
ЖЕЛЕЗО (FE)

Што претставува овој тест?

Испитување на железото присутно во серумот (скратено Fe) е количеството на 
железо кое е транзит во организмот - железото кое е врзано за транферинот и се 
наоѓа во течниот дел од крвта. 
 
За што се користи овој тест? 

Железото е дистрибуирано во телото во различни оддели: хемоглобин, миоглобин, 
ткива (особено во црниот дроб, слезината, коскената срцевина). Само 0,1% од 
целокупниото количество во организмот е присутно во плазмата. Телото не може 
да произведува железо и мора да го апсорбира од храната што ја јадеме или од 
додатоците. Откако ќе се апсорбира, се транспортира низ целото тело со врзување 
за трансферин, протеин произведен од црниот дроб. Кај здрави луѓе, најголемиот 
дел од апсорбираното железо се вградува во хемоглобинот во црврните крвни 
клетки. Остатокот се чува во ткивата како феритин или хемосидерин, со 
дополнителни мали количини што се користат за производство на други протеини 
како што се миоглобинот и некои ензими.
Серумот за тестирање на железо се користи за мерење на количината на железо 
што е во транзит во организмот - железо што е врзано за трансферин во крвта. 
Заедно со другите тестови, се користи за да се открие и дијагностицира недостаток 
на железо или преоптоварување со железо. Тестирањето може да се користи и за 
откривање на различните причини за анемија.
Клиничката дијагноза не треба да се прави врз основа на еден резултат, туку треба 
да се интегрираат клиничките и лабораториските резултати. 

Каков примерок е потребен?

Потребно е земање на примерок крв од пациентот. 

Како да се подготвам пред тестот?

Препорачливо е земање на утрински примерок, без претходно конзумирање на 
храна и пијалоци со исклучок на вода. Количината на железо присутно во крвта 
варира во текот на денот и од ден на ден. Поради оваа причина, серумското 
железо скоро секогаш се мери со други тестови на железо.
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Кои други тестови најчесто се испитуваат заедно со овој тест?

Серумското железо скоро секогаш се мери со други тестови на железо, како што се 
серумски феритин, трансферин и вкупен капацитет за врзување на железо (TIBC). 
Овие тестови честопати се нарачуваат во исто време и резултатите се толкуваат 
заедно за да помогнат во дијагностицирање и / или мониторирање на недостаток 
на железо или преоптоварување со железо. Задолжително се испитува со 
диференцијална крвна слика за да се провери количеството на хемоглобин и 
црвени крвни клетки. 

 


