
 

  

 

   
 

Vastúlterhelés 1. 
 

A VASTÚLTERHELÉS KIALAKULÁSÁNAK OKAI, KEZELÉSI LEHETŐSÉGEK 

Vastúlterhelés az emberi szervezetben leggyakrabban olyan esetben 

alakulhat ki, amikor a páciensnek valamilyen vérképzési rendellenesség 

miatt ismételt vérátömlesztésekre van szüksége. Gyakori vérátömlesztést 

általában vérszegénység (anémiával) miatt alkalmaznak a kezelőorvosok. 

A vérszegénység azt jelenti, hogy a vérben lecsökken a vörösvértestek, 

azaz a hemoglobinok mennyisége. Ez azért okoz problémát, mert ezek a 

molekulák szállítják az oxigént a test minden részébe. Ha a normálisnál 

alacsonyabb a hemoglobin, akkor lecsökken a vér oxigénszállító 

képessége is. Ekkor oxigénhiányos állapot alakul ki, a szervezet normális 

működése felborul, amelynek jelei a sápadtság, fáradékonyság. 

Súlyosabb esetben az emberi szervezet munkavégző képessége is 

lecsökkenhet és nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. 

 Krónikus vérszegénység alakulhat ki például a csontvelő nem megfelelő 

működése kapcsán (mielodiszpláziás szindróma), mert a vörösvértestek 

képződése és fejlődése a csontvelőben történik. Előfordulhat sajnos az is, 

hogy bár van elegendő vörösvértest, de a hemoglobin molekulák 

rendellenesek. Ilyenkor a szervezet érzékeli ezt, és a hibás hemoglobinnal 

rendelkező vörösvértesteket védekezésül megsemmisíti. Ezt a 

betegséget hívják talasszémiának melynek ugyancsak vérszegénység 

lesz a következménye. 

A krónikus vérszegénység ugyan ritkán okoz életveszélyes állapotot, de 

jelentősen rontja a beteg életminőségét, ezért szükséges mielőbb 

felismerni és a megfelelő módon kezelni. Ha mielodiszplázis okozza, 

akkor ennek a mai napig a leghatékonyabb módja a vérátömlesztés 

(transzfúzió), melynek azonban kockázata is van. A gyógykezelés céljából 

adott vérátömlesztések során a vérrel többlet vas jut a szervezetbe, amit 

azonban képtelen az emberi szervezet eltávolítani és emiatt 

vastúlterhelés alakul ki. A vastöbblet mértéke a vérátömlesztés 

gyakoriságától függ. Minden egység vér 200-250 mg vasat tartalmaz, 

mely a vérátömlesztések során a szövetekben és szervekben 



 

  

 

   
 

felhalmozódik, és 50 egység vér beadását követően az úgynevezett 

toxikus szintet is elérheti. Ez veszélyes az emberi szervezetre, mert a vas 

oxidáns tulajdonsága károsítja a szöveteket, szerveket, ez akár a szív- és 

érrendszert, a májat, a hasnyálmirigyet, a tüdőt, az agyat, a lépet is 

érintheti, illetve ronthatja a belső elválasztású mirigyek és ízületek 

működését is. A jó hír, hogy a vastúlterhelés kezelhető, így ezek a 

szövődmények elkerülhetőek! A vasmegkötő kezeléseket kelát 

terápiának, vagy kelációnak nevezik. 

Az alkalmazott gyógyszerek a szervezetben található, élettanilag 

felesleges mennyiségű vassal úgynevezett kelátot képeznek, vagyis 

megkötik azt, ezzel segítik a vas eltávolítását a vizeleten/epén keresztül. 

Az első ilyen vasmegkötő gyógyszer a deferoxamin volt, aminek azonban 

a hátránya, hogy gyorsan átalakul egy hatástalan molekulává, ezért csak 

folyamatosan és csak infúzió formájában alkalmazható. Ez az 

alkalmazási mód (heti 5-7 alkalommal 8-12 órán át adagolva) a betegek 

számára nagyon megterhelő lehet. 

Forrás:  

Szalay Ferenc dr, Haemochromatosis – mint a vastúlterheléssel járó betegségek egyik 

formája, 2013. Semmelweis Egyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Budapest. 

https://repo.lib.semmelweis.hu/bitstream/handle/123456789/436/2365075.pdf?seq

uence=1, 2022.05.06 

 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és kezelési módszerek 

nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen konzultáljon orvosával! A 

betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa 

utasításait! 

https://repo.lib.semmelweis.hu/bitstream/handle/123456789/436/2365075.pdf?sequence=1,
https://repo.lib.semmelweis.hu/bitstream/handle/123456789/436/2365075.pdf?sequence=1,


 

 

Vastúlterhelés 2. 
 

Ellenőrző vizsgálatok, laborértékek 

Veseértékek vizsgálata 

• Szérum kreatinin: A kreatinin a májban képződik, de legnagyobb mennyiségben 

az izmokban található, ahol az izomsejtek energiaellátásában van jelentős 

szerepe. A vérben keringő kreatinint a vese választja ki és a vizelettel kiürül. A 

kreatinin mennyisége szérumból és vizeletből is meghatározható. A mért 

értékből következtetni lehet a veseműködés állapotára, ezért mérése kiemelten 

fontos vesekárosodás gyanúja esetén. Amikor a veseműködés lelassul vagy 

beszűkül, a kreatinin szint megemelkedik a vérben (szérumban) és lecsökken a 

vizeletben. 

 

• Kreatinin-clearance: Az angol clearance szó magyar jelentése „megtisztítás”. A 

kreatinin-clearance vizsgálat azt mutatja meg, hogy a vese hány ml vért tud 1 

perc alatt megtisztítani egy bizonyos anyagtól. Ennek köszönhetően mérésével 

értékelhető a vese szűrőképessége és hatékonysága. Segítségével 

felismerhetők a veseműködési zavarok és a vesék csökkent vérellátottsága. 

 

• Cisztatin C: Ez egy igen kicsi fehérje, ami a méretének köszönhetően szabadon 

és könnyen szűrődik át a veséken. További előnye, hogy a vér(plazma) szintjét 

nem befolyásolja az izomtömeg, a nem, vagy a táplálkozás. Mivel a 

szervezetben kizárólag a veseérgomolyagokon (ún. glomerulusokon) keresztül 

szűrődik át, ezért kitűnően alkalmas a veseműködés pontos meghatározására. 

Különösen előnyös kisebb vagy közepes mértékű vesekárosodások 

észlelésére. 

 

Májértékek vizsgálata 

• Szérum transzaminázok (SGOT, SGPT, GGT): Vizsgálatuk kimutatja a máj 

károsodását. Az értékeket általában együtt értékelik más enzimek szintjeivel 

(pl. alkalikus foszfatázzal) (ALP). 

 



 

 

• Bilirubin: A vörösvérsejtek szétesésekor kiszabaduló hemoglobinból keletkezik. 

Mérése májbetegségek, epeút elzáródás, vörösvérsejt rendellenességek 

szűrésére vagy követésére alkalmas. 

 

• Alkalikus foszfatáz: Ez egy enzim, amely több szervben megtalálható 

(jellemzően a májban és a csontban). Ezekben a szervekben zajló kóros 

elváltozások, folyamatok esetén az alkalikus foszfatáz (ALP) aktivitása megnő, 

vagyis ilyenkor emelkedett érték mérhető a vérben. Ha egy betegnek 

májrendellenességre utaló tünetei vannak, akkor vizsgálatát több más teszttel 

(pl. szérum transzaminázok, bilirubin) együtt kérik. 

Forrás: 

Szalay Ferenc dr, Haemochromatosis – mint a vastúlterheléssel járó betegségek egyik 

formája, 2013. Semmelweis Egyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Budapest. 

https://repo.lib.semmelweis.hu/bitstream/handle/123456789/436/2365075.pdf?seq

uence=1, 2022.05.06 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és kezelési módszerek 

nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen konzultáljon orvosával! A 

betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa 

utasításait! 
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