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Csodaszervünk: a máj 

A máj 

 jobboldalt a bordaív alatt 

 1,5-2 kg, a testsúly 1-2%-a 

 1,5 liter vér percenként 

 gyors újraképződésre képes 

 a szervezet méregtelenítő erőműve! 

 A „test főparancsnoka” – kínai orvoslás 
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A máj funkciói 
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 A primer májdaganatok (HCC) száma 

 1990-2015 – 75%-al  nőtt! 

 USA-ban – leggyorsabban növekvő halált okozó 

daganatos betegség 

 Főbb okai: alkohol, hepatitis, helytelen 

táplálkozás, túlsúly 

 Kialakulása megelőzhető!  





Zsírmáj   kötőszövetes átalakulás (Fibrózis-Cirrhosis)   daganat 

A zsírmáj okai: 

 Túlsúly (NAFLD) 

 Alkohol, (energiaital!) 

 Helytelen táplálkozás 

 Vírusok (Hep.B,C) 

https://fr.depositphotos.com/177948682/stock-photo-obese-man-with-fatty-liver.html
https://bessergesundleben.de/6-lebensmittel-die-bei-fettleber-konsumiert-werden-sollten/


Kim K W et al. Radiology 2009;250:425-4s34 

Labor, májfunkció (ALT), vírusok:Hep.(A,B,C,D), GI kivizsgálás, Tu. Marker,  

képalkotók, biopszia, staging  --- Onko-Team---HPB sebész 

Májdaganatok: kivizsgálás 

UH! 

CT 
MR 





Májdaganatok sebészete 

 Központi reszekció „Taj Mahal“ 

A máj 60-70%-a eltávolítható, regeneráció! 



Alvarez et al. J. Gastroint. Surg. 2013 

I.-II. lépés   

ALPPS Technika 

http://www.vis.usz.ch/forschung/ksfp-liver-

tumors/seiten/alpps.aspx Accessed: 25.05.2019 

90%-os növekedés  

10 nap alatt! 

Li et al. J. Gastrointest. Surg. 2012 

Kiterjesztett jobboldali 

májreszekció 10 nap múlva 

http://www.vis.usz.ch/forschung/ksfp-liver-tumors/seiten/alpps.aspx
http://www.vis.usz.ch/forschung/ksfp-liver-tumors/seiten/alpps.aspx
http://www.vis.usz.ch/forschung/ksfp-liver-tumors/seiten/alpps.aspx
http://www.vis.usz.ch/forschung/ksfp-liver-tumors/seiten/alpps.aspx
http://www.vis.usz.ch/forschung/ksfp-liver-tumors/seiten/alpps.aspx


Túlsúly és alkohol 



A dohányzás és 

a májdaganatok  



Kb. 3 csésze kávé kb. 40%-al csökkenti a májrák 

kialakulását, de CAVE  dohányzás! 



A rendszeres mozgás   

hatása a májdaganatokra 



Összefoglalva: 

 Az ún. metabolikus-syndroma (túlsúly és társuló diabetes) terjedésével egyre gyakoribb a primer 

májdaganat előfordulása  cirrhosis nélkül is 

   

 NASH, Non-Alcohoholic Steato-Hepatitis – pre-cancerosis 

 

 Egyértelmű  összefüggés  a HCC megjelenése és a fizikai aktivitás hiánya között  

– kísérletes és klinikai kutatások 

 

 A dohányzás önmagában egy kiemelt kockázati tényező 

 

 A koffein fogyasztásnak  jótékony hatása igazolható 

 

 Az életmód  és a HCC kialakulása  -  mi a kapcsolat? 

 - komplex anyagcserezavar ( máj központi szerepe) 

 - állandó gyulladás  fennállása 

 - a védekező rendszer gyengülése 

  



Mit lehet tenni? 



Szakemberhez  

fordulni! 
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