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Bevezetés: A zsírmáj kialakulhat betegségek, műtétek, gyógyszerek, éhezés vagy túlzott mértékű alkoholfogyasztás 
következtében, de a helytelen táplálkozást, a zsírbő és rostszegény étkezést tartják az elsődleges oknak. A nem alko-
holos zsírmájbetegség a lakosság 20–30%-át érintheti. A táplálkozási eredetű zsírmájat korai stádiumban általában 
szövődménymentes májkárosodásnak írják le. 
Célkitűzés: Kutatásaink célja a zsírdús táplálkozás bél–máj tengelyre gyakorolt hatásának a feltérképezése volt.
Módszerek: Rutinlaboratóriumi, analitikai és szövettani módszerekkel patkányokban vizsgáltuk a bél és a máj redox-
paramétereit, valamint a máj zsírsavösszetételét és elemtartalmát.
Eredmények: A máj elzsírosodása során a vérszérumban mérhető májenzim- és metabolitértékek eltérései mellett a 
redox-homeosztázis mutatóiban is szignifikáns változások igazolódtak. Változás volt kimutatható a májban, a vérben 
és a belekben. A máj elzsírosodásának folyamata együtt jár a transzmetiláló képesség csökkenésével. Megváltozott 
a zsírsavösszetétel és a fémion-homeosztázis is a májban. Szövettani vizsgálatoknál a májlobulusok centrális részén 
a hepatocyták megduzzadtak, bennük zsírcseppek láthatók, piknotikus sejtmagok alakultak ki, ami a zsíros elfajulásra 
jellemző. A vékony- és vastagbél enterocytái sérültek, helyenként lelökődtek a felszínről, és gyulladásos reakciók 
 figyelhetők meg a nyálkahártyában. 
Következtetés: Eredményeink alapján leszögezhető, hogy a zsírdús diéta okozta steatosis már korai stádiumban sem 
tekinthető egyszerűen reverzibilis változásnak, mert a változások kedvezőtlenül befolyásolják az egész szervezet 
 redox-homeosztázisát, és egyben alapját képezhetik súlyos szív- és metabolikus betegségeknek, valamint siettethetik 
a gastrointestinalis tumorok kialakulását.
Orv Hetil. 2020; 161(35): 1456–1465.

Kulcsszavak: alimentáris eredetű zsírmáj, bél–máj tengely, redox-homeosztázis, fémion-anyagcsere, transzmetilezés, 
szövettan

Fat rich diet-induced steatosis and changes in the gut–liver axis
Introduction: Fatty liver can develop as a result of diseases, surgical procedures, medicaments, malnutrition or exces-
sive alcohol consumption, however, fat and poor fiber feeding can be attributed as the primary cause. Non-alcoholic 
fatty liver can be found in 20–30% of the population. Generally, alimentary-induced fatty liver in early state is de-
scribed as uncomplicated liver injury. 
Aim: The aim of our research was to study the effect of fat rich nutrition on the gut–liver axis by routine laboratory, 
analytical and histological methods in rats. 
Methods: We also examined the redox parameters of the liver and of the bowel. Fatty acid composition and element 
content of liver were measured. 
Results: Significant changes were found in parameters of redox homeostasis as well as alterations in liver enzymes and 
metabolites. The changes could be detected in the liver, blood and bowel parts. The development of fatty liver is 
associated with the decrease of transmethylation capacity. Fatty acid composition and metal ion homeostasis were also 
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altered in liver. Histological examinations showed that hepatocytes were swollen in the central part of the liver lob-
ules, showed droplets and pycnotic nuclei, which were characterized by fatty degeneration. Small and large bowel 
enterocytes were damaged, sometimes pushed from the surface, and sometimes inflammatory reactions in the mu-
cous membrane were observed.
Conclusion: Our results suggest that alimentary fatty liver in early state is not considered simply as a reversible altera-
tion because it alters the entire body’s redox homeostasis and establishes heart and serious metabolic diseases as well 
as hasten the development of gastrointestinal tumors.

Keywords: alimentary induced fatty liver, gut–liver axis, redox homeostasis, metal ion homeostasis, transmethyla-
tion, histology
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Rövidítések
ALP = alkalikus foszfatáz; ALT/GPT = alanin-aminotransz-
feráz/glutamát-piruvát-transzamináz; AOAC = American 
 Association of Official Analytical Chemists; ASE = aszkorbinsav- 
ekvivalens; AST/GOT = aszpartát-aminotranszferáz/glu ta-
mát-oxálacetát-transzamináz; ATP = adenozin-5′-trifoszfát; 
CHOL = koleszterin; COX2 = ciklo oxigenáz-2; CREA = krea-
tinin; DNS = dezoxiribonukleinsav; DPPH = 1,1-difenil-
2-pikrilhidrazil; EGFα = epithelial growth factor alpha; FGF = 
fibroblast growth factor; FID = (flame- ionisation detector) lán-
gionizációs detektor; GLUC = glükóz; HCHO = formaldehid; 
HDL = high-density lipoprotein; HDL-CHOL = HDL-ko-
leszterin; ICP-OES = (inductively coupled plasma-optical 
emission spectrometry) induktív gerjesztésű plazma optikai 
emissziós spektrométer; IFCC = International Federation of 
Clinical Chemistry; IL1, IL6, IL8 =  interleukinek; iNOS = in-
dukálható nitrogén-monoxid-szintáz; KCl = kálium-klorid; 
mRNS = messenger RNS; NADH = redukált nikotinamid-ade-
nin-dinukleotid; NADPH = redukált nikotinamid-adenin-di-
nukleotid-foszfát; NAFLD = (non-alcoholic fatty liver disease) 
nem alkoholos eredetű zsírmáj; NFGF = new acidic fibroblast 
growth factor; OPLC = (overpressured layer chromatography) 
magas nyomású vékonyréteg-kromatográfia; OsO4 = ozmium-
tetroxid; PDGF = platelet-derived growth factor; PIP2 = fosz-
foinozitol-difoszfát; PLC = foszfolipáz C; RLU = (relative light 
unit) relatív fényegység; RNS = ribonukleinsav; SOD = szuper-
oxid-dizmutáz; TBIL = összbilirubin; TG = triglicerid; TGFβ = 
transforming growth factor beta; TNFα = tumor necrosis fac-
tor alpha; TNFβ = tumor necrosis factor beta; UA = húgysav; 
WHO = World Health Organization

A nem alkoholos eredetű zsírmáj (non-alcoholic fatty 
liv er disease – NAFLD) leggyakoribb okai a helytelen 
táplálkozási szokások, a zsírbő és rostszegény étrend kö-
vetkeztében kialakuló hyperlipidaemia és obesitas. Azon-
ban a zsírmáj kialakulhat például intestinalis bypassműté-
tek, hasi sebészeti beavatkozások, kiterjedt vékonybél-re-
szekciók, gyulladásos bélbetegségek, Crohn-betegség, 
gluténszenzitív enteropathia kapcsán is, de éhezés és fe-
hérjehiány is vezethet zsírmájhoz. Az ösztrogént tartal-
mazó gyógyszerek, orális fogamzásgátlók, hormonterá-

piás gyógyszerek stb. hasonlóképpen hozzájárulhatnak a 
máj károsodásához, és egyben növelhetik az epekőbeteg-
ség kialakulásának rizikóját [1]. 

Az étrendi eredetű zsírmájat reverzibilis változásnak 
tekintik, azonban a nem alkoholos zsírmájból (a lakosság 
kb. 2–3%-ánál) kialakulhat steatohepatitis, cirrhosis és 
ritkán májrák is. A zsírmáj a legújabb kutatások szerint a 
metabolikus szindróma hepaticus megjelenési formája, 
és szoros kapcsolatban van a 2-es típusú cukorbetegség-
gel, illetve egyre több adat igazolja szoros kapcsolatát 
más extrahepaticus betegségekkel [2]. Hegedűs és mtsai 
kísérletes zsírmájban a COX2–mRNS-, a TNFα–mRNS- 
és az iNOS–mRNS-szintek növekedésével alacsony szin-
tű gyulladást igazoltak a májban [3]. 

Az utóbbi években egyre nagyobb figyelem irányul a 
bél–máj tengelyre, és számos közlemény jelenik meg a 
gyulladásos bélbetegségekkel és a májcirrhosissal kapcso-
latban, ami hangsúlyozza e két szerv kölcsönös egymásra 
hatását [4–8]. 

Ma már elfogadott tény, hogy a bélmikrobióta össze-
tétele és metabolikus kapacitása hozzájárul a gazdaszer-
vezet anyagcseréjének szabályozásához. A tápanyagok 
viszont jelentősen befolyásolják a bél mikroflóráját [9]. 

Kutatócsoportunk már az 1990-es évek elején felfi-
gyelt arra, hogy a kísérletes alkoholos májkárosodás és a 
lipidterhelés a jejunum struktúráját is kedvezőtlenül 
érinti, és a feltételezett szabad gyökös károsodásokat a 
Sempervivum tectorum kivonatának (kövirózsa préslevé-
nek liofilizátuma) polifenolos vegyületeivel mérsékelni 
lehet [10]. Gyulladásos bélbetegségek retrospektív ta-
nulmányozásakor azt találtuk, hogy a májenzimértékek 
kismértékű emelkedése mellett mind az összantioxidáns-
státusz, mind a szérumepesav szintje szignifikánsan le-
csökken, és prediktív faktornak tekinthető colitis ulcero-
sában [11]. Kísérletes zsírmájban patkányok kanülált 
epéjét egészséges állatok passzázsból kirekesztett, de ke-
ringését megtartott colon coecumhoz közeli szakaszára 
fecskendezve rövid idő alatt már jelentős szövetkároso-
dást figyeltünk meg a kontrollepével kezelt egyedekhez 
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képest. A károsodást a szabad gyökös reakciók felerősö-
désével is magyaráztuk [12]. Amennyiben az állatok 
Raphanus sativus niger préslé (fekete retek préslé) keze-
lésben is részesültek, a károsodás mértéke kisebb volt, 
ami a növényben található polifenolos vegyületeknek és 
az izotiocianát-tartalomnak is köszönhetően primer és 
szekunder módon csökkentette a szabad gyökös ártal-
makat [13]. Humán tanulmányban igazoltuk, hogy a 
cholecystectomián átesett betegek epéjében diénkonju-
gátumok és malondialdehid mutatható ki, ami a májból 
származó lipidperoxidáció következtében károsodott 
 lipidek, mint prekurzor molekulák láncreakciójából ere-
deztethető [14]. Állatkísérletekben igazoltuk a lipidper-
oxidációs folyamatok felerősödését zsírmájban. Zsírmáj-
ban szignifikánsan változik az epe összetétele, módosul 
az epetermelés és az epeelfolyás is [15]. Ezekből a kísér-
letekből arra a következtetésre jutottunk, hogy a foko-
zott szabad gyökös tevékenység is hozzájárulhat az epe-
kőképződéshez [16, 17]. 

Az epében a szabad gyökös reakciókat fokozhatja a 
májból az epével ürülő átmeneti fémek jelenléte, mely 
felerősíti az epekövek képződését [18]. 

Jelen munkánk célja annak megerősítése, hogy már az 
alimentáris eredetű zsírmáj sem tekinthető csupán rever-
zibilis májkárosodásnak, mert a több szervet is érintő 
elváltozások felgyorsítják az úgynevezett népbetegség-
nek számító keringési és gastrointestinalis betegségek 
kialakulását.

Módszerek

A kísérleteinkben felhasznált reagenseket és diagnoszti-
kai készleteket magyarországi kirendeltségeken keresztül 
szereztük be. 

Állatkísérlet

Kísérleteinkben 180–200 g-os hím Wistar patkányokat 
(Charles River Magyarország Kft., Budapest) használ-
tunk. Az állatokban alimentáris zsírmájat idéztünk elő a 
standard táphoz adott 2% koleszterin-, 0,5% kólsav- és 
20%-os napraforgóolaj-tartalmú táp 14 napos „short 
term” etetésével [10]. A patkányok terminálásakor nar-
kotikumként 35 mg Nembutalt alkalmaztunk testtömeg 
kg-onként. Az állatokat a vena abdominalison keresztül 
kivéreztettük. A vért Vacutainer (Fisher Scientific, Walt-
ham, MA, USA) vérvételi csövekben fogtuk fel, majd ezt 
követően eltávolítottuk a májakat és a vékony- és vastag-
bélszakaszokat. A májakat izotóniás KCl-oldattal mostuk 
és aprítottuk, majd a vérmentes májszövetet Potter–El-
vehjem-készülékben homogenizáltuk. 

A patkányok bélszakaszainak azonosítása után az adott 
bélszakaszokat kivágtuk, majd az elkülönített szakaszok-
ból a béltartalmat óvatosan kinyomtuk, és izotóniás KCl-
oldattal bélsármentesre mostuk. A bélmucosát a bél kül-
ső felszíne felől erőteljes nyomással eltávolítottuk. 
A preparálás műveleteit jeges hűtés mellett végeztük. 

A kísérletek során betartottuk a WHO és a Helsinki 
Deklarátum követelményeit (Magyar Közlöny, 1998). 
Engedélyszám: Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmi-
szer-ellenőrző Állomás, 770/004/04.

Enzimaktivitás- és metabolitkoncentráció-
meghatározások vérből

Citrátos plazmából vagy szérumból történtek a mérések. 
Meghatároztuk az alkalikus foszfatáz (ALP), alanin-ami-
notranszferáz (ALT/GPT), aszpartát-aminotranszferáz 
(AST/GOT), kreatinin (CREA), vércukor (GLUC), ko-
leszterin (CHOL), HDL-koleszterin, triglicerid (TG), 
húgysav (UA), összbilirubin (TBIL) paramétereket diag-
nosztikus készletek (Dialab, Randox, Roche, Reanal) 
 segítségével a gyártó útmutatásai alapján Hitachi 717 
auto mata kémiai analizátorral.

A fehérjetartalom meghatározása 

A máj- és bélmucosa-homogenizátumok fehérjetartal-
mát Lowry és mtsai [19] módszerével határoztuk meg, és 
bovin-szérumalbuminra nézve 10 mg/ml, illetve 5 mg/
ml koncentrációjúra állítottuk be, majd ezekből a min-
tákból a mérések során azonos térfogatokat (50–100 μl) 
vittünk be a mérőrendszerekbe. 

A redukálóképesség meghatározása 

A redukálóképességet Oyaizu szerint [20] határoztuk 
meg. A 10 mg/ml fehérjetartalmú szöveti homogenizá-
tumok esetében 200 μl mintát használtunk fel a mérés-
hez. A minta redukálóképességét aszkorbinsav-ekviva-
lensben (ASE) adtuk meg. 

A H-donor-aktivitás meghatározása 

A H-donor-aktivitást Blois módszerének kis módosítása 
[21] alapján 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil stabil gyök jelen-
létében mértük 517 nm-en spektrofotometriásan. Az 
eredményt gátlás%-ban adtuk meg.

A diénkonjugátum-koncentráció 
meghatározása májból

A májhomogenizátumok lipidtartalmát izooktánnal ext-
raháltuk, és az AOAC (1984) útmutatása szerint spekt-
rofotometriásan 232 nm-en határoztuk meg [22]. 

Az összscavenger-kapacitás meghatározása

Az összscavenger-kapacitás meghatározására kemilumi-
neszcenciás módszert alkalmaztunk Blázovics és mtsai 
szerint. Az eredményeket relative light unit (RLU) egy-
ségben adtuk meg. A bemérésnél 150 μl plazmát, 50 μl 
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10 mg/ml-es májhomogenizátumot és 60 μl 10 mg/
ml-es bélhomogenizátumokat mértünk a standard mé-
rőrendszerbe [23].

A szabad szulfhidrilcsoportok meghatározása

A szabad szulfhidrilcsoport koncentrációit a Sedlak és 
Lindsay által módosított Ellmann-módszerrel határoz-
tuk meg 5,5-ditiobisz-nitrobenzoesav reagenssel pH 
7,4-es Na-foszfát-pufferben, 512 nm-en spektrofotom-
etriásan. Standardként redukált glutationt használtunk 
[24]. 

A transzmetilációs képesség vizsgálata magas 
nyomású vékonyréteg-kromatográfiás (OPLC) 
meghatározással

A kötött formaldehidet formaldemeton addukt formájá-
ban határoztuk meg túlnyomásos rétegkromatográfiával. 
A kromatográfiás elválasztást szilikagél 80 F254 kroma-
tográfiás lemezeken végeztük (Merck Co., Darmstadt, 
Németország), kloroform-metilén-klorid keverék 
(35:65, V/V) felhasználásával. A patkánymáj-homoge-
nizátumokat dimedonoldattal kezeltük (0,05% dime-
don–metanolos oldat/24 óra), majd a szuszpenziót 
1500 g-vel 10 percig 4 °C-on centrifugáltuk. A tiszta 
felülúszókat használtuk kromatográfiás elválasztásra 
[21].

Zsírsav-meghatározás gázkromatográfiás 
módszerrel 

A lipideket Folch és mtsai [25] szerint vontuk ki a máj-
mintákból. A lipidekben lévő zsírsavak metil-észtereit 
bór-trifluorid-módszerrel [26] képeztük. A zsírsavak 
mennyiségi meghatározásához nonadekánsavat használ-
tunk belső standardként. A zsírsavak metil-észtereit 
FID-detektorral felszerelt Shimadzu 2010 (Shimadzu 
Corporation, Tokio, Japán) típusú gázkromatográffal 
analizáltuk. Az elválasztáshoz SP-2380 kapilláriskolon-
nát (30 m × 0,25 mm, 0,25 μm filmvastagság; Supelco, 
Inc. Bellefonte, PA, USA) használtunk. A gázkromato-
grafálás körülményei a következők voltak: injektor 
270 °C, detektor 300 °C, kolonna 80 °C 1 percig, majd 
melegítés 2,5 °C/perc sebességgel 205 °C-ig, 205 °C-
on 5 percig, majd 10 °C/perc sebességgel 250 °C-ig, és 
5 percig ezen a hőfokon maradt. Vivőgázként héliumot 
használtunk, amelynek áramlási sebessége: 28 cm/s. 
A mérésnél a ’split’ arány 1 : 50 volt. A mintában lévő 
zsírsav-metil-észter-csúcsokat ismert összetételű referen-
ciaoldatban (Mixture Me 100, Larodan Fine Chemicals 
AB, Solna, Svédország) lévő zsírsavak retenciós ideje 
alapján azonosítottuk.

Elemanalízis induktív gerjesztésű plazma 
optikai emissziós spektrométerrel (ICP-OES)

A májmintákból 500-500 mg-ot 5 ml 65%-os salétrom-
sav és 2 ml H2O2 elegyével mikrohullámú feltáróban 
roncsoltunk. Az elemtartalmak mérésére SPECTRO 
GENESIS ICP-OES (SPECTRO, Kleve, Németország) 
és iCAP Q ICP-MS (ThermoFisher Scientific, Waltham, 
MA, USA) készüléket használtunk multielemes standar-
dok (MU33 multielement standard, 100 mg/l, CPA-
Chem Product, Stara Zagora, Bulgária és EPA30 multi-
element standard, 5–100 mg/l, Bernd Kraft GmbH, 
Duisburg, Németország) segítségével [27]. 

Szövettani vizsgálatok

A kivett máj- és bélmetszeteket fény- és elektronmik-
roszkópos vizsgálatra készítettük elő. A fénymikroszkó-
pos vizsgálatokhoz a kis anyagrészeket 4%-os formalde-
hiddel fixáltuk, és hematoxilin-eozin festést használtunk. 
Az elekronmikroszkópos vizsgálathoz a kis anyagokat 4% 
paraformaldehidet és 1% glutáraldehidet tartalmazó ol-
datban fixáltuk, majd OsO4-dal utófixáltuk. Az ultravé-
kony metszeteket uranil-acetáttal és ólom-citráttal kont-
rasztoztuk, majd JEOL 100 elektronmikroszkóppal 
(JEOL Ltd., Tokió, Japán) vizsgáltuk.

Statisztikai analízis

Microsoft Excel, statGraph és Statistica 13 programokat, 
valamint a GaphPad 1.14-es verziójú szoftvert használ-
tuk a mérések kiértékeléséhez. A kiértékelés variancia-
analízissel történt. Alkalmaztuk a Student-féle t-próbát. 
A kvantitatív vizsgálati eredményeket három párhu zamos 
mérés átlaga és szórása alapján értékeltük. A szignifikan-
ciát 95%-os valószínűségi szinten adtuk meg.

Eredmények

Az 1. és 2. táblázatban a kontroll- és a zsírdús táppal ke-
zelt állatok szérumparamétereit tüntettük fel. Az enzim- 
és lipidparaméterek változásai egyértelműen megerősítik 
a máj károsodását. Szignifikáns eltérést kaptunk az ALP, 
CHOL, HDL-CHOL, UA és CREA esetében, míg az 
ALT és GLUC mérési eredmények tendenciájukban je-
lezték a májkárosodást a „short term” kezelés hatására.

A 3. táblázatban a plazma, a 4. táblázatban a máj re-
doxparamétereit foglaltuk össze. A redukálóképesség és 
a szabadszulfhidril-csoport (szabad-SH-csoport) kon-
centrációinak jelentős csökkenése és a lipidperoxidáció 
következtében a diénkonjugátumok felszaporodása a 
máj antioxidáns kapacitásának romlását jelzik. A redox-
homeosztázis károsodása szoros kapcsolatban van a szö-
veti transzmetilációs képesség csökkenésével, így látható, 
hogy a kötött formaldehid (HCHO) értékei – amelyek a 
metilcsoportok mennyiségét jelzik – is szignifikáns mér-
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4. táblázat A máj redoxparaméterei (átlag ± szórás)

Csoportok H-donor-aktivitás
(gátlás%)

Redukálóképesség
(μmol AS/mg protein) 

Szabad-SH-csoport
(mmol/l)

Diénkonjugátum
(Abs233/ml)

HCHO
(μg/g)

Kontrollmáj (n = 9) 46,89 ± 3,27 0,132 ± 0,015 0,680 ± 0,044 0,278 ± 0,071 131,68 ± 16,65

Zsírmáj (n = 9) 44,00 ± 3,29 0,107 ± 0,022* 0,485 ± 0,106* 0,803 ± 0,101*  98,42 ± 5,81*

Szignifikancia p<0,05 szignifikancia kontrollmáj vs. zsírmáj*

HCHO = formaldehid

tékben csökkentek. A hidrogéndonáló képesség a plaz-
mában kifejezettebb volt, mint a májban, ami azzal ma-
gyarázható, hogy a májban a zsíranyagcsere változásával 
együtt járó redukáló ekvivalensek (redukált nikotinamid-
adenin-dinukleotid-[foszfát]), a NADH- és NADPH-
koncentrációk növekedése miatti redukáló többletet is 
méri a rendszer.

Az 5. és 6. táblázatban a vékony- és a vastagbél redox-
paraméterei közül szignifikáns változás az enzimatikus 
antioxidáns védekezést is tükröző szabad szulfhidrilcso-
port koncentrációjában mutatkozott, míg a másik két 

2. táblázat Szérumparaméterek (átlag ± szórás)

Csoportok TBIL
(μmol/l)

UA
(μmol/l)

CREA
(μmol/l)

GLUC
(mmol/l)

Kontroll-
máj
(n = 9)

2,15 ± 6,33 102 ± 11 37,8 ± 0,21 10,66 ± 2,96

Zsírmáj
(n = 9)

2,78 ± 0,38 138 ± 19,09* 49,25 ± 1,62*  8,65 ± 1,52

Szignifikancia p<0,05 szignifikancia kontrollmáj vs. zsírmáj*

CREA = kreatinin; GLUC = glükóz; TBIL = összbilirubin; UA = 
húgysav

3. táblázat A plazma redoxparaméterei (átlag ± szórás)

Csoportok H-donor-aktivitás
(gátlás%)

Redukálóképesség
(μmol AS/ml)

Szabad-SH- 
csoport (mmol/l)

Kontrollmáj
(n = 9)

38,92 ± 2,28 0,666 ± 0,373 0,221 ± 0,046

Zsírmáj
(n = 9)

33,77 ± 1,04* 0,477 ± 0,035* 0,103 ± 0,033*

Szignifikancia p<0,05 szignifikancia kontrollmáj vs. zsírmáj*

5. táblázat A vékonybél redoxparaméterei (átlag ± szórás)

Csoportok H-donor-aktivitás
(gátlás%)

Redukálóképesség
(μmol AS/mg 
protein)

Szabad-SH- 
csoport
(mmol/l)

Kontrollmáj
(n = 9)

95,38 ± 0,64 1,113 ± 0,159 0,968 ± 0,089

Zsírmáj
(n = 9)

94,98 ± 1,82 1,038 ± 0,175 1,078 ± 0,065*

Szignifikancia p<0,05 szignifikancia kontrollmáj vs. zsírmáj*

6. táblázat A vastagbél redoxparaméterei (átlag ± szórás)

Csoportok H-donor-aktivitás
(gátlás%)

Redukálóképesség
(μmol AS/mg 
protein)

Szabad-SH- 
csoport
(mmol/l)

Kontrollmáj
(n = 9)

80,64 ± 14,79 0,673 ± 0,197 0,738 ± 0,150

Zsírmáj
(n = 9)

79,38 ± 16,18 0,637 ± 0,196 0,530 ± 0,128*

Szignifikancia p<0,05 szignifikancia kontrollmáj vs. zsírmáj*

7. táblázat Indukálható szabadgyök-szint (relative light unit; RLU) 
(átlag ± szórás)

Csoportok Plazma Máj Vékonybél Vastagbél

Kontrollmáj
(n = 9)

1515297
±

232648

11315178
±

870913

25927 
±

9151

16569092
±

3720149

Zsírmáj
(n = 9)

5530986*
±

1624096

15862892*
±

1156460

52513*
±

6984

25248150*
±

3805403

Szignifikancia p<0,05 szignifikancia kontrollmáj vs. zsírmáj*

1. táblázat Szérumparaméterek (átlag ± szórás)

Csoportok ALP
(U/l)

ALT/GPT  
(U/l)

AST/GOT  
(U/l)

CHOL
(mmol/l)

HDL-CHOL
(mmol/l)

TG
(mmol/l)

Kontrollmáj (n = 9) 811,5 ± 37,4 63,45 ± 13,21 196,5 ± 6,36 2,01 ± 0,21 1,153 ± 0,068 1,664 ± 0,585

Zsírmáj (n = 9) 2048 ± 264* 94,6 ± 23,19 179,5 ± 24,7 9,90 ± 2,49* 0,866 ± 0,012* 0,835 ± 0,205

Szignifikancia p<0,05 szignifikancia kontrollmáj vs. zsírmáj*

ALP = alkalikus-foszfatáz; ALT/GPT = alanin-aminotranszferáz; AST/GOT = aszpartát-aminotranszferáz; CHOL = koleszterin, HDL-CHOL = 
HDL-koleszterin; TG = triglicerid
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A)                                                                         B) 

paraméter csak mérsékelt eltérést mutatott, ami a vé-
konybél jobb antioxidáns-ellátottságának tulajdonítható. 
Azonban a vékony- és vastagbél mindhárom redoxpara-
méterének statisztikai vizsgálatakor szignifikáns eltérést 
kaptunk az eltérő bélszakaszok között. 

A 7. táblázatban a szöveti antioxidáns-status lumino-
metriás vizsgálatának eredményei láthatók. A szervek el-
térő antioxidáns-tartalmú vegyületeinek és enzimaktivi-
tásainak következtében csak a kezelt és kontrollállatok 
közötti különbségeket (szöveti enzimatikus és nem enzi-

matikus védekezés elemei, fémion-összetétel, lipidprofil) 
tudjuk érdemben összehasonlítani, a szervek közötti el-
téréseket ez a „globális” vizsgálati módszer nem tudja 
elkülöníteni.

Az összes vizsgált szerv összscavenger-kapacitása zsír-
máj esetében szignifikánsan rosszabb értékeket mutat, 
mint a kontrollcsoport állatainak szervei. A 7. táblázat-
ban a fényintenzitás mértékét jelző RLU (relatív fény-
egység) növekedése az antioxidáns védekezőképesség 
csökkenését jelenti. 

8. táblázat A patkánymáj zsírsavtartalma

Zsírsavak
(mg/g máj)

Kontrollmáj (n = 9)
(átlag ± szórás)

Zsírmáj (n = 9)
(átlag ± szórás)

C14:0 (mirisztinsav)  0,08 ± 0,02  0,25 ± 0,06*

C15:0 (pentadekánsav)  0,05 ± 0,01  0,13 ± 0,02*

C16:0 (palmitinsav)  3,53 ± 0,35  8,41 ± 1,38*

C16:1 (palmitoleinsav)  0,24 ± 0,0,7  0,70 ± 0,22*

C17:0 (heptadekánsav)  0,09 ± 0,02  0,14 ± 0,02*

C18:0 (sztearinsav)  3,16 ± 0,42  3,56 ± 0,29*

C18:1 (olajsav)  1,38 ± 0,16 21,32 ± 2,59*

C18:2 (linolsav)  3,24 ± 0,43 44,92 ± 4,68*

C18:3 (linolénsav)  0,05 ± 0,01  0,36 ± 0,11*

C20:0 (arachidsav)  0,01 ± 0,00  0,11 ± 0,02*

C20:1 (eikozénsav)  0,04 ± 0,01  0,48 ± 0,08*

C20:2 (eikozadiénsav)  0,16 ± 0,03  1,52 ± 0,36*

C20:3n3 (eikozatriénsav)  0,81 ± 0,15  2,48 ± 0,33*

C20:4 (arachidonsav)  5,58 ± 0,59  8,09 ± 0,96*

C20:5 (eikozapentaénsav)  0,04 ± 0,01  0,05 ± 0,02

C22:6 (dokozahexaénsav)  1,43 ± 0,17  0,98 ± 0,14*

C24:0 (lignocerinsav)  0,02 ± 0,01  1,22 ± 0,38*

C24:1 (nervonsav)  0,16 ± 0,01  1,09 ± 0,27*

Összes zsírsav mg/g máj 19,38 ± 1,84 95,80 ± 8,87*

Szignifikancia p<0,05 szignifikancia kontrollmáj vs. zsírmáj*

9. táblázat A patkánymáj elemösszetétele

Elemek
(μg/g)

Kontrollmáj (n = 9)
(átlag ± szórás)

Zsírmáj (n = 9)
(átlag ± szórás)

Al   0,454 ± 0,102   0,552 ± 0,225

As  <0,1  <0,1

Ba   0,324 ± 0,125   0,459 ± 0,035

Ca   4,05 ± 0,55   5,47 ± 2,14

Cd   0,0229 ± 0,0083   0,0393 ± 0,0161

Co   0,0661 ± 0,0101   0,0818 ± 0,0043*

Cr   0,0564 ± 0,0256   0,0320 ± 0,0074

Cu   0,304 ± 0,046   0,264 ± 0,009

Fe   5,65 ± 0,76   4,22 ± 0,93

K 170,1 ± 25,1 154,7 ± 8,5*

Li   0,106 ± 0,036   0,084 ± 0,040

Mg   9,39 ± 0,60   6,99 ± 0,54*

Mn   0,122 ± 0,006   0,086 ± 0,062

Mo   0,0707 ± 0,0324   0,0261 ± 0,0048*

Ni   0,202 ± 0,166   0,070 ± 0,025

P 160,4 ± 7,5 135,4 ± 14,8*

Pb   0,360 ± 0,035   0,460 ± 0,015*

S  95,36 ± 11,05  70,02 ± 7,43*

Se   0,0218 ± 0,0082   0,0213 ± 0,0088

Sr   0,0262 ± 0,0068   0,0281 ± 0,0029

Zn   1,36 ± 0,06   1,17 ± 0,14*

Szignifikancia p<0,05 szignifikancia kontrollmáj vs. zsírmáj*

1. ábra A májsejt fénymikroszkópos képe egészséges állatokban és zsírmájban szenvedőkben
A) Egészséges májsejt; B) Zsírcseppeket tartalmazó májsejt

Lépték: 50 mikrométer
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A)                                                                       B) 

2. ábra A májsejt elektronmikroszkópos képe egészséges állatokban és zsírmájban szenvedőkben
A) Egészséges májsejt; B) Zsírcseppeket tartalmazó májsejt 

Lépték: 1 mikrométer

B)                                                                          C) 

A)

3. ábra A vékonybél fénymikroszkópos képe zsírmájban szenvedőkben
A) Ép vékonybélszakasz; B) Zsírmájban a bélboholy felszíni hámja eltűnt; C) Zsírmájban a bolyhok is lelökődtek

Lépték: 100 mikrométer
A nyilak a boholy csúcsát mutatják, ahol a csúcs elhalt
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A rutinlaboratóriumi és redoxeltéréseket a 8. táblázat-
ban bemutatott lipidprofil-változás is tükrözi. Látható, 
hogy a táphoz adott napraforgóolaj statisztikailag érté-
kelhető változást okozott a zsírsavösszetétel közel összes 
elemében. Különösen az olajsav és a linolsav mennyisége 
nőtt meg a májban, ugyanakkor a dokozahexaénsav 
mennyisége csökkent, ami a prosztaglandin-bioszintézis 
útjában és a kapcsolódó immunfunkciókban okozhat je-
lentős eltérést.

A 9. táblázatban a máj fémion-összetételében látható 
különbségek jelzik a szöveti károsodást.

A szövettani képek egyértelműen mutatják a zsírdús 
táplálás káros hatását (1–4. ábra). A máj, a vékony- és a 
vastagbél fény- és elektronmikroszkópos vizsgálata igazol-
ta a zsírmáj kialakulását és a bélszakaszok károsodását is. 

Megbeszélés

A nem alkoholeredetű zsírmájbetegség világszerte a 
leggyakoribb májbetegség. A NAFLD prevalenciája elhí-
zott felnőtteknél 80–90%, cukorbetegeknél 30–50%, 
hyperlipidaemia esetén 90%. A NAFLD prevalenciája a 
gyermekek körében 3–10%, az elhízott gyermekek kö-
rében 40–70%. Az ultrahangvizsgálatok alapján gyakran 
alábecsülik a máj károsodásának mértékét, nem mérik fel 
a béltraktus finom változásait [28].

A zsírmáj állatkísérletes modelljén végzett vizsgála-
tunkkal azt kívántuk bizonyítani, hogy a 14 napig tartó 
zsírdús diéta hatására extrém eltérések mutatkoztak több 
szervben. 

A máj zsíros elfajulását a májenzimértékek és metabo-
litok (ALP, CHOL, HDL-CHOL, UA) szignifikáns vál-
tozása igazolta. A redox-homeosztázis mutatói nemcsak 
a plazmában és a májban, hanem a vizsgált bélszakaszok-
ban is jelezték, hogy a zsíros táplálás jelentős mértékben 
terhelte a szervezet antioxidáns védekezését. A glutati-
on-redox-rendszer optimális működése függ a szervezet 
transzmetilező képességétől. Amennyiben a metilcso-
portok koncentrációja szignifikánsan csökken, akkor a 
szervezet meghatározó metilező ágense, az S-adenozil-
L-metionin nem képes a DNS, RNS, hiszton és más fe-
hérjék, enzimek térszerkezetének módosítására. A metil-
csoportok hiánya miatt az antioxidáns védelmi funkció is 
sérül, ugyanis a glutation (L-γ-glutamil-L-ciszteinilglicin) 
szintéziséhez szükséges cisztein nem fog kellő mérték-
ben rendelkezésre állni, mert gátlódik a metionin→cisztein 
átalakulás [21]. A gastrointestinalis traktus különböző 
szakaszainak antioxidáns védelme a bélszakaszok struk-
túrájának és funkciójának megfelelően eltérő. 

Mind az enzimatikus (szuperoxid-dizmutáz [SOD], 
kataláz, glutation-redox-rendszer), mind a nem enzima-
tikus antioxidáns aktivitások (E-vitamin, A-vitamin, ka-

A)                                                                          B) 

4. ábra Vastagbél elektronmikroszkópos képe egészséges állatokban és zsírmájban szenvedőkben
A) Egészséges vastagbélrészlet, ép kripta ép kehelysejttel; B) Zsírmájban a vastagbél Lieberkühn-kripta része, ahol a kehelysejtek sérültek  
és a bélbaktériumok bejutnak a sejtbe

Lépték: 1 mikrométer
A nyíl a baktériumokat mutatja
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rotinoidok) a vékony- és a vastagbél mucosa/submucosa 
és muscularis/serosa rétegeiben szignifikáns különbsé-
geket mutatnak. Az összes antioxidáns aktivitás nagyobb 
a vékonybél teljes struktúrájában, mint a vastagbélszaka-
szok azonos rétegeiben [29, 30]. 

„Short term” kísérletünkben, zsírmájban, azt tapasz-
taltuk, hogy a vékonybélben az antioxidáns kapacitás to-
vábbra is jelentősen nagyobb volt, mint a vastagbélben. 
A vizsgált globális mutatók, a redukálóképesség és a 
 H-donor-aktivitás kisebb mértékben változtak, mint az 
enzimatikus változás mutatója, a szabad-SH-csoport 
koncentrációja, ami főleg a glutation-redox-rendszer 
működésével korrelál a legnagyobb mértékben. Ennek a 
paraméternek a koncentrációja mindkét bélszakaszban 
szignifikánsan lecsökkent. Az indukálható szabadgyök-
szintek zsírmájban nemcsak az egészséges bélszaka-
szokhoz viszonyítva, hanem a vékony- és vastagbél vi-
szonyában is szignifikáns különbségeket mutattak. A re-
doxparaméterekben tapasztalható szignifikáns változá-
sok jelentősen károsítják a szöveti struktúrát, amit a 
szövettani képek megerősítenek.

A hisztopatológiai vizsgálatoknál zsírmájban a májlo-
bulusok centrális részén a hepatocyták megduzzadtak, 
sejtmagjuk szerkezete fellazult, és különböző méretű 
zsírcseppek jelentek meg. Az elektronmikroszkópos vizs-
gálatok a glikogén koncentrációjának csökkenését és a 
zsírcseppek halmozódását mutatták. A citoplazmában 
vakuólumok alakultak ki. A szövettani képek jól tükrözik 
a zsírsav mennyiségében (összes zsírsav mg/g máj: kont-
roll 19,38 ± 1,84 vs. zsírmáj 95,80 ± 8,87) és összetéte-
lében történt változásokat.

Zsírmájban a vékony- és vastagbél enterocytái sérül-
tek, szerkezetük fellazult, és gyulladásos folyamatok in-
dultak be. A sérült bélszakaszokon a baktériumok szaba-
don bejutottak a mélyebb rétegekbe. 

A bélbaktériumok száma és összetétele a vastagbél irá-
nyában fokozatosan változik és növekszik [31]. A külön-
böző gastrointestinalis betegségekben az egészségesek-
hez viszonyítva jelentős változáson megy keresztül. A 
Gram-negatív bélbaktériumok lipopoliszacharid toxinjai 
egészséges emberek beléből nem szívódnak fel, ám azok-
ban a kórképekben, amelyekben az epesav-koncentráció 
lecsökken – mint például a gyulladásos bélbetegségek-
ben vagy a súlyos mértékű elhízásban –, az epesavak de-
tergens tulajdonsága, méregtelenítő hatása kevésbé jut 
érvényre [11, 32]. Ha a bélhám sérül, akkor ezek a bak-
tériumtoxinok könnyebben jutnak be a keringésbe.

A 9. táblázatban a máj fémion-összetételében látható 
különbségek egyértelműen jelzik mind a máj, mind a bél 
funkciójának károsodását. 

A bél permeabilitásának változásával a különböző táp-
lálkozási komponensek, a vitaminok és fémelemek (Fe, 
Zn, Ca, Mg, K) felszívódása és hasznosulása is megválto-
zik. Zsírmájban a fémionok felszívódása a vékonybél en-
terocytáinak sérülése, illetve helyenkénti lelökődése mi-
att, valamint a gyulladásos reakciók következtében sérül, 

továbbá a máj elzsírosodása következtében a májból csak 
részben ürülnek a toxikus elemek.

Alimentáris zsírmájban az esszenciális Mg, Mo, P, S és 
Zn koncentrációja szignifikánsan csökkent, míg a Co 
koncentrációja nőtt. A Mg- és P-szint csökkenése jelzi az 
energia-háztartás felborulását és az ATP-vesztést. A Mg-
koncentráció jelentős csökkenése és ezzel párhuzamosan 
a Ca-koncentráció, bár nem szignifikáns emelkedése oxi-
datív stresszt indukál a foszfolipáz C (PLC) aktiválásával 
és a foszfoinozitol-difoszfát (PIP2) hidrolízisével. A fo-
lyamat további lépéseiben aktiválódik a szignáltransz-
dukciós út, gyulladásos citokinek (IL1, IL6, IL8, TNFα, 
TNFβ), növekedési faktorok (EGFα, TGFβ, NFGF, 
FGF, PDGF) és interferonok szintézise indul be. A Co-
koncentráció emelkedése szabad gyökök termelődését 
fokozhatja a Fenton-típusú reakción keresztül [33]. 

Kutatócsoportunk a bemutatott eredmények alapján 
megerősíti, hogy az alimentáris eredetű zsírmáj már ko-
rai stádiumban is enyhe fokú gyulladásos folyamatnak 
tekinthető, mely jelentősen károsítja a gastrointestinalis 
traktust, és egyben alapját képezheti súlyos metabolikus 
betegségeknek és gastrointestinalis tumorok kialakulásá-
nak.

Anyagi támogatás: A kutatásokat a Semmelweis Egye-
tem 2/1 PhD-Iskola támogatta.

Szerzői munkamegosztás: B. A.: A kutatások irányítása, a 
szabad gyökös vizsgálatok elvégzése, a cikk megírása. 
S. P.: Az állatokból vett szövettani minták előkészítése. 
K. I.: A rutinlaboratóriumi paraméterek meghatározása. 
F. H.: Állatkísérlet kivitelezése, zsírsavanalízis. K. D.: 
A  transzmetilezés vizsgálata. Sz. K.: A fémion-analízis 
elvégzése. F. E.: A fény- és elektronmikroszkópos vizsgá-
latok kiértékelése. A cikk végső változatát valamennyi 
szerző elolvasta és jóváhagyta.

Érdekeltségek: A szerzőknek nincsenek érdekeltségeik.

Köszönetnyilvánítás
A szerzők köszönetüket fejezik ki Bárkovits Saroltának és Pintér Edi-
nának a kiváló asszisztenciáért.
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