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Az áttekintő közlemény az idült májbetegség talaján kialakult heveny máj-
elégtelenség új, egységes meghatározásából kiindulva elemzi a kórkép 
hepatikus és extrahepatikus prognosztikus tényezőit, biomarkereit, terá-
piájának lehetőségeit. Hangsúlyozza a veseelégtelenség prognosztikus je-
lentőségét, valamint azt, hogy a kórlefolyást nagymértékben befolyásolják 
a bakteriális fertőzések és egyéb, szisztémás gyulladással járó állapotok.

A krónikus májbetegség talaján kiala-
kult akut májelégtelenség (ACLF) jel-

lemzője a hepatikus vagy extrahepatikus 
szervelégtelenséggel társuló krónikus máj-
betegség akut súlyosbodása és a 28–90 na-
pon belüli magas halálozás. Ezt az állapotot 
egyértelműen el kell különíteni a megelő-
ző májbetegség nélkül kialakult heveny 
májelégtelenségtől és az extrahepatikus 
szervelégtelenség nélkül dekompenzáló-
dott májcirrózistól.

A májcirrózisban szenvedő, akutan de-
kompenzálódott betegek 30%-ánál alakul 
ki hepatikus és extrahepatikus szervelég-
telenség, amelyet szisztémás gyulladás jel-
lemez és gyakran bakteriális fertőzés idéz 
elő vagy súlyosbít.1 Hosszú ideig hiányzott 
e tünetegyüttes megbízható meghatározá-
sa. Az elmúlt időszakban az ACLF megha-
tározására 13 különböző elképzelés merült 
fel,2 amelyek jelentősen eltértek egymástól 
az akut kiváltó okot, a máj alapbetegségét 
és a következményeket illetően. Ez megne-
hezítette a kórkép strukturált tudományos 
vizsgálatát.
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Konszenzusos meghatározás. A World Gastro ente rology Organization munkacsoportjának 

definí ciója nyomán végre rendelkezésünkre áll a krónikus májbetegség talaján kialakult akut máj-

elégtelenség (acut on chronic liver failure, ACLF) integráló osztályozása. Ez egyesíti az ázsiai–csen-

des-óceáni és az európai–észak-amerikai meghatározásokat.

Extrahepatikus szervelégtelenség. Az extra hepa tikus szervelégtelenségnek, főleg a veseelégte-

lenségnek prognosztikus jelentősége van. Májcirrózisban a szérumkreatinin értéke és dinamikája 

lehetővé teszi a kórjóslat prospektív módon validált becslését.

Fertőzések és szisztémás gyulladás. A baktériumok okozta fertőzést vagy nem fertőzéses szervká-

rosodást követő szisztémás gyulladás döntően befolyásolja az ACLF lefolyását. Az oldható mediátorok 

korlátozzák a veleszületett immunvédekezést, elősegítik az immunelégtelenséget és a másodlagos 

fertőzést.

Prognózisbecslés és biomarkerek. A „végstádiumú májbetegség modellje” (MELD) és a Child–

Pugh-pontrendszer ACLF esetén elégtelenül tükrözi a kórjóslatot. A kórisme megállapításakor és 

3–7 nappal később a CLIF-C-ACLF pontrendszert kell használni, amely hat szinten veszi figyelembe 

a szervelégtelenséget, a beteg életkorát és a fehérvérsejt-koncentrációt.

Terápiás lehetőségek. Csak a korai májátültetés teszi lehetővé a tartós szervelégtelenségben 

szenvedő betegek számára a középtávú túlélést.
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AZ ACLF KONSZENZUSOS 
MEGHATÁROZÁSA
A World Gastroenterology Organization 
munkacsoportjának konszenzusos ajánlá-
sa szerint az ACLF jelenlegi meghatározá-
sa: „korábban már diagnosztizált krónikus 
májbetegségben szenvedő, cirrózisos vagy 
cirrózis nélküli betegeknél fennálló szind-
róma, amelyet hepatikus dekompenzáció 
(sárgaság és az alvadási idő hosszabbo-
dása) és egy vagy több extrahepatikus 
szerv elégtelensége jellemez, és amely-
hez a megjelenését követő 28 napban–3 
hónapban megnövekedett halálozás kap-
csolódik”.3 Ez a munkadefiníció és három 
alcsoportja felöleli a szervelégtelenséghez 
vezető különféle hajlamokat, kiváltó okokat 
és kritériumokat, valamint az ázsiai–csen-
des-óceániai és európai–észak-amerikai 
térségben élő betegpopulációkat (1. ábra).

Az európai–amerikai konszenzusos 
meghatározás alapján az ACLF tünet együt-
te sén a májcirrózis egy vagy több szerv elég-
telen ségé vel járó heveny dekom pen záció ját 
értjük.1 Akut dekompen zá ció nak tekintjük 
a tüneteket okozó aszci teszt, a hepatikus 
enkefalopátiát (HE), a vari kozi tás vagy más 
ok miatt kialakuló gasztro intesz ti nális vér-
zést, valamint a bakteriális fertőzést. Ezek 
mint a dekompenzáció kiváltó okai és mint 
erős kórjósló tényezők befolyásolják a máj-
cirrózis természetes lefolyását.

A szervelégtelenség kritériumainak ér-
tékelése az intenzív orvoslásban alkalmazott 
szekvenciális szervelégtelenségi felmérés 
(sequential organ failure assesment, SOFA) 
pontrendszere alapján történt. Az ilyen mó-
don azonosított, jelentős mértékű szervelég-
telenségben szenvedő betegek 28 napos 
halálozása legalább 15% volt. A tünetekben 
megnyilvánuló szervelégtelenségek külön-
böző kombinációit mutató betegek átlagos 
halálozását 30% körülinek találták (2. ábra).

Hasonlóan magasnak bizonyult az 
ACLF-halálozás – 30 nap után 27% – az 
észak-amerikai NACSELD konzorcium által 
a  fertőzéssel kapcsolatos ACLF megha-

tározására használt egyszerű klinikai kri-
tériumok (sokk, III-IV. fokú HE, vesepótló 
kezelés vagy lélegeztetés) alkalmazása 
mellett is. A két meghatározás összeha-
sonlíthatóan magas halálozási kockázatú 
betegcsoportot jellemez. Annak alapján, 
hogy a CANONIC vizsgálatban a májcirrózis 
első dekompenzálódásánál az ACLF prog-
nózisa rosszabb volt, az ilyen kórlefolyású 
betegeket az ACLF B típusával jellemezték, 
szemben azokkal a betegekkel, akiknél ko-
rábban már dekompenzálódott a májcirró-
zis (C típusú ACLF)1 (1. ábra).

Az európai–észak-amerikai térségben 
túlsúlyban van az ACLF B és C típusa. Ezzel 
szemben az ázsiai–csendes-óceániai tér-
ségben legtöbbször leírt kórképben ezek-
től eltérő a hajlam, a kiváltó ok és a lefolyás 
néhány tényezője. A konszenzuson alapuló 
meghatározás szerint ennek a típusnak je-

lenleg A típusú ACLF a neve. Ez a besorolás 
az ázsiai–csendes-óceániai szakmai társaság, 
az APASL irányelve alapján készült, melynek 
meghatározása szerint az ACLF májkároso-
dás következménye, véralvadási zavarral és 
sárgasággal jár, továbbá 4 héten belül fellép 
a krónikus májbetegség akut dekompenzá-
ciója (aszcitesz, HE).4 Ebben a kórformában 
ráadásul a  krónikus vírushepatitisz vagy 
nem alkoholos eredetű zsírmáj mellett máj-
károsodás található, amit hepatitisz A vagy E 
vírussal történt felülfertőződés, krónikus he-
patitisz B fellángolása vagy gyógyszeres-to-
xikus károsodás vált ki. Ezt a májkárosodást 
a tünetek alapján gyakran nehéz elkülöníteni 
a fenyegető akut májkárosodástól.

Az A típusú ACLF esetében a kiváltó ok-
nak, valamint a szervelégtelenség lefolyá-
sának megítélése inkább hepatocentrikus, 
a kórjóslat kimerítő prospektív értékelése 

A  krónikus májbetegség talaján kialakult akut májelégtelenség 
(ACLF) típusai a tipikus kiváltó okokkal és lefolyással a World Gastro-
enterology Organisation munkacsoportjának egységes definíciója 
szerint
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APASL: Asian Pacific Association for the Study of the Liver; EASL: European Association for 
the Study of the Liver; CLIF (chronic liver failure): krónikus májelégtelenség; NACSELD: North 
American Consortium for the Study of End-Stage Liver Disease; DILI (drug-induced liver injury): 
gyógyszer által okozott májkárosodás

Irodalmi adatok1 alapján
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– főleg cirrózisos májátépülés hiányában 
– még várat magára. Az extrahepatikus 
eredetű ACLF-fel ellentétben azokban az 
esetekben, amikor májkárosodás áll fenn, 
a máj beteg ség gyakran kevésbé súlyos, rit-

kábban alakul ki extrahepatikus szervelég-
telenség, és hasonló rövid távú halálozás 
mellett kisebb a hosszú távú halálozás.5

AZ EXTRAHEPATIKUS  
SZERVELÉGTELENSÉG SZEREPE
Jóllehet első pillantásra szemantikai para-
doxonnak tűnik, az ACLF kórjóslatát a mi tér-
ségünkben elsősorban az extra hepa tikus 
szervelégtelenség – főleg a vese elég te len-
ség – és annak lefolyása határozza meg. 
A  multicentrikus CANONIC vizsgálatban 
egy szervet érintő szervelégtelenségként 
csupán a veseelégtelenség (szérumkreati-
nin ≥177 μmol/l) 28 napon belüli halálozása 

haladta meg az előre meghatározott 15%-
os küszöbértéket. Az egy szervet érintő 
hepatikus szervelégtelenséghez összes-
ségében 10%-nál kisebb 28 napos halálo-
zás társult. Ennek kritériumai a következők 
voltak: izolált májműködési zavar (bilirubin 
≥205 μmol/l), izolált véralvadási zavar (INR 
≥2,5 vagy trombocitaszám ≤20×109/l) 
vagy izolált hepatikus enkefalopátia (West 
Haven, III-IV. fokozat) volt. A 28 napos ha-
lálozás a 15%-ot csak akkor lépte túl, ha 
ezekhez legalább veseelégtelenség (szé-
rumkreatinin: 133–176 μmol/l) vagy enyhe 
hepatikus enkefalopátia (West Haven, I-II. 
fokozat) társult (2. ábra). 

A krónikus májbetegségben kialakuló ACLF 

heterogén tünetegyüttes, amelyet nagy rövid 

távú halálozása miatt korán és biztosan kell 

azonosítani.

KLINIKAI 
KÖVETKEZTETÉS

Az ACLF meghatározásának színkódolt ábrázolása a CLIF-konzorcium kritériumai alapján, a szervelégtelenség súlyosságának meg-
ítélésére szolgáló, a CLIF-konzorcium ACLF-szervelégtelenség pontrendszerében (CLIF-COF) szereplő pontértékekkel együtt, ame-
lyek befolyásolják a CLIF-C ACLF-pontszámot.12
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Az APASL és a CLIF konzorcium szerv-
elégtelenségre vonatkozó meghatározásait 
közvetlenül összehasonlítva azt látjuk, hogy 
az európai meghatározás jobb a 28 napos ha-
lálozás előrejelzésében, ami ismét rámutat 
az extrahepatikus szervelégtelenség prog-
nosztikus jelentőségére.6 A szérum kreatinin 
fent említett, az ACLF CLIF-kritériumok sze-
rinti meghatározásába bevett határértékei 
mellett a veseműködés károsodásának dina-
mikája is jelentős tényező a cirrózisos bete-
geknél, akár van társult ACLF, akár nincs. Az 
Acut Kidney Injury Network (AKIN) kritériu-
mai szerinti heveny veseelégtelenség kiala-
kulásakor, ha a szérumkreatinin konzervatív 
kezelés mellett 48 órán belül nem javul, a 28 
napos halálozás legalább háromszorosára 
nő.7,8 Ez nyilvánvaló vészjelzés, át kell gon-
dolni az intenzívebb kezelés szükségességét. 
Ezért a  gyakorlatban a  veseelégtelenség 
dinamikáját és lefolyását illetően az ACLF-
kritériumok ellenőrzéséhez a  133 és 177 
μmol/l-es küszöbértékeket és májcirrózis 
esetében a módosított AKIN-kritériumokat 
(szérumkreatinin-növekedés ≥27 μmol/l 48 
órán belül vagy ≥50% az utolsó 6 hónap 
stabil kiindulási szintjéről) kell használnunk.7

FERTŐZÉSEK  
ÉS SZISZTÉMÁS GYULLADÁS
A bakteriális fertőzések az ACLF legfon-
tosabb extrahepatikus előidézői. A nagy 
európai és észak-amerikai vizsgálatokban 

a bakteriális fertőzésben szenvedő bete-
gek között 30%-ban (CANONIC), illetve 
62%-ban (NACSELD) alakult ki fertőzés-
hez kapcsolódó ACLF. Az ACLF okaként 
33%-ban bizonyítottak bakteriális fertő-
zést. Mind fertőzéshez társuló, mind nem 
fertőzéshez társuló ACLF-ben magasabb 
a fehérvérsejtszám és a C-reaktív protein 
szintje, mint akkor, ha nem áll fenn ACLF, 
és ezek a paraméterek korrelálnak a szerv-
elégtelenség súlyosságával.1

Multicentrikus vizsgálatban tudtuk 
bizonyítani, hogy a  negatív tenyésztési 
eredményű esetek 70%-ában patogén 
mikroorganizmusok DNS-ét lehet kimutat-
ni a vérben vagy a hasűri folyadékban. Ez 
a fertőzés, a szervelégtelenség, a bakteriá-
lis alkotórészek patológiás transzlokációja 
és az ebből eredő gyulladás között az ACLF 
keretében kialakuló interakció megnyilvá-
nulása.9 Dekompenzálódott májcirrózisban 
a fertőző ingerre adott gyulladásos válasz 
nagysága, a steril szövetpusztulás vagy e 
kettő kombinációja mellett a monociták 
és a makrofágok oldható mediátorok által 
közvetített gyulladásellenes differenciáló-
dása is fontos szerepet játszik a kórjóslat 
alakulásában. Ezek a kórélettani változások 
egyrészt hozzájárulhatnak a prognosztiku-
san kedvezőtlen (másodlagos) fertőzések 
kialakulásához,10,11 másrészt magyaráza-
tot kínálhatnak arra, hogy az ismétlődő 
dekompenzációkon keresztül hogyan tá-
mogatható a kompenzáló immunszabályo-
zás és a szöveti tolerancia, ami a B típusú 
ACLF-fel összehasonlítva a  C típus jobb 
kórjóslatához járul hozzá. Le kell szögezni, 
hogy a bakteriális fertőzések és a súlyos 
gyulladás ACLF-ben fordulópontot jelen-
tenek a krónikus májbetegség lefolyásá-
ban, mert fokozzák a portális hipertóniát 
és a  májszövet pusztulását, ezzel döntő 
mértékben hozzájárulnak az alapbetegség 
súlyosbodásához. A klinikai és paraklinikai 
paraméterek alapján korán azonosítani 
kell azokat a betegeket, akiknél az ACLF 
fenyegető közelségben van vagy már tü-

netekben nyilvánult meg, hogy a kezelés 
eszkalációja vagy észszerű deeszkalációja 
időben megtörténjen.

PROGNÓZISBECSLÉS  
ÉS BIOMARKEREK
Mivel a gyulladás és a szervelégtelenség 
fontos szerepet játszik az ACLF lefolyásá-
ban, újabban értékelték a prognosztikus 
paraméterek különböző kombinációit, 
amelyek segítségével személyre szabottan 
megbecsülhetnénk a májcirrózisban szen-
vedő súlyos betegek kórjóslatát. A klasz-
szikus, három súlyossági csoportba való 
beosztás az elégtelenül működő szervek 
száma alapján ad becslést a 28 és a 90 na-
pos halálozásra. A jelenleg mértékadónak 
tekintett, újonnan kifejlesztett pontrend-
szer a CLIF konzorcium ACLF-pontrendszere 
(CLIF-ACLF). Ez figyelembe veszi a szerv-
elégtelenség súlyosságát az egyszerűsí-
tett SOFA-CLIF-kritériumok (CLIF-C-OF-
pontozás) alapján – hat kategóriában 1–3 
ponttal értékelve az érintett szervek álla-
potát (2. ábra) –, valamint a beteg életkorát 
és a fehérvérsejtszámot mint a szisztémás 
gyulladás ismertetőjelét (www.clifresearch.
com/ToolsCalculators.aspx).

A CLIF-C-ACLF-pontszám diagnosztikus 
előrejelző képessége ACLF esetében szig-
nifikánsan jobb, mint a régebben használt 
kombinált MELD, MELD-nátrium és Child–
Pugh-féle pontrendszereké.12 E pontrend-
szerek 28 napos halálozást előrejelző 
képességét kb. 75%-ról 80% fölé lehet ja-
vítani a lefolyás alatti vizsgálatokkal. Míg 

A heveny veseelégtelenség a leggyakoribb 

és a kórjóslat szempontjából a legkedvezőt-

lenebb egy szervet érintő szervelégtelenség 

akutan dekompenzálódott májcirrózisban. 

Figyelmeztető jel, ha a szérumkreatinin 177 

μmol/l felett van, vagy ha 48 órán belül 27 

μmol/l-rel emelkedik.

KLINIKAI 
KÖVETKEZTETÉS

A bakteriális fertőzésekre, az ACLF leggyako-

ribb extrahepatikus kiváltó okaira következe-

tesen kell reagálnunk. A szisztémás gyulladás 

mértéke döntő a kórjóslat szempontjából.

KLINIKAI 
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a betegek 40%-ánál javult az ACLF, addig 
mindegyik olyan beteg meghalt, akinél 
3–7 nap után az intenzív kezelés ellenére 
legalább négy szervrendszer működé-
se elégtelen volt a  CLIF-C-OF-pontszám 
alapján, vagy a  CLIF-C-ACLF-pontszám 
meghaladta a 64-et.13 Ezek az adatok tápot 
adtak annak a vitának, hogy előrehaladott 
súlyos ACLF esetén sor kerüljön-e a terápia 
deeszkalációjára, ha a társuló betegségek 
vagy ellenjavallatok miatt májátültetésre 
nincs remény.

A gyulladás és a tünetekben megnyil-
vánuló szervelégtelenség klinikai para-
métereinek kiegészítéseként az aktivá-
lódott monociták és az adott területen 
található makrofágokból felszabaduló 
makrofágaktivitás-jelzők (pl. oldható 
CD163 [sCD163], oldható mannózreceptor 
[sMR] vagy oldható CD87 [suPAR]) sokat 
ígérő biomarkerek. Ezek nagyon jól kor-
relálnak a betegség stádiumával és prog-
nózisával, akár fennáll ACLF, akár nem, és 
javítják a  fent említett kombinált pont-
rendszerek kórjósló képességét.14,15 Ezeket 
a markereket egyrészt tekinthetjük a fer-
tőzések és szervelégtelenségek keretében 
a steril és nem steril gyulladások helyette-
sítő paraméterének, mivel a makrofágokat 
kórokozóhoz kapcsolódó és veszélyhez 
kapcsolódó mintázatok is aktiválhatják. 
Másrészt ezek a megfigyelések megerősítik 
az arra utaló adatokat, hogy a makrofágok 
aktiválódása és differenciálódása oki sze-
repet játszik az ACLF kialakulásában és 
súlyosbodásában.

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK
Májcirrózishoz társuló ACLF esetén jelenleg 
elsősorban támogató kezeléseket tudunk 
nyújtani. Ezek felölelik az intenzív terápiás 
intézkedéseket, köztük a szervműködést 
támogató és pótló eljárásokat. Az egye-
düli kuratív terápia a korai májátültetés: 
a 3–7 nap után 2-es vagy 3-as súlyosságú 
ACLF-ben szenvedő és korai, 28 napon 
belüli májátültetésben részesült betegek 
túlélésének valószínűsége 6 hónap után 
81% volt, szemben a transzplantáció nélküli 
10%-os túléléssel.13 A RELIEF vizsgálatban 
az extrakorporális albumindialízis a jó to-
lerálhatósága ellenére sem befolyásolta 
szignifikánsan a transzplantáció nélküli 28 
napos túlélést.16

Érdekes megfigyelés volt a CANONIC 
vizsgálatban, hogy azoknál a betegeknél, 
akiket közepes adagú, napi 20–80 mg 
propranololnak megfelelő nem szelektív 
béta-blokkoló- (NSBB-) kezelésben részesí-
tettek, az ACLF kialakulásakor gyakrabban 
mutatkozott kevésbé súlyos szervelégtelen-
ség és kisebb mértékű szisztémás gyulladás, 
mint az NSBB-vel nem kezelt betegeknél. 
Ehhez jobb 28 napos túlélés társult.17 Noha 
ez a megfigyelés nem bizonyítja az oki ösz-
szefüggést, mégis arra utal, hogy a szimpati-
kus idegrendszer aktiválódásának és a kóros 
bakteriális transzlokációnak a csökkentése 
védő immunmodulációs hatásokat köz-
vetíthet, és hogy az NSBB-kezelést alapos 
megfontolás nélkül elhagyni nem szabad.

Újabb ígéretes immunmodulációs le-
hetőség a hemopoetikus növekedési fak-
tor, a granulocita-kolóniastimuláló faktor 
(G-CSF). A többnyire hepatitisz B vagy alko -
holos hepatitisz talaján kialakult, az APASL 
kritériumok szerint ACLF-ben szenvedő 
betegek bevonásával végzett két vizsgá-
lat G-CSF adása után jobb túlélést igazolt.18 
Még tisztázni kell, hogy a terápiás hatás 
a hemopoetikus őssejtek mobilizációjára, 
a  közvetett immunmódosító hatásokra 
vagy a jobb neutrofilműködésre vezethe-
tő-e vissza, és hogy ezek a hatások a B/C 

típusú ACLF-ben szenvedő betegeknél 
is érvényesülnek-e. A  Lipcsei Egyetemi 
Klinikák prospektív, véletlen besorolásos 
vizsgálatában (ClinicalTrials.gov Identifier 
NCT02669680) Németország-szerte, mul-
ti centrikusan fogják vizsgálni a  G-CSF 
hatásosságát és biztonságosságát. A máj-
cirrózis klasszikus gyógyszereinek, pl. az 
albuminnak, a glükokortikoidoknak és az 
N-acetil-ciszteinnek is van immunmódosító 
potenciáljuk, a továbbiakban az ACLF kere-
tében is értékelni kell alkalmazásuk hasznát 
és kockázatát.
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A z „acute-on-chronic liver failure” 
(ACLF) pontos fordítása „krónikus 

májelégtelenségre rakódott heveny máj-
elégtelenség” lenne, de a címben szerep-
lő meghatározás mégis jobban kifejezi az 
eseményeket. A mostanában kéthetenként 
megjelenő német „orvosi hetilapban” ki-
tűnő összefoglalás olvasható az ACLF-ről, 
amely új klinikai szindróma.

Az ACLF fogalma több mint 10 eszten-
dővel ezelőtt körvonalazódott a nemzet-
közi irodalomban. Egyre pontosabb de-
finíciók születtek rá, mégis, még mindig 
jelentős különbségek vannak a részletek-
ben az európai-amerikai, illetve az ázsiai 
nézetek között.1,2,3 Ezzel együtt a lényeg 
mégis az, hogy valamilyen ismert vagy 
ismeretlen tényező hatására a korábban 
közel stabil állapotban levő krónikus máj-
beteg, legtöbbször cirrózisos beteg, akutan 
dekompenzálódik, amit májelégtelenség 
(sárgaság, koagulopátia), majd több egyéb 
szerv elégtelensége kísér. Akut dekompen-
zációnak tekinthető az aszcitesz hirtelen 
fokozódása, a  hepatikus enkefalopátia, 
a varixvérzés vagy a bakteriális infekció. 
Minél több egyéb szervelégtelenség tár-
sul, annál nagyobb mortalitás várható.4,5

A kórkép önálló entitásként egyre 
inkább elfogadott. Az ACLF-et tehát egy-
értelműen el kell különíteni a heveny máj-
elég telen ségtől, ahol előzőleg semmiféle 
májbetegségre utaló jel nem volt (pl. 
gyógy szeres eredetű heveny májelégtelen-
ség). Szintén elkülönítendő attól az állapot-
tól, amikor a krónikus májbeteg állapota 
lassú, fokozatos romlást mutat a betegség 
ter mészetes progressziója következtében, 

és e folyamat során jelenik meg a krónikus 
májelégtelenség – ez a folyamat ugyanis 
az állapot természetéből következően ir-
reverzibilis. Az ACLF viszont még igenis re-
verzibilis folyamatnak tekinthető: ezeknek 
a betegeknek a jelentős hányada megfele-
lő ellátással megmenthető. Pontosan ez az 
egyik legfontosabb szempont, ami miatt 
a jelenlegi kutatások arra keresik a választ, 
hogy milyen tényezők befolyásolják a ki-
menetelt, milyen paraméterek segíthet-
nek a prognózis megítélésében, melyek 
azok a lehetséges új terápiás célpontok, 
amelyekkel a  mostani nagy mortalitás 
csökkenthető.

Az ACLF során a  kiváltó, provokáló 
tényezők nem mindig azonosíthatók, de 
a legfontosabb ilyen faktor a bakteriális 
infekció. Ezenkívül nagyon fontos lehet 
a krónikus májbetegségre rakódó heveny 
hepatotrop vírusfertőzés (leggyakrabban 
hepa titisz A, B vagy E vírus), a gyógysze-
res károsodás, a máj iszkémiája (pl. vena 
portae trombózis következtében), alko-
holos hepatitisz, sebészeti beavatkozás. 
A felsorolt tényezők nem minden esetet 
tudnak megmagyarázni, a kiváltó ok oly-
kor ismeretlen marad.

AZ EXTRAHEPATIKUS SZERVI 
ELÉGTELENSÉG JELENTŐSÉGE
Az új klinikai entitást a  közelmúltban 
két nagy, prospektív klinikai vizsgálat 
keretében próbálták részleteiben ta-
nulmányozni.6,7 A CANONIC Európában, 
a  NACSELD az Egyesült Államokban és 
Kanadában zajlott, abból a célból, hogy 
májcirrózisos betegek körében meghatá-

rozza a sokszervi elégtelenség kialakulása 
szempontjából nagy kockázatú csoportot. 
A CANONIC tanulmányba akut dekompen-
záció miatt kórházba felvett májcirrózisos 
betegeket vontak be. Az ACLF diagnózi-
sát előre definiált kritériumok alapján ál-
lították fel (szervelégtelenség jelenléte, 
15%-ot meghaladó 28 napos mortalitás). 
A  veseelégtelenség jelenléte a  többi 
szervrendszer elégtelenségéhez képest 
egyértelműen nagyobb mortalitással 
járt. Az extrahepatikus szervrendszerek 
elégtelenségének fontosságát bizonyí-
totta, hogy ha csak májelégtelenség volt 
észlelhető, azaz a szérum bilirubinszintje 
volt emelkedett, a mortalitás mindössze 
4% volt. Társuló extrahepatikus szervrend-
szeri elégtelenségek esetén viszont a 28 
napos mortalitás a súlyosságtól függően 
23% és 75% között változott. A NACSELD 
tanulmányba csak bakteriális infekció 
m iatt hospitalizált májcirrózisos betege-
ket vontak be, és a  CANONIC tanulmá-
nyéval megegyező eredményre jutottak: 
legalább két extrahepatikus szervrendszer 
elégtelensége esetén találták magasnak 
a rövid távú halálozást.
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Az ACLF súlyosságát a társuló hat kü-
lönböző szervrendszer paraméterei hatá-
rozzák meg, és ahogyan a cikk 2. ábráján 
összefoglalóan látható, az eredmények 
alapján minél több szerv elégtelensége 
jelentkezik, annál nagyobb a  28 napos, 
illetve a  3 hónapos mortalitás. Hangsú-
lyozni kell, hogy ebben az állapotban 
a beteg életkilátásairól ez a pontrendszer 
– a  CLIF szervelégtelenségi pontszám – 
pontosabb prognózist ad, mint a  Child- 
vagy a MELD rendszer. A klinikus számára 
a bilirubin, a kreatinin, az enkefalopátia, 
a hemosztázisparaméterek (pro trom binidő 
és trombocitaszám), a hemo dina mikai érté-
kek (elsősorban az artériás közép nyomás), 
illetve a  légzésfunkciós oxi geni zációs 
értékek együttesen jól használhatók és 
értékelhetők. Az akut dekom pen zációval 
kórházba kerülő betegek kb. 30–40%-
ánál várható ACLF megjelenése is. A cikk 
is kiemeli, de nem lehet eléggé hangsú-
lyozni, hogy a fentiek közül a legnagyobb 
jelentősége a vese elég telenségnek van. Ez 
olyannyira fontos, hogy a legkorábbi elő-
rejelzője lehet az ACLF-nek. A vesefunkció 
romlásának üteme és az emelkedés szint-
je is meghatározó. A kiindulásihoz képest 
kétszeres emelkedés, illetve a 177 μmol/l 
szintet meghaladó kreatininérték már 
kritikus emelkedésnek számít. Egyesek 
a vesefunkció-romlást olyan fontos és ér-
zékeny paraméternek tekintik májzsugor-
ban, mint infarktus esetén az ST-szegment 
elevációját az EKG-n. Az ACLF mielőbbi fel-
ismerése döntő lehet a végső kimenetel 
tekintetében.

A VÉGSŐ MEGOLDÁS 
A MÁJTRANSZPLANTÁCIÓ
Pontosan nem ismerjük azokat a ténye-
zőket, amelyek az akut dekompenzá-
cióval egy időben beindíthatják a szervi 
elégtelenségek sorát. A legnagyobb va-
lószínűsége annak van, hogy a kiváltó ok 
következtében kialakuló gyulladás és az 
erre adott antiinflammatórikus reakciók, 
a kialakuló „citokinvihar” együttesen ve-
zetnek a szervrendszerek károsodásához. 
Az antiinflammatórikus válasz gyakran túl-
méretezett, és a májbetegségre egyéb-
ként jellemző immundefektus fokozódik, 
szinte teljes immunparalízis alakul ki, 
ami a bakteriális fertőzésekkel szemben 
tovább fokozza a  cirrózisos betegek 
érzékenységét.5

Az ACLF korai felismerése elengedhe-
tetlen, mert a beteget minél hamarabb in-
tenzív osztályra kell helyezni. A lehetséges 
kezelési módokat is nagyon jól összefoglal-
ta a német közlemény. A kezelés alapelvei 
nem különböznek a nem cirrotikus betegek 
esetében szükséges teendőktől. A közép-
pontban a bakteriális fertőzések megfelelő 
kezelése és az intenzív szupportív kezelé-
sek állnak. Azoknál a betegeknél, akiknél 
ACLF egyszer már kialakult, a kórkép ismét-
lődésének valószínűsége fokozott, emiatt 
mindenképpen a  májtranszplantáció 
jelentheti a végső megoldást. Az egyéb 
kezelési módok, köztük a  nem szelektív 
béta-blok ko lók, az albumin, a  szteroid, 
a gra nulo cita-kolóniastimuláló faktor, csak 
az átmenetet biztosíthatják, amíg meg nem 
történik a transzplantáció.

ÖSSZEGZÉS
Az ACLF új klinikai entitás, amelyet egyértel-
műen el kell különíteni mind az előzmények 
nélküli heveny májelégtelenségtől, mind 
pedig a végstádiumú májbetegség lassú, 
krónikus dekompenzálódásától. Az ACLF 
az akut dekompenzációt kísérő többszervi 
elégtelenség miatt nagy mortalitással jár, 
de kellően hatékony kezeléssel reverzibilis 
lehet. A kiváltó tényezők közül magasan ki-
emelkednek a bakteriális infekciók.
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