorlatban nagyon jó és hasznos segítséget jelentett a Magyar Optikai Művek
(MOM) segítségével kiadott és Dr. Szilágyi László (laborvezető főorvos-vegyészmérnök) által szerkesztett
Módszergyűjtemény.
Klinikai kémiai módszertani gyűjtemény
Ezekben az években jelent meg az Orvostovábbképző Intézet (OTKI) és az Országos Laboratóriumi Intézet
(OLI) közös kiadványa (1979.) a klinikai kémiai módszerek gyűjteményével.
NW Tietz: A klinikai kémia alap tankönyve
A klinikai kémiai laboratóriumokban dolgozók angol nyelvű alapkönyve „Bibliája” a Norbert Tietz által
szerkesztett Fundamentals of Clinical Chemistry lett. Ennek az első kiadása 1970-ben jelent meg, amelyhez
Somogyi Mihály írta az előszót. A könyv harmadik kiadása 1976-ban, az ötödik 2001-ben (már Burtis CA,
Ashwood ER szerkesztésében), míg a hatodik kiadás 2008-ban került a szakemberek kezébe. Míg az első kiadás
a sok gyakorlati/tapasztalat leírásával inkább egy recept könyvhöz hasonlított, addig a későbbiek már a valódi
tudományos igényt szolgálták.
Tietz professzor az MLDT vendégeként szervezésemmel 1997-ben hazánkba látogatott és több előadást is tartott
(MLDT 47 Nagygyűlése: Szeged, DOTE: Klinikai Kémiai Intézet).
A klinikai kémiával foglalkozó könyvek között feltétlenül rangos helyet foglal el Jobst professzor könyve, aki
Magyarországon az első egyetemi Klinikai Kémiai Laboratóriumot/Intézetet megszervezte (1966) és vezette
hosszú éveken át 1992-ig.
Könyvek a klinikai kémia történetéről
Jobst K. A klinikai kémia kialakulása és Magyarországi története. Pécsi Tudományegyetem, Egészségügyi
Főiskolai Kar, Kaposvár 2003, Jobst K. Képek. PTE, AOK, Laboratóriumi Medicina Intézet, Molnár Nyomda és
Kiadó, Pécs 2010, pp 39,55. Jobst K. Kemodiagnosztika. Medicina, Budapest,1985. Büttner J. History of
clinical chemistry. ed. deGruyter, Berlin, 1983. Rosenfield L. Biographies and other Essays on the history of
clinical chemistry. ed. History Divison of AACC Inc, 1999.

2. Korai méréstechnika
Próbák
A klinikai kémiai vizsgálatok kezdetén próbákat alkalmaztak: megpróbálták kimutatni, hogy egy komponens a
kimutathatósági határ felett vagy alatta van. Főként fiziologiás körülmények között a mintában nem lévő, de
patologiás körülmények között megjelenő (nagyobb koncentrációjú) anyagok kimutatására /detektálására
alkalmazták. (Kvalitatív vizsgálat) Ilyen például a glükóz a vizeletben. A kimutatás után kvantitatíven meg kell
határozni a koncentrációt.
Kolorimetria vs fotometria/spektrofotometria
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Kolorimetria: fehér fény a megvílágító, színeket hasonlítunk össze, a színintenzitást kvantitatíven nem
értékeljük. Összehasonlító kolorimetria (színösszehasonlítás) vizuális úton.
Fotometria: Monokromatikus fényt (nem folytonos a spektrum színszürővel biztosítjuk) alkalmazunk.
Színintezitást mérünk (abszorbancia).
Spektrofotometria: Folytonos a fény spektrum (bármelyik hullámhosszúságú monokromatikus fényt
választhatjuk). Színintezitást mérünk (abszorbancia).
Duboscq-koloriméter (Dübos)
Két küvetta hely, egyik a mintának (mérendő) a másik a vaknak (ehhez hasonlítunk). Aluról jövő természetes
fény a megvilágító. Az alulról fehér fénnyel megvilágított két üveghengerből az egyik a mérendőt, míg a másik
annak ismert koncentrációjú oldatát tartalmazza. A rétegvastagságot az oldatba merülő prizma segítségével
változtathatjuk a színegyenlőségig.

8.1. ábra - eq_8_2_1.png

A rétegvastagság változása (lx) lesz arányos a mérendő koncentrációjával:

8.2. ábra - eq_8_2_2.png

Crecelius-Seifert féle glükóz mérő koloriméter (1928)
A glükóz a pikrinsavat 100 °C-on lúgos közegben pikraminsavvá redukálja. A pikraminsav vöröses-barna színű
folyadék, amit a küvettábatöltünk. Egy forgatható színskála segítségével a látómezőben színegyenlőséget
alakítunk ki. Színazonosság eléréséhez (minta/színskála) az elforgatás mértéke a glükóz koncentrációval lesz
arányos, amit a skálán olvashatunk le 40-400 mg/%-ban.
Pulfrich fotométer 1920
Általánoson használt neve Stufo.
A fény a színszűrő tárcsában lévő és általunk választott színszűrőn áthaladva ”monokrom” lesz, miután
áthaladt a küvettákban lévő mintán és vakon. Az ocularba a két fény két fél látómezőt foglal el. Méréskor a
mérendő oldaton áthaladó fény intenzitását növeljük a blende (rés) (F) tárcsa növelésével, amíg a két látótér
azonos intenzitású nem lesz. A blende változtatására használt tárcsa elfordulását a rajta lévő skála segítségével
leolvassuk. Ez az abszorbancia lesz arányos a mintában meghatározandó koncentrációval.
UVIFOT 1955
Hazai MOM (Magyar Optikai Művek) gyártmányú az UV tartományban is mérő fotométer az 1950-60-es
évekből. Az UV fény különböző floureszcens anyagokat gerjeszt és az általuk kibocsájtott monokrom UV fény
halad át a küvettán. Méréskor a minta rést változtatjuk, ezáltal növeljük a fényelembe jutó fény intenzitását. Az
egyenlőséget katódsugárcsővel (macskaszem) detektáljuk és rés elforgatása adja az abszorbanciát.
Polariméter
Polariméterrel történő mérést a laboartóriumi nyelv ”polározás”-nak nevezte. Félárnyékkészülék, amelyben egy
síkban polarizált fényt képezünk Nicol-prizma segítségével. A küvettában lévő minta (glükóz) a poláris fény
síkját elforgatja, és így a látótér az okulárban elhalványodik. A poláros fény síkját változtatva újra elérhető az
okulárban a legnagyobb fényintenzitás. Az elforgatás szöge a megfelelő optikai úthossz (küvetta) esetén a
vizelet glükóz koncentrációjával lesz arányos a leolvasás a nóniusz segítségével.
Sahli-féle hemoglobinométer (1909)
Két oldalon fix színű üveg, benne ”savhematin” kalibrátor. A középső pozícióba jön a tesztcső, ez 1-140-ig
terjedő skálával van ellátva. A tesztcsőbe 10-es jelig n/10 sósav oldatot mérünk. Vérvétel (Franke lándzsa,
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kiizzított varrótű, kis kés) 20 m l-t a vércseppből a tesztcsőben lévő n/10 sósavba belemossuk. Ezután n/10
sósavval vagy desztillált vízzel hígítjuk a hemolizátumot. Minden hígítás után a tesztcsövet a
hemoglobinométerbe helyezzük és megvizsgáljuk, hogy a csőben lévő és a két oldalon lévő színek azonosak-e.
Egészen a színazonosságig folytatjuk a hígítást. Színazonosság esetén leolvassuk a tesztcsőben lévő folyadék
magasságának megfelelő (E) skálarész %-ban adja meg a hemoglobint. A 100 % 14 g/l hemoglobinnak felel
meg. A mérés pontossága ±1 %, azaz 0,14 g/l.
Hemoglobint mérő koloriméter
Részei: küvetta, occular, Sahly féle pipetta (0,02 ml) szájba illeszthető szívó feltéttel, keverő üveg pálcika.
Hasonló a következő készülékhez.
Crecelius-Seifert féle glükóz meghatározáshoz koloriméter
Koloriméter, pipetta vér beméréshez, tartó doboz, occular, kalibráció (1967), tartóhely pipetta és szívó illesztő
számára 1967-ben még mindkét eszköz használatos volt sürgős és rutin glükóz mérésre.
Vizelet fajsúly/sűrűség mérő

8.3. ábra - kep.jpg

A vizeletbe (A) merülve az általa kiszorított folyadék térfogatával arányos felhajtó erő hat rá. Mivel a térfogata
állandó ezért a felhajtó erő a vizelet sűrűségével lesz arányos. Híg vizeletben (1003) lesüllyed, míg nagy
sűrűsség (1030) esetén kiemelkedik. Ennek mértéke a nyakon (B) lévő skáláról (C) olvasható le.

3. Korai számítástechnika
A laboratóriumi gyakorlatban mindig fontos volt a számolás. Ennek megkönnyítésére különböző eszközöket
alkalmaztak a laboratórium gyakorlatban.

8.4. ábra - 38.jpg
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Ezzel a számolóval lehet összeadni, de a hazai laboratóriumokban azért nem volt használatos. Bár néhány
országban pénztárgép helyett ma is alkalmazzák.
A logarléc
Az 1950-es és még a 60-as években is széleskörben alkalmazták. A számok szorzása logaritmusuk
összeadásával végezhető és ezt egy álló és egy mozgó skálával (a logarléc nyelve) lehet kivitelezni. Hasonlóan
oldható meg az osztás, hatványozás, és egyéb függvényekkel végezendő műveletek.
A számológépek
Nem igazi gépek. Az 1970 de inkább az 1980-as években jelentek meg hazánkban.
már statisztikai műveletek is végezhetők, memóriájuk és processzoruk révén.

Ezekkel

Az első komputerek
A Sincler Timex adat hordozója csatlakoztatható magnetofon mágenses szalaga. Nagyon kicsi volt a kapcitása,
de már lehetett programozni.
A Commodore 64
Commodore 64 már merev lemezes (floppy) egységgel is rendelkezett. Az első áttörés a számítástechnikában
ennek tulajdonítható. 1984-ben még csak néhány laboratórium büszkélkedhetett vele. Ugyanekkor az USA-ban
otthoni szórakoztató eszközként forgalmazták. Magyarországon nem került forgalomba, csak a bizományi
áruházakból volt beszerezhető a két rész több, mint 100 000 Ft volt (mintegy félévi fizetés). A számítástechnika
megszállottjai már labor programot dolgoztak ki a készülékre. A DOTE Klinikai Kémiai Intézet rutin
laboratóriumában a glükóz micro-plates (ELISA leolvasó) értékelésére még 1993-ban használatos volt.
A korai adathordozók
Nagy lemez: 500 kB (1985), kis lemez: 1,44 MB (1995), pendrive: 2 GB (2005)

4. Korai mértékegységek
Térfogat
Bor: Gönci akó: 136 l, Akó:56 l, icce: 0.8 l, meszely: 0.3 l, pint: 1.6 l Sör: angol pint 1.587 l, Tömény ital: US
gallon: 1,8 l, Magyar féldeci: 4 cl
Hosszúság
Centiméter láb/cipő nagyság megállapítására
centiméter skála
68
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

KÖNYVEK, ESZKÖZÖK,
MÓDSZEREK

láb/cipő nagyság:

20

30

40

Tömeg
Gyémánt: 1 karát=0,2 g
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