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A háziorvosi gyakorlatban  
gyakran sor kerül a máj-
enzim értékek meghatározá-

sára. Már csak emiatt is sok az olyan 
tünetmentes beteg, akinél az alanin-
transzamináz (ALT, régebben GPT) 
és/vagy az aszpartát-transzamináz 
(AST, régebben GOT) értéke kissé 
emelkedettnek bizonyul. A National 
Health and Nutrition Examination 
Survey nevű felmérésben azt talál-
ták, hogy a májtranszaminázok értéke 
akár a vizsgált populáció 8,9%-ában is 
emelkedett lehet.1,2 Bár a tünet men tes 
személyek emelkedett transz amináz-
érté kei nek kivizsgálásával kapcsola-
tosan több irányelvet is közöltek,3–5 
kevés a nagy prospektív vizsgálatból 
származó bizonyíték. A betegségek so-
rán a májtranszaminázok kismértékű 

(a referenciatartomány felső határának 
ötszörösét el nem érő) emelkedésé-
hez vezető folyamatok megértése és az 
egyes betegségek epidemiológiai jelleg-
zetességei segítenek az anamnézis fel-
vételében, a kivizsgálás tervezésében.

Etiológia

A májsejtek károsodása során ALT 
és AST kerül a véráramba. Az ALT 
döntően a májban van jelen; az AST 
a vázizomban és a vörösvérsejtekben 
is megtalálható. Ezért az ALT-érték 
emelkedése általában specifikusabb 
jele a májkárosodásnak. Az AST/ALT 
arány jellemző bizonyos betegségek-
re. Például a 2-t meghaladó arány al-
koholos májbetegségre utal, míg nem 
alkoholos zsírmáj esetén általában 

1 alatt van az arány. A 4-nél nagyobb 
arány Wilson-kórra utal.6 Ha az AST/
ALT arány alapján egyik kórkép gya-
núját sem lehet felvetni, számos egyéb 
betegség lehetősége merül fel, köztük 
gyakori és kevésbé gyakori májbeteg-
ségeké, valamint extrahepatikus álla-
potoké (1. táblázat).3–5

Gyakori okok

Nem alkoholos zsírmáj

A nem alkoholos zsírmáj betegsé-
get jellegzetesen két altípusra oszt-
ják: steatosis hepatis és nem alko-
holos szteato hepa ti tisz. A steatosis 
hepatis a gyakoribb és a benignusabb 
forma. Általában nem progrediál 
és nem vezet súlyos májbetegség-
hez vagy cirrózishoz. A nem alko-
holos szteatohepatitisz esetén na-
gyobb a végállapotú májbetegségbe 
és cirrózisba, hepatocelluláris kar-
cinómába való prog resszió veszélye. 
A nem alkoholos zsírmáj a kismér-
tékű transzamináz-emelkedés leg-
gyakoribb oka, és az elhízott embe-
rek arányának növekedésével egyre 
gyakoribbá válik. Becslések szerint 
az Egyesült Államokban a felnőt-
tek 30%-ánál nem alkoholos zsírmáj 
és akár 3–6%-ánál nem alkoholos 
szteatohepatitisz van jelen.7 A nem al-
koholos zsírmáj lehetőségét akkor kell 
mérlegelni, ha a beteg elhízott vagy 
cukorbeteg, hipertrigliceridémiás 
vagy metabolikus szindrómában 
szenved.8

Az ultrahang, a CT és az MRI jó 
vagy kiváló szenzitivitással és speci- 	 27
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fi ci tás sal mutatja ki a steatosis hepa-
tist7,9,10 (2. táblázat). Az ultrahang 
a nem alkoholos zsírmáj kimutatá-
sára végzett leggyakoribb vizsgálat, 
mivel széles körben elérhető és ol-
csó.5,11 A kép al kotó eljárások segíthetik 
a nem alko holos zsírmáj felismerését, 
a steato sis hepatis és a nem alkoholos 
szteato hepa ti tisz elkülönítésére azon-
ban nem alkalmasak. A nem alkoho-
los szteato hepa ti tisz diagnózisa akkor 
egyértelmű, ha a májbiopszia gyulla-
dást és fib ró zisra utaló jeleket mutat, 
melyek a steato sis hepatis típusos ese-
teiben nem észlelhetők.7

Alkoholos májbetegség

Egy svédországi vizsgálatban kis-
mértékben emelkedett máj transz-
amináz-értékekkel rendelkező 
sze mélyek vettek rész. A 256 tü-
netmentes személy 10%-ánál állt 
alkohol fogyasztás az eltérés hátte-
rében.12 A diagnózis felállításának 
legfontosabb eszköze az anamnézis 
pontos felvétele. A biopszia önmagá-
ban nem tudja elkülöníteni az alko-
holos eredetű májbetegséget a nem 
alkoholos zsírmájtól. Az AST/ALT 
arány 2-nél nagyobb értéke ese-
tén valószínűbb az alkoholos erede-

tű májbetegség, különösen akkor, 
ha emelkedett a gamma-glutamil-
transzferáz értéke is.

Gyógyszer okozta májbetegség

Számos gyógyszer alkalmazása során 
emelkedhet a májtranszaminázok ér-
téke, a gyógyszerek okozta májkáro-
sodás tényleges incidenciáját azon-
ban nem ismerjük. A beteg összes 
vény nélkül kapható, illetve recept-
re felírt gyógyszerének áttekintése és 
az enzimemelkedésben potenciáli-
san szerepet játszó szerek alkalmazá-
sának felfüggesztése segítheti ennek 

1. táblázat. az emelkedett máj transzamináz értékek okai; klinikai jelek, valamint az elsô diagnosztikus lépések

Etiológia Klinikai jelek Elsô diagnosztikus vizsgálatok

Gyakori okok

alkohollal kapcsolatos túlzott alkoholfogyasztás ast/alt arány, gamma-glutamil-transzferáz

hemokromatózis Családi anamnézis a szérum vas- és ferritinszintje, teljes vaskötô kapacitás

hepatitisz B vírus Endémiás országból érkezett bevándorló, nem monogám  hepatitisz B felszíni antigén vizsgálata
    nemi élet, intravénás kábítószer használata 

hepatitisz C vírus intravénás kábítószer használata, hiv-fertôzés, 1992 elôtti  hepatitisz C vírus elleni antitest vizsgálata
    vérátömlesztés 

Gyógyszerek Polifarmácia, bizonyos gyógynövénykészítmények alkalmazása anamnézis

Nem alkoholos zsírmáj metabolikus szindróma jelei és tünetei (magas trigliceridszint,  éhomi vérzsírszint, vércukorszint mérése; mérlegelni kell
    alacsony hdl-koleszterin-szint, nagyobb derékbôség,     az ultrahangvizsgálatot
    emelkedett vércukorszint) 

Kevésbé gyakori okok

alfa1-antitripszin-hiány Fiatalkorban kezdôdô emfizéma, pozitív családi anamnézis szérum alfa1-antitripszin-szintje

autoimmun hepatitisz autoimmun betegségben szenvedô nôbeteg szérumfehérje-elektroforézis, 1-es típusú máj-/vese- 
      mikroszóma elleni antitest, antinukleáris antitest, 

simaizom elleni antitest vizsgálata

Wilson-kór 40 évesnél fiatalabb kor, neuropszichiátriai tünetek,  szérum-cöruloplazminszint
    kayser–Fleischer-gyûrû 

Extrahepatikus okok

Cöliákia hasmenés, hasfájás, malabszorpció szöveti transzglutamináz elleni antitest vizsgálata

hemolízis Glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiánya, sarlósejtes  laktát-dehidrogenáz- és haptoglobinszint, retikulo-

    anémia, fertôzés    citaszám

izombetegség izomgyengeség és -fájdalom, kimerítô testmozgás kreatin-kináz és aldoláz szintje

Pajzsmirigybetegség hipo- vagy hipertireózis jelei és tünetei tsh-szint

irodalmi adatok3–5 alapján
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a lehetőségnek az igazolását (3. táb-
lázat).13

Paracetamol (acetaminofen). A pa-
ra ce ta mol-túladagolás életveszélyes 
májkárosodást okozhat. A gyógyszer 
terápiás adagjai is előidézhetik a máj-
transz amináz-érték emelkedését. Ki-
mutatták, hogy 5–10 napon át napi 
4 g paracetamol egészséges abszti-
nens személyek között 58%-ban emeli 
a transz ami ná zok értékét.14,15 Az alko-
holfogyasztás kisebb adagok mellett is 
potencírozhatja a hepatotoxikus hatást.16

Sztatinok. Bár sztatin szedése mel-
lett gyakran emelkednek a máj transz-
ami náz-értékek, alig van bizonyí-
ték arra, hogy ezek a gyógyszerek 
kife je zett hepatotoxicitást okozná-
nak.17,18 Az sem bizonyosodott be, hogy 
a transzaminázértékek emelkedése szig-
nifikánsan nagyobb lenne sztatin szedé-
se mellett, mint placebo szedésekor.18,19 
Nincs adat, ami alátámasztaná, hogy 
a sztatinkezelés megkezdése előtt, majd 
a terápia alatt rendszeres időközön-
ként mérni kellene a májtranszamináz-
értékeket, bár erre a vizsgálatra ál-
talában sor kerül. Az emelkedett 
transzaminázértékek még folyamatos 
sztatinkezelés mellett is spontán nor-
malizálódnak az esetek 70%-ában.19 
A krónikus májbetegségben szenvedők 
sztatinkezelése biztonságosnak bizo-

nyult,20 sőt nem alkoholos zsírmájban 
a sztatin csökkentheti az emelkedett 
májtranszamináz-értéket.17,21

Vírushepatitisz

Becslések szerint az Egyesült Államok-
ban 3,2 millióan szenvednek króni-
kus hepatitisz C vírus, és 1,2 millióan 
krónikus hepatitisz B vírusfertőzés-
ben.22,23 A hepatitisz C vírus a májen-
zimek (jellegzetesen az ALT) szintjé-
ben átmeneti emelkedést is okozhat, 
ezért akkor is mérlegelni kell a beteg 
vizsgálatát hepatitisz C irányában, ha 
a megismételt májenzimvizsgálat ered-
ménye normális. A hepatitisz C vírus 
elleni antitestnek és a hepatitisz B ví-

rus felszíni antigénjének vizsgálatával 
ki lehet mutatni a krónikus hepatitisz 
C és hepatitisz B fertőzést.

Hemokromatózis

A hemokromatózis a vasanyagcsere 
öröklött betegsége. A májban vas ra-
kódik le, s ez tünetmentes transz ami-
náz-emelkedést okozhat. A hemo kro-
ma tó zist okozó C282Y génmutáció 
a nem hispán fehér bőrű népes-
ségben viszonylag gyakori. Becslé-
sek szerint a betegség 1000 személy-
ből 3–5-nél alakul ki.24 A kivizsgálás 
első lépései közé tartozik a szérum 
vas- és ferritinszintjének, valamint 
a teljes vaskötő kapacitásnak a meg-
határozása. Az 50–55%-ot megha-
ladó transzferrinszaturáció, illetve 
a 449–562 pmol/l értéket meghaladó 
ferritinszint további vizsgálatokat in-
dokol hemokromatózis irányában.24

Kevésbé gyakori okok

Alfa1-antitripszin-hiány

Az alfa1-antitripszin hiánya krónikus 
tüdő- és májbetegséget okozó öröklő-
dő betegség. Előfordulási gyakorisága 
1:3000–1:5000, de csupán az érintet-
tek 10%-ának betegségét ismerik fel.25 
A kórképpel összefüggő májbeteg-
ség súlyossága a transzaminázértékek 
tünetmentes emelkedésétől a króni-
kus májbetegségen és a cirrózison át 
a májelégtelenségig terjedhet. A po-
puláció 1,5–3%-át érintő heterozigóta 
forma az egyéb eredetű májbetegsé-
get súlyosbíthatja.26 Az állapot diag-
nosztizálása érdekében első lépésként 
a szérum alfa1-antitripszin-szintjét kell 
meghatározni.3–5

Autoimmun hepatitisz

Az autoimmun hepatitisz előfordulá-
si gyakorisága 11–17:100 000.27 A be-
teg ség gyakrabban fordul elő nők 

2. táblázat. képalkotó vizsgálatok pon-
tossága a steatosis hepatis kimutatásában

Vizsgálat szenzi- speci-
 tivitás (%) ficitás (%)

Ct 46,1–72,0 88,1–94,6

mri 82,0–97,4 76,1–95,3

mr-spektro- 72,7–88,5 92,0–95,7 
   szkópia 

ultrahang 73,3–90,5 69,6–85,2

irodalmi adatok10 alapján

3. táblázat. Néhány gyógyszer, amelynek 
alkalmazásakor emelkedhet a máj transz-
ami ná zok értéke

akarbóz
allopurinol
amiodaron
Baklofen
Bupropion
kava-kava (Piper methysticum) és 

germander (teucrium chamaedrys) tartal-
mú gyógynövénykészítmények

igen aktív antiretrovirális kezelés
isoniazid
ketokonazol
lisinopril
losartan
methotrexat
Nem szteroid gyulladáscsökkentô szerek
omeprazol
Paracetamol
Pyrazinamid
rifampin
risperidon
szelektív szerotoninvisszavétel-gátló 

antidepresszívumok
sztatinok
tetraciklinek
trazodon
valproinsav

irodalmi adatok13 alapján
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között, és gyakran társul más auto im-
mun betegségekhez. Gyakori a hiper-
gam ma glo bu li némia, a teljes gam-
ma-globulin- vagy immunoglobulin 
G-szint pedig általában a referencia-
tartomány felső határának 1,2–3,0-
szerese.28 Auto im mun hepatitiszben 
nagy a szérum fehérje-elektroforézis 
szen zi ti vi tása, az antinukleáris antitest 
vizsgálat szen zi ti vi tása és specificitása 
kevésbé kedvező.4 A további laborató-
riumi vizsgálatok közé tartozhat a si-
maizom elleni antitestek és az 1-es tí-
pusú máj/vese mikroszomális antitest 
vizsgálata.27

Wilson-kór

A Wilson-kór ritka, autoszomális 
recesszív módon öröklődő betegség, 
a nem hatékony rézmetabolizmussal 
függ össze. Nagyjából 30 000 em-
berből egyet érint, gyakoribb a ke-
let-európaiak között, és általá-
ban 40 éves kor előtt jelentkezik.29 
A Kayser–Fleischer-gyűrűk (sza-
ruhártya körüli rézlerakódás) és 
a neuropszichiátriai tünetek hívhat-
ják fel rá a figyelmet. A diagnózis fel-
állításához az első vizsgálat a szérum 
cöruloplazminszintjének mérése.3–5 

Alacsony érték esetén a diagnózist ge-
netikai vizsgálattal és májbiopsziával 
lehet megerősíteni.

Extrahepatikus okok

A májtranszamináz-értékek tünet-
men tes emelkedésének hátterében 
a klinikai helyzet alapján számos 
extra he pa ti kus okot lehet keresni. 
Nem egészen világos, hogy a pajzsmi-
rigy-betegségek hogyan emelik a máj-
transz ami náz-értékeket, de a TSH 
szérum szint jének mérése segíthet ki-
zárni ezt a lehetőséget. 

A máj transz ami náz-értékek tü-
netmentes emel ke désében a cöli ákia 
is szerepet játszhat; a szöveti transz-
glu ta mi náz elleni antitest vizsgálata 
segíthet ennek a diagnózisnak a fel-
állításában.5 A hemolízis és a meg-
erőltető testmozgás is a potenciális 
okok közé tartozik. Nem valószínű, 
hogy tünetmentes betegek esetében 
izombetegség, pl. rabdomiolízis vagy 
polimiozitisz állna a transzamináz-
emelkedés hátterében, de a kreatin-
kináz és az aldoláz meghatározása 
megfelelő klinikai helyzetben indo-
kolt lehet.

Diagnosztikus kivizsgálás

Mivel a tünetmentes betegek kismér-
tékben emelkedett májtranszamináz-
értékeinek hatékony kivizsgálására 
vonatkozóan korlátozottak az adatok, 
a közölt irányelvek az egyes potenciális 
kiváltó tényezők előfordulási gyakori-
ságára alapozott lépcsőzetes kivizsgá-
lást ajánlják (1. ábra).3–5,30

1. lépés: anamnézis, fizikális vizsgálat 

és ismételt vizsgálatok

Ha az anamnézis és a fizikális vizsgálat 
eredménye utal a potenciális okra, cél-
zott kivizsgálásra kell sort keríteni. Ha 
a beteg jelentősebb mennyiségű alkoholt 
fogyaszt vagy hepatotoxikus gyógy-
szert, táplálékkiegészítőt vagy vitamin-
készítményt szed, ezek alkalmazását fel 
kell függeszteni, és meg kell ismételni az 
ALT- és AST-meghatározást. Az orvos-
nak keresnie kell a metabolikus szind-
róma jeleit, mérlegelnie kell az éhomi 
vérzsír- és vércukorszint mérését.5 Fel-
nőttek ismételt vizsgálata során az első 
alkalommal emelkedett AST- és ALT-
érték az esetek több mint 30%-ában 
normális (az ismételt vizsgálatig átlago-
san 17,5 nap telt el).31 Ha az anamnézis 

ajánlás szint Hivatkozás

Emelkedett májtranszamináz-értékek esetén, ha az anamnézis és a fizikális vizsgálat nem utal az okra, a diagnosztikus  C 3, 5 
   kivizsgálás lépcsôzetes legyen 

ha az anamnézis és a fizikális vizsgálat nem utal arra, hogy mi áll az emelkedett májtranszamináz-értékek hátterében,  C 3–5, 31 
   a beteget 2–4 héten belül ismét meg kell vizsgálni 

mérni kell az éhomi vérzsír- és vércukorszintet, ha metabolikus szindróma vagy nem alkoholos zsírmáj gyanúja merül fel C 3–5

Elegendô az életmódváltás mellett a beteg obszervációja, ha a kezdeti anamnézis, a fizikális vizsgálat eredményei  C 3 
   és a kivizsgálás nem utal az emelkedett májtranszamináz-értékek okára 

Esetleges májbiopszia céljából akkor indokolt gasztroenterológushoz küldeni a beteget, ha a májtranszamináz-érték meg- C 3 
   magyarázhatatlan okból 6 hónapon túl emelkedett 

a: kifogástalan minôségû betegközpontú vizsgálatok egybehangzó eredményei; B: nem kifogástalan minôségû vagy nem egybehangzó betegközpontú vizsgálatok eredményei; C: szakmai 
konszenzus, betegségközpontú vizsgálatok eredményei, általános gyakorlat vagy esetsorozat

Fôbb gyakorlati ajánlások és evidenciaszintjük
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és a fizikális vizsgálat nem utal a kiváltó 
okra, indokolt megismételni a vizsgála-
tot 2–4 héten belül.3–5,31 Nem szabad el-
feledkezni arról sem, hogy hepatitisz C 
vírusfertőzés esetén a májtranszamináz-
értékek fluktuálhatnak.

2. lépés: a gyakori okok kizárása

Ha az anamnézis és a fizikális vizsgá-
lat nem utal a kiváltó okra, mérlegelni 
kell vizsgálatok végzését a hepatitisz B 
és C vírusfertőzés irányában, valamint 
a szérum vas- és ferritinszintjének, il-
letve teljes vaskötő kapacitásának meg-
határozását.24 A National Health and 
Nutrition Examination Survey felmé-
résben azt találták, hogy az esetek 31%-
ában hepatitisz B vagy hepatitisz C ví-
rusfertőzés, illetve hemokromatózis 
áll a kismértékben emelkedett 
májtranszamináz-értékek hátterében.2

Az esetek másik csoportjában nem 
lehetett megmagyarázni az emelke-
dés okát, de az szignifikánsan ösz-
szefüggött a nem alkoholos zsírmáj 
kockázati tényezőivel (pl. a nagyobb 
testtömegindexszel és derékbőséggel, 
a magasabb éhomi triglicerid- és inzu-
linszinttel, az LDL-koleszterin emel-
kedett értékével).2 Egy másik vizsgálat 
szerint az egyéb okok kizárása után az 
esetek 90%-ában a nem alkoholos zsír-
máj a májtranszamináz-értékek tünet-
mentes emelkedésének oka.32

Ha korábban nem került volna rá sor, 
ajánlatos meghatározni az éhomi vér-
zsír- és vércukorszintet.5 Indokolt az 
ultrahangvizsgálat is, különösen akkor, 
ha felmerül a metabolikus szindróma 
gyanúja. Mérlegelni lehet a teljes vérkép 
elkészítését és a trom bo cita szám meg-

1. ábra. A kismértékű májtranszamináz-
eltérések kezelése (ALT=alanin transz-
amináz; AST=aszpartát transz amináz)

irodalmi adatok3–5,30 alapján

A kóros májtranszamináz-érték kivizsgálása

Emelkedett (de a referenciatartomány felsô határának ötszörösét el nem érô) alt- és ast-érték

anamnézis és fizikális vizsgálat*
alkoholfogyasztás abbahagyása, hepatotoxikus gyógyszer 

leállítása
kivizsgálás metabolikus szindróma irányában (mérlegelni 

kell az éhomi vérzsír- és vércukorszint meghatározását)
mérlegeljük a vizsgálat 2–4 héten belüli megismétlését

hepatitisz C vírus elleni antitest vizsgálata
hepatitisz B vírus felszíni antigén vizsgálata
szérum vas- és ferritinszint, teljes vaskötô kapacitás mérése
éhomi vérzsír- és vércukormérés
mérlegeljük az ultrahangvizsgálatot
mérlegeljük a protrombinidô meghatározását, az albuminszint mérését, a teljes 

vérkép és a trombocitaszám meghatározását

életmód megváltoztatása
diszlipidémia kezelése
diabétesz kezelése
alkoholfogyasztás abbahagyása, hepatotoxikus 

gyógyszer leállítása

mérlegeljük a kevésbé gyakori és az 
extrahepatikus okokat (1. táblázat)

mérlegeljük az ultrahangvizsgálatot
mérlegeljük a beteg gasztroenterológushoz 

küldését

krónikus májbetegség  
vagy a máj dekompenzációja

vizsgálat kiterjesztése

6 hónap

Elmúlt vagy csökkent

a beteg obszerválása

Perzisztál

Pozitív vagy >6 hónapig perzisztáló

további vizsgálat
májbiopszia

*ha az anamnézis vagy a fizikális vizsgálat egy adott betegségre utal, célzott vizsgálatokat kell végezni

Negatív vagy nem alkoholos zsírmájra 
utaló leletek

kóros

további vizsgálat

Perzisztáló vagy nem magyarázható alt- és ast-eltérés
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határozását, valamint az albumin szint 
mérését, amennyiben a máj szinteti-
kus működésével kapcsolatban kételyek 
merülnek fel. Ezt követően további ki-
vizsgálás következhet, ha az eredmény 
csökkent májfunkcióra utal.

3. lépés: obszerváció vagy kevésbé  

gyakori okok mérlegelése

Ha a kivizsgálás eddig nem vezetett 
eredményre, az életmód megváltoztatá-
sa mellett érdemes a beteget 6 hónapon 
át obszerválni.3 Ha a máj transz ami ná-
zok értéke emelkedett marad, vagy ha 
tovább romlik a helyzet, ismételt kivizs-
gálás következhet, szükség szerint továb-
bi diagnosztikus vizsgálatokkal kiegé-
szítve. A kevésbé gyako ri betegségeket 
és az extrahepatikus oko kat a klinikai 
helyzet függvényében kell mérlegelni. 
Ezen a ponton indokolt gaszt ro en te ro ló-
gus hoz küldeni a beteget.3

4. lépés: májbiopszia mérlegelése

Ha a kezelés és az életmód-változtatás 
ellenére 6 hónapon túl emelkedett ma-
rad a májtranszaminázok értéke, mér-
legelni kell további diagnosztikus vizs-
gálatok végzését és a beteg májbiopsziás 
vizsgálatra való beutalását.30

az adatok forrása. a Pubmed (Clinical Queries) 
kereséshez a következô kulcsszavakat használ-
tuk: elevated liver function tests, transaminases, 
aminotransferases. a keresés idôpontja: 2010. április 1. 
az agency for healthcare research, a Quality Evidence 
reports, a Clinical Evidence, a Cochrane, a National 
Guideline Clearinghouse, az Essential Evidence Plus és 
az uptodate adatbázisokban is történt keresés 2010. 
augusztus 1-je és 2010. október 7-e között.
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a krónikus májbetegségek zöme 
éveken keresztül tünetmentesen 

zajlik. A májfunkciós vizsgálat szinte 
az egyetlen jel, ami korai stádiumban 
felhívhatja a figyelmet a betegség-
re. Emiatt a háziorvosi gyakorlatban 
a májenzimek vizsgálata rendkívü-
li jelentőséggel bír. Ebben a cikkben 
a transzaminázértékekre koncentrál-
nak a szerzők, de a hazai gyakorlat-
ban általában az alkalikus foszfatáz 
(Alp) és a gamma-glutamil-transz-
feráz (GGT) meghatározá sa is megtör-
ténik a glutamát-oxa lát-transz ami náz 
(GOT) és a glu ta mát-piru vát-transz-
amináz (GPT) mérése mellett. 
A cikkben a hang súly az enyhén 
emelkedett máj en zi me ken van, ami-
kor az értékek nem haladják meg 
a referenciatartomány felső határá-
nak ötszörösét. A heveny májbeteg-
ségek kezdetén lényegesen maga-
sabb értékeket találhatunk, illetve 
olyan klinikai tüneteket is észlelünk, 
mint a sárgaság, gyengeség, hány-
inger, ízületi panaszok, láz, hőemel-
kedés, esetleg nyirokcsomó-nagyob-
bodás stb. Az enyhén emelkedett 
értékek viszont általában egyéb ok-
ból végzett laboratóriumi vizsgála-
tok alkalmával kerülnek látótérbe, és 
mindenképpen kell, hogy kivizsgá-
lást ered ményezzenek. Amikor első 
alkalommal találkozunk emelkedett 
értékkel, nem mindig dönthető el, 
hogy átmeneti vagy krónikus eltérés-
ről van-e szó. Emiatt a betegek köve-
tése az egyik fontos teendő. 

A gyakoribb okok

A cikkben a szerzők felsorolják a leg-
fontosabb kórképeket, amelyek kró-
nikus, enyhe májenzim-emelkedést 

okoznak. Amerikában és szinte min-
den nyugati típusú társadalomban 
az elhízás és a metabolikus szind-
róma egyre gyakoribbá válásával az 
ún. nem alkoholos zsírmáj áll a leg-
gyakrabban az emelkedett GPT, 
GOT hátterében. Magyarországon 
is leginkább ez magyarázza a máj-
funkciós eltéréseket. A diag nózis kü-

lönösen kézenfekvő akkor, ha 2-es 
típusú cukorbetegség és emelkedett 
trigliceridszint, esetleg emelkedett 
koleszterinszint is észlelhető. Az ese-
tek kb. kétharmadában a folyamat 
nem romlik, de a maradék egyhar-
madban gyulladás is indul a zsírle-
rakódás mellett, és ekkor már foko-
zott a májsejtpusztulás, melyhez egy 
idő után fibrózis is társul. A folyamat 
cirrózisba is progrediálhat, tehát nem 
veszélytelen kórképről van szó!

Sajnos hazánkban az alkoholfo-
gyasztás annyira elterjedt, hogy a leg-
többen erre gondolnak az első helyen. 
Még ha teljesen nyilvánvaló is, taná-
csos nem ezzel kezdeni a beteg kikér-
dezését. A más irányú kérdé seinkkel 
az alkoholfogyasztó bizalmát is job-
ban elnyerhetjük, a nem alkoholos 
májbetegeket pedig nem sértjük meg 
a közvetlen feltételezéssel. Itt érde-

mes megemlíteni, hogy alkoholos ere-
det esetén a cikkben is említett GOT/
GPT arány mellett a GGT is magas, 
jellemzően több száz E/l, és a vörös-
vérsejtek térfogata (MCV) is nagy 
(100 fl közelében vagy felett). Az al-
koholos és nem alkoholos eredetű 
kórkép sokszor keveredik egymással, 
mert a beteg jelentős súlyfelesleg mel-
lett rendszeresen fogyaszt alkoholt is. 
Az alkohol esetében mindenképpen 
a rendszerességen van a hangsúly. Az 
elfogyasztott mennyiség vonatkozá-
sában természetesen csak a beteg sa-
ját bevallására hagyatkozhatunk, bár 
mindenki tudja, hogy ez mennyire 
megbízhatatlan.

A gyógyszeres eredetű májkároso-
dás lehetőségét természetesen soha 
nem szabad elfelejteni, és a beteget 
alaposan ki kell kérdezni a gyógysze-
reiről. Nem szabad elfelejteni, hogy 
az ún. nem dózisdependens (idio-
szinkráziás) reakció eseteiben akár 
6 hónap is eltelhet a gyógyszerszedés 
elkezdésétől a májfunkciós eltérések 
megjelenéséig. A cikk a sztatinokat 
emeli ki az acetaminofen/para ce ta-
mol mellett, de a táblázatban már 
lényegesen több gyógyszer szere-
pel. Ha egy betegnek nem alkoholos 
zsírmája, metabolikus szindrómá-
ja, diabetes mellitusa is van, akkor 
a kardiovaszkuláris kockázata egy-
értelműen fokozott. Ezekben az ese-
tekben az emelkedett májenzimek el-
lenére is indokolt sztatin adása, mert 
a májkárosodás kockázata sokkal ki-
sebb a kardiovaszkuláris kockázat-
nál. Természetesen ilyenkor a máj-
funkciókat szorosan követni kell.

Gyakoriságban az eddigiek után 
következnek a vírushepatitiszek. Ez-
zel kapcsolatosan fontos hangsúlyoz-
ni, hogy sok víruspozitív beteg nem 
tud az életéből olyan eseményt felde-
ríteni, amikor fertőződhetett. Emiat t 
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a saját gyakorlatunkban minden eset-
ben elvégezzük a javasolt teszteket 
(HBsAg és anti-HCV), s nem csak ak-
kor, ha a beteg transzfúziót vagy plaz-
mát kapott. A víruspozitív betegek 
kiszűrése epidemiológiai szempont-
ból rendkívül fontos. A másik szem-
pont viszont az, hogy a krónikus B 
és C vírushepatitisz vonatkozásában 
is hatásos terápia áll rendelkezésre. 
A B vírus okozta krónikus hepatitisz 
nyugalomba hozható, a fertőzőképes-
sége csökkenthető. A C vírus okoz-
ta krónikus hepatitisz pedig az ese-
tek jelentős részében egyértelműen 
meggyógyítható. Mindkét esetben 
rendelkezünk olyan gyógyszerekkel, 
amelyekkel a májbetegség progresz-
sziója, a májelégtelenség és a májrák 
megelőzhető.

A hemokromatózis valóban gyako-
rinak gondolható betegség, legalább-
is a genetikai eltérés elég gyakori, de 
a cikk is kiemeli, hogy sok hordo-
zó betegsége nem manifesztálódik. 
A saját gyakorlatunk is ezt bizonyít-
ja. A cikk szerint az autoimmun máj-
betegség lényegesen ritkább, mint 
a hemokromatózis, centrumunkban 
mégis lényegesen több autoimmun 
hepatitiszt ismerünk fel és kezelünk, 
mint ahány hemokromatózist. A kor-
rekt diagnózishoz fontos, hogy az ösz-
szes paraméter együtt legyen, azaz 
a szérumvas, a transzferrinszaturáció 
és a ferritin is magas legyen, végül 
pedig szükséges hozzá a genetikai 
eltérés, a C282Y homozigóta mu tá-
ció kimutatása is. Emelkedett transz-
fer rin szatu ráció vagy más eltérés 
rendszeres alkohol fogyasztók és C 
vírus okozta krónikus hepatitisz-
ben is előfordul, az enyhén emelke-
dett ferritinszint pedig jellemző lehet 
a nem alkoholos zsírmájra is. Ebben 
a vonatkozásban tehát roppant fontos 
a differenciáldiagnosztika.

A kevésbé gyakori okok

A kevésbé gyakori okok között első 
helyen az autoimmun hepatitiszt emlí-
teném. A cikkben említett immunglo-
bulin G szint valóban az egyik legfon-
tosabb laboratóriumi lelet, amely ebbe 
az irányba kell hogy terelje a figyel-
münket. Az autoantitestek is fonto-
sak, de a felsoroltak együttesen csak az 
esetek 60–70%-ában segítenek a diag-
nózis felállításában. Ha a gyanú ko-
moly, és ezek az autoantitestek negatí-
vak, akkor nem szabad megnyugodni, 
hogy kizártuk a betegséget. További 
autoantitest-meghatározásokra van 
szükség. Ezenkívül lehetnek olyan pe-
riódusok a beteg életében, amikor az 
autoantitest nem kimutatható, és csak 
később jelenik meg. Tekintve hogy ke-
zelés nélkül igen agresszív betegség-
ről van szó, a biztos diagnózis elen-
gedhetetlen. Minden esetben gondolni 
kell rá. A nő/férfi arány 3,6:1, tehát 
nem csak a nőket érintheti a betegség, 
ahogy azt a cikk 1. táblázatából gon-
dolhatnánk.

Sajnos a Wilson-kór igazi kaméleo n. 
Főleg fiatal betegek esetében mindig 
gondolni kell rá, és hangsúlyozom, 
hogy nem elegendő a cöruloplazmin 
meghatározása. A cikkben említett 
Kayser–Fleischer-gyűrű szinte kizáró-
lag az idegrendszeri tünetekkel is járó 
kórképekben fordul elő, tehát hiánya 
nem zárja ki a betegséget. Fiatalokon 
néha csak a májérintettség tünetei ész-
lelhetők, a szemtünetek nem. A beteg-
ség első megjelenése lehet rendkívül 
heveny és lehet teljesen tünetszegény 
is. A diagnosztikában fontos a vizelet-
tel történő 24 órás rézürítés megha-
tározása, ez nem bonyolult vizsgálat. 
Genetikai tesztre hazánkban is van le-
hetőség Budapesten, az I. Belklinikán. 
A korrekt diagnózis itt is elengedhe-
tetlen, mert megfelelő kezeléssel teljes 
remisszió érhető el.

Az alfa1-antitripszin deficienciája 
szintén ritka kórkép. A mi cent-
ru munk  ban még egy beteget sem 
talál tunk a felnőttek között, pe-
dig viszonylag rendszeresen végez-
zük a laboratóriumi vizsgálatot. Ha 
az emelkedett májenzimek hátteré-
ben a fenti kórképek közül egyiket 
sem sikerül egyértelműen igazolni, 
akkor indokolt a cöliákiát kimuta-
tó specifikus laboratóriumi vizsgála-
tok elvégzése is. A hirtelen nagyobb 
izomterheléssel járó gyakorlatok 
szintén jelentősen megemelhetik 
a transzaminázszinteket. Ennek az 
oknak a felderítésében az segíthet, 
hogy ilyenkor a laktát-dehid ro ge náz 
és a kreatin-kináz szintén megemel-
kedik, és az enzimszintek gyorsan 
visszatérnek a normális tartományba.

Mire van lehetôsége a háziorvosnak?

A cikk nagyon didaktikusan írja le 
a kivizsgálás ütemezését, és tükröz i 
az amerikai szemléletet, törekszik 
a költséghatékonyságra. Megfelelő 
időtartamot határoz meg a követésre. 
Ezek szerint ott szinte a teljes diag-
nosztikus paletta a háziorvosok ren-
delkezésére áll, és csak ritka esetben 
kérik gasztroenterológus szakorvos 
segítségét konzílium céljából. A ha-
zai gyakorlat szerintem ettől eltér, 
számos vizsgálat nem hozzáférhető 
a háziorvosok számára. Ezek alap-
ján nem alkoholos zsírmáj, alkoholos 
májbetegség és gyógyszeres erede-
tű májkárosodás esetén a háziorvo-
si kivizsgálás és gondozás elegen-
dő. A vírushepatitiszek kivizsgálása 
azonban már hepatológiai centrum-
hoz kötött, és az esetek döntő többsé-
gében az autoimmun májbetegségek 
diagnosztikája és kezelése is szakor-
vosi feladat.

levelezési cím: itornai@med.unideb.hu.


