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A vaspótlás 
lehetőségei vény 
nélküli készítmények 
alkalmazásával
A vashiányos vérszegénység egy gyakran előforduló állapot, 
mely minden életkorban jelen van. Éppen úgy előfordul cse-
csemőkorban, gyermekkorban és fi atal felnőtteknél, mint 
várandósság és szoptatás alatt, valamint időskorban. Inkább 
érint nőket, mint férfi akat, melynek elsődleges oka a fogam-
zóképes korú nők menstruációs vérvesztése. Míg csecsemő 
és gyermekkorban inkább a kínálat hiánya vagy a csökkent 
felszívódás a gyakori oka a vashiánynak, felnőttkorban több-
nyire a vérvesztés vezet hiányállapothoz. Manifeszt vashiány 
terápiája mindig vényre kapható készítményekkel történik, 
míg a megelőzésben fontos szerep jut a vény nélkül alkalmaz-
ható patikaszereknek és táplálékkiegészítőknek.

A vashiány kialakulásának 
életkori sajátosságai, tünettana
A várandósság alatt jelentkező vashiány fi ziológiás oka 

a vértérfogat növekedése és a következményes dilúció, 

mely elsősorban a  terhesség első harmadának a  végén 

kezdődik és gyakran pár hét alatt spontán rendező-

dik. Amennyiben kifejezett fáradékonyság, szédülés, 

légszomj, étvágytalanság jelentkezik és a  vashiányos 

anémia mértéke laboratóriumilag jelentős, átmenetileg 

vaspótlás válik szükségessé. Az anyatejjel táplált csecse-

mőknél a 6. hónap körül szokott jelentkezni a vashiány, 

elsődlegesen az anyai raktárak kimerülése miatt, mely 

azután a  hozzátáplálás megkezdésével szintén több-

nyire magától rendeződik. Természetesen itt is a ma-

nifeszt tünetek (kifejezett aluszékonyság, nyűgösség, 

fejlődésben/gyarapodásban elmaradás) megjelenésekor 

alapos kivizsgálás és szükség szerint vaspótlás szüksé-

ges. A mai modern csecsemőtápszerek a  javallati ide-

jüktől függően eltérő mennyiségű vasat tartalmaznak: 

míg az első 6 hónapra vonatkozóan kevesebbet, a má-

sodik 6 hónapban már emelt mennyiségben, igazodva 

ezzel a csecsemő megnövekedett igényeihez.

A gyermek- és felnőttkori vashiányok oka lehet táp-

lálkozási és felszívódási zavar is, mely utóbbi a glutén-

szenzitív enteropátiához társulhat. A  lisztérzékenység 

okozta bélboholy atrófi a komplex tápanyag felszívódási 

zavart okoz, melyre gyakran éppen a terápia-rezisztens 

vashiány mutat rá. Serdülőkortól a leggyakoribb a fent 

is említett menstruációs vérvesztés (polimenorrhea, 

hipermenorrhea), ismétlődő orrvérzések, a  gasztroin-

tesztinális traktusból eredő vérzések (fekély, krónikus 

gyulladás, daganatok), valamint gyermek és felnőttko-

rú betegekben a műtétek kapcsán fellépő vérvesztés. 

A vashiányos vérszegénység általános tünetei a  fej-

fájás, koncentráció csökkenés, légszomj, bőrszárazság, 

töredező körmök – és természetesen a laboratóriumban 

igazolható megváltozott vérkép. Ennek összetevői az 

alacsony szérum vas, a progressziótól függően megvál-

tozott transzferrin és transzferrin szaturáció, alacsony 

hemoglobin szint, kisebb/eltérő méretű vörösvértestek, 

alacsony retikulocita szám. A ferritin szint jelzi a vas-

raktárak állapotát, vashiányban jellemzően alacsony, 

ugyanakkor akut gyulladásban emelkedik a  szintje, 

megítélése fokozott fi gyelemmel kell történjen.

A vashiány kezelési lehetőségei, 
a vas felszívódási jellemzői
Mindig az orális vaspótlás az első választandó. A vasat 

Fe2+ (ferro-, Fe(II)) vagy Fe3+ (ferri-, Fe(III)) vegyületek 

formájában tartalmazzák a  különböző készítmények. 

Az oxidációs állapottól és a só vagy komplex jellegétől 

függően igen eltérő lehet az egyes készítmények tolerál-

hatósága és mellékhatás profi lja. Irodalmi adatok szerint 

azonban a biohasznosítás és a hatékonyság nem függ at-

tól, hogy a  ferro- vagy a  ferri-vegyületet alkalmazzák 

hosszabb távon. Ismert, hogy a ferro-vegyületek felszí-

vódása gyorsabb, részben passzív diff úzió által történik, 

és a  szérum szabad vas szintjét jelentősen megemelik. 

Ezzel egyidőben a transzferrinhez kötött, így hosszabb 

távon raktározódó vas mennyisége mérsékelten emelke-

dik. A  ferri-vegyületek esetében általánosságban nem 

tapasztalható passzív diff úzió. A vas(III)-hidroxi-poli-

maltóz komplexre olyan kontrollált felszívódás jellemző, 

mely mellett minimális a szabad vas szint emelkedése, 

de jelentősen nő a transzferrin szaturáció, ezzel a hosz-

szú távú vasraktározás kedvezőbben alakul. További 

különbség, hogy a ferro-vegyületek felszívódását az ét-

kezés lassítja, míg a ferri-vegyületeknél ez éppen ellen-

kezően alakul: célszerű őket étkezés közben bevenni.

Nem gyógyszeres terápiák
Első lépésben mindenképp érdemes a  bevitelt termé-

szetes úton, az elfogyasztott táplálék segítségével fokoz-

ni. A vörös húsok (sertés, marha), belsőségek (pl. máj), 

egyes halak (vörös tonhal, lazac) és tenger gyümölcsei, 

és a  tojás tartalmaznak nagyobb mennyiségben vasat. 

Az állati eredetű táplálékokban a hemoglobin formájá-

ban jelen lévő vas (hem-vas) jobban szívódik fel és hasz-

nosul a  szervezetben, mint a növényi eredetű. A  zöld-
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ségek, gyümölcsök vastartalma jelentősen alacsonyabb, 

de semmiképpen nem elhanyagolható! Vashiány esetén 

javasolt a  cékla, hüvelyesek (lencse, bab), szójabab ter-

mékek (tofu), olajos magvak és mák, spenót, brokkoli, 

gomba, gabonafélék (zab, quinoa és amaránt) fokozott 

fogyasztása. Gyümölcsök közül a  fekete áfonya és az 

aszalt szilva és barack tekinthetők jelentősebb vasforrás-

nak. A normál napi szükséglet gyermekkorban 6–10 mg, 

felnőttkorban 10–15 mg.

Étrend kiegészítők és vény nélküli szerek 
a vashiány kezelésére
Étrend kiegészítőként javasolható a  vasat (szervesen 

kötött vas(II)-glükonát), bio mézet és gyümölcskivo-

natokat tartalmazó Dr Steinberger Kinderglück vassal 

(gyermekeknek) és a Dr Steinberger PLUS Eisenblut fel-

nőtteknek, valamint a Béres Csepp Extra (10 kg testsúly 

felett adható). 

A gyógyszertári forgalomban számos, vény nélkül 

kapható vaspótló készítmény érhető el, ezek alacsonyabb 

dózisban (kb. 10–20 mg) tartalmaznak vasat. Fontos 

tudni, hogy ezek a  vashiány megelőzésére alkalmasak, 

melyet érdemes megfontolni alacsony bevitel vagy foko-

zott igény esetében. A megelőző jelleggel folytatott vas-

terápia indokolt vegetáriánus étrend esetén, nehezen (pl. 

fogvesztés miatt) és egyoldalúan táplálkozó időskorúak 

számára, kifejezett étvágytalansággal vagy alultáplált-

sággal járó pszichés megbetegedések esetében, fi atal nők 

erős menzesze estében, szoptatás idején, rendszeresen 

sportolók erős fi zikai megterhelése mellett. A gyógyszer-

formák itt is változatosak: fi lmtabletták, rágótabletták, 

kapszulák, szirupok vagy cseppek egyaránt használha-

tók. Javasolható a  vasat (vas(II)-fumarát) és gyógynö-

vény-kivonatot, vitaminokat tartalmazó szirup (Floradix 

Krauterblut-S), illetve egyéb vastartalmú szirupok (Ferro 

Kid, Robokid, Iron Vital F, Feroglobin B12, Huminiqum, 

Humet R, dr. Milesz) vagy China vasbor (vas-ammóni-

um-citrát és keserűanyagok, mangán) fogyasztása. Szin-

tén összetett készítmény a  Béres Vas Vital (C-vitamin, 

B12-vitamin, cink és réz), Vas+C-vitamin pezsgőtablet-

ta, Ferro komplex kapszula (szerves vas, réz, C-vitamin, 

natúr vastartalmú gomba és gyógynövények), Jutavit Vas 

Komplex Forte (C-vitamin, B12-vitamin, cink és folsav), 

Ferrovit kapszula (B6, B12-vitamin, folsav, cink és réz), 

Ferrocomp forte és mite (pektinhez kötött vas, cink, réz, 

mangán, kobalt és folsav), Multivitamin cink és vas. 

Diagnosztizált vashiány esetében 100–110 mg vas 

napi bevitele szükséges, akár hónapokon keresztül, 

amíg a szöveti vasraktárak is feltöltődnek. E célra vény-

köteles készítményeket kell alkalmazni. Vény nélkül 

kapható a  Maltofer rágótabletta, mely 100 mg vas(III)

hidroxid-polimaltóz komplexet tartalmaz.

Mire kell odafigyelni a vaspótlás esetén?
A vashiány jellemző tünetei, ahogy feljebb is szere-

pelnek, nem jellegzetesek, de a  szervezet általános 

kimerültsége, fáradtságérzés, sápadtság, visszatérő 

fertőzések, gyakori fejfájás esetén gondolni kell rá. 

A gyógyszerészi gondozás során ezen tünetek említé-

sekor javasolható a vaspótlás. 

A csecsemőknek és kisgyermekeknek általában csep-

peket, vagy anyatejpótló tápszereket rendel az orvos, 

a  nagyobbaknak általában szirupot. A  hígítás nélkül 

bevett vaspótló szirup a  fogak múló, feketés elszíne-

ződését eredményezheti. Gyakori mellékhatás a fémes 

szájíz, gyomorfájdalom és székrekedés, melyek elkerü-

lésére vagy mérséklésére gyümölcsök, lekvárok és fo-

kozott folyadékfogyasztás ajánlhatók. Fokozottan kell 

fi gyelni arra, hogy kisgyermekek számára a  nagyobb 

mennyiségű vas fogyasztása mérgező (10–20 mg/ttkg 

felett), így minden vastartalmú gyógyszert, multivita-

min készítményt csakis az előírt dózisban szabad szed-

ni és fokozottan kell ügyelni arra, hogy ne férjen hozzá 

önállóan a gyermek.

Felnőtteknek természetesen a  szilárd orális gyógy-

szerformák javallottak leginkább, a fémes szájíz, a gyo-

morfájdalom és székrekedés itt is gyakori, bár a vas(III) 

vegyületek esetén mérsékeltebbek. Fel kell hívni rá a be-

teg fi gyelmét, hogy a  gyomorsavlekötők, tetraciklin 

antibiotikumok, a  csontritkulást gátló bifoszfonátok; 

valamint magas rost- vagy oxaláttartalmú élelmiszerek, 

polifenolok (zöld tea, csokoládé) egyidejű bevételét ke-

rülni kell, mert a vas felszívódást gátolhatják. 

A vény nélküli vaskészítmények szedésekor néhány 

hónapos próbaidőt lehet javasolni. Ha két-három hóna-

pon belül nem javulnak a hiány tünetei, mindenképpen 

szükséges orvoshoz fordulni és szükség szerint labora-

tóriumi vizsgálatot kérni.

dr. Klukovits Anna 
gyógyszerész, PhD
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