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1. INTRODUCTION 
 

Ischemia-reperfusion (I-R) injury plays an important role during major vascular 

surgery. Ischemic damage is inevitable in a number of surgical procedures performed on the 

lower limb, especially when acute arterial occlusion is occurred. Vascular surgery on the 

lower limb with ischemia reperfusion injury may give rise to serious systemic complications 

[organ dysfunction syndrome (MODS), systemic inflammatory response syndrome (SIRS)], a 

phenomenon called reperfusion-syndrome. This syndrome can arise in healthy vascular 

system. The presented case report describes a 22-year-old woman of normal weight with 

acute gastric dilation due to binge eating, who died of complications of acute reperfusion 

syndrome accompanied by disseminated intravascular coagulation (DIC). This case 

demonstrates that the potential life-threatening gastrointestinal complications of bulimic 

excess are not well known. This case report leads the author to design an experimental setting 

for this clinical situation.  

During major vascular surgeries of the lower limb arteries and the abdominal aorta, the 

lower extremities are unavoidably subjected to ischemia. Restoration of the blood supply 

results in a further insult to the tissues, aggravating the injury caused by ischemia, termed as 

ischemia-reperfusion-injury (IR-injury). The IR-injury of extensive muscle tissue mass and 

the sensitive vascular tissues and endothelium often leads to systemic complications with 

distant organ damage of major clinical importance, a phenomenon called reperfusion 

syndrome. The IR-injury of the vascular endothelium results in endothelial cell dysfunction 

and local inflammation. This process may give rise to a generalized inflammation (systemic 

inflammatory response syndrome (SIRS) with activation of different immune cells, release of 

a vast number of inflammatory mediators, reactive free radicals, and vasoactive substances. 

This process may cause severe dysfunction and morphologic alteration of distant organs, and 

progrediate into multiple organ dysfunction syndrome (MODS), consisting of diffuse alveolar 

damage of the lungs, local inflammatory processes in the liver, increased permeability of the 

intestinal mucosa, and rhabdomyolysis-induced myohemoglobinuric acute renal failure. 

Postconditioning is a powerful cardioprotective surgical technique capable of reducing IR-

injury in the heart. It consists of several cycles of brief interruptions in the blood supply at the 

very onset of an organ’s reperfusion additionally to its prolonged ischemia. 

CASE REPORT: A 22-year-old woman is presented with acute gastric dilation after an 

eating binge, who died of complications of acute reperfusion syndrome. A young patient was 

admitted in our clinic with critical condition without any significant previous medical history. 



Her initial complaints – diarrhea, vomiting and abdominal pain – began after an enormous 

food intake. There was no history of medications or toxic substances. Physical examination 

showed a normally-developed, well-nourished female in severe distress with an extremely 

distended abdomen. Femoral pulses were absent. The US and CT scan showed a dilated 

stomach, extended into the pelvis, dislocating the intestinal organs and compressed the aorta 

and mesenteric veins. Urgent laparotomy was performed. An enormously distended stomach 

was encountered without volvulus, obstruction or adhesions. About 11 liters of gastric content 

was removed gastrotomy and nasogastric tube. Following the gastric decompression, the 

mesenteric and femoral pulses reappeared. During the operation, the cardio-respiratory status  

was stabilized, but in the following 24 hours irreversible shock developed, possibly due to the 

reperfusion of the retroperitoneal organs and the lower extremities. In the postoperative period 

disseminated intravascular coagulopathy developed. In an uncontrollable state of diffuse 

bleeding, 36 hours post-operation, the patient died. In retrospective investigation, the family 

confessed that previous psychological treatments which aimed at her bulimic attacks. We can 

conclude, that acute gastric dilatation is very uncommon and is of various etiologies, two of 

these being anorexia nervosa and bulimia. Several cases documenting complications of gastric 

dilatation were published; however, such severe complications, involving gastric infarction 

and compression of the aorta with ischemic injury of the bowels and lower extremities, are 

rare. 

2. AIM of the STUDIES 
 

One of the aims was to present a well documented case report, which fatal outcome 

can to draw author`s attention to the importance of this disease.  

The other aim of the present study was to investigate the application of 

postconditioning in major vascular surgery for the first time not in terms of the IR-injury of 

the lower limbs, but in terms of the postoperative complications of these operations, termed as 

reperfusion syndrome. 

 

In summary, the following questions were studied in the experiment:  

 

1. What kind of hemodynamic and microcirculation alterations can be seen after 

infrarenal aortic occlusion with/without postconditioning in rats?  



2. What kind of histopathological alterations and serum necroenzyme level changes can 

be detected?  

3. Is the postconditioning able to reduce the inflammatory response?  

4. What is the type of the redox-homestasis after application of the postconditiong?  

5. Is there any shift in the cytokine level after postconditioning? Is there any relationship 

with the systemic inflammation and the cytokine level?  

6. Has the postconditioning any effect on the lung damage after reperfusion?  

7. Is there any improvement of renal failure with the application of postconditioning? 

8. What kind of long-term effect can be detected with postconditioning in the above 

mentioned paramaters?  

 

3. MATERIAL and METHODS 
 

3.1. Animals 

Male Wistar rats, weighing 250–280 g, were used in the experiment Q1(Charles River 

Hungary Ltd.). The experimental design was regulated and approved by Act XXVIII of 1998 

and Government Decree 243/1998 (XII. 31). In specific, pathogen-free conditions at 22–

24oC, the rats were maintained on standard rat chow and water ad libitum. Animals were 

anaesthetized with an intraperitoneal injection of ketamine (75 mg/kg) and xylazine (7.5 

mg/kg). Deep anesthesia was maintained by the intravenous administration of 25 mg/kg/h 

ketamine and 2.5 mg/kg/h xylazine. A tracheal cannula was placed lege artis. A 22-gauge 

polyethylene catheter was inserted into the right carotid artery to monitor mean arterial blood 

pressure (MAP; Dasylab 9.0.2). A similar catheter was placed into the right jugular vein for 

administrationof intraoperative saline infusion (3 mL/kg/h), anesthesia, and for injection of 

heparin (60 IU/kg) before the aorta-clamping. 

 

3.1.1. Study desing, operative procedure  

The animals were devided into 9 groups according to the time of reperfusion.  



 

  

Median laparotomy was performed and the retroperitoneal space was opened. The rats 

underwent 180 min of bilateral lower limb ischemia using an infrarenal crossclamping of the 

abdominal aorta with an atraumatic microvascular clip. Thereafter, the wound of laparotomy 

was closed and 4 h of reperfusion was allowed, with the maintenance of general anesthesia. 

Urine samples were collected for 60 min before the aortic clamping (fraction No. I.) and again 

from the second hour on after declamping (i.e., for 3 h) (fraction No. II.). At the end of the 

fourth or 

24th or 

72nd hour 

of 

reperfusion, animals were exsanguinated via the carotid artery catheter, and histologic 

samples were taken from the femoral rectal muscle, the kidney, and the lung. The 

microcirculation of the lower limb (femoral biceps muscle) was monitored using a laser 

Doppler flowmetry (LDF) throughout the whole experiment. 

Groups Sham IR-control Postconditioning 

4 h 5  10  10  

24 h 5  10  10  

72 h 5  10 10  

 

3.1.2. Monitoring and samples  

The microcirculation of the lower limb (femoral biceps muscle) was monitored using a laser 

Doppler flowmetry (LDF) throughout the whole experiment.The blood samples were 

centrifuged (3000 rpm for 2 3 5 min, atroom temperature) to separate the plasma. Samples 

were snap-frozen in liquid nitrogen and stored at -80 oC until analysis. Plasma aspartate 

aminotransferase (AST), lactate-dehydrogenase (LDH), creatinekinase (CK), creatine, 

carbamide, Na+, and urinary Na+, creatinine measurements were performed by standard 

spectrophotometry using an automated clinical chemistry analyzer (Hitachi 747). Plasma 

TNF-alpha and IL-6 measurements were performed using a sandwich ELISA method with 

immunoassay kits.  

 

3.1.3. Histopathologic Analysis 

The excised muscle, kidney, and lung were fixed in 4% neutral-buffered formalin for 24 h, 

dehydrated, and embedded in paraffin. Sections, 3 mm thick, were stained with hematoxylin 

and eosin. All sections were studied using light microscopy (Olympus BX micro-scope).  



 

3.1.3.1.  Musculus rectus femoris 

 Az ischaemiás-reperfúziós károsodás, izomelhalás, necrosis fokát értékelték.  

Szempontok: (1) harántcsíkolat megtartottsága, (2) magfestés megtartottsága, (3) 

intracelluláris vakuolizáció, (4) rosthatárok hullámossága, elmosódottsága (5) kontraktilis 

fehérjék összecsapzódása, (6) citoplazma festődésének homogenitása, színének mélysége. 

3.1.3.2.  Tüdő 

A műtéti szövődményként várt diffúz alveoláris károsodás (DAD), ill. SIRS szöveti 

jellemzőit keresték. Szempontok: (1) alveolusok falának jellemzői, (2) alveolusok lumenének 

tágassága, (3) alveolusok beltartalma (oedema, lelökődött sejtek, törmelék, hialinmembrán), 

(4) gyulladásos sejtes beszűrtség, (5) pneumocyta-károsodás, (6) pangás. 

3.1.3.3.  Vese 

Tubuláris, interstitialis károsodás jellemzőit figyelték. Szempontok: (1) glomerulusok 

állapota, (2) a tubulussejtek duzzadtsága, hydropicus degenerációja, intracelluláris 

vakuolizáltsága, (3) csapadék a tubuluslumenben, (4) felszívódott csapadék a hámsejtekben, 

(5) levált hámsejtek, (6) erek tágassága (pangás). 

3.1.3.4.  Vékonybél 

A mucosa postoperatív szövődményként várt károsodását figyelték. Szempontok: (1) a 

bélnyálkahártya sejtek lelökődése (2) a mucosa oedemája, (3) gyulladásos sejtes beszűrtség. 

3.1.3.5.  Máj 

A hepatocyta károsodás jellegzetes ismérveit vizsgálták. Szempontok: (1) hepatocyták 

zsíros degenerációja, (2) pericentrális szinuszoidok tágulata (pangás). 

3.1.3.6.  Anti-myoglobin immunhisztokémia 

Az izomkárosodást követően a vesében megjelenő myoglobin detektálásához 

alkalmazták ezt az immunhisztokémiai eljárást.  

3.1.3.7. Enzimhisztokémia - Nitroblue-tetrazolium reakció 

A reakció a mitochondriumok funkciójának detektálására alkalmas, az izomszövet 

esetében alkalmazható az izomsejtek funkcióképességének meghatározására. Az 

izomszövetből 5μm vastag fagyasztott metszeteket készítettek. A kvalitatív kiértékelés során a 

metszetek színének intenzitását vették figyelembe, ami korrelál az izomsejtek 

funkcióképességével. 



3.1.4. TNF-α 

Plasma TNF-alpha measurement was performed using a sandwich ELISA method with a 

TNF-alpha immunoassay kit (R and D Systems, Minneapolis, MN). 200 mL of mouse TNF-

alpha standard, in serially decreasing dilutions (750–23.4 pg/mL), was added to each well in 

the ELISA microtiter plate; 200 mL of TNF-alpha conjugate (polyclonal antibody to TNF-a 

conjugated with horseradish peroxidase) was added to each well, and incubated. A color 

reaction developed with a substrate containing equal volumes of stabilized hydrogen peroxide 

and tetramethyl benzidine (stopped after 20 min by addition of hydrochloric acid). The 

absorbance was measured at 450 nm. From each data point (optical absorbance value), a 

viability value was calculated as a percentage of the average optical absorbance. 

3.1.5. IL-6  
Serum IL-6 measurement was performed using a sandwich ELISA method with a 

immunoassay kit. ). The absorbance was measured at 450 nm. From each data point (optical 

absorbance value), a viability value was calculated as a percentage of the average optical 

absorbance.  

3.1.6. Measurement of ROS 
A chemiluminescence assay [a highly sensitive (nmol/L) method to detect reactive oxygen 

species (ROS) in a sample] was used to measure the total scavenger capacity in the plasma, 

which was determined by chemiluminescence in a H2O2/OH luminol microperoxidase 

system, using the Lumat LB 9051 luminometer (Lumat, Berthold, Windbad, Germany). 

Unstable free radicals, originating from H2O2 in the luminol microperoxidase system via a 

Fenton-type reaction, catalyzed the transformation of luminol into aminophthalic acid. The 

chemiluminescence light intensity, given in relative light units (RLU), is in direct proportion 

to the concentration of the oxygen free radicals in the sample. Luminol, microperoxidase and 

hydrogen peroxide were obtained from SIGMA (St. Louis, MO), other chemical reagents 

were purchased from Reanal Chemical Co. (Budapest, Hungary). 

.  

3.1.7. Assessment of the Lower Limb Microcirculation  

The lower limb microcirculation was measured by a laser Doppler monitor (Moor Instruments 

DRT4; 2 mW laser power at l ¼ 632.8 Q2 nm and a DP1T surface probe). Flux, as defined for 

the LDF, is in direct proportion to the total number of the moving red blood cells in the 

− 100×
−

=
bzbaseline

bzfluxT flux



measured volume (1 mm3) and the mean speed of the red blood cells. In each animal, the 5-

mm wide LDF surface probe was placed directly at an identical spot on the surface of the 

femoral biceps muscle through a 10 mm-long incision on the skin and the fascia lata. LDF 

measurements (flux) were taken at relevant time points at 6-s intervals. On-line computer 

monitoring and processing were applied.The measurements taken from a tiny segment of 

muscle was extrapolated to describe the relative characteristics of the microcirculation of the 

whole lower limb. Mathematical transformations were utilized, which were previously 

published by our scientific team. For numeric characterization of the curves two parameters 

were calculated: reperfusion area (RA) as the integral of the reperfusion segment of the 

graphs (proportional to the average blood-flow during reperfusion), and the plateau maximum 

(PM) as the arithmetical mean of the last, plateau-shaped 10 min of the reperfusion-slope 

(representing a relatively stable set blood-flow at the end of the reperfusion time). For 

accurate comparison of the curves of the individual animals, each measured flux and 

parameter was calculated as a percentage on an arbitrary relative scale where baseline flux 

before the aortic clamping was considered 100% and the ischemic flow was referred to as 0% 

(‘biological zero’: bz).   

 

3.1.8. Statistical Analysis 

Values are expressed as means ± S.D. ‘‘n’’ represents the number of animals studied. Paired 

Student’s t-test and Wilcoxon analysis was performed using Statisoft software. GraphPad 

Software was used to generate the flow graphs. Any differences were considered statistically 

significant with P values less than 0.05, strongly significant with P < 0.01. 

 

4. EREDMÉNYEK 

4.1. Haemodinamikai paraméterek 

A kutatócsoport munkatársai az előkísérleteikben 90, 120 és 180 perces kirekesztési 

időtartamokat vizsgáltak, 240 perc reperfúzióval. A paramétereket az áloperált csoportban 

mért értékekhez viszonyítoták (HR (heart rate, szívfrekvencia): 379±11/perc MAP (mean 

arterial pressure, artériás középnyomás): 101±10Hgmm). 180 perces kirekesztés már minden 

állatnál értékelhető megingásokat okozott a reperfúzió ideje alatt (HR: 274±26/perc, 



MAP:113±7Hgmm). Ezért a kísérletek folytatásakor az ischaemia időtartamát 180 percnek 

választották. 

4.2. Végtagi mikrocirkuláció 

A reperfúzió első fél órájában látott kezdeti ingadozások után az IR-kontroll 

csoportban hypoperfúzió alakul ki, a PostC csoportban pedig a végtag keringése hyperaemiás 

áramlással normalizálódik. A plató maximumokat (PM) és a reperfúziós területeket (RT) 

alapul véve pedig elmondható, hogy a PostC csoportban a m. biceps femoris 

mikrocirkulációja a reperfúzió végén szignifikánsan magasabb. (p< 0,05) 

4.3. Szövettani feldolgozás 

4.3.1. M. rectus femoris 

  A 4 h állatokban az alsó végtagi izomszövettani metszeteken morfológiai elváltozás 

nem volt jellemző egyik csoportban sem. Elvétve egy-egy IR-kontroll csoportbeli állatnál 

kezdődő rhabdomyolysisre jellemző morfológiai kép mutatkozott, hullámossá vált 

rosthatárral, induló intracelluláris dezorganizációval. 24 óra elteltével az áloperált állatok 

gyakorlatilag ép szövettani képével ellentétben az IR-kontroll csoportban masszív leukocytás 

infiltráció jelent meg. A vizsgálók a 24 órás postconditionált csoportban békés, noha 

kétségkívül oedemás szöveti képet figyelhettek meg. 

A 72 óra reperfúzión átesett állatok között a szövettani képekben nem találtak jelentős 

eltérést sem az áloperált és az IR-kontroll, sem utóbbi és a postconditionált csoport között. Az 

inflammatorikus reakció megszűnt. 

4.3.2. Tüdőszövettan 

A 4 h IR-kontroll csoportban parciális atelectasiának megfelelő kép mutatkozott: az 

alveolusok sok helyütt összeestek, az alveolus falak megvastagodtak, helyenként 

összetapadtak. Az alveolusok átmérője a normál méret egyharmadára-egytizedére csökkent. A 

PostC csoportban ehhez képest kedvezőbb volt a tüdő szöveti kép. Az alveolusok kisebb 

mértékben estek össze, faluk vékonyabb, űrterük tágasabb volt. A 24 órás IR-kontroll 

állatokban az alveolus falak mérséklődő, de még mindig jelentős fokú megvastagodásával, az 

alveolus falak összetapadásával találkoztak. A parciális atelectasia azonban korántsem volt 

olyan mértékű, mint a 4 órás csoportban. A PostC csoportnál jóval kedvezőbb szöveti képet 

kaptak. A 72 órát túlélt IR-kontroll csoportban a kóros folyamat rendeződni látszott, az eltérés 

a két csoport között nem volt számottevő.  

4.3.3.Veseszövettan 



A 4 h IR-kontroll állatok veseszövettani metszetei egy közepesen súlyos tubuláris 

károsodásnak megfelelő képet mutattak. A tubulusok lumenét feltehetőleg a filtrálódott 

nephrotoxinokból összeállt hialincilinderek töltötték ki. A tubulus sejtek duzzadtak, bennük 

finom vakuolizáltság, hydropicus degeneráció jelent meg. A glomerulusokban pangás volt 

tapasztalható. A postconditionálás után: bár itt is sok volt a hialincilinder, de azok nem zárták 

el teljesen a lument és a tubulus sejtek duzzadtsága és vakuolizátsága is mérsékeltebb volt. A 

24, 72 h túlélő állatok veseszövettani képeit megvizsgálva úgy tűnt, a folyamatok legalábbis 

morfológiailag, javuló tendenciát mutattak a későbbiek során. 

4.3.4. Vékonybél szövettan 

A 4 h állatok egyik csoportjában sem észleltek érdemi elváltozást, a 24 órát túlélt 

állatokkal szemben, ahol az IR-kontroll csoportban a nyálkahártya nagyfokú oedemaját 

figyelhették meg. A PostC állatok vékonybél mucosája enyhébb fokban, de szintén 

oedemásnak bizonyult. A 72 órás IR-kontroll állatokon ez a folyamat múlni látszott, így a 

PostC csoportéhoz hasonló kép tárult a vizsgálók elé.  

4.3.5. Máj szövettan 

A 3 óra kirekesztés a máj szövettani vizsgálatakor egyik csoportban sem hozott létre 

pathológiás elváltozást, noha enyhe pericentrális szinuszoid tágulat mindegyik csoportban 

megfigyelhető volt. 

4.4. Anti-myoglobin immunhisztokémia 

A postoperatív 4. órában a myoglobin megjelent a tubulusok lumenében, illetve a 

sejtek apikális oldalán az endofagolizoszómákban. Határozott különbséget lehetett látni az IR-

kontroll és postconditionált csoport között. Az 1, illetve a 3 napos túlélő állatokban az 

immunfestés eredménye már negatív, feltehetően a lebomlott myoglobin epitópok miatt.  

4.5. Enzimhisztokémia - Nitroblue-tetrazolium reakció 

Összességében az mondható, hogy különbség nem mutatkozott az IR-kontroll és a 

PostC csoport között, célszervi károsodás tekintetében.  

4.6. TNF-α 

A 4 órás áloperált csoportban mért értékhez (6,615pg/ml ±1,423) képest 

szignifikánsan emelkedettek voltak a TNF-α-szintek mind az IR-kontroll 

(44,904±8,693pg/ml), mind a PostC (22,906±4,909 pg/ml) csoportban. Az IR-kontroll 



csoporthoz viszonyítva a PostC csoportban a TNF-α-szint alacsonyabb volt, mely 

satisztikailag erősen szignifikáns (p<0,01).  

4.7. IL-6 

A 24 illetve a 72 órás állatok egyik csoportjában sem volt mérhető a pro-

inflammatorius citokin szintje. 

A 4 h IR-kontroll és PostC csoportokban az IL-6 szérumszintje ugyan emelkedett, de 

közöttük szignifikáns eltérést nem mutatkozott (251±51 vs. 317±37 pg/ml).  

4.8. Luminometriás össz-scavanger kapacitás 

4 órával az ischaemia vége után a PostC csoportban az össz-antioxidáns szint 

statisztikailag szignifikánsan magasabb volt, mint az IR-kontroll csoportban.  

24, illetve 72 óra elteltével a szabadgyök koncentráció szint jelentősen lecsökkent, az 

eredmények eltérései között szignifikancia nem mutatkozott. 

4.9. Laboratóriumi vizsgálatok 

Laboratóriumi vizsgálatok során a szérum K+-, Na+-, BUN-szintjeiben nem volt 

tapasztalható szignifikáns különbség a három csoport között egyik vizsgált időpontban sem. 

Mind az IR-kontroll csoportban, mind a PostC csoportban oliguria/anuria alakult ki a 

reperfúzió idején. A 4 óra reperfúzión átesett állatok plazma kreatinin-szintjében emelkedés 

mutatkozott, mind az IR-kontroll, mind a PostC csoportban az áloperált állatok értékeihez 

képest, viszont a PostC csoportban szignifikánsan kisebb fokú volt ez az emelkedés, mint az 

IR-kontroll csoportban. 24 illetve 72 óra elteltével lecsökkentek a plazma kreatinin szintek.  

A 4 óra reperfúziót túlélt állatok vizeletének frakcionált Na+-exkréció értékei a PostC 

csoportban alacsonyabbnak bizonyultak, mint az IR-kontroll csoportban.  Statisztikai 

szignifikancia nem lehetett számolni, tekintettel a néhány anuriás állat miatti alacsony 

elemszámra, viszont a különbség tendenciaszerű volt.  

A 4 h csoportban megtörténtek a BUN/se-creatinin értékek számításai, melyek 

statisztikailag szignifikáns különbséget nem mutattak ki a csoportok között, de a tendencia itt 

is érzékelhető. 

Az értékelések során kiszámított [creatinin]vizelet/[creatinin]serum hányados alapján a 4. 

postoperatív órában mérthez képest az értékek határozottan lecsökkennek az 1. és a 3. 

postoperatív napon. 



A plazma necroenzim szintjeiben (CK, ALT, LDH) növekedés volt tapasztalható 

mindkét operáción átesett csoportnál minden vizsgált időpontban, de szignifikáns különbséget 

nem találtak a PostC és az IR-kontroll csoport között. Az 1 és 3 napos állatokban a 

necroenzim szintek már csökkenő tendenciát mutattak a 4. órához képest. 

 

6. KÖVETKEZTETÉSEK 
 

Az esetbemutatás során világosan látható, hogy a reperfúziós syndroma nem csupán 

súlyos érrendszeri megbetegedésben szenvedő betegek kapcsán lehet végzetes. . 

A dolgozat során bemutatásra került ischaemiás-reperfúziós szövődményeket, a jól ismert 

celluláris és subcelluláris folyamatok kaszkádszerű, öngerjesztő fellépése miatt, a 

komplex intenzív kezelés sem képes visszafordítani, érdemben befolyásolni.  

Az eddigi konzervatív kezelések mellett, a reperfúziós syndroma befolyásolására egy új 

alternatív kezelési lehetőség – a PostC - mutatkozik eredményesnek. Ennek érsebészeti 

vonatkozásairól az irodalomban csak szórványos és nem kellően komplex ismeretek 

állnak rendelkezésre, míg kardiológiai vonatkozásban ez eljárás sikerrel alkalmazott. Ez 

alapján merült fel az igény az elvégzett és bemutatásra került kísérletes modell 

felállítására. 

 

1. A kísérlet következtetéseként elmondható, hogy a postconditionálás alsó végtagi 

nagyérműtétek során való alkalmazásával a reperfúzió alatt az alsó végtagi keringés 

hyperaemiás áramlással stabilizálódik. 

 

2. A 3 órás kirekesztés az izomsejtek funkcionális károsodását okozza ugyan, de nem 

eredményez érdemi morfológiai elváltozást, a necroenzim szintek azonos módon 

megemelkednek, majd 1 nap elteltével közel a normális szintre térnek vissza. 

 

3.   A postconditionálás képes a lokális gyulladásos válaszreakció mérséklésére. 

 

4.   Postconditionálással szignifikáns módon csökkenthető a reaktív szabadgyökök 

szintje. 

 



5.   A módszer alkalmas a korai gyulladásos válasz csökkentésére a TNF-α 

felszabadulásának mérséklésével. Az IL-6-szintekben tapasztalt változások kis 

mértékű szisztémás reakcióra utalnak. 

 

6.   A postconditionálás jótékony hatással van a tüdő szöveti állapotára. 

 

7.   A módszer mérsékeli a vesekárosodás kiváltásában szerepet játszó myoglobin 

akkumulációját a vesében, ezáltal a vesefunkcióra is kedvező hatása van. 

 

8.  A postconditionálás hosszú távon képes a szisztémás folyamatok kialakulásának 

megelőzésére.  

7. SUMMARY 
 
Introduction: External aortic compression due to acut gastrisc dilation could be rare etology 

of the lower limb ischaemia. This phenomen leads the author to design experimental study for 

reperfusion syndrome. Vascular surgery on the lower limb causes ischemia-reperfusion (IR) 

injury of the tissues distal to the site of the procedure. The IR injury consists of local and 

systemic components. The most dangerous complication is the so called reperfusion 

syndrome, which is critical to the patients postoperative survival. A large number of technics 

were developed, wich tries to reduce IR injury. The last and the most promising one is 

postconditioning.  

Aim: to examine on an experimental modell, wether postonditioning is a practicable technic 

in infarenal aortic surgeries.  

Matherials and Methods: Male Wistar rats underwent 180 minutes of infrarenal aortic 

occlusion. In one group of the animals we used postconditioning (10 sec.  reocclusion/ 10 sec. 

perefusion in 6 cycles). Heamodynaics were monitored with intaarterial pressure gauge, the 

microcirculation events were recorded with Laser Doppler Flowmeter. Blood, urine, plasm 

and histologic samples were collected at the postischemic 4th, 24th, and 72th hour. 

Results: Postconditioning changed the characteristics of the flow curves, the flow stabilized 

with hyperaemia. The early inflammatory response (TNFα, free radicals) were reduced by 

posctonditioning significantly. The method was not effective to the local muscle injury 

concerning the morfological and laboratorial results, but it was able to reduce the late 

inflammatory response of the limb. Postconditioning was able to reduce the remote organ 



injury of lungs and kidneys, the morfological and laboratorial results showed significant 

differenceby between the postconditioning and the control group in these two organs. 

Conclusion: Postconditioning seem to be an applicable process to reduce both local and 

sistemic complications of IR injury following vascular surgeries. However more experiments 

are needed to determine the exact mechanism befor rutine clinical trials. 
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