
 

II./2.3.: Daganatos betegségek laboratóriumi kórisméje
Müller Veronika, Losonczy György, Moldvay Judit

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a laboratóriumi vizsgálati
lehetőségeket, felelevenítse a belgyógyászatban és élettanban megtanultakat.
A fejezet elsajátítását követően képes lesz a hallgató arra, hogy megfelelően
értékelje és a kézhez kapott eredményeket.

Bevezetés
Az orvosi laboratóriumi vizsgálatok a betegséget kiváltó és a betegség által okozott
biokémiai (fehérje, szénhidrát, zsír, ionok, nucleinsavak stb.), celluláris (pl. vérsejtek)
és mikrobiológiai eltérések fennállását, vagy hiányát mutatják ki.

Az orvosi laboratóriumi vizsgálatok kvantitatív, esetenként kvalitatív módon jelzik a
betegséget és annak alakulását.

Leggyakrabban a különféle testnedvek összetételét vizsgáljuk, illetve sor kerülhet a
daganatszövet további analízisére is.

Kulcsszavak: laboratóriumi diagnosztika, daganatos betegségek, tumormarkerek,
vérkép, haemostasis, klinikai kémia
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A.) A laboratóriumi vizsgálat szakaszai

Mikor van a
vérvétel optimális
időpontja?

A laboratóriumi vizsgálat 3 szakasza a preanalitika, analitika és postanalitika. A hibás
laboratóriumi eredmények döntő többségében (~90%) preanalitikai hiba van! Ez a
szakasz a vizsgálat indikációjának felállításától a minta műszeres analíziséig tart. A
beteg előkészítése nagyon fontos, mert számos analitikai értékét befolyásolja a napszak,
a mintavételt megelőző időszakban (24 óra) végzett fizikai aktivitás, étkezés,
alkoholfogyasztás, gyógyszerszedés, dohányzás és mintavétel alatti testhelyzet. A
mintavétel (vér, vizelet) lehetőleg reggel, kb. 1 órával az ébredés után történjen,
optimálisan 12 órás éhezést követően. A meghatározandó analit szerint kell a mintavételi
csövet megválasztani (anticoaguláns, konzerválószerek). Fontos a minta megfelelő
körülmények közötti és gyors laboratóriumba történő szállítása.

Daganatos megbetegedésekben a laboratóriumi diagnosztika részben daganat specifikus
vizsgálatokat, részben a daganatra utaló nem specifikus eltéréseket, illetve



paraneoplasztikus, vagy a kezelések kapcsán jelentkező kóros értékeket jelenti.

Az alábbi két ábrán összegeztük szenzitivitás és specificitás definícióját (1. ábra) és
meghatározásra került, hogy mit jelent egy teszt prediktív értéke (2. ábra).

1. ábra 2. ábra

B.) Haematológiai vizsgálatok
A haematológiai vizsgálat részeként az automaták a fehérvérsejtek, vörösvértestek és
thrombocyták számát és nagyságát (MCV és MPV), a hemoglobin (Hb) tartalmat,
vörösvértestekre számított Hb koncentrációt (MCHC), a heamatokrit értéket (Ht),
valamint az egyes fehérvérsejt-populációk arányát határozzák meg. A legjellemzőbb
haematológiai eltéréseket a következő ábrák táblázatai összegzik.

A 3-4. ábra a fehérvérsejt eltéréseket ismerteti.

3. ábra 4. ábra

Az 5-6. ábrán a vörösvértestek és a thrombocyta eltérések kerülnek bemutatásra.

5. ábra 6. ábra

Amennyiben haematológiai betegség gyanúja áll fenn, úgy a perifériás vér áramlási
cytometriás vizsgálata, és/vagy a csontvelő biopszia is szükséges. A leukaemiák mellett
a lymphomák esetében várható a perifériás vér, illetve csontvelő vizsgálatától a
diagnózis felállítása.



C.) Haemostasis

Heparin kezelés
esetén mely
paraméter kerül
monitorozásra?

Haemostasis eltérései sokszor észlelhetők daganatos betegségekben. Multiplex, vagy
migráló vénás thrombosisok és embolizációk gyakori kísérői a daganatos kórképeknek,
az összes daganatos beteg 10-15%-a érintett. A postoperatív időszak, a kiterjedt és
metasztatikus daganatok, idős kor, társbetegségek, kemo-radioterápia, valamint az
immobilitás a fő rizikófaktorok. Thromboemboliás kórkép gyanújakor a D-dimer jó
negatív prediktív értékkel bír, emelkedett érték számos kórállapotban észlelhető. A
terápiásan vagy profilaktikusan alkalmazott antikoaguláns kezelés monitorizálása
kumarin származékok esetén a prothrombin idő meghatározásával, heparin kezelés
esetén az aktivált parciális thromboplasztin idő mérésével történik. Nem megfelelő
alvadási faktor szint (pl. májáttétek esetén csökkent termelés), illetve thrombocytopenia
vagy a thrombocyta-funkció zavara esetén várható vérzékenység.

D.) Plazma- és vizeletprotein eltérések
Plazma- és vizeletprotein eltérések esetén elektroforézis végzendő. Számos benignus
kórforma esetén látható eltérés az elektroforézisben, mégis monoclonális gammopathia
esetén a kép jellegzetes. A diagnózis felállításához csontvelő biopszia szükséges, a
legtöbb esetben a csontvelői minta áramlási cytometria vizsgálatával kiegészítve. A
myeloma multiplexes esetek mintegy kétharmadában a szérumban és vizeletben κ és λ
könnyűlánc mutatható ki, melyet ilyen esetekben rendszeresen érdemes meghatározni. A
β2 microglobulin koncentráció nagysága gyakran tükrözi a daganat nagyságát.

E.) Vörösvérsejt-süllyedés
Vörösvérsejt-süllyedést vörösvérsejtek felszínén található töltés és ezzel párhuzamosan a
sejtek közötti taszító erőt a plazma fehérje-összetétele befolyásolja. Akut és krónikus
gyulladás során a globulinok felszaporodása mintegy összekapcsolja a vörösvérsejteket,
és ezzel szedimentációjukat meggyorsítják. Változatlan fehérje-összetétel mellett a
süllyedést gyorsítja az anaemia és lassítja a polycytaemia. Daganatos kórképekben
általában gyorsult süllyedést lehet kimutatni.

F.) Klinikai kémiai vizsgálatok
A klinikai kémiai vizsgálatok a napi orvosi munka részét képezik. Jelen rövid
összefoglaló kereteit jelentősen meghaladja az egyes paraméterek hátterében álló
kórformák részletes felsorolása. Az onkológiai megbetegedésekre legjellegzetesebb
eltéréseket emeljük ki.

F./a. Ioneltérések

Szérum calcium (Ca++) eltérések közül hypercalcaemia leggyakrabban daganatos
betegség mellett észlelhető, melynek oka a fokozott csontresorptio csontáttétek esetén.
Hátterében csak ritkán áll ectopiás parathormon termelődés, azonban a daganatok sok
esetben termelnek parathormon szerű anyagokat, melyek szintén fokozzák a csontok
bontását. Egyes daganatokban D vitamin metabolit termelés is megfigyelhető, illetve
túlzott vitamin bevitel mellett A és D vitamin intoxikációban is észlelhető magasabb
Ca++ érték. Hypocalcaemia rendkívül ritka paraneoplasias jelenség. A csontmetastasisra
adott bisphosphonate kezelés, hypomagnesaemia (mely cisplatin kezelés mellett
gyakori), csökkent albumin szint, hyperphosphataemia és vesebetegség mellett alakulhat
még ki hypocalcaemia.

A szérum phosphate (P) emelkedése (>1.30 mmol/l) ritkán észlelhető, általában
leukaemiák és lymphomák kezelése során széteső sejtekből szabadul fel. Ca++-mal
kapcsolódva a vesében kicsapódik, illetve csökkenti az ionizált Ca szintjét, és végül ez
okoz tüneteket. Hypophosphataemia (<1 mmol/l) gyorsan növő daganatokban
észlelhető, súlyos P szint csökkenés (<0.33 mmol/l) haemolysishez és
rhabdomyolysishez vezet. A legtöbb daganat esetében malnutrícióhoz, cachexiához



társultan jelentkezik.

Nézzen utána,
mely gyógyszerek
okozhatnak
leggyakrabban
hyponatraemiát!

A szérum nátrium (Na+) eltérései közül a hypernatraemiát szinte minden esetben
vízvesztés okozza. Hypotoniás folyadékvesztéssel jár az izzadás, hyperventilláció, láz,
hányás, nasogastrikus leszívás. A szérum Na+ >160 mmol/L fölé történő emelkedését
jelentősen csökkent folyadékbevitel, diabetes insipidus, vagy osmotikus diuresis okozza.
Antiduretikus hormon csökkent termelését okozhatják a hypophysis/hypothalamus
daganatai, illetve tüdő- és mellrák esetén észlelhető gyakrabban hypothalamus
metasztázis. Hyponatramia általában inadekvát ADH szekréciós syndromában (SIADH)
észlehető a vízretenció miatt. A leggyakrabban tüdőrákban és mesotheliomában
észlehető. Számos, az onkológiai gyakorlatban adott gyógyszer okoz még
hyponatraemiát: diuretikumok, vincristin, vinblastin, cyclophosphamid, cisplatin,
esetenként egyes antidepresszánsok. Sóvesztés észlelhető diuretikus kezelés, chronicus
veseelégtelenség, glucocorticoid és mineralocorticoid hiány esetén.

Szérum kálium (K+) eltérései közül a hyperkalaemia daganatos betegségekben
általában masszív sejtszétesés következménye. Bár sok daganat esetén igazolható a
mellékvese érintettsége, mellékvesekéreg elégtelenség mégis nagyon ritka. Minden
esetben fontos a veseelégtelenség kizárása, illetve a konkomitáló gyógyszeres kezelés
áttekintése (K+ spóroló diuretikumok, angiotenzin konverzáló enzim gátlók, angiotenzin
receptor blokkolók). A hyperkalaemia egyik leggyakoribb oka a nem megfelelő
mintavétel, mikor a vérvétel során haemolízis alakul ki. Ezért minden olyan esetben,
amikor a magas K+ szint a klinikai képnek nem felel meg, a mérés feltétlenül
ismétlendő! Hypokalaemia daganatok esetén ektopiás adrenocorticotrop hormontermelés
és következményes Cushing syndromában észlelhetők. Elkülönítendő a daganatos
betegekben gyakran észlelt metabolikus alkalózissal kísért kórállapotoktól (hányás,
krónikus laxatívum alkalmazás), valamint szintén csökkent K+ szint észlelhető
chronicus diarrhoe, Zollinger-Ellison syndroma, K+ vesztő diretikumok, cisplatin,
corticosteroid kezelés kapcsán.

F./b. Kémiai elérések

Vércukor koncentráció referenciatartománya attól függ, hogy teljes vérben vagy
szérumban/plazmában határozzuk meg. Teljes vér használata esetében a
vörösvérsejtekben zajló glycolysis miatt idővel csökken a szérumban a glukóz, ezért
ilyen esetben erre a célra szolgáló mintavételi cső használata javasolt.. A vércukor és a
vizeletcukor koncentráció kielégítő pontossággal meghatározható tesztcsíkos módszerrel
is. A vércukor vizsgálat mindig éhgyomor mellett kell, hogy történjen (kivéve
cukorterhelés). Legfontosabb indikációi a diabetes mellitus diagnózisa és követése,
valamint a szénhidrát anyagcsere megítélése (pl. corticosteroid terápia mellett). A
diabetes kezelés monitorizálásában a glycohemoglobin (Hemoglobin A1c) és a glycált
szérumfehérjék (fruktózamin) használatosak. Daganatos kórképekben az
inzulintermelés fokozódása, illetve a daganattal, vagy a kezeléssel összefüggésben
jelentkező jelentősen csökkent táplálékfelvétel miatt csökkenhet a vércukorszint.

Szérum össz-bilirubin és direkt bilirubin koncentráció elsődlegesen májbetegségek,
haemolízis esetén emelkedik.

Szérum alkalikus foszfatáz (ALP), szérum aszpartát transzamináz (AST), régebbi
nevén glutaminsav oxálecetsav transzamináz (GOT), szérum alanin aminotranszferáz
(ALT), régebbi nevén glutaminsav piroszőlősav transzamináz (GPT), szérum laktát
dehydrogenáz (LDH), szerum gamma-glutamilsav transzamináz (GGT) sok benignus
betegségben változnak. Onkológiai szempontból elsődlegesen a májat érintő primer és
szekunder kórképek esetén emelkedik értékük, de számos, a kezelésben alkalmazott
gyógyszer is befolyásolja szintjüket.

Milyen
kórállapotokban
jellemző tünet a

Szérum összfehérje, szérum albumin, valamint amiláz, cholesterin és triglicerid
meghatározás sok esetben a belgyógyászai kivizsgálás részét képezi. Súlyos fertőzésben,
szeptikus állapotban a szérum összfehérje koncentrációja gyorsan csökken (akár 50 %
alá) és részben felelős a testszerte kialakuló ödémáért.

Szérum karbamid (urea) koncentráció és szérum kreatinin koncentráció meghatározása
a veseműködés megítéléséhez fontos. A legtöbb gyógyszer beszűkült veseműködés
esetén dóziskorrekciót igényel, melyhez a glomerularis filtráció (GFR) ismerete



testszerte
kialakuló ödéma?

szükséges. Pontos meghatározása a kreatinin clearance-szel történik. (7. ábra)

7. ábra

Mi a jelentősége a
GFR
meghatározásnak?

Cachexiában, az izomtömeg, valamint az inaktivitás miatt az izommunka csökkenése
esetén alacsony a szérum kreatinin értéke, így önmagában nem mutatja a vese
működését. Nephrotoxicus gyógyszerek alkalmazásához ilyen esetben sem nélkülözhető
a GFR meghatározása. Számos daganat kezelésében a platina készítmények alkotják a
bázisterápiát, melynek egyik legfőbb mellékhatása a nephrotoxicitás. Cisplatin kezelés
előtt megfelelő só- és folyadékbevitel, utána a vesefunkció szoros nyomonkövetése
szükséges. Az onkológiai gyakorlatban a másik jelentős tényező a CT vizsgálat során
beadott röntgen-kontrasztanyagok alkalmazása mellett esetenként kialakuló
nephropathia, mely megfelelő hydralás és a metformin tartalmú gyógyszerek elhagyása
mellett a legtöbb esetben elkerülhető.

Az akut myocardialis infarctus diagnosztikájában a szérum (vagy vér) szívspecifikus
troponin-T, valamint szérum kreatin foszfokináz (CK) aktivitás alkalmazott.
Troponin-T meghatározásra forgalomban vannak tesztcsíkos rendszerű, ágy mellett
használható automaták is. Értéke órákkal az infarctus után megemelkedik, a vizsgálat
szenzitivitása és specificitása egyaránt magas.

A szérum húgysav meghatározása jelentős sejtszéteséssel járó kórképekben fontos. Ezek
között a főleg haematológiai rosszindulatú kórképekben észlelhető tumor lysis syndroma
a legfontosabb a következményesen létrejövő nephropathia miatt.

Miért alkalmas a
CRP
monitorozásra?

C-reaktív protein (CRP) akut fázis fehérje, melyet a máj szintetizál. Jó indikátora az
akut és krónikus gyulladásoknak, az autoimmun és immunkomplex betegségeknek,
valamint a szöveti nekrózisnak és malignus tumoroknak. Legpotensebb stimulátora a
bakteriális endotoxin, a legmagasabb értékek Gram-negatív bakteriális infekciókban
észlelhetők. Gram-pozitív fertőzések és parazita infekciók esetén szintje általában nem
haladja meg az 50-100 mg/l-t. Gyors felezési ideje miatt kiváló a terápia
nyomonkövetésére, akár 12-24 óránként is ismételhető a vizsgálat. Daganatos
betegségek mellett észlelhető infekciókban is jól használható.

Procalcitonin (PCT) súlyos bakteriális infekciók, gomba és parazita fertőzések,
valamint szepszis (SIRS), súlyos többszervi károsodás (MOF) esetén emelkedik.
Vírusfertőzésekben és autoimmun betegségekben szintje nem emelkedik, ezért a
CRP-vel együtt jelentősége van az elkülönítő kórismében is.

G.) Vizeletvizsgálat
Vizeletvizsgálat során a fajsúly, pH, fehérje, cukor, ketonok, bilirubin, urobilinogén,
nitrit, valamint a mintában jelenlevő vér (hemoglobin) kimutatása történik. A
vizeletüledék mikroszkópos vizsgálata során igazolhatók a különböző sejtes elemek.
Haematuria esetén kell a vizeletelvezető rendszer malignomáira is gondolni. 24 órás
gyűjtött vizelet szükséges a napi fehérje, cukor, Na+, K+, Ca++ és kreatinin clearance
(GFR) meghatározásához.

H.) Tumormarkerek
A tumormarkerek a daganatsejtek által termelt, vagy a daganat által ép sejtekben
indukáltan termelődő molekulák. A vérben, vagy egyéb testfolyadékban kimutatható



tumormarkerek utalhatnak a daganat jelenlétére, valamint a betegség lefolyására. A
tumormarkereket onkofetalis (pl. CEA, AFP), szénhidrát epitóppal rendelkező (pl. CA
19-9, CA 125, CA 15-3), differenciációs és proliferációs antigének (pl. NSE, PSA),
ektópiás képzésű hormonok (pl. ACTH, serotonin), valamint ektópiásan képződő
fehérjék (pl. Bence-Jones fehérje) alkotják.

A 8. és 9. ábra összefoglalja a klinikumban használt legfontosabb tumormarkereket,
azok indikációit és jellegzetességeit.

8. ábra 9. ábra

A 10. ábrán a prosztata specifikus antigénre vonatkozó ismereteket foglaltuk össze.

10. ábra

A vizsgálat indikációi között szerepel a betegség felfedezése rizikócsoportokban, a
daganatra jellemző marker segíthet a diagnózis felállításában, valamint kiválóan
alkalmazható a későbbi nyomonkövetésre, a terápia effektivitásának monitorizálására. A
tumormarkerek jellemzőit a diasor táblázatai összegzik

Bizonyos esetekben szükség lehet autoantitestek kimutatására. Genetikai vizsgálat
válhat szükségessé családi halmozódást mutató, vagy ismerten jellegzetes mutációt
mutató daganatok esetében.

A 11. ábra összefoglalja az onkológiai laboratoriumi diagnosztika jellegzetességeit.

11. ábra

I.) Összefoglalás


