
Tájékoztatás ritka májbetegséggel élő betegeink számára  

(illetve, kiskorúak esetén, szüleik számára) 
 

A koronavírus nem csupán a médiában tört uralomra, hanem egyre inkább befészkeli magát             
a májbetegek tudatába is, akik sebezhetőségük miatt aggódnak. Ezért, az elkövetkező           
hetekre, hónapokra vonatkozóan, szeretnék megosztani Önökkel néhány információt és         
ajánlást. 

Nemcsak mint a Ritka Májbetegségek Európai Hálózatának (ERN RARE-LIVER) vezetője          
fordulok Önökhöz, hanem hepatológusként és fertőző betegségek szakértőjeként is. A          
tudományos társadalom nagyon keveset tud erről a betegségről; hogyan boldoguljunk egy új            
vírussal, egy új betegséggel? Ugyanakkor a jelen tapasztalatainkra már tudunk alapozni           
néhány fontos javaslatot. 

Az első és legfontosabb: 

Folytassa immunszuppresszív gyógyszereinek szedését az orvosa által előírtak        
szerint! 

Májbetegként ne változtasson a kezelésen, és ne csökkentse a gyógyszeradagolást! Az már            
most egyértelmű, hogy veszélyesebb változtatni a terápián, mint változtatás nélkül tovább           
folytatni. Sokkal veszélyesebb az autoimmun májbetegség fellángolása vagy a transzplantált          
szerv kilökődése! 

Igen, veszély van, de ez a veszély jóval kisebb, mint azt a híreket nézve gondolnánk, s                
különösképpen a májbetegek, illetve immunszupprimált betegek számára jóval kisebb, mint          
gondolnánk. Miért mondom ezt? Mostanra számos adattal rendelkezünk, elsősorban Kínából          
és Olaszországból, de egyéb területekről is, melyek valódi bátorítást és megnyugtatást           
adnak számunkra. Ezekből az adatokból az alábbiakra következtethetünk: 

- A halálozási arány alacsonyabb a jelentettnél, mivel sokkal több nem          
diagnosztizált eset fordul elő, mint amit a hivatalos adatok tartalmaznak. 

- Valóban nagyon csekély annak a kockázata, hogy a fertőzöttek, különös          
tekintettel a gyermekekre és a fiatal felnőttekre, súlyosan megbetegedjenek. 

- Nem tűnik magasabbnak a kockázat azon betegek körében sem, akik          
immunszupprimáltak vagy májátültetésben részesültek. 

Kik a valóban veszélyeztetettek? 

- Az idősek, különösképp az idős férfiak 
- Krónikus légúti megbetegedésben szenvedő betegek, például az aszthmások 
- és feltehetőleg a cukorbetegek 

Ha Ön a veszélyeztetetett csoportba tartozik és/vagy idős ember (70 év feletti), akkor legyen              
különösen óvatos, szigorúan kerülje a kontaktust olyan emberrel, akinek légzőszervi          
fertőzésre utaló tünetei vannak, csökkentse a közvetlen társas kapcsolatait, kerülje a           
közvetlen fizikai kontaktust, minden alkalommal mosson kezet, ha nyilvános helyen járt, vagy            
megérintett olyan tárgyakat, amiket Ön előtt mások megfoghattak. Természetesen kövesse a           



nemzeti és területi szabályozásokat és ajánlásokat, melyek a helyi járványügyi helyzettől           
függően eltérőek lehetnek,  és amelyek olykor nagyon gyorsan változnak. 

 

 

Mi az, amit tudunk? 

A SARS-CoV2-nek nevezett új vírus a SARS (súlyos akut légzőszervi szindróma) vírus egy             
variánsa, új is, de mégsem teljesen új. Más koronavírusok évek óta jelen vannak körülöttünk,              
általában enyhe légzőszervi fertőzéseket okozva, de mind a SARS, mind a MERS vírus             
(közel-keleti légzőszervi szindróma) súlyos járványokat okozott az elmúlt években. Miért van           
ez az óriási aggodalom és felhajtás az új vírus körül? Két fő okból: 

- Mint már említettem, nagyon keveset tudunk a vírusról, hogyan reagálunk rá, hogyan            
reagálnak mások. 

- Feltehetőleg nincs a vírussal szemben immunitás a népességünkben, hiszen új          
vírusról van szó. 

Az utolsó pont az, ami magyarázatot ad arra, miért terjed a vírus szerte a világban, s emiatt                 
olyan nehéz lassítani a vírus terjedését, megállítani pedig szinte lehetetlen. A szakértők            
többsége egyetért abban, hogy a vírus velünk marad, s még ha sikerül is lelassítani a               
terjedést, akkor is a közösségben marad, és újra és újra visszatérhet. Lehet, hogy tévedünk,              
és sikerül elérni, hogy végleg eltűnjön, ahogyan azt minden bizonnyal a SARS esetében is              
sikerült elérni, de ez kevésbé valószínű. Éppen ezért, számunkra és Önök számára is fontos,              
hogy tudjuk, hogyan kezeljük ezt az új helyzetet. 

 

Hogyan tudja óvni magát? 

Valójában az már most nyilvánvaló, hogy sokkal veszélyesebb a terápiás gyógyszeradagolás           
csökkentése, mint annak változatlan folytatása. Az autoimmun májbetegség fellángolása         
vagy a transzplantált szerv kilökődése sokkal nagyobb valószínűséggel vezet súlyos          
betegséghez vagy akár halálhoz, mint maga az új vírus. Ezért, kérjük, szedje a gyógyszereit              
továbbra is! Az is elképzelhető, hogy az immunszupprimált betegek betegséglefolyása a           
gyógyszerek miatt enyhébb lehet, de ezek nem tények, csupán feltételezések, s nekünk a             
tényeknél kell maradnunk. S van még egy fontos dolog: a betegség fellángolása vagy a              
transzplantált szerv kilökődés önmagában további egészségügyi kockázatot jelent, amely         
még inkább sebezhetővé teszi Önt – ezért kérjük, kerülje el ezt! 

Mit tud tenni, hogy védje magát? Sok beteg érdeklődik, hogyan tudná erősíteni az             
immunrendszerét, vitaminokkal, cinkkel, gyógynövénytartalmú készítményekkel stb. Attól       
tartok, ezek nem érnek semmit. Az egészséges életmód azonban most is legalább annyira             
fontos, mint máskor: próbáljon friss levegőt szívni és tornázni minden nap – még a              
karanténban lévő emberek is sétálhatnak, csak kerülniük kell, minden közeli kontaktust.           
Étkezzen rendszeresen, az ajánlásoknak megfelelően kövessen változatos étrendet –         
próbáljon meg ne mindig a vírusra és az azzal járó kockázatra gondolni, élje az életét, már                
amennyire a szabályozások lehetővé teszik. Az Önök többségére nézve a vírus okozta            
kockázat nagyon nagyon alacsony – sőt Önök közül sokuk folytat olyan életmódot, amely             
ettől sokkal nagyobb kockázattal jár.  
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