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Mindennapi májártalmak
A májbetegségek megközelítőleg 2 millió halálesetet követel-
nek évente, melyek egyik fele a cirrhosis (májzsugor), másik 
fele pedig a virális hepatitis és hepatocelluláris karcinóma 
együttes számlájára írható (1). A lesújtó statisztikai adatok ja-
vulására jelenleg nincs remény, hiszen a májbetegségek főbb 
prediszponáló tényezői (túlzott alkoholfogyasztás, elhízás, 
diabétesz stb.) egyre több embert érintenek; egy példát ki-
ragadva: napjainkban a becslések szerint ~422 millió ember 
szenved csak cukorbetegségben (2).

A májbetegségek akut és krónikus formái közül az 

utóbbiak jóval gyakoribbak. Akut májgyulladást ál-

talában hepatitis fertőzés okoz, de a  hátterében más 

ártalmak (gombamérgek, drogok, gyógyszerek stb.) is 

meghúzódhatnak. Az akut hepatitis hetek, vagy akár 

napok alatt fulmináns májelégtelenséggé progredi-

álhat, melynek vezető tünetei az icterus, a  hepatikus 

encephalopathia és a coagulopathia. Az akut májelég-

telenség prognózisa rossz, a májtranszplantáció számít 

sok esetben a gyógyulás egyetlen útjának.

A krónikus májártalmak egyik leggyakoribb kivál-

tó tényezője a  huzamosabb ideig és nagy mennyiség-

ben elfogyasztott alkohol. Az alkoholos májbetegség 

kezdeti szakaszára, az alkoholos zsírmájra (steatosis) 

a  trigliceridek kóros májbéli felhalmozódása jellemző. 

A  folyamat az alkohol megvonásakor reverzibilis, tü-

neteket ritkán okoz, a májat nem éri komolyabb szöveti 

károsodás. A teljes absztinencia elérésekor még a máj-

szövet progresszív gyulladásával járó alkoholos hepatitis 

is visszafordítható. A kórállapot súlyos formái májelég-

telenséghez vezethetnek, ezért létfontosságú a betegség 

mielőbbi felismerése. A  cirrhosis a krónikus májbeteg-

ség végső stádiuma. A májgyulladásban elhalt területeit 

kollagén dominálta hegszövet tölti fel, a  megmaradt, 

funkcionáló sejtek erejükön felül teljesítve fokozottan 

érzékennyé válnak az extra megterhelésekre. Ha ezt az 

instabil egyensúlyt bármi felborítja (fertőzések, alko-

hol, ischaemia stb.), krónikus májbetegségre rakódott 

akut májelégtelenség (ACLF – acute-on-chronic liver 

failure) jöhet létre. A cirrhosis heveny rosszabbodása az 

azonnali beavatkozás hiányában magas halálozási rátá-

val jár. Érdekes módon a cirrhosis az idült alkoholisták 

„csupán” 10–20%-ában jelentkezik, melynek pontos 

okát még nem ismerjük.

A krónikus májbetegségek korai diagnózisát megne-

hezíti a  máj kimagasló regenerációs képessége és tar-

talékkapacitása. Az évekig elhúzódó látens stádiumban 

a  betegek sokszor teljesen tünetmentesek maradnak, 

esetleg atípusos tüneteket (pl. fáradékonyság, viszke-

tés, hasi diszkomfort, étvágytalanság, fogyás, hőemel-

kedés) produkálnak. Jellemző, hogy a  májbetegségre 

gyakran csak az egyéb célból elvégzett egészségügyi 

vizsgálatokkor derül fény. Mire az alkoholos májbeteg-

ségekre fi gyelmeztető tünetek megjelennek, a  májpa-

renchyma jó eséllyel már jóvátehetetlenül károsodott. 

A hepatitis és cirrhosis külső jegyei, könnyedén felis-

merhető tünetei a jellegzetes testkonfi guráció – fogyás, 

végtagok elvékonyodása, ami ödémákkal és ascitesszel 

párosulhat; icterus (a karotinoidokban gazdag étrend 

esetén pseudoicterus alakulhat ki, de ekkor a sclera fe-

hér marad); vérzékenység (orr, fogíny) és bőr alatti be-

vérzések, caput medusae, csillagnaevusok, köldöktáji és 

alhasi sérvek, erythema palmare et plantarum, impo-

tencia, nőkben amenorrhoea, férfi akban gynecomastia 

és hereatrophia, valamint foetor hepaticus. Az encep-

halopathia miatt a  személyiségjegyek megváltozhat-

nak. A beteg gyakran tachicardizál, bizonyos testhely-

zetekben diff úz, jobb bordaív alatti fájdalmat érezhet. 

A hepatocelluláris elégtelenség és a portális hypertónia 

(12 Hgmm felett) életveszélyes szövődményei, egyben 

a  májcirrhosisban szenvedő betegek halálozásának fő 

okai a  nyelőcsővarix-vérzés, a  hepatikus encephalo-

pathia, a  májelégtelenség és a  májkóma. A  súlyos, de 

ritkább szövődmények közé sorolható a spontán bakte-

riális peritonitis és a hepatorenális szindróma.

Steatosis és steatohepatitis azokban az egyének-

ben is kialakulhat, akik alig, vagy egyáltalán nem isz-

nak alkoholt. Az ún. nem alkoholos zsírmájbetegség 

(NAFLD – non-alcoholic fatty liver disease) a  fejlett 

nyugati társadalmakban a felnőtt populáció közel har-

madát érintő, metabolikus eredetű betegségcsoport (3). 

Az NAFLD spektruma több olyan kórállapotot is felö-

lel, amik egymásba alakulhatnak az alábbi sorrendben: 

nem alkoholos zsírmáj (NAFL – non-alcoholic fatty li-

ver) → nem alkoholos steatohepatitis (NASH) → máj-

cirrhosis → hepatocelluláris karcinóma egyes esetei. 

A NAFLD pontos háttere még nem teljesen tisztázott, 

de az obesitas, a metabolikus szindróma, a 2-es típusú 

diabétesz és a hypercholesterinaemia kifejezetten növe-

li előfordulásának kockázatát. Egyes feltételezések sze-

rint az inzulinrezisztencia központi szerepet játszik az 

NAFLD patogenezisében (4). A steatohepatitis és cirr-

hosis etiológiájában az alkohol és NAFLD mellett sze-

repet kapnak a krónikus hepatitis fertőzések, gyógysze-

rek (paracetamol, szteroidok, amiodaron, methotrexat, 

isoniacid stb.), autoimmun- (pl. primer biliáris cirrho-
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sis) és anyagcsere-betegségek (Wilson-kór, haemochro-

matosis), de pontos eredetük felderítetlen is maradhat 

(ún. cryptogen forma).

A májártalmak kezelése az alap- és társbetegségekre, 

ill. a szövődményekre egyaránt ki kell, hogy terjedjen. 

Az alkoholos májbetegségben az első és legfontosabb 

teendő az absztinencia elérése és fenntartása. Az al-

koholos hepatitisben a  kortikoszteroidok és a  preven-

tíven adott antibiotikumok javíthatják a  túlélési esé-

lyeket. Nem alkoholos zsírmáj esetén az életmódbeli 

változtatások (zsírszegény diéta, rendszeres testmozgás 

stb.) élveznek prioritást, szükség esetén a triglicerid- és 

vércukorszint gyógyszeresen rendezhető. Hepatitisben 

és cirrhosisban a malnutríció kivédésére biztosítani kell 

a napi 1,5 g/ttkg protein és 35–40 kcal/ttkg energia be-

vitelét, a vitaminok és nyomelemek kellő utánpótlását. 

Előrehaladott cirrhosisban a  májátültetés jöhet szóba, 

de a szűkös lehetőségek itt már orvosetikai kérdéseket 

is felvethetnek. A  májbetegségek kezelésében a  szin-

tetikus hatóanyagok mellett a  növényi készítmények 

is kiemelt fi gyelmet érdemelnek. A máriatövist (Syli-

bum marianum) évszázadok óta alkalmazzák a máj- és 

epeproblémák gyógyítására. A  növény terméséből ki-

nyert szilimarin májvédő hatásának különféle mecha-

nizmusait az 1. táblázat foglalja össze. A  szilimarin 

a krónikus hepatitis, a toxikus májkárosodás és a cirr-

hosis adjuváns terápiájának az egyik elsőként választan-

dó szere. Fontos megjegyezni, hogy a lipofi l karakterű 

hatóanyag-keverék nem vonható ki vizes áztatással, 

ezért a  termésből készült teának nincs májvédő hatá-

sa. A  gyógyászatban a  termés alkoholos kivonatának 

standardizált változatait alkalmazzák. A szilimarin egy 

rendkívül sokoldalúan felhasználható növényi gyógy-

szer, melynek hatékonyságát és biztonságosságát szá-

mos humán vizsgálat támasztja alá. 
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an  oxidáns

•  szabadgyökök megkötése
•  gyöktermelő intracelluláris enzimek 

(pl. NADPH-oxidáz) működésének gátlása
•  a gluta  ont regeneráló gluta  on-reduktáz 

ak  vitásának növelése

gyulladásgátló •  NF-κB transzkripciós kaszkáddal interferálva 
mérsékeli a gyulladásos citokinek keletkezését

an  fi bro  kus
•  fi broblasztok ak  vitásának gátlása, az extracelluláris 

kollagén-mátrix képződését indukáló faktorok (pl. 
TGF-β1) szekréciójának csökkentése

májregeneráló

•  membránstabilizáló, akadályozza a toxinok (pl. 
α-amani  n) bejutását a hepatocytákba, helyreállítja 
a gombamérgek béníto  a protein-szintézist, leállítja 
a gombatoxinok enterohepa  kus cirkulációját

an  virális •  gátolja a hepa   s C vírus örökítőanyagának a sejtbe 
jutását, virális RNS-polimeráz ak  vitásának gátlása

1. táblázat. A szilimarin májprotektív aktivitásának komponensei


