
 

 
 

Tisztelt Kollégák!    

    

A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport szervezésében lehetőség nyílik a krónikus pankreátitisz 

diagnózisú betegek DÍJMENTES SZÉKLET ELASZTÁZ mérésére.    

    

A mérés elvégzésének feltételei:    

- krónikus pankreátitiszre utaló képalkotó eltérés és    

- kitöltött széklet elasztáz vizsgálatkérő lap és    

- a Pankreász Regiszterbe hiánytalanul feltöltött krónikus pankreátitisz eset     

  (akár korábban már feltöltött adat) és    

- kutatási célból genetikára vérvétel, ha korábban még nem volt.    

    

A székletminta gyűjtése, tárolása:    

- a székletmintát gyűjtés után 24 órán belül -20C-on fagyasztva    szükséges tárolni (A gyűjtés és a 

fagyasztás között +4C-on tárolható)    

- a minta meglétéről értesítést kérünk a hpsg.info@gmail.com e-mail címre    

- a vérmintával együtt történő Szegedre szállításról a HPSG gondoskodik.    

    

Fontos!    

A mérés célja, hogy a képalkotó vizsgálat során felmerült krónikus pankreátitisz diagnózisához 

funkcionális vizsgálattal megállapítsuk az exocrin pankreász elégtelenség mértékét.     

Szűrő jellegű mérést egyenlőre nem végzünk!    

    

Azon betegektől, akik korábban bekerültek a Pankreász Regiszterbe és vérmintájuk szerepel a 

biobankban, NEM szükséges újra vérmintát venni, ebben az esetben csak székletminta szükséges.    

 

Kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésre.    

    

Üdvözlettel:    

 

 

 
     
 

       

 

 

    

  

Prof. Dr. Hegyi Péter elnök 

Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport 

intézetvezető 

PTE Transzlációs Medicina Intézet 7624 

Pécs, Szigeti út 12. II. em. 
FAX:+3672536247, TEL:+3672536246   MOBILE: +36703751031 
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Széklet elasztáz teszt - Vizsgálatkérő lap    

Név:          …………………………………………………………………………………    

TAJ szám:        …………………………………………………………………………………    

Születési idő:     …………………………………………………………………………………    

Lakcím:        …………………………………………………………………………………    

Telefonszám:     …………………………………………………………………………………    

e-mail cím:       …………………………………………………………………………………    

Dátum:        …………………………………………………………………………………    

A krónikus pankreátitiszt leíró képalkotó típusa: ………………………………………….............    

A krónikus pankreátitiszt leíró képalkotó dátuma: …………………………………………………    

Lelet (pancreas):    …………………………………………………………………………………    

            …………………………………………………………………………………    

            

    

…………………………………………………………………………………    

Kezelőorvos:     …………………………………………………………………………………    

Elérhetőség:     …………………………………………………………………………………    

Regiszterkód:     …………………………………………………………………………………    
Aláírás:        …………………………………………………………………………………    

    

Tájékoztató 
Ez a teszt a székletmintában található, hasnyálmirigy által termelt elasztáz 1 enzim 

mennyiségét méri és elégtelen emésztőenzim termeléssel járó hasnyálmirigy betegségek 

diagnosztizálására használható. Az emberi pancreas elastase 1 enzim a beleken változatlan 
formában halad keresztül, így a székletből a mennyisége pontosan meghatározható. A 

székletben mérhető koncentráció hűen tükrözi a hasnyálmirigy emésztőnedv termelő 
funkcióját.    
    

Ha a teszt csökkent enzim mennyiséget mutat, exocrin pancreas insufficiencia lehetőségére 

hívja fel a figyelmet.     

A teszt eredményét nem befolyásolja az elfogyasztott táplálék,  ezért a székletminta vétele előtt 

nincs szükség diétára.    

A teszt fájdalommentes, elvégzéséhez egy speciális tartályba helyezett székletmintára van 
szükség.     

A minta kezelése, tárolása 
Kerülendő hogy a székletminta vízzel, vizelettel vagy toalett papírral érintkezzen.  A 
székletmintát gyűjtés után 24 órán belül -20C-on fagyasztva kell tárolni (A gyűjtés és a 

fagyasztás között +4C-on, normál hűtőben tárolható). A minta hűtött szállításáról a HPSG 

gondoskodik.     


