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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

 

ARDS Acut respiratory distress syndrome 

ARF Acut renal failure 

ATP Adenosin-trifoszfát 

cGMP Ciklusos guanozin-monofoszfát 

FITC Fluoreszcein izocianát 

GM-CSF Granulocita, makrofág kolónia stimuláló faktor 

GSH Redukált glutation 

H2O2 Hidrogén-peroxid 

HOCL Hipoklórossav 

I/R Iszkémia/reperfúzió 

ICAM Intercelluláris adhéziós molekula 

IFN-g  Interferon-gamma 

LFA-1 Leukocyta functional antigen 

LTB4 Leukotrién-B4 

MAC-1 Monocita aktivált complex 1 

MCP-1 Monocita kemoattraktáns protein 

MDA Malondialdehid 

MIP Macrofág inhibitoros protein 

MODS Multiple organ dysfunction syndrome 

NADH2 Nikotinamid-adenozin-dinukleotid 

NADPH Nikotinamid-adenozin-dinukleotid-foszfát 

NK Neutral killer cell 

NO Nitrogén-monoxid 

O2 Szuperoxid-anion 

PAF Vérlemezke aktiváló faktor 

PECAM Vérlemezke-endotél sejtadhéziós molekula 

PGE1 Prosztaglandin-E 

PGI2 Prosztaglandin-I 

PMA Phorbol-12-myristil-13-acetát 

TGF-β Transforming growth factor-béta 
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TNFA Tumor nekrózis faktor-alfa 

TXA2 Tromboxán-A 

VLA-4 Very late antigen–4 

 
LMWH                                          Low Molecular Weight Heparin  
 
AFS                                               artéria femoralis superficialis 
 
AFC                                               artéria femoralis communis 
 
APF                                               artéria profunda femoris 
 
TEA                                               trombendarteriectomia 
 
NIDDM                                         non-insulin dependent diabetes mellitus 
 
ROI                                                reaktív oxigén intermedierek 
 
PMA                                              phorbol miristil acetát 
 
ICP                                                 intracompartmentális nyomás 
 
StO2                                               oxigén szaturáció 
 
NIRS                                              near infrared spectroscopy 
 
CK                                                 creatinin kináz 
 
SR                                                  szarkoplazmatikus retikulum 
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1. ISZKÉMIA-REPERFÚZIÓS KÁROSODÁSOK BIOLÓGIÁJA  

 

A perifériás ereken végzett keringésjavító műtétek során a beavatkozások idejére a végtagot 

kirekesztjük a keringésből. Az érpálya rekonstrukciója után az eddig iszkémiás szöveteket 

egy megnövekedett volumenű és nyomású keringés terheli meg, amely a kirekesztés idejétől, 

az elzáródás magasságától és szövetek általános állapotától függően reperfúziós károsodást 

idézhet elő. Ezek a klinikai szinten kevésbé monitorozható folyamatok döntően befolyásolják 

a műtétek eredményeit és a posztoperatív időszak lefolyását, ezért a csökkentésükre, vagy 

mérséklésükre irányuló törekvések mindenképpen alapvető fontosságúak a sebészi 

kutatásokban.    

 

A hevenyen elzáródott verőerek érsebészeti rekanalizációja mára gyakorlatilag megoldott, a 

keringés helyreállításáért azonban időnként nagy árat kell fizetni. Az iszkémia–reperfúzió 

(I/R) során kaszkádszerű patofiziológiai folyamatok sorozata indul el, melyek végül 

sejthalálhoz vezethetnek, veszélyeztetve az egész szervezet integritását. 1 2  A kritikus idejű, 

jelentős akut iszkémiát a keringés helyreállítása után (pl. embolektomia) jelentős 

izomduzzanatból eredő subfasciális ödéma követheti. Ez nagy megterhelést jelent a 

nyirokkeringésre is. Gyulladás esetén maradandó ödéma is kialakulhat. A reperfúzió során 

meglepő módon tovább károsodhatnak a még életben maradt sejtek, előáll az ún. „oxigén 

paradoxon”, melynek kialakításában az oxigén szabadgyökök jelentős szereppel bírnak. 3 4Az 

akut artériás történések vagy az érpálya hirtelen elzáródását, vagy vérzést okozhatnak, és a 

következményeik annál súlyosabbak, minél később kerülnek felismerésre és ellátásra. Az 

érpálya elzáródását és következményes iszkémiát okozhat embolia (trombus, tumor, zsír, 

idegentest), artériás trombózis (sztenotikus arteriopátia vagy trauma következtében alakul ki), 

arteriaspazmus, külső kompresszió (létrejöhet anatómiai rendellenesség vagy trauma 

következtében).  

 

1.1. ARTÉRIÁS EMBOLIA 

Emboliáról akkor beszélünk, ha az érpálya áramlási irányt tekintve proximálisabb pontjáról 

disztál felé a véredényt perifériásan elzáró anyag kerül. 5 Beszélhetünk leszakadt trombusról, 

levegőről, zsírról, tumorrészletről, idegentestről. A trombus leggyakoribb képződési helyei: a 

bal pitvar (arritmia, mitrális sztenózis), a bal kamra (az infarctust követő állapot hegén, 

műbillentyű felszínéről, és vitium mellett a billentyű felszínéről), illetve mélyvénás trombózis 
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esetén a vénás rendszer (nyitott foramen ovalén ún. paradox vénás embolia) 6 7 8 9 10 Az 

aortában az arterioszklerotikus plaqueok felszínén, valamint aneurizmában is gyakran 

képződhet trombus, az utóbbiban a turbulencia miatt.11 12 A törmelékeny vagy kompakt 

trombusdarab keletkezési helyétől távol megszakítja az artériás keringést. Az elzáródástól 

centrálisan a véroszlop vak tasakban stagnál. Az elfolyás lehetősége nyilvánvalóan kisebb, 

mint az odaáramlásé, ez az érintett proximális érszakasz trombozisához vezet egész addig a 

pontig, ahol már jelentős kollaterális a véráramlás folytonosságát biztosíthatja. Az embolustól 

distalisan a vérnyomás közel nullára esik. Az artériás embolia tünetei közül kiemelendő a 

hirtelen kezdődő fájdalom és a pulzustapinthatóság hiánya, valamint a sápadtság, érzés- és 

mozgáskiesés és izomrigiditás, a bőrhőmérséklet csökkenése. Későbbi velejárója a keringés 

stagnálása és a kisvénák trombosisa miatt a kékes elszíneződés. A diagnózis felállítása az 

anamnézis és a kialakult tünetek alapján történik. Típusos esetben más kórképpel nehéz 

összetéveszteni, az anamnézisben szereplő szívbetegség, az ellenoldali artériák 

tapinthatósága, a hirtelen kezdet és a tünetek egyértelművé teszik a diagnózist. A kórisme 

felállításához angiográfia nem szükséges.  

Az alsó végtagokon kialakuló artériás embolia ellátása komplex feladat, amelynél a teendők 

időbeli sorrendje is fontos. Azonnali teendők a heparin (5000-10000 IE iv.), 

fájdalomcsillapító (pl. 75-100 mg pethidin iv.), infúzió adása, a végtag süllyesztése (a 

perfúziós nyomás javítása céljából). A műtéti terápiát az embolektomia 

(tromboembolektomia) jelenti, amelyet lehetőség szerint az embolia észlelését követő 4 órán 

belül el kell végezni.13 Az embolektomia a leghatásosabb érműtétek egyike. Kis behatolásból, 

a beteg csekély megterhelésével keresztülvihető. A műtét jótékony hatása sikeres esetben 

azonnal jelentkezik. Megjelenik az eddig tapinthatatlan pulzus. A műtéti megoldás szinte 

kizárólag FOGARTY-féle ballonkatéterrel történik. A műtét után is folytatjuk az 

antikoaguláns kezelést (ún. posztoperatív antikoaguláns terápia), melynek során fokozatosan 

áttérünk heparinról kumarinszármazékokra. A súlyos szövődményként fellépő 

revaszkularizációs ödéma esetén fasciotomia javasolt.   

 

1.2. ARTÉRIÁS TROMBÓZIS 

Az arterioszklerotikus erek kritikus szűkületében vagy szűkületei között trombózis alakul ki. 

Meglévő krónikus betegség akut rosszabbodásáról van szó, amelyet a trombózist előidéző 

klasszikus triász jelenlévő összetevői hoznak létre (egyenetlen érfal, lelassult áramlás, a vér 

alkotóelemei arányának megváltozása). Az emboliától, olykor a mélyvénás trombózistól való 
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eldifferenciálás néha igen nehéz feladat. Hasznos segítséget nyújt a beteg anamnézise és a 

fizikális vizsgálat. A beteg kórelőzményében nem szerepel szívbetegség, a tünetek kevésbé 

drámaiak, gyakori a klaudikációs panasz, a nem panaszos végtagon is pulzushiány észlelhető, 

valamint helyreállító érműtét szerepelhet az anamnézisben. 14 15 16 17 18 Az angiográfia az 

elzáródás lokalizációjáról és a kiáramlási pályáról ad a műtéti   indikáció felállításához fontos 

információt.  

 

1.3. A HARÁNTCSÍKOLT IZOM SZÖVETTANI ÉS BIOKÉMIAI ELVÁLTOZÁSAI 

ISZKÉMIA HATÁSÁRA 

Az iszkémia a harántcsíkolt izom funkciójában, metabolikus állapotában és struktúrájában is 

markáns változásokat hoz létre. A végtag sorsát az izmok állapota dönti el. Az iszkémia 

kezdetén csak kevés strukturális elváltozás látható (a szubszarkolemmáris magvak duzzadtak, 

lekerekítettek). Az izomban csökken a mitokondriális ATP termelés, amit a makroerg kötést 

tartalmazó egyéb foszfátok, így elsősorban a kreatin-foszfát képes pótolni. A szövetekben 

fokozódik az anaerob glikolízis, a glükózfelvétel és a glikogén lebontás. Elhúzódó iszkémia 

alatt nagy energiatartalmú vegyületek, így ATP lebontása történik hipoxantinná. A glikolízis 

során keletkező piruvátot a képződő NADH2 laktáttá redukálja. A károsodott perfúzió nem 

elegendő az anyagcsere termékek elszállításához, ezért acidózis lép fel, amit az egyéb 

folyamatok révén keletkező hidrogén ionok, és az anyagcsere során képződő széndioxid 

felhalmozódása tovább fokoz. Az iszkémia további fennállása esetén csökken a glükóz 

felvétel, zavart szenved a fiziológiás iontranszport, valamint markáns szövettani változásokat 

is észlelhetünk. Az izomrostok egy izomkötegen belül is különbséget mutatnak, a sejtmagok 

duzzanatán kívül a fibrilláris állomány hasadozottsága és vakuolás degeneráció is 

megfigyelhető. Az ATP függő kálium csatorna kinyílik, K+ vesztés, extracelluláris K+ 

felhalmozódás jön létre. Az intracelluláris nátrium felhalmozódás sejtszintű ödémát, a 

kálcium túltöltődés iszkémiás kontraktúrát hoz létre, és az anyagcsere összeomlását vonja 

maga után. A magas intracelluláris kálcium szintnek meghatározó szerepe van a későbbi 

sejtkárosodásban.19   

 

1.4. ISZKÉMIÁS-REPERFÚZIÓS SEJTFOLYAMATOK 

A keringés újraindulásával tovább fokozódó magas intarcelluláris Ca2+ szint a 

mitokondriumokban csökkenti az oxigén fiziológiásan domináló négyelektronos redukcióját. 

A normális körülmények között 2-3 %-ban jelen lévő egyelektronos redukció vízzé 
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többszörösére fokozódik. Így reakcióképes szuperoxid gyök (O2
-), hidrogén-peroxid (H2O2) 

és hidroxil gyök (OH.) keletkezik.  

 

1.4.1. NITROGÉN-MONOXID ÉS SZUPEROXID EGYENSÚLY  

A mikrovaszkuláris apparátus endotél sejtjeiben megváltozik a NO–O2
- közötti egyensúly az 

I/R indukálta gyulladás következtében. A NO képződés meghaladja a szuperoxid 

produkcióját fiziológiás körülmények között. A NO simaizom sejtbe jutva a szolubilis 

guanilát cikláz aktivitásával növeli a cGMP koncentrációját, így gátolja a kontrakciós 

mechanizmust.20 A NO endogén gátló faktora a leukocita aktivációnak, kemotaxisnak és 

granulocita–endotél kitapadásnak adhéziós molekulák gátlása révén.21 Az oxidativ burst 

gátlásával csökkenti a reaktív oxigén intermedierek termelését. Gátolja a trombociták 

aggregációit is. Csökkenti a PAF képződését endotél sejtekben, így az elsődleges endotél–

neutrofil kapcsolat fő induktorát befolyásolja.22 A szuperoxid és a nitrogén-monoxid 

reakciója során keletkező peroxinitrit a szövetkárosodás fő mediátora. A reperfúzió során 

keletkező O2
- az endoteliálisan képződő NO-t gyorsan semlegesíti. Ez már a korai reperfúzió 

során károsítja a véráramlást. A csökkent endoteliális NO produkciót a megnövekedett 

mikrovaszkuláris permeabilitás jellemzi a posztkapilláris venulákban. Az I/R az endotél 

dependens aktív vazodilatátor tónus csökkenésével jár, ezért a NO vazodilatátor hatásának 

elmaradása a felelős.  

 

1.4.2. XANTIN-OXIDÁZ RENDSZER 

A xantin-oxidáz lokalizációja széles körben elterjedt az endotéliumban.23 Az endotéliumban a 

xantin-dehidrogenázból szulfhidril csoportok reverzibilis oxidációja és irreverzibilis limitált 

proteolízis révén képződő xantin-oxidáz enzimnek jelentős szerepe van a reperfúziós 

károsodás létrehozásában. A nukleotid degradáció sebesség meghatározó lépését katalizálja, 

úgy, hogy az ATP lebontása során keletkező hipoxantin átalakul xantinná, majd a reakció 

végtermékeként húgysav képződik. A folyamathoz az enzim elektron akceptorként oxigént 

használ.24 Működése során szuperoxid (O2
-) és hidrogén-peroxid (H2O2) keletkezik. 2526 

Mostanság még több figyelem hárul a xantin-oxidázra, ugyanis azt feltételezik, hogy kiemelt 

szerepe van az I/R-t követő távoli szervek károsodásában is, amely a magas enzimértékekkel 

összefüggésbe hozható.27 28 29  Az utóbbi feltevést magyarázza az is, ha a xantin-oxidáz 

csökkentésével mérsékelni lehet a távoli szervkárosodás mértékét. Plazma enzim értéke 

drámaian emelkedik aorta okklúzió–reperfúziót követően is.30  
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A xantin-oxidáz közreműködése által termelődött reaktív oxigén intermediereken túlmenően 

fontos forrás még a kemoattraktánsok és citokinek által aktivált neutrofil sejt, amely NADPH-

oxidáz tartalma révén molekuláris oxigén redukcióját végzi hidrogén-peroxiddá és 

szuperoxiddá. Ez a „respiratory burst”-ként ismert jelenség, amelynek során az aktivált 

neutrofil sejt oxigén fogyasztásának 90%-ából szuperoxid gyök képződik. A szuperoxid gyök 

fő károsító hatását a hipoklórossavon (HOCL) keresztül fejti ki. A granulocita 

mieloperoxidáz enzim révén katalizált folyamatban hipoklórossav keletkezik hidrogén-

peroxid felhasználásával. A hipoklórossav erélyes oxidáló és klorináló vegyület. Primer 

aminokkal gyorsan reakcióba lép, így N-klóraminok keletkeznek, amelyek a hidrogén-

peroxiddal egyenértékű lipidoldékony oxidáló szerek. A neutrofil eredetű hidrogén-peroxid és 

a monoklóraminok serkentik a vérlemezke aktiváló faktor (PAF) képződését a vaszkuláris 

endotéliumban, ami fokozza a leukocita adhéziót.31 

A hipoklórossav a szulfhidril csoportok oxidációja, hem proteinek, így citokrómok 

inaktivációja, aminosavak, és proteinek degradációja révén hoz létre további károsodást. A 

HOCL citotoxicitását indirekt módon proteázok, neutrofil elasztáz, kollagenáz aktiválása, és 

az alfa-1 proteáz inhibitor gátlása révén is kifejti. A reaktív oxigén intermedierek a 

kemotaxisban proinflammatorikus anyagok termelésének serkentése és felszabadítása révén 

játszanak szerepet.32 

A leukocita aktivációt és kitapadást sem közvetlenül hozzák létre, hanem az endotel 

sejtmembránra lokalizálódó foszfolipáz-A2 aktiválása révén képződő arachidonsav 

továbbalakításával vezetnek erős kemoattraktánsok, így leukotrién-B4 (LTB4), és PAF 

fokozott szintéziséhez.  

 

1.4.3. ANTIOXIDÁNS VEGYÜLETEK 

Az antioxidánsok olyan vegyületek, melyek védelmet nyújtanak az energia metabolizmus 

potenciálisan káros melléktermékeinek, a szabadgyököknek a hatásával szemben.  A 

szabadgyökök legfontosabb in vivo forrása a mitokondriális légzési lánc, mely a felvett 

oxigén 0,4-4%-át alakítja át reaktív oxigén speciesekké (ROS) fiziológiás körülmények 

között. A természetes öregedés, és bizonyos patológiás állapotok (diabétesz, 

iszkémia/reperfúziós (I/R) károsodás), fokozzák a szabadgyök produkciót. A ROS-t a 

szervezetből az endogén antioxidáns rendszer tagjai: az antioxidáns enzimek (szuperoxid 

dizmutáz (SOD), kataláz (CAT), glutation peroxidáz (GPX), valamint az antioxidáns 

molekulák (aszkorbinsav, glutation, albumin, transzferrin, urea és az E-vitamin) 
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közömbösítik, vagy eliminálják a szervezetből. A szabadgyökök fiziológiás körülmények 

között szignálmolekulaként vesznek részt a folyamatokban. Ha azonban a keletkezett 

szabadgyökök mennyisége meghaladja a sejtek endogén antioxidáns kapacitását, kialakul az 

oxidatív stressz. A szabadgyökök olyan láncreakciókat generálnak, melyek hatására az 

érintett molekulák maguk is szabadgyökként viselkednek, reaktív lipid, nitro és peroxid 

gyökök keletkeznek és további sejtkárosító hatásokat okoznak.  

 

 

Szabadgyökök fokozott
termelése

Csökkent antioxidáns
védelem

Biomolekulák károsodása: fehérjék, 
többszörösen telítetlen zsírsavak, szénhidrátok,

DNS, membrándestrukció

OXIGÉN EREDETŰ
SZABADGYÖKÖK

O2
-

H2O2
OH.

ENDOGÉN 
ANTIOXIDÁNSOK

Szuperoxid dizmutáz,
Glutathion peroxidáz,

Kataláz, endogén 
thiolok, vitaminok

hypoxia, I/R, akut- és krónikus 
gyulladások, toxinok, égés,
UV-, és radioaktív sugárzás,

tumoros betegségek

OXIDATÍV STRESSZOXIDATÍV STRESSZ

Apoptózis vagy sejtnekrózis

egyensúlyi állapot

SEJTHALÁL

 
1. ábra: Az oxidatív stressz kialakulása és következményei 

 

 

1.4.4. OXIDATÍV STRESSZ 

A nagy tömegben keletkező oxidáns szabadgyökök számos biomolekula károsodását hozzák 

létre. (1. ábra) Az így károsodó membrán lipidek, proteinek, szénhidrátok és nukleinsavak 

számos enzim és receptor működését befolyásolják. A reaktív gyökök DNS keresztkötéseket, 

nukleinsav hasítást és bázis hidroxilációs folyamatokat hoznak létre. A többszörösen telítetlen 
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zsírsavak károsodása révén lipidperoxidáció jön létre. A klasszikus láncreakció 

eredményeként zsírsav peroxil gyökök és lipid peroxidok képződnek. Az önfenntartó reakció 

eredményeként lipid-lipid, lipid-protein, protein-protein diszulfid híd keresztkötések jönnek 

létre, protein- és zsírsavhasadás alakul ki. A végeredmény a kompartmentalizációt biztosító 

membránok integritásának elvesztése, a kontraktilis apparátus károsodása, a mitokondrium 

membrán energiatermelés és iontranszport működések sérülése. A folyamat a 

membránfluiditást befolyásolja, a következményes sejtszintű diszfunkciót idővel sejt- és 

szövetkárosodás kíséri. A károsodást fokozza a lipázok által felszabadított, de a légzési 

láncba bekapcsolódni nem tudó zsírsavak detergens hatása. A szövettani képet jellemzi a 

mitokondriális ödéma, a kromatin összecsapzódás és a glikogén granulumok depléciója.  

A reperfúziós károsodások kivédése, és a szöveti oxidatív stressz csökkentése alapvetően 

fontos a teljes klinikai restitúció eléréséhez.33 

A reperfúziós károsodásának csökentésének egyik legígéretesebb kísérletes lehetősége az 

iszkémiás prekondicionálás.34 35 36 Az iszkémiás prekondicionálás a sejtek stresszre adott 

sejtszintű adaptációs válasza, mely során az egy vagy több rövid iszkémiás epizód növeli a 

sejtek, szövetek toleranciáját egy későbbi súlyosabb iszkémiás-reperfúziós károsodással 

szemben. 37 38 39 40 A kialakult protekció kétfázisú: a klasszikus vagy korai prekondicionálás 

(PC) az iszkémiás stimulust követően azonnal megjelenik, és 2-3 óráig mutatható ki, míg a 

késői (second window of protection, SWOP) prekondicionálás 24-72 óra múlva nyújt 

védelmet a szöveteknek. 41 42 43 A korai védelem legfontosabb effektorának az irodalom a 

mitokondriális ATP függő-kálium csatornákat tartja44. A késői prekondicionálásban az IR 

stimulusok hatására felszabadult triggerek által aktivizált jelátviteli utak eredményeként de 

novo szintetizálódott védőfehérjék (főleg hősokk proteinek: HSP-27, HSP-60, HSP-70-72, 

HSP-90 és antioxidáns enzimek: Mn-SOD, kataláz, glutation peroxidáz/reduktáz) okoznak 

sejtvédelmet. 45 46 47 48 49 50 51 

Tervezett IR-val járó beavatkozások (koronária bypass, érrekonstrukció, szervtranszplantáció) 

esetében a prekondicionálás valóban a klinikum számára is meglepően hatékonynak 

bizonyult, azonban terápiás használhatóságát jelentősen beszűkíti, hogy akut érelzáródások 

(embólia, trombózis, miokardiális infarktus) esetében nem kivitelezhető. 
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1.5. LEUKOCITA AKTIVÁCIÓ REPERFÚZIÓ SORÁN 

 

1.5.1. A CITOKINEK SZABÁLYOZÓ SZEREPE 

Reperfúzió során a kemokinek fokozott szintéziséért a monociták, limfociták, továbbá a 

vérlemezkék felelősek. Néhány mediátort, így monocita kemoattraktáns proteint (MCP-1), 

makrofág inhibitoros proteint (MIP) az endotél sejtek is szintetizálnak. A MIP-1 mind a 

sejtek adhézióját, mind a migrációját aktiválja. A glükózaminoglikán kötőhelyet tartalmazó 

fehérjék sejtfelszínhez stabilan kötődnek. Az IL-8 a legfontosabb kemoattraktáns, kifejezett 

indukcióját találták az iszkémiát és reperfúziót szenvedett harántcsíkolt izom monocita, 

endotél és fibroblaszt sejtjeiben. A foszfolipáz-A2 által felszabadított arachidonsav 

átalakítását a ciklooxigenáz tromboxán-A2 (TXA2), prosztaglandin-E1 (PGE1) és PGI2 

szintézise irányába viszi, míg lipoxigenáz a leukotriének szintézisét irányítja. Legújabb 

vizsgálatok jelentős szerepet tulajdonítanak a MAP kináz szignálutak aktiválódásának az 

adhéziós molekulák expressziójának jelátviteli rendszereiben. 52 A felszabaduló legfontosabb 

parakrin mediátorok a TXA2 és a LTB4 vazokonstrikció, vérlemezke és neutrofil aktiváció és 

aggregáció révén súlyosbítják a keringészavart. A LTB4 erős kemoattraktáns hatása mellett 

fokozza a sejtadhéziót, sejtmigrációt, elősegíti a degranulációt és az oxidatív válaszreakciót.  

 

1.5.2. A NEUTROFILEK SZEREPE 

Habár az endotél szintjén történő patológiás elváltozások a membránpermeabilitás 

megnövekedésével és a reperfúzióból adódó változásokkal járnak, bizonyítható, hogy az 

iszkémia-reperfúziós sérülés kórélettanában fontos szerepet játszanak a neutrofilek is. A 

neutrofilek a membránjukon lévő NADPH aktivitásából kifolyólag, szuperoxid anionokat 

termelnek. A szuperoxid anionok molekuláris oxigén jelenlétében a citoplazmában lévő 

NADPH-t NADP+, H+, 2O2-né alakítják. Ezt követően az oxigénből származó szabadgyökök 

részt tudnak venni a káros hidroxil ion termelésében. A posztiszkémiás vázizomban 

megjelenő granulociták tanulmányozásának egyik módja a mieloperoxidáz (granulocita 

specifikus enzim) vizsgálata. A mieloperoxidáz a neutrofilek által termelt H2O2 –t  használja 

fel, hogy hipoklóros savat (HClO) állítson elő, ami helyileg sokkal toxikusabb, mint a 

szuperoxid vagy a H2O2. 

A mieloperoxidáz szintjének megmérése a vázizomban úgy értelmezhető, mint a leukociták 

közreműködése az iszkémia-reperfúziós sérülés folyamatában. A mieloperoxidáz szintje a 

vázizomban állandó az iszkémia ideje alatt és emelkedő tendenciát mutat 15-60 perc belűl a 
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reperfúziót követően. Bármennyire is így van, ezek a megfigyelések nem feltétlenül 

támasztják alá az ok-okozat viszonyt. E kérdés tisztázására több kutató is használt leukocita-

ritkított modelleket, hogy szemléltesse a korellációt a kimerülés és a vázizom sérülés 

csökkent súlyossága között.  

 

1.5.3. AZ ENDOTÉL SZEREPE A REPERFÚZIÓS KÁROSODÁSBAN 

Az iszkémia-reperfúziós sérülés kórélettana magába foglal egy bizonyos eseménysorozatot, 

amelyhez az endoteliális sejtek és a leukociták kölcsönhatására van szükség. A sejtek energia 

csökkenése és a molekuláris oxigén bevezetése azon területekre, ahol a reperfúzió történik, 

oxigéneredetű szabadgyökök kibocsájtását és a leukociták kémiai tapadását eredményezik a 

sérült területen. Ez elindíthatja más adhéziós elemek kibocsájtását, mint a PAF vagy 

leukotrién B4. Ezen oxidánsok megváltoztatják az endotél felületének tapadási tulajdonságait, 

és ezáltal kifejezésre jutnak az intercelluláris molekulák (ICAM-1, ICAM-2). Ezek a 

molekulák indukálható fehérjék az endotélium felszínén, melyek szabályozzák a neutrofilek 

tapadást a gyulladásos területeken. A leukociták is rendelkeznek membrán-kötött fehérjékkel, 

mint a CD11/CD18 komplex és a B-2 integrin, amely részt vesz a leukocita-endotél tapadás 

szabályozásában. Az iszkémia-reperfúziós sérülés alapját alkotják azok a mechanizmusok, 

amelyek összekötik a xantine oxidáz által közvetített szabadgyök termelést a reperfúzió 

indukált leukocita aktiválással, adhézióval és extravazációval. 

 

1.5.4. AZ ADHÉZIÓS MOLEKULÁK ÉS A ”ROLLING” JELENSÉGE 

A gyulladás során a leukocita adhéziós molekulák négy nagy családja meghatározó szerepet 

tölt be a leukociták a vérből az extravaszkuláris oldal felé történő facilitált migrációjában.53  

1.5.4.1. SZELEKTINEK 

A kivándorlási reakció során először a fehérvérsejt rövid kontaktusba kerül az endotéllel, 

mozgása lassul, gördülő mozgásba kezd, később esetleg eltávolodik az endotél felszíntől. Ez a 

szelektin molekulacsoport által mediált endotélen gördülés az ún. „rolling” jelenség, a primer 

kitapadási reakció, ami előfeltétele a szekunder kitapadási reakciónak.  

A szelektinekre jellemző a közös lektin alegység, ami specifikus szénhidrát elemekhez 

kötődik a leukociták és az endotel sejtek felszínén. A szelektinek hosszú molekuláris 

szerkezetük révén a környező glycocalix felé ágaskodnak, lehetővé téve a megfelelő receptort 

hordozó, elhaladó leukocitákkal az elsődleges kapcsolat kialakítását.  
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Az L-szelektinek leukocitákon, a P-szelektinek mind a trombocitákon, mind az endotel sejtek 

felszínén megtalálhatók, az E-szelektinek az endotel sejtekre lokalizálódnak. Az L-szelektin 

konstutativ expressziót követően endoproteolízis következtében leválik a sejtfelszínről. Az E- 

vagy P-szelektin is ligandként szerepelhet. A felszabaduló L-szelektin tovább modulálja a 

leukocita adhézió karakterisztikáját. Az L-szelektin a leukociták mikrovillusainak csúcsán 

található, így elhelyezkedése révén a legelső érintkezési pontot jelenti. Ezen kapcsolat 

erőssége elegendő az endotélen gördülés létrehozásához és az áramlási erők leküzdéséhez, de 

a fehérvérsejt megállítására nem képes. A szelektinek jelenléte szükséges a sejtek 

migrációjához.  

A P-szelektin az endotéliumban a Weibel-Palade tároló testekből felszabadulva kerül a 

sejtfelszínre. Hisztamin, trombin, az oxidatív stressz során keletkező PAF és komplement 

fragmentumok hatására fokozódik expressziója. A vérlemezkék alfa granulumaiban is 

fellelhető glikoprotein gyorsan, néhány percen belül transzlokálódik a trombocita aktiváció 

során és a memránnal fúzionálva kerül adhézióra alkalmas helyzetbe. A P-szelektin az eredeti 

stimulust követően fél órával internalizálódik. A P-szelektin glikoprotein ligandhoz és a 

Lewis-X antigénhez kötődve gátolja a sejtek NADPH-oxidáz enzimét.  

Az E-szelektin de novo szintézis után jelenik meg az endotel aktivációt követő 4-6 órában. Az 

expressziója 24 óra elteltével csökken. Az indukciót követően az E-szelektin ligand-1 

receptorral és Sialyl-Lewis X molekulával reagál, de a P-szelektin glikoprotein ligandhoz is 

kötődik. A szérumban is kimutatható oldható formában. Ezen primer adhézió átmeneti jellege 

fontos, mivel lehetővé teszi, hogy a leukociták mintegy letapogatva az endotélium felszínét 

specifikus, a sejtaktiváció és kemotaxis folyamatát befolyásoló parakrin mediátorokkal 

érintkezésbe lépjenek. Az endotéliummal így érintkező sejtek aktiválódnak, és az integrinek 

megváltozott aktivitása következtében stabil kitapadást alakítanak ki.  

 

1.5.4.2. INTEGRINEK 

A fehérvérsejtek stabil kitapadásában a β2-integrin csoport heredimer receptorai vesznek 

részt.54 Az integrinek citoszkeletális proteinekhez kötődnek, non-kovalens módon kapcsolódó 

alfa és béta láncból állnak. Közös béta alegységük a CD18, alfa alegységük három fajtája 

ismert. Az LFA-1-et alkotó CD11a-t a perifériás limfociták, granulociták és monociták is 

expresszálják. A MAC-1-et felépítő CD11b és GP 150,95-t létrehozó CD11c molekulákat 

döntően a neutrofil, monocita és NK sejtek kitapadását szabályozzák. Ezen molekulák 

expressziója és aktív konformációja gyulladásos mediátorok, így IL-1, C5a, TNF-α, LTB4 és 
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GM-CSF stimulációt követően protein-kináz-C közvetítésével fokozódik.55 A MAC-1 

komplex aktivációját a béta lánc foszforilációja befolyásolja. A stimulálatlan neutrofileken a 

CD18 alegységek alapfoszforilációja minimális. A foszforiláció csak a sejt aktivációját 

követően válik teljessé, olyan konformációs változásokhoz vezetve, ami szükséges a 

kitapadási reakcióhoz. Az LFA-1 ICAM-1-hez kötődését a béta alegység citoplazmatikus 

szegmense szabályozza, ennek megcsonkítása lehetetlenné teszi a kapcsolat kialakítását.56  

Család Molekula Alternatív név Eloszlás Ligand 

     

Szelektinek E-szelektin CD62E Endotel sLex, GlyCAM-1 

 L-szelektin CD62L Leukocita sLex, CD34 

 P-szelektin CD62P Trombocita sLex 

   Endotel  

     

Mucin és egyéb  GlyCAM-1  Endotel L-szelektin 

szelektin 

ligandok Sialyl Lewisx  Leukocita E-és P-szelektin 

     

Integrinek VLA-4 CD49d/CD29 Leukocita VCAM-1 

 CD11a/CD18 LFA-1 Leukocita ICAM-1, -2, -3 

 CD11b/CD18 Mac-1, CR3 Neutrofil  Fibrinogén, ICAM-1 

   Monocita  

 CD11c/CD18 p150 Neutrofil  Fibrinogén 

   Monocita  

     

Ig szupercsalád ICAM-1 CD54 Mindenütt  CD11a/CD18 

   megtalálható CD11b/CD18 

 ICAM-2  Endotel,  CD11a/CD18 

   T-sejt, simaizom  

 ICAM-3  Limfocita CD11a/CD18 

 VCAM-1  Endotel VLA-4 

   T-sejt, simaizom  

 LFA-2 CD2 T-sejt LFA-3 

  LFA-3 CD58 Eritrocita LFA-2 

 

1. táblázat: Leukocita-endotél sejtadhéziós molekulák és ligandok nagy családja 
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1.5.4.3. IG SZUPERGÉNEK 

Az integrinek ligandját az endotel sejteken az immunglobulin szupergén családba tartozó 

ICAM-1, ICAM-2, és ICAM-3 molekulák képezik.57 58 Az adheráló neutrofil sejtekből 

felszabaduló citokinek növelik az endotél sejtek felszínén az ICAM-1 expressziót, így tovább 

gyorsítva a sejtek infiltrációját. Az ICAM-1 domainek glikolizációja a leukocita adhézió 

finom regulációját teszi lehetővé. Az ICAM-1 expressziót fokozza a TNF-α, IFN-γ, 

komplement fragmensek és IL-1, glükokortikoidok ezt gátolják. Elsősorban a transzkripció 

szintjén regulálódik, legfontosabb regulátora a κ-B komplex.59 Az ICAM-2 és ICAM-3 

konstitutív expressziót mutat, hozzájuk kizárólag az LFA-1 fehérje kötődik. Az LFA-1 és 

ICAM-1 molekulák nemcsak a heterotipikus interakciókat szabályozzák, hanem a 

homotipikus limpfocita-limfocita adhézióban is szerepet játszanak. Az ICAM-1 expresszió 

szigorúan specifikus az iszkémiát elszenvedett, de még életképes területekre, és egybeesik a 

legintenzívebb neutrofil infiltrációt jelző régiókkal.  

 

A kitapadási folyamatot segíti elő a reperfúzió során a vénás véráramlás lelassulása és a fal 

menti nyíróerők mérséklődése, ebben a folyamatban a leukotrién-C4 és -D4 szerepe 

feltételezett. A makrofágok képezik a PAF fő forrását, ami a CD11/CD18 függő leukocita 

adhéziót stimulálja.60 Az endotél sejtekben a vérlemezke aktiváló faktor szintézisét számos 

mediátor, így hisztamin, trombin és leukotriének is növeli. A lipid eredetű PAF fontos 

kemotaktikus ágens, erős trombocita aktiváló és neutrofil-endotél adhéziót serkentő hatása 

ismert. Proinflammatorikus citokinek, LTB4, complement eredetű C5a fragmens egyidejűleg 

hozzák létre a keringő leukociták és a sejtfelszíni CD11/CD18 komplex aktivációját. Az 

integrinek aktív konformációját kialakító, kifelé irányuló „inside-out” jelátviteli utak stimulus 

függőek. A β2 integrin aviditását fokozó „cluster”-képződés, molekula aggregáció mind az 

alfa, mind a béta lánc és a citoszkeleton rendszer együtt működésének eredménye. Ebben a 

folyamatban fontos szerepe van a CD18 citoplazmatikus régiójával az aktiváció során 

asszociálódó cytohesin-1 guanin nukleotid kötő fehérjének. A „cluster” képződés és adhéziós 

ligandokkal történő kapcsolatok a sejt belseje felé irányuló „outside-in” transzmissziót 

követően kerül sejtszinten feldolgozásra a szimultán jelen lévő kemoattraktáns és citokin 

hatások figyelembevételével. A fenti eseméneket tirozin-kinázok aktiválódása kíséri, és 

intracelluláris folyamatok sorozatát, így ellapulást. Helyzetváltoztató mozgást, degranulációt 

és az „oxidativ burst” jelenségét idézik elő. Az oxigén szabad gyökök és a proteáz enzimek 
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felszabadítása révén a kivándorló polimorfonukleáris leukociták további szöveti destrukciót 

hoznak létre.  

A stabil kikötődést a sejtek érfal rétegek közötti mintegy „átkúszó” mozgása követi. Ennek 

során a sejtek másodpercek alatt alakot változtatnak, ellapulnak, és néhány perc alatt a 

transzmigrációnak nevezett folyamat révén áthaladnak az endotél sejtek között. Az 

intercelluláris junctiok környezetében koncentrálódó E-szelektinek segítik a fehérvérsejtek 

célzott mozgását az átvándorlás megelőzően. A transzmigrációs folyamatban az Ig szupergén 

családba tartozó, az endotel sejtek közötti intercelluláris junctiokra és leukocitákra 

lokalizálódó PECAM-1 receptornak központi szerepe van. Az expressziója konstitutív, 

gyulladásos mediátorokkal nem befolyásolható, aktivációját foszforiláció kíséri. A fontos 

kapcsolat a molekulák homotipikus kölcsönhatása révén jön létre. A neutrofil sejtek 

akkumulációjában alapvető szerepe van a posztkapilláris venulák endoteliumának, ahol a 

fehérvérsejtek marginációja és adhéziója elsődlegesen létrejön.61 Az extravazáció során az 

interendoteliális kapcsolatokért felelős „adherent junction” diszorganizációját is kimutatták, 

és a transzmigráció fontos elemének tekintik. Az extracelluláris térbe kerülő sejtek további 

migrációs mozgást folytatnak promigrációs faktorok, így MIP-1 irányításával. A sejt-sejt 

adhéziót mediáló további reakciók közé tartozik az endotel felszínhez kötődő iC3b és a 

CD11b/CD18 kölcsönhatása. A fibrinogén a „bridging” jelenség során hidat képez a 

CD11b/CD18 és az ICAM-1 molekula között. Az endotél sejtek felszínén rögzült IL-8 is 

ligandként működik a fehérvérsejtek számára, a neutrofilek kemotaxisát és adhézióját 

befolyásolja.  

 Az endotél és neutrofil eredetű proteázok fontos összetevői az I/R károsodásnak. Az 

aktiválódó sejtek sok mikrovaszkulatúrát károsító enzimet szabadítanak fel, így kollagenázt, 

elasztázt és gelatinázt. Egyre több bizonyíték támasztja alá szerepüket a reperfúzió indukálta 

fehérvérsejt adhézióban és emigrációban.62 63 A proteázok a szövetközti térben rendkívül erős 

pozitív töltésük révén immobilizálódnak, és a környező biomolekulák töltöttségének 

módosításával is kifejtik káros hatásukat. A destruktív folyamatokon túl az elasztáz 

elsődleges szerepe a fehérvérsejtek transzmigrációjának mediálása. 

 Az iszkémiás területet infiltráló neutrofil sejtek három órán belül elvesztik MAC-1 

antigénjüket az extracelluláris térben, és a nyirokkeringésben egyre intenzívebben jelennek 

meg a lehasadó peptidláncok. A keringés helyreállításának 24. órájára a MAC-1 festődés 

teljesen eltűnik a neutrofil sejtekről és döntően az extracelluláris matrixra lokalizálódik. A 

MAC-1 receptor elvesztése sejtaktiváció, adhézió és következménes proteolízis eredménye. A 
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MAC-1 molekula lehasadása a túlzott gyulladásos válasz elleni védelmi mechanizmusok 

egyike. Ezzel szemben a CD11a expresszió hosszú ideig változatlan. A CD11a jelenléte a 

nyirokkeringésben sem igazolható, tehát a restitúció krónikus fázisában is fontos szerepe kell, 

hogy legyen.  

 

1.6. LOKÁLIS MIKROVASZKULÁRIS ELVÁLTOZÁSOK I/R HATÁSÁRA 

A embolizáció magas mortalitási és morbiditási arányainak következtében a figyelem az 

iszkémiás szövet véráramlásának helyreállítására, a szöveti nekrózis elkerülésére, valamint a 

megmaradt szervi funkciók vizsgálatára irányult. Az újabb kutatási eredmények szerint 

azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az iszkémiát követő reperfúzió megnöveli a később 

kialakuló sejtnekrózis lehetőségét.64 65 66 Míg a mikrovaszkuláris apparátus részleges, 

endoteliális sejtjeinek sérülése az I/R-t követően széles körben ismert volt, addig a 

parenchimás sejtek reperfúziós károsodásának fogalma nem.67  

Az a megfigyelés, miszerint a mikrovaszkuláris diszfunkció egy korai, sebesség-meghatározó 

faktor az I/R patogenezisében, elvezetett ahhoz, hogy felismerjék a vaszkuláris elváltozások 

és patológiai mechanizmusok I/R-val való összefüggését, valamint rámutat az érfal 

molekuláris és biokémiai elváltozásaira, amelyek az akut gyulladás főbb jellegzetességei.68  69  
70  71 

Az endotélium, mint a véredényeket belülről borító vitális és dinamikus struktúra, 

esszenciális szerepet tölt be a vaszkuláris homeosztázis fenntartásában. Ezek a sejtek 

sérülékenynek látszanak a hipoxia (iszkémia) és a reoxigenizáció (reperfúzió) károsító 

hatásaival szemben. Az elnyújtott hipoxia, mint ismeretes megváltoztatja a 

membránpotenciált, megzavarja az ionok eloszlását, emeli az intracelluláris volument, 

csökkenti a membránfluiditást, és megrongálja az endotel sejt citoszkeletális szerveződését. 

Ezeket a változásokat kísérheti az energiatartalékok csökkenése, bizonyos bioaktív anyagok 

(pl. prostacyclin, nitrogén-monoxid) csökkent termelése, és más anyagok, így endotelin, 

tromboxan-A2 fokozott produkciója.72 A hipoxiára létrejövő endoteliális változásokat 

súlyosbítja a reoxigenizáció.73 74 

A legdrámaibb pathológiai jelentőségű mikrovaszkuláris abnormalitás a „no-reflow” 

jelenségként ismert, direkt kapcsolatban van a neutrofilek lokalizációjával. 75 76 77 78A 

neutrofil sejtek kemotatikus faktorok hatására alakot változtatnak, deformalitásuk csökken, 

aggregálódnak, így hozzájárulnak a mikrocirkuláció obstrukciójához. A neutrofilek 

vaszkuláris endotéliumhoz történő kitapadása megváltoztatja az endotélium függő vazomotor 
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funkcióit, a kapilláris permeabilitás és mikrovaszkuláris strukturális károsodást eredményez. 

A reperfúziót követően számos endoteliális sejtkárosodás jön létre, különösebb morfológiai 

átalakulás nélkül. Ezek a változások, amelyek a prolongált iszkémia kísérő jelenségei, 

beleértve a sejtduzzadást, alacsony számú pinocitózisos vezikulát, az endotel sejtnek a 

bazálmembrántól való eltávolodását, és az aktivált leukociták (primer neutrofilek) endotel 

sejtekhez való hozzákapcsolódását.79  

Nagyobb változást észleltek a reaktív oxigén termékek és nitrogén-monoxid (NO) 

termelésben a reperfúziót követően, először termelésfokozódást, majd csökkenést. Az I/R 

káros hatásának köszönhetően a mikrovaszkuláris apparátus egészében megjelent a terület-

specifikus endoteliális diszfunkció. Ennek megfelelően külön kell választanunk mind az 

arteriolás, kapilláris és venulás reakciókat.  

 

1.6.1.ARTERIOLÁK 

Az arteriolákban az I/R-t követően a receptorfüggő vazodilatátorok hatására létrejövő 

endoteliális diszfunkció egy károsodott endotelfüggő, NO-mediált simaizom relaxáció.80 Az 

endotelfüggő vazodilatátorok hatására történő relaxáció fennmarad a posztiszkémiás 

arteriolákban, ez azt jelzi, hogy a károsodott vaszkuláris válasz nem tulajdonítható az 

arteriolák simaizom funkció károsodásának. A postiszkémiás sejtek által túltermelt 

szuperoxid anionok jelenléte magyarázatot adhat az arteriolák endotelfüggő, NO-mediált 

relaxációs képesség elvesztésére, miután a szuperoxid-dizmutáz és más antioxidáns 

helyreállítja a postiszkémiás arteriolák reakcióit.81 Kísérletesen kimutatták, hogy leukocitákat 

(CD11/CD18) vagy endotel adhéziós molekulákat (P-szelektin, ICAM-1) nem termelő 

egerekben - eltérően a vadtípus (kontroll) egerektől - nem mutatható ki az endotelfüggő 

vazodilatációs károsodás I/R-t követően, az aktivált leukociták reprezentáltak olyan fontos 

szuperoxid forrást, amely inaktiválta endotel sejtből eredő NO-t a reperfúziót követően.  

 

1.6.2. KAPILLÁRISOK 

A kapillárisokban kifejlődő endoteliális diszfunkció az intersticiumba történő fokozott 

folyadék infiltrációként, valamint a kapilláris perfúzió számának csökkenéseként jelenik meg. 

Az I/R által okozott kapilláris folyadék filtráció mechanizmusáról keveset tudunk, azonban 

számos tanulmány közlése szerint ez úgy lehetséges, hogy emelkedik az endoteliális barrier 

hidraulikus vezetőképessége, majdnem úgymint az intrakapilláris nyomás.82 A NO-szintáz 

gátlása normál kapillárisokban a kapilláris folyadék filtráció emelkedését eredményezi, amely 
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stimulálja a csökkentett NO termelést posztiszkémiás sejtek által. Ez magyarázhatja a 

csökkent NO felhasználhatóságot kapilláris filtrációban I/R-t követően.83  

Kapilláris malperfúzió a kapilláris perfúzió számának csökkenése és szöveti hipoxia 

formájában jelenik meg. Ezt számos szervben leírták I/R-t követően. Néhány szövetben (pl. 

májszövetben) a mikrovaszkuláris véráramlás maldisztribúciójának megjelenése a kapilláris 

eltömődésből, aktivált leukociták fokozott számából fakad.84 Más szövetekben az 

intersticiális folyadék felhalmozódás (ödéma) jön létre a posztkapilláris venulákban történt 

leukocitafüggő fehérjetermelés és folyadékszivárgás következtében, amely a 

mikrovaszkuláris apparátus kompressziójához vezet.85  

 

1.6.3. VENULÁK 

Az endotél sejtdiszfunkció a posztkapilláris venulákban a legnagyobb mértékű. A venulákban 

jellemzően kialakul a leukocita-endotél sejtadhézió, transzendoteliális leukocita migráció, 

trombocita-leukocita aggregáció, albumin extravazáció, és fokozódik a szabad gyökök 

termelése is.86 Hízósejtek és makrofágok fiziológiásan a posztkapilláris venulák és az 

intersticiummal közvetlenül szomszédos területen tartózkodnak, az I/R-t követően 

aktiválódnak. Ezen sejtek az aktivációs produktumai kimutathatók a postiszkémiás 

szövetekben, ahol kifejlődik az I/R hatására a gyulladásos válasz.87 Az I/R eredményeként 

emelkedik a xantin-oxidáz által katalizált szuperoxid és hidrogén-peroxid (H2O2) 

mennyisége. Ezek a szabad gyökök az endoteliális nitrogén-monoxid szintáz (eNOS) által 

előállított NO mennyiségét csökkentik. Elősegítik bizonyos komplement elemek (C5) 

aktivációját és depozicióját, valamint a foszfolipáz-A2 mediált PAF, LTB4 képződését. A 

szabadgyökök hozzájárulnak a P-szelektin expresszációjához is, ezek preformált 

testecskékből, ún. Weibel-Palade testecskékből alakulnak ki. Az intesztinalis erekben a P-

szelektin expressziója gyorsan emelkedik  (≤ 30 perc) I/R-t követően.88 A Β2-integrinek 

(CD11/CD18) által mediált leukocita adhéziót elősegíti az előzőleg aktivált komplement, 

LTB4, PAF hozzákapcsolódása a receptoraikhoz. A létrejövő rollingot és a leukocita-endotél 

sejtadhéziót a szabadgyök-dependes adhéziós molekulák (E-szelektin, ICAM-1) szintézisei 

biztosítják. Az ICAM-1 expressziójának növekedését számos hipoxia és reoxigenizáció 

hatásait tanulmányozó kísérlet megerősíti.89 90 91 92(2. ábra) Amíg az in vitro kísérleteken 

keresztül bemutatott transzkripció-dependens ICAM-1, P- és E-szelektin expresszió 

segítségével létrejövő neutrofil-endotél sejtadhézió jól megfigyelhető reoxigenizációt követő 



 23

különböző időpontokban (4-6 óra), addig az in vivo modellek kevés információval 

szolgálnak.  
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2.ábra: Endotélfüggő mechanizmus a posztiszkémiás venulákban 

 

 

1.7. KARDIOVASZKULÁRIS (KV) BETEGSÉGEK RIZIKÓFAKTORAINAK HATÁSA 

REPERFÚZIÓ OKOZTA MIKROVASZKULÁRIS SÉRÜLÉSEKRE 

Azokat a mikrovaszkuláris elváltozásokat és mechanizmusokat, amelyek az I/R-hoz 

kapcsolódnak, vagy éppen ennek alapját képezik, széles körben tanulmányozzák egészséges 

szövetekben. Sajnos kevesebb figyelem hárul arra, hogy a KV betegségek különböző 

rizikófaktorai ezt milyen mértében befolyásolják. Az újabb tanulmányok szerint olyan 

rizikófaktorok, mint diabetes mellitus (DM), hiperkoleszterinémia, hipertonia növelik az I/R 

okozta károsodás kockázatát. 93 94 95 96 

Az I/R hatására a mikrovaszkuláris apparátus valamennyi szegmensében súlyosbodó 

működési zavar jön létre emelkedett plazma koleszterin szint esetén. Egyes megfigyelések 
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szerint emberekben, illetve kísérleti állatokban az endotelfüggő arteriola relaxációt a közepes 

szintű hiperkoleszterinémia is gyengíti.97 Ez az eredmény szuperoxid-dizmutázzal 

megváltoztatható. Az arteriolák endotel sejtjei által termelt szuperoxid akceleráció jön létre, 

amely a sejtben történő NO termeléséhez vezet.  Ezt alátámasztja a hiperkoleszterinémiás 

kísérleti állatokban az artériák endotel sejtjeiben felgyorsult szuperoxid termelése. Az I/R 

hatására a kapilláris filtráció is fokozódhat.  LDL receptor deficiens (LDL   r -/-) egerek és 

patkányok posztiszkémiás venuláiban emelkedett számú „rolling” mechanizmust, neutrofil 

sejtek fokozott adhézióját és kivándorlását, trombocita-neutrofil sejtaggregációt, valamint 

fokozott albumin extravazációt észlelhetünk. Ezeket az állatokat magas koleszterintartalmú 

diétán tartották, minden esetben a kontroll állatok értékeihez viszonyítottak.98 

Az I/R hatására kísérletesen létrehozott DM állapotokban is észrevehető a szignifikánsan 

emelkedett „rolling”, neutrofil sejtek fokozott adhéziója és szöveti kivándorlása, emelkedett 

albumin filtráció, valamint szabad gyökök akcelerált képzése.99 100 Az emelkedett számú 

„rolling” jelenséget a P-szelektin szabályozza, a leukociták fokozott adhéziós interakcióját a 

neutrofilek és az endotél sejtek között a CD11/CD18 és az ICAM-1. A cukorbeteg 

patkányokban az I/R hatására bekövetkező fokozott leukocita-endotél sejtadhézió 

megakadályozható PAF receptor antagonistával, vagy leukotrién bioszintézis inhibitorral. Az 

I/R indukálta fokozott oxidatív stressz megfigyelhető a cukorbeteg állatok venuláin belül és a 

venulák között. Ismert adatok alátámasztják, hogy egyes lipid mediátorok (amelyek a 

cukorbeteg állatok postiszkémias venuláiban is képződnek), pl. PAF, LTB4 által aktivált 

leukociták a szabad gyökök elsődleges forrásai. Xantin-oxidáz által létrehozott szabad 

gyökök a reperfúzió kezdeti szakaszában képződnek, a lipid mediátorok képzését segítik elő, 

amelyek pedig hozzájárulnak a leukcita adhézió aktiválásához. Ettől eltérő válaszok jönnek 

létre hiperkoleszterinémiás, illetve cukorbeteg állatokban. Az előbbi esetben a posztiszkémias 

venulákból történő fokozott albumin extravazáció, amely szorosan kapcsolódik a leukocita-

endotél sejtadhézióhoz. Az utóbbi esetben leukocita független mechanizmusok jelennek meg 

és mediálják az I/R indukálta endotel barrier diszfunkciót.101  

Viszonylag keveset tudunk arról, hogy a hipertónia milyen hatással van az I/R okozta 

mikrovaszkuláris válaszra. Számos tanulmány beszámol a magas vérnyomás és a 

megváltozott gyulladásos válasz összefüggéséről, mégis tisztázatlan, hogy a krónikus artériás 

hipertónia gyorsítja, vagy épp lassítja a válaszkészséget olyan gyulladásos stimulusra mint pl. 

I/R. Több kísérleti példa is igazolja, hogy hipertóniás patkányokban több aktivált 

granulocitákat és szabad gyököket észleltek a kontroll csoportokhoz képest.102 103 Ez az 
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álláspont nem egységes. Vannak szerzők, akik a kísérletük során ettől eltérőt észleltek. 

Gyulladásos stimulus hatására a hipertóniás patkányok venuláiban kevesebb neutrofil-endotel 

sejtadhézió jött létre, mint normotenzív patkányokban.104 105 A mezenteriális venulákban 

lejátszódó gyulladásos válaszokat is vizsgálták hipertóniás állatokban és kontroll 

csoportokban. A neutrofilek adhéziója és szöveti kivándorlása, leukocita-trombocita 

aggregáció hasonlóképpen alakult hipertenzív állatokban, mint normotenzív állatokban, 

azonban az albumin filtráció erőteljesebbnek bizonyult reperfúziót követően a magas 

vérnyomású állatokban, mint a normális vérnyomásúakban. Ezen kísérleti állatok 

mindegyikében az I/R indukálta albumin extravazációt hatástalanítja a leukocitákon 

expresszált CD18 és az endotel sejteken megjelenő ICAM-1.106  

 

1.8. I/R-T KÖVETŐ TÁVOLI SZERVKÁROSODÁSOK 

Szöveti reperfúzió következményes károsodása észlelhető az iszkémiától távolabbi 

szervekben is.107 Ezen betegekben a többszervi elégtelenséget (MODS) tartják a vezető 

haláloknak, amelyben kifejlődik a belek,  a máj, a vázizomzat  reperfúziós károsodása, aorta 

okklúzió–reperfúzió és keringési shock. 108 109 110 111 112 113 A betegeknél a szisztémás 

gyulladás és a többszervi elégtelenség első jele gyakran a tudatzavar, de lehet 

veseelégtelenség (ARF), vagy máskor a légzési elégtelenség (ARDS). Az áldozatul esett 

szervek intenzív terápia segítsége nélkül rövidesen irreverzibilisen károsodnának. A folyamat 

jellegzetessége, hogy az inzultus primer helyétől távoli szervek is áldozatul eshetnek a 

betegségnek, és a szervek összeomlása teljesen kiszámíthatatlan sorrendben, és az inzultustól 

függetlenül jön létre. (3. ábra) 
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3. ábra: A távoli szervek károsodásának mechanizmusa 

 

A MODS-ban a károsodások csúcspontjai különböző időben jelennek meg, kapcsolatban 

állhatnak az akut szplanchnikus vazokonstrikcióval, mezenteriális iszkémiával. A súlyos 

szplanchnikus vazokonstrikciót a MODS egyik alappillérének tekintik, amelyben a rövid 

enterális iszkémia során megfigyelhetők: lecsökken az intesztinális mukóza barrier 

integritása, majd a mezenteriális nyirok és kapilláris lumenből lipopoliszacharid (LPS) és 

enterális flóra kilépése figyelhető meg. 114 115 

Ezek a bakteriális produktumok vagy más mediátorok az enterális makrofágokat stimulálják, 

amelyek a reperfúzió ideje alatt cirkulálnak. Ez a makrofág és gyulladásos citokinek (pl. 

TNF-α) aktivációjához vezet, ennek következtében számos szerv endoteliumának 

aktiválódása jön létre.116 A reperfúziót követően felszabaduló gyulladásos mediátorok 

aktiválják az endotel sejteket és a cirkuláló leukocitákat, valamint adhéziós molekulák 

expressziójának emelkedését, és a neutrofil – endotél sejtaktivációt hoznak létre különböző 

erekben. 117 
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2. AZ ÉRTEKEZÉS CÉLKITŰZÉSEI 

 

 

 

A verőereken végzett sebészeti beavatkozásokat követő iszkémiás-reperfúziós károsodások a 

szöveti iszkémia időtartamától, az érintett szövetek mennyiségétől, és a szervezet általános 

állapotától függően befolyásolják a műtéti szövődmények kockázatának kialakulását. Bár az 

elmúlt évtizedekben a műtéti technika igen jelentős fejlődésen ment keresztül, a fejlett ipari 

országokhoz hasonlóan a civilizációs betegségek (diabétesz, hipertónia, ateroszklerózis) 

incidenciájának exponenciális növekedése a hazai érsebészetet is egyre komolyabb kihívás 

elé állítja. A betegek alacsony prevenciós compliancéja miatt a már előrehaladott stádiumú 

betegek esetében a korszerű technikák mellett is a szövődmények gyakorisága növekszik.  

Vizsgálataink célkitűzése volt a revaszkularizációs műtétek során kialakuló reperfúziós 

károsodások jellegének, mértékének és karakterisztikájának pontos megfigyelése, antioxidáns 

kezeléssel ennek csökkentése, valamint a reperfúzió következményeként kialakult alsóvégtagi 

compartment szindróma konzervatív és sebészi kezelési stratégiájának meghatározása. 

 

1. Tanulmányunk első részében akut iszkémia (embólia, trombózis) miatt végzett 

perifériás revaszkularizációs műtéteket követő reperfúziós károsodásokat vizsgáltuk. A 

reperfúziós sérülést a prooxidáns és az antioxidáns rendszerek meghatározásával, valamint a 

leukociták aktivációjának mértékével kívántuk jellemezni. Egyhetes posztoperatív követéssel 

mind a korai, mind a késői reperfúzió időszakának kórfolyamatait monitoroztuk. A vizsgálat 

célja a reperfúzió mechanizmusának megismerésével a magas rizikójú (hosszú iszkémiás idő) 

betegek optimális terápiájának, és obszervációjának megtervezése. 

 

2. Munkánk második részében az antioxidáns E-vitamin hatásait vizsgáltuk az elektív 

alsóvégtagi revaszkularizációs műtéteket követő reperfúziós folyamatokban. 

Méréseinkkel arra kerestünk választ, hogy az E-vitamin milyen mértékben képes befolyásolni 

az iszkémia-reperfúziót követő intracelluláris oxidatív egyensúlyeltolódást, továbbá, hogy 

mennyiben képes csökkenteni, esetleg meggátolni a reperfúziót követő fehérvérsejt aktivációt 

és a következményes lokális gyulladásos folyamatokat. 
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3. Vizsgálataink harmadik részében alsóvégtagi rekanalizációs műtéten átesett, fenyegető 

compartment szindróma miatt obszervált betegek esetében kívántunk terápiás és 

prognosztikai irányokat meghatározni a folyamatos fasciarekesz nyomás mérésével, és a 

szöveti oxigénszaturáció monitorizálásával. Célunk volt a klinikai gyakorlatban korábban 

alkalmazott empirikus terápiás irányelvek mellett mért paramétereken alapuló (evidence 

based medicine) műtéti indikációs stratégia kidolgozása. Azokat a nyomás és szaturációs 

értékeket szándékoztunk megadni, melyek esetében a sebészi beavatkozás –fasciotómia– 

egyértelműen indokolttá válik, és a konzervatív terápia folytatása elégtelen a végtag 

megmentéséhez. 
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3. OXIDATÍV STRESSZ PARAMÉTEREK MONITOROZÁSA AKUT 

ALSÓVÉGTAGI REVASZKULARIZÁCIÓS MŰTÉTEK SORÁN 

 

 

 

3.1. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Az alsóvégtagi revaszkularizációs műtéten átesett betegek esetében a tartós végtagi iszkémia, 

és az azt követő jelentősen javult (a műtét előttihez képest jóval nagyobb volumenű) 

reperfúzió miatt kifejezetten jelentkeznek a sejt és szöveti szintű iszkémiás-reperfúziós 

károsodások. Ezek a folyamatok az intracelluláris antioxidáns-prooxidáns egyensúly 

felborulásához, következményes oxidatív stressz kialakulásához, és szöveti szinten különböző 

mértékű, leukociták által mediált gyulladásos válaszreakciókhoz vezetnek. Ezek a kórélettani 

folyamatok a beavatkozások döntő többségében szubklinikai formában zajlanak, a 

klinikumban használt diagnosztikával nem mutathatók ki. Azonban ezek a gyakorló orvos 

számára „felszín alatti” folyamatok nagymértékben befolyásolják a végtag mikrocirkulációját, 

gyógyulását és így a műtéti szövődmények kialakulásának kockázatát. 

A munkánk célja a perifériás revaszkularizáció során létrejövő oxidatív stressz monitorozása, 

a prooxidáns és antioxidáns státusz változásainak megfigyelése, valamint a revaszkularizációs 

szindróma szisztémás hatásainak kialakulásában döntő szerepet játszó fehérvérsejtek 

aktivációját jelző CD11/a és CD18 sejtfelszíni adhéziós molekulák mennyiségi változásainak 

követése.  

 

 

3.2. VIZSGÁLT BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 

 
A dolgozatban bemutatott vizsgálatokat a nemzetközi etikai szabályoknak megfelelően 

(1975-ös Helsinki Deklarátum), a Pécsi Orvostudományi és Egészségtudományi Központ 

Regionális Kutatás-Etikai Bizottsága engedélyével (engedély száma: 2498) végeztük. A 

betegek a műtétet megelőzően, szóbeli és írásbeli tájékoztatást követően írásbeli 

beleegyezésüket adták a vizsgálathoz. Az egészséges önkéntesek hasonló módon adták 

beleegyezésüket. 
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3.2.1. VIZSGÁLT BETEGCSOPORT 

A vizsgálatban résztvevő betegek a Baranya Megyei Kórház Sebészeti Tanszékén kerültek 

műtétre, a laboratóriumi méréseket a Pécsi Tudományegyetem Sebészeti Oktató és Kutató 

Intézetében végeztük. 118 

Prospektív, randomizált tanulmányunkba 10 felnőtt, kritikus végtagiszkémia miatt alsó 

végtagi revaszkularizációs műtéten átesett beteget vontunk be. A betegek átlagéletkora 58,1 ± 

7,3 év volt. Az iszkémia oka 8 esetben tiszta embólia (egy iliaca , egy aorto- biiliacalis, hat a 

femoralis superficialis-profunda oszlásban lévő embolus), egy esetben infrarenalis aorta 

aneurizma ruptura, egy esetben pedig femoralis szintű akut artériás trombózis volt. A 

rekanalizáció embólia esetén Fogarty szerinti ballonkatéterrel történt. Az aneurizma ruptura 

esetén endotubációt végeztünk, míg az akut artériás trombózis esetében localis 

trombendarterectomia, foltplasztika volt a megoldás. A betegek mindegyike kis 

molekulasúlyú heparin kezelésben részesült kórházban tartózkodásuk teljes ideje alatt. A 

vizsgálatokba 10 egészséges önkéntes véradót is bevontunk (kontroll csoport). 

A sebészeti beavatkozás indikációjához szükséges diagnózis felállításához elegendőnek 

bizonyultak a klinikai tünetek pontos megfigyelése, kiegészítve Doppler illetve duplex scan 

vizsgálatokkal.  

 

3.2.2. MINTAVÉTELI PROTOKOLL 

A betegek perifériás vérminták levétele az oxidatív stressz paramétereinek meghatározására 

közvetlenül a műtét előtt (perifériás iszkémia), majd a reperfúziót követően 2 és 24 óra 

múlva, illetve 1 hét után történt. Az egészséges csoportban csak egyszer vettünk vért. 

A vérminták levétele betegágy mellett perifériás vérből történt Vacutrainer csövekbe (5 ml). 3 

x 5 ml (Na- citráttal alvadásgátolt) vért vettünk a szabadgyökök, és a trombocita funkció 

meghatározására. Az antioxidáns enzimek mérésére 1x5ml (EDTA-val alvadásgátolt ) vért, a 

plazma MDA és MPO meghatározására 1x5 ml (NA-heparinnal alvadásgátolt) vért vettünk 

le. 

 

3.2.3. OXIDATÍV STRESSZ PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA 

3.2.3.1. SZABADGYÖK TERMELÉS MEGHATÁROZÁSA TELJES VÉRBŐL  

A teljes vérben lévő fehérvérsejtek szabadgyök termelését luminometriás módszerrel 

vizsgáltuk. A szuperoxid anion képződést 0.2 µg/ml phorbol 12-miristate 13-acetat-tal (PMA) 

(Sigma-Aldrich kft, Budapest), indukáltuk. A keletkezett szabadgyököt luminol (Boehringer 
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MannheimGmbh, Germany; 3,33 µg/ml) hozzáadásával tettük mérhetővé. A méréseket 

Chrono-log 560-VS típusú lumino-aggregométerrel mértük (Chrono-log Corp. USA), 

kétcsatornás direktíró segítségével. A kapott diagrammok alapján az indukciót követő 

szabadgyök termelés idejét („lag time” (sec)), a szabadgyök termelés sebességét (arbitrális 

egység/sec) és a szabadgyök termelés fehérvérsejt számra vonatkoztatott csúcsértékét 

határoztuk meg (arbitrális egység/mm3-enkénti fehérvérsejt szám). 

 

3.2.3.2. REDUKÁLT GLUTATION (GSH) MEGHATÁROZÁS TELJES VÉRBŐL:  

Alvadásgátolt vér (EDTA) 1 ml-éhez 4 ml 10%-os triklór ecetsavat (TCA, Carbo Erbe) 

adtunk. Az elegyet 15 percig 4000 rpm-en centrifugáltuk. A felülúszó 2 ml-éhez 4 ml 0,4 M-

os (pH 8,7) Trisz-(hidroximetil)-amino-metan (TRIS, Reanal) puffert adtunk. Az így kapott 

elegyet 100 µl 5,5-Dithiobisz-2-nitrobenzoesav (DTNB, SERVA) hozzáadása után 5 percen 

belül, 412 nm-en fotometráltuk (Milton Roy Spectronic 6001). A minta GSH koncentrációját 

nm/ml-ben standardgörbe alapján határoztuk meg. 

 

3.2.3.3. TOTÁL –SH CSOPORT MEGHATÁROZÁS:  

Bizonyos plazmafehérjék jelentős antioxidáns kapacitással rendelkeznek. A plazma-albumin 

főleg thiol csoportjai révén a legjelentősebb extracelluláris antioxidáns molekula, melynek 

antioxidáns kapacitását számos körülmény befolyásolhatja. A plazmafehérjék antioxidáns 

kapacitását jellemeztük a totál –SH csoportok mérésével. A mérésekhez Ellman’s reagenst 

(99 mg 5,5’-dithiobis-2-nitro-benzoesav (DTNB); SERVA) használtunk. A 0,1 ml plazmát 

0,8 ml TRIS pufferhez adtuk (2,3723 g EDTA 50 ml vízben oldva, melyhez 12,1 g TRIS-t 

adtunk, és 500 ml-re egészítettünk ki; 0,2M TRIS, pH: 8,2) és 0,1 ml Ellman’s reagenst 

adtunk hozzá és 412 nm-en, 0,9 ml TRIS puffer + 0,1 ml Ellman’s reagenssel szemben 

Milton Roy Spectronic 6001 Spektrofotométerrel mértük. A koncentrációt standard-görbe 

alapján határozzuk meg. 

 

3.2.3.4. SZUPEROXID DIZMUTÁZ ENZIM AKTIVITÁS MÉRÉSE MOSOTT 

VÖRÖSVÉRSEJTBŐL:  

A mérés alapelve, hogy a szövetekben, vérben, plazmában található SOD enzim gátolja az 

adrenalin átalakulását adrenochrommá (színes, fotometrálható komplex). A gátlás mértékéből 

(optimálisan 50%-os) a benne levő enzim mennyisége kiszámítható. 119 
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Minta előkészítés: Alvadásgátolt vérhez (EDTA) háromszoros mennyiségű hideg fiziológiás 

sóoldatot adtunk, 2000 rpm-en 3 percig centrifugáltuk. A felülúszót elöntöttük, majd a 

műveletet addig ismételtük, míg áttetsző felülúszót nem kaptunk. Az üledékből 10-szeres 

hígítást készítettünk, melynek 500µl-éhez kloroform-etanol (1:2) elegy azonos mennyiségét 

adtuk. Az így kapott mintát alapos keverés után 15000 rpm-en 5 percig centrifugáltuk 

(Hettich Zentrifugen Universal 3RF) 4C°-on. A felülúszót használtuk a fotometriás méréshez 

(Hitachi U-2001 típusú spektrofotométer). Adrenalin standard (ASTD): 1,6488 mg/ml 0,1N 

sósavban. Reakcióelegy: Na2CO3, NaHCO3, Na-EDTA; 0,05M, pH: 10,2., melyhez 100 µl-t 

adtunk az ASTD-ből. A minta mennyiségét úgy változtattuk, hogy lehetőleg 50%-os gátlást 

kapjunk. A végső térfogat mindig 3 ml. Aktivitásmérés: Az abszorbanciát 480 nm-en 3 percig 

folyamatosan mértük és regisztráltuk. A kontroll görbe és a minta jelenlétében kapott görbe 

felszálló szárának meredeksége közötti eltérésből számítottuk ki a gátlás mértékét, az alábbi 

módon: 

((Kontroll meredekség-minta meredekség)/kontroll meredekség)) x 100=A 

1/A=B-0,010989 (konstans) =C 

0,009011/C=D 

D x a hígítás mértéke= U/ml 

 

3.2.3.5. MALONDIALDEHID MEGHATÁROZÁS:  

Mintaelőkészítés: thiobarbitursav (TBA, Renal) 10%-os perklórsavban (Reanal) készített 

túltelített oldatát háromszoros mennyiségű 20 %-os triklórecetsavval (TCA, Carbo Erbe) 

elegyítettük Az így kapott 1:3 arányú elegy 4,5 ml-éhez 0,5 ml alvadásban gátolt vért 

(EDTA) adunk. A keletkezett mintát forrásban levő vízfürdőben 20 percig főztük, majd 

jégben gyorsan hűtöttük és 4000 rpm-en 15 percig centrifugáltuk (Universal 3RF, Hetterich 

Zentrifugen). A felülúszót 532 nm-en, a TBA-TCA elegy ellenében fotometráltuk (Milton 

Roy Spectronic 6001 spektrofotométer). A minták koncentrációját (nmol/ml) standardgörbe 

alapján határoztuk meg.  

 

 

3.2.4. LEUKOCITA ADHÉZIÓS MOLEKULÁK EXPRESSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA 

Az adhéziós molekulák expresszióját flowcitometriás módszerrel határoztuk meg. Nátrium-

citráttal alvadásgátolt teljes vért fluoreszcein izotiocianáttal (FITC) jelölt humán felszíni 

adhéziós molekula (CD11, CD11b, CD18, CD49d, és CD97) ellenes antitesttel (BD 
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Biosciences, Pharmingen, USA) 15 percen át szobahőmérsékleten inkubáltuk. A monocita 

populáció elkülönítésére humán CD14 ellenes antitestet (BD Biosciences, Pharmingen, USA) 

használtunk az előbb említett antitestekkel együtt. A vörösvérsejtek lizálása után a mintákat 

centrifugáltuk (7 perc, 200 g), a pelletet foszfát pufferben (PBS) újra hígítva mostuk és ismét 

centrifugáltuk (7 perc, 200 g). Az izolált és jelölt sejteket 0,5%-os formaldehid oldatban 

hígítottuk, fixáltuk. A mintákat 4°C-n tároltuk, és 5 napon belül BD FacsCalibur (BD, USA) 

flowcitométerrel végeztük a méréseket. A mérési eredményeket Cellques szoftverrel 

analizáltuk, az egyes fehérvérsejt típusok felszíni adhéziós molekulák festődését arbitrális 

egységben (AU) adtuk meg. 120 121 122 

 

3.2.5. STATISZTIKA 

A mérési eredményekből átlagot és standard hibát számoltunk. A kiindulási értékhez 

viszonyított eltéréseket egymintás Student T-próbával számoltuk, a különbségeket p<0.05 

értéknél tekintettük szignifikánsnak.  
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3.3. EREDMÉNYEK 

 
A fehérvérsejtek száma az egészséges csoportban 6,5 ± 0,34 x103 volt, míg műtét előtt a 

beteg csoportban 11,5±1,9 x103 (p<0,05) és az egyhetes vizsgálati periódus alatt lényegesen 

nem változott (4. ábra). Az egységnyi fehérvérsejt számra korrigált szuperoxid produkció a 

műtétre váró és az egészséges csoportban szignifikáns különbséget mutatott (egészséges: 

10,85 ± 2,64 U/103 sejt; műtétre váró: 93,44 ± 20,15 U/103, p<0,01). A beteg csoportban ez 

az érték az egy hetes megfigyelési idő alatt folyamatosan emelkedett (5. ábra). A PMA 

hatására a szabadgyök produkció a beteg csoportban szignifikánsan rövidebb idő után indul 

meg (135±40,09 sec), mint az egészséges csoportban (383,14±78,14 sec, p<0,01) és ez az 

érték a korai reperfúzióban tovább rövidül. Ez a változás a műtét után 24 órával elérte a műtét 

előtti szintet, de szignifikánsan alacsonyabb értéket mutatott az egészséges csoportban 

mértnél (6. ábra).  

 

 
4. ábra Fehérvérsejt szám értékeinek alakulása a vizsgált periódusban. (*p<0,05 vs kontroll , 

# p<0,05 vs. műtét előtt) 
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5.ábra. A fehérvérsejt számra korrigált, PMA-val indukált maximális szuperoxid produkció 

változása a megfigyelési periódus alatt.(*=p<0,05 vs kontroll.) 

 

 
6. ábra Az indukciótól a szuperoxid produkcióig eltelt idő („lag time”) változása a vizsgált 

periódusban. A változás a fehérvérsejtek aktivációjának szignifikáns fokozódására utal. (* = p 

< 0,05, **=p<0,01 vs kontroll. #=p<0,05 vs műtét előtt) 

 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

kontroll műtét
előtt

műtét
után

24 óra 1 hét

la
g 

tim
e 

(s
ec

)

** #
**

** **



 36

A GSH és a thiol csoportok koncentrációjában a műtétre váró és az egészséges kontroll 

csoport között nem volt szignifikáns különbség. A reperfúzió korai szakaszában a GSH 

szignifikáns módon csökkent (p<0,01) és ezzel párhuzamosan csökkent az –SH csoportok 

mennyisége is (7. és 8. ábra). A SOD aktivitásban a két csoport között rendkívül nagy 

különbség mutatkozott (egészséges: 894,34 ± 86,85 U/ml, beteg: 415,43 ±75,22 U/ml), és 24 

óra múlva, még ehhez az igen alacsony értékhez képest is szignifikánsan tovább csökkent 

(p<0,05) (9. ábra). Méréseink szerint ezek a változások egy hét múlva elérték a műtét előtti 

szintet, de ez a SOD esetében nem jelentette a kontroll értékhez történő visszatérést.  

 

 
 

7. ábra. A redukált glutation (GSH) koncentráció a reperfúzió akut fázisában szignifikánsan 
csökkent. ( # = p<0,05, # # =p<0,01 vs műtét előtt)  
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8. ábra Az –SH csoportok koncentrációja reperfúziót követően szignifikánsan csökkent, a 
műtét előtti értékhez képest, és a kontroll értékhez képest is. (## = p < 0,01 vs műtét előtt,  
* =p<0,05 és **=p<0,01 vs kontroll.) 
 

 
9. ábra A totál szuperoxid dizmutáz (SOD) aktivitása szignifikánsan alacsonyabb, mint a 
kontroll csoportban és tovább csökken a műtét után 24 órával a műtét előtti értékhez képest. 
A kontroll értéket egy hét múlva sem éri el. (**= p< 0,01 vs kontroll, ## = p<0,01 vs műtét 
előtt.) 
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A membránkárosodást, lipidperoxidációt jelző malondialdehid plazmaszintjének értékei 

szignifikánsan emelkedtek a műtét után, a reperfúzió alatt, és ezek a magas értékek maradtak 

az egy hetes posztoperatív szak alatt. 

 

10. ábra. Plazma MDA szint változásai a vizsgált periódusban. (**=p<0,01 ***=p<0,001vs 

kontroll) 

 

11. ábra. Mieloperoxidáz (MPO) szintjének változásai a vizsgált mintákban. 

A plazma MPO szint szignifikánsan megemelkedik a műtétet követően, 24 óra múlva enyhe 

csökkenést mutat, majd a késői reperfúzióban ismét emelkedik. 
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A granulociták CD11a és CD18 expressziójának változását a 10. ábra mutatja. A kiindulási 

értékhez képest, a műtét után 2 órával mindkét marker expressziója szignifikánsan csökkent, 

azonban a késői reperfúzió során fokozatos emelkedést mutattak, majd egy hét múlva 

mérsékelten meghaladták a műtét előtti értéket. Egészséges populációban (kontroll csoport) a 

granulociták CD11a és CD18 expressziója: 172,5±29,3AU és 306,7 ± 90,2 AU. A további 

vizsgált adhéziós molekulák (CD11, CD11b, CD18, CD49d, és CD97) mennyiségének 

változásai a megfigyelt periódusban eltéréseket nem mutattak.  

 

 

 

10. ábra. Granulociták CD18 és CD11a sejtfelszíni adhéziós molekulák mennyiségének 
változása a revaszkularizációs műtétet követő első hét során. (* = p< 0,05 vs műtét előtt) 
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3.4. MEGBESZÉLÉS 

 

A heveny verőérelzáródás műtéti megoldása mindennapos kihívás az érsebészeti osztályok 

tevékenységében. A diagnosztikai és műtéttechnikai eljárások kidolgozottak. Az 

embolektomiák és a DSA birtokában végzett akut rekonstrukciók jórészt sikeresek. A 

rekanalizált érpálya ellenére az alsóvégtagi revaszkularizációs kórképek kialakulásának 

frekvenciája alig változott. A revaszkularizáció paradoxona, hogy a végtag túléléséhez 

feltétlenül szükséges az érpálya, a keringés mielőbbi helyreállítása, viszont a hosszabb idejű 

iszkémiát követő reperfúzió során a következményes oxidatív stressz súlyos sejt és 

szövetkárosodást okozhat. 123 Ezek a reperfúziós szövetkárosodások a klinikai gyakorlatban 

ritkán vezetnek manifeszt kórkép kialakulásához, az esetek döntő többségében csak 

laboratóriumi mérésekkel detektálhatók, viszont pontos karakterisztikájuk megismerése 

segítséget nyújthat a magas kockázatú betegek posztoperatív obszervációjában, illetve 

terápiájában. 124 125  

Tanulmányunkban az akut verőérelzáródás miatt rekanalizált betegek perifériás vérmintáiban 

vizsgáltuk a műtétet követő iszkémiás-reperfúziós károsodások mértékét. A reperfúziós 

folyamatokat jellemeztük egyrészt a sejtekben kialakuló oxidatív stressz meghatározásával, 

másrészt a leukociták aktivációjának vizsgálatával.  

Az általunk vizsgált posztoperatív időszakban a szervezet prooxidáns és antioxidáns 

rendszerének változásai jellegzetes karakterisztikát mutattak. A neutrofil granulociták 

szabadgyök termelésének maximuma a műtétet követően folyamatosan emelkedett a hetedik 

napig, a gyöktermelés sebessége a műtétet követő korai reperfúzió idején (második órában) 

volt a legnagyobb, majd a késői reperfúzió alatt folyamatosan csökkent, de sem a kiindulási 

értéket, sem a kontroll csoport értékét nem érte el. A neutrofil granulociták megemelkedett 

gyöktermelése fokozott lipidperoxidációt eredményezett, a malondialdehid 

plazmakoncentrációja a reperfúzió 24. órájában érte el maximumát, majd a 7. napra a 

kiindulási érték alá csökkent. A korai reperfúzió során hasonló eredményeket találtak korábbi 

vizsgálatok, viszont a késői reperfúzióra vonatkozóan jelentős irodalmi adat nem található. 126 

Holomán és munkacsoportja aorto-bifemoralis bypass műtéteket követően vizsgálta a 

szervezet metabolikus változásait a korai reperfúzió alatt az első 12 órában. Eredményeik a 

neutrofilek gyöktermelésének szignifikáns emelkedését mutatták a második órától maximális 

értékekkel a 12. órában, és a malondialdehid szintek növekedését a 4. órától a 12. óráig. Saját 

eredményeink hasonló változásokat mutattak, de azt tapasztaltuk, hogy feltétlenül érdemes a 
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hosszabb távú követés, hiszen ezek a kórfolyamatok a 12. órában nem állnak meg, sőt, a 

reperfúziós károsodások a 24. órában a legkifejezettebbek. Az oxidatív egyensúly mérlegének 

másik nyelve a szervezet antioxidáns védelmi rendszere. Az egyensúly felborulása mindig két 

tényező változása: az agresszor (prooxidáns) oldal növekedése és a védelem (antioxidáns) 

csökkenése. Vizsgálataink az antioxidáns enzimek (szuperoxid dizmutáz aktivitása, redukált 

glutation, és thiol csoportok plazmakoncentrációja) szignifikáns csökkenését mutatták a 

reperfúzió 2. órájában, és a 24. órától mennyiségük fokozatosan emelkedett, bár nem érte el 

az iszkémia alatt mért értékeket. A változások karakterisztikájának magyarázata lehet, hogy a 

reperfúzió első óráiban – amikor a gyökképződés a legkifejezettebb – az antioxidáns enzimek 

felhasználódnak, ezért a tapasztalt csökkenés; majd a 24 órától – de novo fehérje szintézis 

latenciaideje – megjelennek a stresszre adott adaptációs válaszként szintetizált enzimek. 

Mivel az elhúzódó gyöktermelés és az aktivált fehérvérsejtek generálta szöveti gyulladásos 

folyamatok miatt folyamatosan használódnak fel az enzimek, így ezek szintjének emelkedése 

is elhúzódó, korellál a prooxidáns oldal csökkenésével. 

Ezek az adatok a magas kockázatú betegek – hosszú iszkémiás idő, magas szintű elzáródás, 

döntően főtörzsi keringés, gyenge kollaterális keringés – esetében mindenképpen szoros 

monitorozást, obszerválást tesznek szükségessé az első 24 esetleg 48 órában.  

 

Bár a kórélettani folyamatok nem választhatók el egymástól, az oxidatív stressz paraméterek, 

prooxidáns-antioxidáns egyensúly az iszkémiás-reperfúziós folyamatok közvetlen, és 

sejtszintű következményei; az aktivált leukociták által mediált gyulladásos válaszreakciók 

egy közvetett károsodást okoznak a szövetekben.  

Az érsebészeti irodalomban kevés adat található a leukociták aktivációjának jellemzésére az 

expresszált felszíni adhéziós molekulák vizsgálatával. A Barry MC és munkacsoportja elektív 

infrarenális aortaaneurizma rezekción átesett betegben vizsgálta a granulociták CD11b 

expresszióját a reperfúzió 30. percében. 127 Ellentétben az általunk vizsgált betegekkel, akik 

akut érelzáródás miatt kerültek műtétre, és az iszkémia ideje is hosszú volt, a tanulmány a 

rövidebb (a műtét során a kirekesztés ideje) iszkémia után is szignifikáns növekedést írt le.  

Eredményeink a korai reperfúzió alatt (2. óra) a vizsgált CD11b és CD18 adhéziós molekulák 

expressziójának csökkenését mutatták a granulocitákon, majd a 24. órától a mért értékek 

fokozatos emelkedését találtuk, amely a 7. napra meghaladta a kiindulási (iszkémia alatti) 

szintet. A korai csökkenés magyarázható az iszkémia-reperfúzió által érintett szöveteken a 

már aktivált fehérvérsejtek kitapadásával, extravazációjával; majd a későbbi növekedés pedig 
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az újonnan expresszált adhéziós molekulák megjelenésével. A folyamat elhúzódása mutatja, 

hogy míg az intracelluláris oxidatív egyensúly felborulása viszonylagosan rendeződik az első 

héten, a fehérvérsejtek által mediált gyulladásos reakciók – az reperfúziós sérülések második 

hulláma (second window of reperfusion injury) – a 7. napon még folyamatos emelkedést 

mutatnak. 128 Saját vizsgálataink újszerűsége a leukocita aktiváció mértékének és időbeni 

változásainak a megfigyelése. A változások hosszabb távú követése a kórfolyamat 

részletesebb megismerését és a terápia pontosabb tervezését teszi lehetővé. 
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4. AZ E-VITAMIN HATÁSA  A VERŐEREKEN VÉGZETT MŰTÉTEKET KÖVETŐ 

ISZKÉMIÁS-REPERFÚZIÓS KÁROSODÁS MÉRTÉKÉRE 

 

 

 

4.1. AZ E-VITAMIN FŐ JELLEMZŐI 

 

Az E-vitamin a zsírban oldódó vitaminok csoportjába tartozik, magát a vitamint Evans és 

munkacsoportja 1936-ban izolálta. Nyolc különböző formában létezik: α-, β-, γ- vagy δ-

tokoferol és α-, β-, γ- vagy δ-tokotrienol. A tokotrienolok molekuláris struktúrája hasonló a 

tokoferolokéhoz, azzal a különbséggel, hogy az izoprenoid oldallánc három kettős kötést 

tartalmaz. A természetes tokoferolok fitil oldallánca három királis centrummal rendelkezik, 

melyeknek RRR konfigurációja van. Az E-vitamin kifejezést gyakran az α-tokoferol 

szinonimájaként használják. Valamennyi formának önálló biológiai aktivitása van, mely a 

szervezetben megnyilvánuló hatásának a mértékét is meghatározza. A táplálékban a γ-

tokoferol aránya általában magasabb, mint az α-tokoferolé, a plazmában a γ-tokoferol aránya 

mégis csak 10%-a az α-tokoferolénak. Az emberi szervezetben jelenlegi tudásunk szerint az 

α-tokoferol a legaktívabb. A kereskedelmi forgalomban lévő, szintetikus E-vitamin általában 

valamilyen tokoferil észter formájában van jelen (α-tokoferil acetát, α-tokoferil szukcinát), 

mely antioxidánsként működik, de előfordul, hogy keveréke a természetben előforduló 

tokoferoloknak és tokotrienoloknak. A szintetikus α-tokoferol 8 lehetséges sztereoizomer 

egyenlő mennyiségéből is állhat (all-rac- α-tokoferol, régebbi nevén dl-α-tokoferol). A 

táplálék kiegészítőkben és a kozmetikai cikkekben a leggyakoribb a vitamin-E acetát, mivel 

az észterifikáció megvédi az oxidációtól.  

 

4.1.1. AZ E-VITAMIN ANTIOXIDÁNS HATÁSA 

Az E-vitamin napi adagnál magasabb dózisának kedvező hatásáról számoltak be 

kardiovaszkuláris betegségek, daganatos betegségek, krónikus gyulladásos megbetegedések, 

Alzheimer és Parkinson kór esetén. Habár a vegyület hatásának tudományos racionalitása, az 

epidemiológiai adatok és a retrospektív vizsgálatok adatai egyaránt meggyőzőek, a 

prospektív, randomizált placebo kontrollált vizsgálatok eredményei nem megfoghatóak, és 

kevésbé vizsgáltak. 
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4.1.2. AZ E-VITAMIN INTRACELLULÁRIS LOKALIZÁCIÓJA 

Az E-vitamin sejten belüli megoszlása is nagy inhomogenitást mutat. Magas E-vitamin szint 

mérhető a Golgi apparátusban, a lizoszómákban, az endoplazmatikus retikulumban és a 

mitokondriumokban. Az endotélium E-vitaminban viszonylag szegény. Alacsony a szintje a 

peroxiszómában és a citoszolban. 129 Az α-TTP nagy mennyiségben expresszálódik a májban, 

kevésbé az agyban, retinában, limfocitákban és fibroblasztokban, valamint a placentában. A 

többi szövetben tapasztalható rendkívül alacsony α-TTP szint, vagy hiány azt mutatja, hogy 

léteznek alternatív intracelluláris transzporterek is. Nemrégiben izoláltak egy olyan protein 

csoportot, mely úgy tűnik, hogy az intracelluláris E-vitamin transzportban fontos szerepet 

játszi. Tokoferol asszociált proteineknek (TAP) nevezték őket. A TAP proteinek GTP-áz 

aktivitással rendelkeznek, és valószínűleg az intracelluláris szignálokat tokoferol-függő 

módon befolyásolják . 130 

 

4.1.3. AZ E-VITAMIN METABOLIZMUSA 

Az E-vitamin a kiválasztódás előtt intenzíven metabolizálódik. Az 1950-es években két fő 

vizelettel távozó metabolitot írtak le, a tokoferonsavat és a tokoferol laktont. Mindkét 

metabolit glükuronid, vagy szulfát formájában távozik. A metabolitokban rövidebb 

oldalláncot és nyitott kromán struktúrát detektáltak, mely az antioxidáns reakciók 

következményének tűnt. 131 

Negyven évvel később újra vizsgálták az E-vitamin metabolizmusát és rövidebb oldalláncot, 

valamint ép kromán-gyűrűt találtak és megállapították, hogy a 2,5,7,8-tetrametil-2(2'-

karboxietil)-6-hidroxikroman (α-CEHC) a fő vizelettel távozó humán metabolit, mely 

analógja a δ- és γ-tokoferol metabolitjainak. 132 Az oldallánc degradáció feltételezett 

mechanizmusa az ϖ-(CYP indukált) és β-oxidáció. 133 A α-tokoferonolakton az oxidatív 

stressz használható markere lehetne.  
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4.2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Az E-vitamin antioxidáns hatásainak pozitív szerepét számos kísérletes munka igazolja mind 

krónikus és akut modelleken. In vitro és állatkísérletes modelleken kimutatták hatását az 

reperfúziós károsodások csökkentésében, humán vonatkozásban azonban kevés egyértelmű 

adat mutatja jótékony hatását akut sebészeti iszkémia-reperfúziós kórképek kimenetelében. 

Munkánk során vizsgálni kívántuk, hogy milyen mértékben befolyásolja a perioperatív 

szakban folyamatosan alkalmazott E-vitamin, az alsóvégtagi keringéshelyreállító műtétek 

következtében kialakuló oxidatív stressz és szöveti gyulladásos válaszreakciók kialakulását. 

 

 

4.3. VIZSGÁLT BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 

 

4.3.1. VIZSGÁLT BETEGEK 

Prospektív, randomizált vizsgálatainkba bevont betegeinknél angiográfiával és Doppler 

vizsgálattal igazolt krónikus obliteratív verőérbetegség, és következményes perifériás 

iszkéma miatt alsóvégtagi revaszkularizációs műtétet végeztünk. A vizsgált betegeknél az 

érelzáródás az artéria femoralis superficialison volt, így minden beavatkozás során a végtag 

keringésének kirekesztése az artéria femoralis communis magasságában volt. A dizbáziás 

végtag vérellátását az intakt artéria profunda femoris biztosította. A műtét típusa minden 

beteg esetében azonos volt (femoro-popliteális supragenuális műanyag graft áthidalás, illetve 

az AFS trombendarteriektomiája), így az iszkémia időtartama (42,8 ± 16,3 perc), és az 

iszkémia által érintett szövetmennyiség minden esetben közel azonos volt. A tanulmányba 

csak azokat a betegeket vontuk be, akiknél trófikus zavart nem észleltünk, gyulladásos 

folyamatok nem zajlottak. A 11 vizsgált beteg közül 4 szenvedett NIDDM-ban. Nyolc 

betegnél volt gyógyszerrel kezelt és beállított hypertonia. Valamennyi beteg dohányzott. 

Három beteg anamnézisében coronáriabypass szerepelt. Az összes beteg anamnézisében 

ISZB és ennek megfelő rendszeres kardiacum szedése (béta blokkoló, Ca-csatorna blokkoló, 

ACE gátló) szerepelt. Az átlagos dizbáziás index 60 m volt.   

Az E-vitaminnal kezelt betegeknek (1 csoport) a műtétet megelőző naptól a posztoperatív 7. 

napig per os 1x200 mg E-vitamint adtunk. (Vitamin-E Bioextra 200 mg kapszula ATC: A 

11HA03-tocopherol; OGYI-eng. Sz.: 2642/40/94; gyártó: Bioextra KFT, Budapest, 

Magyarország)  
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A második csoportba tartozó betegeknek nem adtunk E-vitamint, az alkalmazott műtét 

ugyanaz volt. 

A kontroll (3.) csoport értékeit egészséges önkéntes véradók vérmináiból számoltuk. 

Az értékelésnél a jobb összehasonlítás miatt a grafikonokon feltüntettük az akut műtéten 

átesett betegek (lásd előző fejezet) paramétereit is.  

 

4.3.2. SEBÉSZETI BEAVATKOZÁS 

Valamennyi beavatkozás spinal anesztéziában történt. Premedikációban Dormicumot 

(midazolám, F. Hoffmann- La Roche Ltd, Basel, Switzerland) kaptak a betegek (2 mg iv, 

vagy 5 mg im). A spinal anesztézia bevezetése előtt közvetlenül 500 ml Ringer-laktát 

infúzióban részesültek. Ezt követően 1%-os Lidocain infiltráció után az L II-III vagy az L III-

IV csigolyaközti rések magasságában történt a subarachnoidealis érzéstelenítés 2,6-4 ml 

hyperbárikus Marcain spinal heavyvel (bupivacaine, AstraZeneca KFT, Törökbálint, 

Magyarország). A dozírozás a testmagasságtól függött. A műtét alatt a betegek 1000-1500 ml 

NaCl vagy Ringer-laktát infúziót kaptak. A műtét előtt  2 órával valamennyi beteg single shot 

2 gr Totacef iv profilaxisban részesült (cefazolin-nátrium, Bristol-Myers Squibb , 345 Park 

Avenue, New York, USA). 

A műtéteket a típusos feltárásoknak megfelelően indítottuk. A regio femoris anterior képleteit 

Keen metszéssel tártuk fel. A preparálás során izoláltuk az AFC-AFS-APF ereket, melyeket 

gumihurokra vettünk. Ezt követően a Hunter csatorna kimenetében tártuk fel a femoro-

popliteális átmenetet. Az artériát itt is kihurkoltuk. Ezt követően 1,5-2 ml Heparint adattunk 

iv (testsúlytól függően), majd mindkét műtéti területen kirekesztettük az érintett érszakaszt. A 

lágyéki sebben hosszanti arteriotómiát végeztünk az APF magasságában, így mindhárom 

érszakasz explorációja lehetővé vált. Ugyancsak hosszanti arteriotomiát végeztünk a femoro-

poplitealis szakaszon, megengedve a backflow illetve a proximális megjánlás megítélését. 4 

esetben a megvastagodott intimahengert leválasztva ringstripper segítségével félig nyílt 

trombendarteriektómiát végeztünk. A disztálisan visszamaradt intimalépcsőt 6/0-s Premilen 

(polipropilén monofilament, B-Braun Aesculap, Tuttlingen Germany) fonállal tovafutó  

varratttal fixáltuk alapjához. A TEA-át követően az arteriotomia zárása direkt varrattal, 

szintén tovafutó 6/0-s Premilen fonállal történt. A fentmaradó esetekben ahol az érfal 

meszessége miatt TEA nem volt kivitelezhető, femoro-popliteális műayagbypass mellett 

döntöttünk. Az arteriotomiákat követően a combon az AFS lefutásának megfelelően 

subfasciális tunelt képeztünk, majd a csatornába belehúztuk a 6 mm átmérőjű Interring 
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protézst (GORE-TEX Interring stretch, thin wall W.L. GORE & ASSOCIATES, INC. ; 

Flagstaff, Arizona 8604 USA). Az anasztomózisokat proximálisan és disztálisan is end to side 

pozicióban képeztük tovafutó technikával, 5/0-s Premilen varratsorral. Mindkét műtéti 

megoldás után a műtéti területeket vérzéscsillapítást követően Redon szívódrain felett két 

rétegben zártuk.Valamennyi betegnél a műtétet követően poplitea pulzus jelent meg. 

Transzfúzióra nem szorultunk sem a műtétek alatt, sem a korai posztoperatív szakban. Korai 

reokklúzió nem fordult elő. Szeptikus, vérzéses szövődmény, amely ismételt feltárást igényelt 

volna, nem volt. 

A kórházi bentfekvés alatt beteget nem vesztettünk el, jelentősebb általános szövődmény nem 

jött létre. A műtétet követően a betegek kórházi tartózkodásuk alatt 1x5000NE Fragmin 

(deltaparin sodium; Pfizer-Pharmacia Upjohn, Kalamazoo, MI USA) profilaxist, valamint a 

mikrocirkuláció javítása érdekében napi 500ml 6%-os Voluven infúziót kaptak 

(Hydroxiethylstarch, Fresenius Kabi AG, Else-Kröner-Strasse 1., Bad Homburg v.d.H. 

Germany). 

 

4.3.3. VIZSGÁLATI PROTOKOLL 

Az E-vitaminnal kezelt (Elektív + Evit) és E-vitaminnal nem kezelt (Elektív) betegektől vett 

perifériás vénás vérmintákban végeztük a laboratóriumi méréseket. Az első vérminta vétel a 

műtét napján reggel 7 órakor történt a kiindulási (kontroll) értékek meghatározására. A 

második mintavétel a műtéti iszkémát követő reperfúzió első órája végén (a korai reperfúzió 

szakában) történt. A késői reperfúzió monitorozását a műtéti iszkémiát követő 24. órában, és 

a 7. napon vett vérmintákban végeztük. 

 

4.3.4. OXIDATÍV STRESSZ PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA 

A kialakuló oxidatív stressz mértékét a reaktív oxigén intermedierek (ROI) direkt mérésével, 

illetve a prooxidáns-antioxidáns státusz meghatározásával végeztük. 

A fehérvérsejtek szabadgyök termelését phorbol miristate acetáttal (PMA) indukáltuk és 

luminometriás módszerrel vizsgáltuk. Mértük az indukció és a szabadgyök termelés 

megindulása között eltelt időt, a szabadgyök termelés sebességét és a szabadgyök termelés 

fehérvérsejtszámra vonatkoztatott csúcsértékét. (Részletesen lásd 3.2.3.) 

 

Meghatároztuk az antioxidáns enzimek közül a szuperoxid dizmutáz (SOD) enzim aktivitását 

és a redukált glutation (GSH), valamint a totál –SH csoport koncentrációját.  
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A lipidperoxidáció mértékét a malondialdehid (MDA) mennyiségével jellemeztük.  

 

A leukociták aktivációját a felületükhöz kötött adhéziós molekulák (CD 11, CD11b, CD14, 

CD18, CD49d, és CD97) expressziójának vizsgálatával jellemeztük. (Részletesen lásd 3.2.4.) 
134 135 136 137. 

 

 

4.3.5. STATISZTIKA 

A mérési eredményekből átlagot és standard hibát számoltunk. A kiindulási értékhez 

viszonyított eltéréseket egymintás Student T-próbával számoltuk, a különbségeket p<0.05 

értéknél tekintettük szignifikánsnak.  
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4.4. EREDMÉNYEK  

 

A fehérvérsejt szám az akut műtétek során minden vizsgált időpontban szignifikánsan 

magasabb, mint az egészséges kontroll csoportban mért (** = p<0,01), de szignifikánsan nem 

különbözik az elektív csoportban mért kiindulási értékektől. Így, a három csoportban 

tapasztalt funkcionális változások valószínűleg nem tekinthetők az eltérő fehérvérsejt szám 

következményeinek. (11. ábra)  
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11. ábra A fehérvérsejtszám változása a követési időszakban. (** = p<0,01 vs kontroll) 

 

A PMA -val indukált szabadgyök produkció az elektív műtétnek kitett betegek vérében nem 

különbözött szignifikánsan az egészséges önkéntesek vérében mérttől. Az akut műtétek (akut 

embolektómia) esetében a teljes vérében mért PMA-val indukált szabadgyök produkció már 

műtét előtt ötszöröse volt a normálértéknek és ez az érték a vizsgálati periódus alatt 

folyamatosan nőtt (##= p<0,01). Az E-vitaminnal kezelt csoportban a gyöktermelés mértéke a 

műtét után csökkent az E-vitaminnal nem kezelt csoportban mérthez képest, de ez a 

különbség nem bizonyult statisztikailag szignifikánsnak. Az elektív csoportokban a 

gyöktermelés mértéke egyetlen vizsgált időpontban sem bizonyult kórosnak. (12. ábra) 
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12. ábra. A fehérvérsejtszámra korrigált szabadgyökprodukció alakulása az akut, az elektív és 

az E-vitaminnal kezelt csoportokban. (##= p<0,01 vs akut) 

 

Az induktor (PMA) alkalmazása és a szabadgyök produkció megindulása között eltelt időt 

"lag time"- az akut műtéten átesett betegekben szignifikánsan rövidebb, mint a többi 

csoportban. Ez az idő a kiindulási értékhez képest szignifikánsan rövidül a műtét után 

közvetlenül (# =p<0,05) és egy hét múlva (# =p<0,05) az akut műtéten átesett csoportban. A 

többi csoportba ez a jelenség nem figyelhető meg.) (13. ábra) 
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13. ábra. Az indukciótól a szabadgyöktermelésig eltelt idő változásai a vizsgált csoportokban. 

(** = p<0,01 vs kontrol; # =p<0,05 vs műtét előtt; + = p<0,05 vs elektív műtét) 
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Az akut műtétek során, a gyöktermelési görbe felszálló szárának meredeksége szignifikánsan 

magasabb volt, mint a két elketív műtéti csoportban, illetve a kontroll csoportban. A műtét 

után az akut csoportban statisztikailag szignifikáns növekedést figyeltünk meg a kiindulási 

értékhez képest (+=p<0,05), míg az E-vitaminnal kezelt csoportban jelentős csökkenést 

tapasztaltunk, de ez a különbség statisztikailag nem volt szignifikáns. (14. ábra) 
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14. ábra. A gyöktermelés görbe felszálló szárának meredeksége a vizsgált csoportokban.  

(** = p<0,01 vs kontrol; + = p<0,05 vs elektív műtét) 

        

A szuperoxid dizmutáz (SOD) enzim aktivitása a kontroll csoporthoz képest valamennyi 

műtétes csoportban szignifikánsan alacsonyabb már a műtét előtt is (*=p<0,05, **=p<0,01).  

Az elektív csoportokban a kiinduláskor mért érték a megfigyelési periódus alatt csak 

kismértékű ingadozást mutatott, szignifikáns változás nem történt. Az akut csoportban a SOD 

aktivitás már a műtét előtt szinifikánsan alacsonyabb, mint az E-vitaminnal kezelt csoportban 

(+=p<0,05) és ez a különbség a reperfúzió alatt és 24 óra múlva is fennáll  (+=p<0,05) . Az 

akut csoportban ez az alacsony érték tovább csökken 24 órával a műtét után a műtét előtt mért 

értékhez képest (#=p<0,05). (15. ábra) 
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15. ábra. A szuperoxid dizmutáz aktivitásának változása a vizsgált csoportokban. 

(* = p<0,05 vs kontrol; # =p<0,05 vs műtét előtt; + = p<0,05 vs elektív műtét) 

   

A redukált glutation mennyisége hemolizátumban a műtét előtt nem különbözik a három 

műtött és az egészséges csoport között. Az akut és az E-vitaminnal nem kezelt műtött 

csoportokban a redukált glutation mennyisége kismértékben, de szignifikánsan csökkent a 

kiindulási értékhez képest a műtét után (#=p<0,05). (16. ábra) 
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16. ábra. A redukált glutation koncentrációjának változása a vizsgált időszakban.  

(# =p<0,05 vs műtét előtt)  

  



 53

A thiol csoportok koncentrációja a szérumban csak az akut és E-vitamint nem szedő elektív 

műtött csoportban csökkent szignifikánsan a műtét után közvetlenül (** = p<0,01, és 

***=p<0,001) a kontroll, és a műtét előtti értékhez képest  (## = p< 0,01) egyaránt. A műtét 

után a reperfúzió időszakában a thiolcsoport koncentráció az E-vitamint nem szedők 

plazmájában szignifikánsan alacsonyabb volt, mint az E-vitaminnal kezelt csoportban (++ = 

p<0,01). (17. ábra) 
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17. ábra. A thiol (-SH) csoport plazmakoncentrációja a vizsgált időpontokban.  

(** = p<0,01 vs kontrol; # =p<0,05 vs műtét előtt; + = p<0,05 vs elektív műtét) 

   

A plazma mieloperoxidáz aktivitás valamennyi csoportban magasabb volt, mint azt a kontroll 

csoportnál tapasztaltuk. (18. ábra) 
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18. ábra. A plazma mieloperoxidáz szintjének alakulása a vizsgált időpontokban. 

(** = p<0,01 vs kontrol; # =p<0,05 vs műtét előtt) 
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Az általunk vizsgált időszakban a granulocita, limfocita és a monocita populációban mértük a 

CD11a, CD11b, CD18 és CD49d adhéziós molekulák expresszióját.  A CD11b és CD18 

markerek a műtétet követő korai reperfúzió alatt jelentősen csökkentek, majd fokozatosan a 7. 

napig emelkedtek. Karakterisztikájuk megegyezik az akut műtétek esetében tapasztaltakkal.  

Az E-vitaminnal kezelt csoportban a korai reperfúzióban kisebb mértékű expressziót 

figyeltünk meg, amely a 7 napon magasabb volt, mint a nem kezelt csoportban. (19, 20, 21. 

ábra) 

 

19. ábra. Granulocita CD11b (bal grafikon) és CD18 (jobb grafikon) adhéziós molekulák 
expressziója a vizsgált időpontokban. ($= p<0,05 vs kontroll; *= p<0,05 vs műtét előtt) (ME= 
műtét előtt; MU= műtét után; n1= reperfúzió első napja; n7= reperfúzió 7 napja) 
 

20. ábra. Limfocita CD11b (bal grafikon) és CD18 (jobb grafikon) adhéziós molekulák 
expressziója a vizsgált időpontokban. ($= p<0,05 vs kontroll; *= p<0,05 vs műtét előtt;) 
(ME= műtét előtt; MU= műtét után; n1= reperfúzió első napja; n7= reperfúzió 7 napja) 
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21. ábra. Monocita CD11b (bal grafikon) és CD18 (jobb grafikon) adhéziós molekulák 
expressziója a vizsgált időpontokban. ($= p<0,05 vs kontroll; *= p<0,05 vs műtét előtt;) 
(ME= műtét előtt; MU= műtét után; n1= reperfúzió első napja; n7= reperfúzió 7 napja) 
 
 
A CD49d adhéziós molekula expressziója az E-vitaminnal kezelt csoportban az egész 

periódusban magasabb volt, mint a nem kezelt betegek esetében. (22, 23 ábra) 

 

22. ábra. Granulocita (bal grafikon) és limfocita (jobb grafikon) CD49d adhéziós molekula 
expressziója a vizsgált időpontokban. ($= p<0,05 vs kontroll; *= p<0,05 vs műtét előtt;) 
(ME= műtét előtt; MU= műtét után; n1= reperfúzió első napja; n7= reperfúzió 7 napja) 
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23. ábra. Monocita CD49d adhéziós molekula expressziója a vizsgált időpontokban. ($= 
p<0,05 vs kontroll; *= p<0,05 vs műtét előtt; # = p<0,05 vs E vit+) (ME= műtét előtt; MU= 
műtét után; n1= reperfúzió első napja; n7= reperfúzió 7 napja) 
 
 
A vizsgált leukocita populációkban a granulociták aránya  a követési időszakban nem 

változott, viszont a műtétet követő napon szignifikáns limfocita arány csökkenés és monocita 

arány növekedés volt tapasztalható. (24 ábra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. ábra. A vizsgált leukocita populációk arányainak változása. ($= p<0,05 vs kontroll; *= 
p<0,05 vs műtét előtt; # = p<0,05 vs E vit+) (ME= műtét előtt; MU= műtét után; n1= 
reperfúzió első napja; n7= reperfúzió 7 napja) 
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4.5. MEGBESZÉLÉS 

 

Vizsgálatsorozatunkban az antioxidáns E-vitamin hatását figyeltük meg az elektív, 

alsóvégtagi revaszkularizációs műtéteket követő reperfúziós folyamatokban.  

Ereményeink azt mutatták, hogy a perioperatív szakban – a műtétet megelőző naptól a 

poszoperatív 7. napig – alkalmazott 200 mg E-vitamin csökkentette az iszkémia-reperfúzió 

következtében kialakuló oxidatív stressz mértékét, valamint a prooxidáns-antioxidáns 

egyensúly felborulását, kisebb mértékű csökkenést eredményezett az antioxidáns védeleben 

(redukált glutation, thiol csoportok, SOD), és mérsékelte a műtét utáni szabadgyöktermelést. 

Az E-vitamin elektív revaszkularizációs műtétek során szignifikánsan csökkentette a 

reperfúziót követő fehérvérsejt aktivációt és a következményes lokális gyulladásos 

folyamatokat.  

 

4.5.1. AZ E-VITAMIN ANTIOXIDÁNS HATÁSA ISZKÉMIÁS-REPERFÚZIÓS 

FOLYAMATOKBAN 

Az E-vitaminról antioxidáns hatása miatt feltételezik, hogy segít az oxidatív stresszhez 

kapcsolódó betegségek (kardiovaszkuláris betegségek, ateroszklerozis, daganatos 

megbetegedések, diabétesz, neurológiai rendellenességek) megelőzésében és gyógyításában.  

Az E-vitamin antioxidáns hatása abban áll, hogy megtöri a szabadgyökök által gerjesztett 

láncreakciókat. Eközben tokoferoxi gyök keletkezik, mely velejárója minden E-vitamin alapú 

antioxidáns reakciónak. A következő reakció: LOO* + αTocH = LOO + αToc* lejátszódása 

révén inaktív lipidperoxid és stabil tokoferoxil gyök keletkezik, mely a láncreakciót nem viszi 

tovább. (ahol LOO*= lipid peroxid gyök, αTocH = α-tokoferol, LOO = inaktív lipid peroxid, 

αToc*= stabil tokoferoxil gyök) 

Mivel ennek a reakciónak a sebesség konstansa nagyságrendekkel magasabb, mint a lipid 

peroxidációé, így egy α-tokoferol/1000 foszfolipid hatékonysággal képes megvédeni a 

sejtmembránt. 138 Az aszkorbinsavhoz hasonló elektron donorok képesek regenerálni a 

tokoferoxil gyököt és így hozzájárulnak a celluláris védelem fenntartásához. Így a gyenge 

antioxidáns C-vitamin a tokoferoxil gyök protonálása révén fokozni tudja az E-vitamin 

antioxidáns hatását. Az is jól dokumentált azonban, hogy nagy dózisban az E-vitamin 

prooxidáns hatással is rendelkezhet a többszörösen telítetlen zsírsavak oxidációjának 

fokozása révén. 139 Ugyanakkor az E-vitamin a sejten belül képes fokozni a glutation 

peroxidáz aktivitást is, például izolált kardiomiocitákban. 140 



 59

4.5.2. AZ E-VITAMIN HATÁSA A LEUKOCITA-ENDOTÉL AKTIVÁCIÓRA 

A gyulladásos válaszreakciók kialakulásának korai eseménye a fehérvérsejtek végiggördülése 

az érfal mentén, majd kitapadása az endotélium sejtjeihez. Az endotélium sejtjeinek 

szelektinjei szabályozzák a gördülést, a leukocitákon levő integrinek és az endotélium 

sejteken levő sejtfelszíni adhéziós molekulák (CAM-ek) a leukociták és az endoteliális sejtek 

szoros adhézióját szabályozzák. Ezt követően a fehérvérsejtek diapedezis révén átjutnak a 

szubendotéliális rétegekbe. A szubendoteliális rétegekben a monociták makrofágokká 

alakulnak és NADPH oxidáz enzimük fokozott működése révén szuperoxidot termelnek. A 

keletkezett szuperoxid oxidálja az LDL-t, s így oxidált LDL (oxLDL) keletkezik, mely sejt-

felszíni „scavenger” receptorok (CD36) megjelenését indukálja a makrofágok felszínén. Az 

aktivált endotélium sejtek citokineket (pl interleukin-1β (IL-1β) és kemokineket (pl IL-8 és 

monocyta kemotaktikus receptor-1) választanak el, melyek még több monocita és simaizom 

sejtet vonzanak az adott területre, tovább aktiválva ezzel az endoteliális sejteket.  

Az aktivált monocitákban az E-vitamin gátolja az IL-1β felszabadulást. 141 142 Gátolja a 

monocita-endotelium adhéziót, valamint az oxLDL által indukált Mac1 (CD11b/CD18) 

expressziót monocitákban.143 144 145 Humán aorta endotélium sejtekben gátolja a monocita 

kemotaktikus protein 1 és az IL-8 produkciót. 146 Gátolja a vérlemezke aggregációt maga is és 

potencírozza az acetilszalicilsav hatását. 147 148 A vérlemezke aggregáció gátlásában az α-

tokoferol egyik származéka, az α-tokoferil- kinon hatékonyabb, mint az anyavegyület. 149 

Emiatt más antikoagulánsokkal együtt történő alkalmazása esetén az aggregációt ellenőrizni 

kell. A vérlemezke aggregációt oly módon gátolja, hogy fokozza az aggregáció indukálta 

nitrogén monoxid elszabadulást in vitro és in vivo is. 150 Gátolja a NADPH oxidáz enzim 

aktivitását azáltal, hogy gátolja a p47phox foszforilációját és membránba történő 

transzlokációját. 151 

 

A fenti folyamatokat jelentős mértékben csak az α-tokoferol képes befolyásolni. A hasonló 

antioxidáns hatású mennyiségben adagolt más analógok (β, γ, δ tokoferol) nem fejtenek ki 

ilyen hatásokat, vagy ha mégis akkor sokkal kisebb mértékben. A vitaminnak ezek a hatásai a 

citokinek, növekedési faktorok és hormonok által indukált szignálfolyamatokban 

kulcsszerepet játszó protein kináz C (PKC) izoenzimekre gyakorolt effektusával is 

magyarázhatók. Az α-tokoferolnak nemcsak a PKCα-án kifejtetett foszforiláció-gátló hatását 

bizonyították, hanem a kontrareguláló protein foszfatáz (PP2A) aktivitását is fokozta. 152 
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Yamauchi és munkatársai azt is bizonyították, hogy a tokoferol asszociált protein (TAP), α-

tokoferol függő módon, a citoszolból a nukleuszba transzlokálódik, valamint azt is, hogy az 

α-tokoferol transzkripciós modulátorként képes a gén-expressziót  befolyásolni. 153 Az 

azonban nem bizonyított, hogy a génexpressziót az E-vitamin direkt módon, vagy a PKC 

izoenzimek, vagy a TAP befolyásolása révén váltja ki. 
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5. A REPERFÚZIÓS KÁROSODÁSOK KLINIKAI MANIFESZTÁCIÓJA A 

COMPARTMENT SZINDRÓMÁBAN 

 

 

 

5.1. BEVEZETÉS 

 

Compartment szindrómáról beszélünk, ha az adott fasciarekeszben a nyomás annyira megnő, 

hogy a keringés romlása miatt az izomszövetek oxigénellátása elégtelenné válik.154 

A neuromuszkularis iszkémia és nekrózis megelőzése céljából fasciotomiát alkalmazunk, 

mely a lábszári rigid osteofascialis rekeszeiben dekompressziót létrehozva tehermentesíti az 

izomzatot, illetve a neurovaszkuláris képleteket. A leggyakrabban előforduló, fasciotomiát 

igénylő patológiai állapot a revaszkularizaciós szindróma.  

 

5.1.1. A COMPARTMENT SZINDRÓMA SEBÉSZI KEZELÉSE  

Töténetileg meg kell említeni az 1881-ben Volkmann által leírt poszttraumás iszkémiás 

kontraktúrát.155 Ezek a leírások leginkább az 

iszkémiás vázizomzat morfológiai 

elváltozásaival, a vázizomzat rostjaiban 

kialakult fibrózissal és ennek következtében 

kialakuló kontraktúrával foglalkoztak.156 157 A 

Volkmann kontraktúrának a patológiai 

mechanizmusa még a mai napon sem teljesen 

ismert, bár Volkmann szerint az a 

vázizomrostok anoxiája miatt jön létre.1926-

ban Jepson bebizonyította, hogy kutyákon 

végtagleszorítás után az izmokban ödéma 

alakul ki. 158 Jepson azt is megfigyelte, hogy az 

intermuszkularis térben lévő folyadék drenázsa az ödémát megszünteti, majd a végtag méretét 

a normálishoz közelire csökkenti. Jepson kísérleti adatai azt mutatják, hogy a rekeszben 

uralkodó nyomás felel az iszkémiás helyzetért és arra a következtetésre jutott, hogy az ödéma 

drenázsa nélkülözhetetlen a nekrózis és a kontraktúra megelőzése céljából.  

25. ábra. A fasciarekeszek anatómiája
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Az első fasciotomiát 1945-ben Dennis végezte akut masszív mélyvénás trombózisban 

szenvedő betegnél.159 Ugyanebben az évben Horn írta le az akut iszkémia következtében 

kialakult  tibialis anterior compartment szindrómát.160 Későbbiekban a fasciotomia egyre 

inkább elterjedtté vált, kezdetben háborús sérülésekben, majd polgárjogot nyert egyéb 

iszkémiás elváltozásokban is.161 162A közelmúlt vizsgálatai rávilágítottak a rekeszi nyomás 

szerepére és a több fasciarekeszre kiterjedő dekompresszív beavatkozások lehetőséget 

biztosítottak a compartment szindróma patofiziologiájának és kezelésének jobb 

megértéséhez.163 164 165 166 (25 ábra) 

 

5.1.2. A COMPARTMENT SZINDRÓMA PATOMECHANIZMUSA 

Az izomszövet vérellátásának megszakadásakor, biokémiai folyamatok sorozata indul el, 

amely celluláris diszfunkcióhoz, celluláris és szöveti ödémához, reverzibilis majd 

irreverzibilis károsodáshoz vezet. Az iszkémiás sérülés lényege, hogy csökken az 

ionhomeosztázis fenntartáshoz szükséges energia, károsodnak a membránfunkciók és az 

enzimrendszer zavara végül sejthalálhoz vezet. A mikrocirkuláció és homeosztázis finom 

egyensúlya megbomlik. Az iszkémia következtében anaerob folyamatok indulnak el az 

izomszövetben, melynek következtében savanyú metabolitok szaporodnak fel, acidózis alakul 

ki . A membránfunkciók sérülésének következtében többek között a  Na-K –pumpa működése 

is zavart szenved. Ennek következményeként Na áramlik a sejtbe, mely vizet visz magával, 

ezzel egyidejűleg a K kifelé áramlik. A Na és víz intracelluláris duzzadáshoz vezet. A végtagi 

zárt fasciarekeszekben a nyomás megnövekszik, (nagyobb lesz mint 4o Hgmm) és ez 

szekunder artériás kompresszióhoz vezet. Így tehát a szabaddá tett érpálya ellenére az 

oxigéntranszport továbbra  is zavart. Számos esetben előfordult, hogy sikeres embolektomiát 

követően, nyitott érpálya mellett a súlyos, generalizált, életet veszélyeztető tünetek miatt 

amputációra kényszerülünk. 167 168 169 

A revaszkularizált végtagban reaktív hiperémia lép fel, mely a kapillárisok és az AV 

összeköttetések tágulata következtében alakul ki. Ez az anaerob anyagcseretermékekkel 

együtt a kapilláris permeabilitás fokozódásához és nagyfokú ödémához vezet, melynek 

következtében hipovolémia alakulhat ki.170  

Függetlenül a vaszkuláris léziótól a vérellátás kiesése az egyik legfontosabb faktor, mely 

elindíthatja azokat a sorozatos hemodinamikai elváltozásokat, amelyek az izomödéma 

következtében a nutritiv kapillarisok tamponádjához vezet. Az izomrostok duzzadása, illetve 

ödémaja miatt a compartment nyomásfokozódása alakul ki. Aztán folyadékretentio és 
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mikróvérézések alakulnak ki, melyek egyre jobban zavarják a vérellátást, mialatt a folyamat 

gyors progressziót mutat. Ha fasciotomiával nem szakítjuk meg ezt a kóros állapotot, és nem 

alkalmazunk tehermentesítést, a compartmentben kialakuló változások súlyos miopatiához, 

majd nekrózishoz vezethetnek. Az arteria, vagy a véna elzáródása, illetve azok sérülése 

önmagában nem ad teljes magyarázatot a compartment szindróma patogenetikai hátterére, 

mert ez a tünetegyüttes vaszkularis elzáródás, illetve sérülése nélkül is létrejöhet. Hogy más 

okok is befolyásolják a compartment szindróma kialakulását, jó bizonyíték az ún. „chronic 

exertional compartment syndrome”, vagy „overuse syndrome”. 171 

Függetlenül a sérülés, valamint az iszkémia eredetétől, a végeredmény az izomtömeg 

megnagyobbodása a zárt fasciarekeszben és az intracompartmentális nyomás fokozódása 

(ICP). Amennyiben az intracompartmentalis nyomás eléri a kritikus 35-40 Hgmm-es 

nyomást, a kapillárisok nutritív funkciója megszűnik, az izom perfúziója elmarad. Ezt 

követően, amennyiben ezt az öngerjesztő folyamatot nem szakítjuk meg, az iszkémiás 

események tovább folytatódnak, egészen az irreverzibilis elváltozások kialakulásáig. A 

dekompressziós fasciotómiával megszakítható ez az önfokozó mechanizmus, így az izom 

reperfúziója létrejöhet.  

 

5.1.3. AZ OXIDATÍV STRESSZ SZEREPE A COMPARTMENT SZINDRÓMA 

PATOGENEZISÉBEN 

Sejtszinten a compartment szindróma kialakulásának kezdetén az iszkémia-reperfúzió tünetei 

uralják a képet. A kapillaris permeábilitás fokzódásának okai még nem teljesen tisztázottak, 

jóllehet számos biokémiai folyamat ismert már, melyek részleges magyarázatot adnak a 

jelenségre. Kutyákban iszkémiás/reperfúziós modellben a kapillaris permeábilitás és a reaktív 

oxigen intermedierek szoros kapcsolatát észlelték.172 Korthuist és munkatársai direkt és 

indirekt kapillaris áteresztés illetve nyomásméréssel bebizonyították, hogy a kapillaris 

permeábilitás az oxigén eredetű  szabadgyökök (O2¯), (OH) és H2O2 jelenlétében jelentősen 

fokozódott. Az iszkémia-reperfúzió során közismerten reaktív oxigéneredetű szabadgyökök 

(ROI) jönnek létre. A ROI-ek toxikus hatásukat az intercellularis mátrixban, illetve a 

sejtmembránokon fejtik ki. Ezek alapján az antioxidáns enzimek és a különböző scavengerek, 

mint Allopurinol, Mannitol, Kataláz, Dimetilszulfoxid és Szuperoxid dizmutáz, melyek a 

citotoxikus szabadgyököket gátolják, a compartment szindróma kialakulásának 

meggátlásában szerepet játszhatnak. 173 
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Az oxigén eredetű szabadgyökök szerepének további bizonyítékául szolgál Lel és 

munkatársai iszkémia-reperfúzió modellje.174 Iszkémia során a vázizomzat szarkoplazmatikus 

retikulumának kálcium transzportja jelentősen csökken. Lee az I/R modellt patkány hátsó 

végtagjainak leszorítása során vizsgálta. Ezek a tanulmányok azt mutatják, hogy az iszkémiát 

megelőzően – szuperoxid dizmutázzal és katalázzal kezelt patkányokban – a nem kezelt 

csoporthoz képest a vázizomzat szarkoplazmatikus hálózatának a kálcium felvétele jelentősen 

magasabb, bár az antioxidans enzim előkezeléssel a kálcium felvételt a nem iszkémiás végtag 

szintjére emelni nem tudták. Ebből az a következtetés vonható le, hogy más mechanizmusok 

is szerepet játszanak a compartment szindróma kialakulásában. 

Heppenstall és munkatársai kutyákban vizsgálták a biokémiai és szövettani elváltozásokat 

vázizom iszkémia során.175 Két modellt vizsgáltak 1. Tourniquet indukálta I/R modell 2. Az 

I/R compartment szindróma modellje. Biokémiai szinten a compartment szindróma 

csoportban nemcsak a magas energia tartalmú foszfát csökkenését észlelték, hanem ezen 

vegyületek reszintézisének késlekedését is megfigyelték. Az intracellularis pH jelentősen savi 

irányba tolódott a compartment csoportban és a reperfúzió alatt az acidózis csak nagyon 

lassan normalizálódott. A vázizomzat sejtjeinek ultrastrukturális elváltozásai szintén sokkal 

markánsabbak voltak a compartment szindrómás csoportban.  

Összességében úgy tűnik, hogy a compartment szindróma létrejöttében a kezdőlökést az 

iszkémia-reperfúzió adja, melyet részben a ROI-ek indukálnak. Ezzel szinergizmusban az 

intercompartmentalis nyomásfokozódás sokkal súlyosabb miopátiát okozhat egy sima 

iszkémia-reperfúzió modellhez képest. Klinikailag az oxigéneredtű szabadgyök gátlókkal 

történt kezelés compartment szindrómában csökkenteni tudja az izomtömeg sérülését. A 

mannitol, allopurinol, kataláz, és a SOD a gyakorlatban sikeresen csökkentették az iszkémiás 

agy-, bél-, pancreas-, vese-, szívizomsérüléseket.176 177 
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5.2. CÉLKITŰZÉSEK  

 

A compartment szindróma műtéti indikációja döntően a klinikai kép alapján történik, amely 

sok esetben bizonytalan, s így megkésett beavatkozást eredményez. Tanulmányunk során a 

compartment szindrómában kialakuló emelkedett rekesznyomás mérésével, és a 

következményes mikrocirkuláció elégtelenségét jelző csökkent szöveti oxigénszaturáció 

monitorozásával kívántuk megítélni a folyamat progresszióját. Munkánk során könnyen 

reprodukálható, gyorsan, ágy mellett is biztonsággal elvégezhető, egyszerű mérési 

metodikákat kerestünk, mellyel a fasciotomia eddigi szubjektív indikációját objektív mérési 

adatokkal támaszthatjuk alá. A noninvazív oxigénszaturáció detektálása, és a minimálisan 

invazív fasciarekesz nyomás meghatározása lehetővé teszi a betegség stádiumának, a 

kórfolyamat irreverzibilitás határának objektív megítélését. Irodalmi utalások alapján a 

fasciarekeszekben uralkodó emelkedett nyomás detektálására, illetve a végtag keringésének 

megítélésére bevezettük az intracompartmentális nyomásmérést (ICP) KODIAG eszközzel, 

valamint a szöveti oxigén szaturáció (StO2) meghatározását NIRS-el (near-infrared 

spectroscopy). A két metodikát paralell alkalmaztuk klinkailag compartment szindrómában 

szenvedő betegeknél, ezáltal vizsgálataink eredményei segítenek a reperfúziós károsodás 

következtében fellépő compartment szindróma konzervatív és sebészi kezelési határainak 

kijelölésében. 

Munkánk során továbbá vizsgálni kívántuk a compartment szindróma miatt fasciotómián 

átesett betegeknél a harántcsíkolt izomban a tartós akut iszkémia hatására kialakuló sejtszintű 

(strukturális és ultrastruktúrális) elváltozásokat. 

 

 

5.3. VIZSGÁLT BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 

 

5.3.1. VIZSGÁLT BETEGEK  

Vizsgálatainkba 16 beteget vontunk be (12 ffi, 4 nő; átlagéletkor: 62,7 ±9,5 év), akiknél 

súlyos, 4 órán túli kritikus alsóvégtagi iszkémia miatt végeztünk revaszkularizációs műtétet. 

Az akut iszkémia okai közt 5 iliaca embolia szerepelt, míg a többi elzáródás femorális szintű 

volt (szintén embolia illetve artériás trombózis). A tiszta emboliában szenvedő betegeknél 

Fogarty szerinti embolektómiát végeztünk. A fennmaradó 4 artériás trombózisban 

intraoperatív angiográfia segítségével teljes rekonstrukció történt femoro-popliteális 
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supragenuális műanyag áthidalással. A műtéteket követően valamennyi betegnél perifériás 

pulzusok jelentek meg. A betegek a műtét idején testsúlytól függően 5-10 000 NE Heparint 

kaptak intravénásan A  posztoperatív szakban valamennyien LMWH profilaxisban 

részesültek (2x5000 NE Fragmin sc). Naponta 500 ml ISOHAES infúziót adtunk a 

betegeknek a mikrocirkuláció javítására. A műtétet követő napon rutinszerűen 

laborvizsgálatok történtek (vérkép, ionok, Astrup, CN, kreatinin, vizeletvizsgálat, 

májfunkciók, CK, serum és vizelet mioglobin).178 A revaszkularizációt követően már a műtét 

másnapján különböző szintű, de jelentős lábszári duzzanatot észleltünk a betegeknél, mely a 

következő napokban kritikussá vált. A szekunder keringéskárosodást jól monitorizálták a fent 

említett laborvizsgálatok is. A jelentős végtagfájdalom, parézis, paresztézia, pulzusstátusz 

megítélhetelensége és a biokémia elváltozások fasciotomia indikációját jelentették. Ezt 

követően végeztük el a tibialis anterior rekesz nyomásmérését illetve a lábszár 

oxigénszaturációs vizsgálatát .  

 

5.3.2. AZ ALSÓVÉGTAGI FASCIAREKESZ NYOMÁSÁNAK MÉRÉSE 

A szubjektív elemek kiküszöbölésére a fasciotomia indikációjának felállításában a 

compartement nyomásmérés megbízható módszernek tűnik az irodalmi adatok 

ismeretében.179 180 Ehhez standard, reprodukálható mérési metodikákat kellett kialakítani a 

fasciarekesz nyomásának méréséhez.181 182 Az ICP mérése nagy segítséget nyújt a 

fasciotomia indikációjának felállításában.183 184 

A vázizomzatban a kritikus kapilláris végnyomás egészséges emberben 40 Hgmm körüli.185 
186 Ennek ismeretében, ha az ICP meghaladja a 40 Hgmm-t, a kapilláris perfúzió megszűnik, 

így sürgős fasciotomia válik indokolttá.187 188 

Osztályunkon elsőként vezettük be és közöltük a KODIAG digitális nyomásmérő eszköz 

használatát. (Terjesztő: BRAUN, AESCULAP. Gyártó: MIPM Mammendorfer Institut für 

Physik und Medizin GmbH Oskar-von-Miller-Strasse 6, Mammendorf, Németország.) 

Az eszköz 4 egységből áll: 1. KODIAG 2. steril szonda 3. hosszabbító kábel 4. sterilizáló 

tartály.189 190 

A hanyattfekvő betegen a lábszár laterális részének dezinficiálása után fémmandrinos 

műanyagkanült vezetünk a musculus tibialis anteriorba. Ezt követően a mandrint eltávolítjuk, 

helyére bevezetjük a készülék érzékelő szondáját. Ezt csatlakoztatjuk a KODIAG 

készülékhez, melynek LCD kijelzőjén „0” áll. A műanyagkanült ezután óvatosan lehúzzuk az 
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izomzatban rögzülő szondáról, melyet követően leolvashatjuk a szöveti nyomást Hgmm-ben. 

(26. ábra) 

 

                  
 

26. ábra. Nyomásmérés a tibialis anterior rekeszben KODIAG mérőműszerrel 

 

5.3.3. SZÖVETI OXIGÉNSZATURÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA (NIRS, INSPECTRA) 

A szöveti oxigénszaturáció meghatározását InSpectra Tissue Spectrometer (Model 325; 

Hutchinson Technology Inc., Arnhem, Netherlands) segítségével végeztük.191 192 Az 

InSpectra szöveti spektrométer a hemoglobin fényabszorpciós karakterisztikáját detektálja a 

közeli infravörös tartományban (near-infrared spectroscopy; hullámhossz: 680-800 nm). A 

szövetekből visszaverődő és a műszer által érzékelt fény abszorpciós spektrumát döntően az 

oxihemoglobin és a deoxihemoglobin koncentrációja határozza meg. (27. ábra) 

 

 

A detektort a gastrocnemius izom hasára 

helyeztük, majd kalibrálást követően 

folyamatosan regisztráltuk a szaturáció 

értékeit. A NIRS noninvazív módszer a 

szöveti perfúzió megítélésére. Korábbi 

kutatások is törekedtek a szöveti perfúzió 

meghatározására pl Doppler, termometria, 

optokemikus oxigénérzékelő elektródok 

27. ábra. Fényelnyelő rétegek 
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használata. A NIRS detektora infravörös közeli fényt bocsájt ki és a különböző szöveti 

rétegekből visszavert fényjelet veszi fel. A szöveti Hgb oxigén szaturációját határozza meg 4 

különböző hullámhosszon. Az infravörös közeli fény könnyen áthatol a bőrön, izomzaton és a 

csonton is, így a kölönböző vér,- illetve Hgb tartalmú rétegekben különbözőképpen 

abszorbeálódik. A mérő elektróda felszínén 25 mm távolságra helyezkedik el a közel 

infravörös fényt leadó és az abszorbció utáni, a szövetekből visszavert fényt felvevő optikai 

kábel. A mérés vastagsága 12-15-20-25 és 35 mm. Ezek azok a szöveti mélységek ahonnan a 

visszavert jelet kapjuk.(A bemenő fényerő mínusz az abszorbeálódott fény egyenlő a 

visszavert fényerővel). Az INSPECTRA a különböző rétegmélységekben történt mérés miatt 

érzékeli az arteriolák, kapillárisok, venulák és a szöveti ágy Hgb tartalmát. Ez a jelentős 

különbség a pulzoximetriához képest, amely csak a 

pulzatilis réteg Hgb tartalmát határozza meg. (28, 29 ábra) 

 

A módszer alkalmas egyszeri és folyamatos szöveti 

perfúzió noninvazív meghatározására.193 Minden perfúziós 

változás detektálására képes az elektróda alatti területen, 

így a  gyakorlati alkalmazásában nagy hasznunkra lehet a 

perifériás obliteratív verőérbetegségek diagnosztikájában 

(a terhelésre változó perfúzió mérése),194 195 196 műtéti 

perfúzió illetve reperfúzió érzékelésére, a fasciotomia            

indikációjának felállításában, illet  sikerességének detektálásában. 197 

 

                                     
 

29. ábra. Az INSPECTRA készülék 

 

28. ábra. A NIRS működési 
elve 



 69

5.3.4. A HARÁNTCSÍKOLT IZOM STRUKTURÁLIS ÉS ULTRASTRUKTÚRÁLIS 

VÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATA 

Három beteg izommintája került feldolgozásra. Ezeket az 1x1 cm-es darabokat fasciotomia 

során, a m. tibialis anteriorból távolítottuk el. 

A minták egyik részét izopentánba helyeztük, folyékony nitrogénnel lefagyasztottuk, majd 

kriosztáttal 10 m2-es metszeteket készítettünk. 

Fénymikroszkópos értékelésre Hematoxilin-eosin (HE), PAS, Oil-red, módosított Gömöri 

(mGm), és enzimhisztokémiai festéseket (ATP-aze, savas foszfatáz, NADH, SDH, COX) 

alkalmaztunk.  

A minták másik részét glutáraldehides fixálás és műgyantába ágyazást követően 

elektronmikroszkópos vizsgálatnak vetettük alá. 
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5.4. EREDMÉNYEK 

 

5.4.1. ALSÓVÉGTAGI FASCIAREKESZ NYOMÁS MÉRÉSE ÉS SZÖVETI 

OXIGÉNSZATURÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA 

Az adatok kiértékelésében az alábbi, irodalomban elfogadott normál értékeket vettük alapul. 

Az intracompartmentalis nyomást (ICP) 40 Hgmm felett abszolút kórosnak vettük, itt a 

fasciotomia egyértelműen indokolt. Az oxigénszaturációt (StO2) S. Cohn és munkatársai 

ajánlásának megfelelően 87 %- nál vettük normálisnak. (a normál szöveti perfúziót thenáron 

vizsgálták 707 betegnél). 12 betegnél az ICP meghaladta a kritikus 40 Hgmm-t. Ebben a 

betegcsoportban az StO2 50-53 %-ra esett a teljes rekanalizáció ellenére. Ezt követően 

urgens, félig nyílt fasciotomiát végeztünk. A fasciotomiát követően folyamatos monitorizálást 

folytattunk. A StO2 néhány óra múlva már megközelítette a normálértéket, az ICP azonban 

még másnap sem normalizálódott, bár jelentős csökkenést mutatott. 4 betegnél, ahol 

klinikailag szintén compartment szindróma volt valószínűsíthető, a vizsgálatok nem 

támasztották alá a sürgős fasciotómia szükségességét. Az ICP 25-35 Hgmm volt, míg a StO2 

megközelítette a normálisat. Ebben a csoportban szoros obszervációt folytattunk egybevetve a 

klinikai, biokémiai és mérési eredményeket. Végülis ezeknél a betegeknél fasciotomiára nem 

került sor és néhány napot követően mind a laboratóriumi, mind a nyomás,- és perfúziós 

viszonyok normalizálódtak. 

 

5.4.2. A HARÁNTCSÍKOLT IZOM VÁLTOZÁSAI ISZKÉMIA SORÁN 

5.4.2.1. FÉNYMIKROSZKÓPOS ÉRTÉKELÉS 

Mindegyik esetben a fénymikroszkópos vizsgálat miopatiás eltéréseket mutatott. Közepes 

fokú rostméret változás, elszórtan atrófiás rostok, I-es rost predominancia, II/B rost arány 

csökkenése, helyenként mérsékelt kötőszövet szaporulat volt megfigyelhető. Mindegyik 

esetben előfordultak töredezett vörös rostok (RRF), melyek kóros mitokondriumok 

felszaporodását tükrözték. Ezek száma változó volt 1-5% közötti. A töredezett vörös 

rostokban a szukcinát dehidrogenáz (SDH) és citokróm oxidáz (COX) aktivitás megtartott, 

vagy fokozott volt, egyik esetben sem volt COX aktivitás-hiány. (30. ábra) 
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30. ábra. Hisztológiai kép: mGT festéssel közepes fokú rostméretváltozás látható, pirosra 
festődő ragged red rosttal (RRF). (bal oldali kép)  Hisztológiai kép: SDH festéssel ragged red 
rost sötét kékre festődik. (jobb oldali kép) 
 

 

5.4.2.2. ELEKTRONMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLAT 

Változó súlyosságú, nem specifikus eltéréseket találtunk. Két enyhébb esetben a 

miofibrillumok mérsékelt fokú károsodása (filamentumok körülirt, széttöredezettsége) mellett 

kifejezett, a szarkoplazmás retikulum (SR) mérsékelt duzzadása, szubszarkolemmális 

mitokondrium és mérsékelt fokú glikogén szaporulat és intracellularis ödéma volt látható. 

Egy esetben a fibrillumok súlyos károsodása mellett extrém mennyiségű, súlyosan károsodott 

(duzzadt, széttöredezett krisztarendszerű) mitokondriumokat láttunk, melyet kifejezett 

intracellularis ödéma, lipid- és glikogén szaporulat kísért (31. ábra). 

 

        
31.ábra. Elektronmikroszkópos feldolgozás során súlyos fokú fibrillum károsodás figyelhető 
meg, kifejezett mitkokondrium duzzadással, a kriszták csaknem teljes destrukciójával, néhány 
lipid vacuolummal. (bal oldali kép) Elektronmikroszkópos képen kisfokú rostkárosodás, 
szubszarkolemmálisan mitokondrium szaporulattal, néhány helyen mitokondrium duzzanttal. 
(jobb oldali kép) 
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5.5. MEGBESZÉLÉS 

 

5.5.1. A COMPARTMENT SZINDRÓMA SEBÉSZI KEZELÉSÉNEK INDIKÁCIÓI 

A korai fasciotomia elengedhetetlen az irreverzibilis változások megelőzésére. A 

kompressziós miopátia változó fokozatú iszkémiás elváltozásokat mutat. A compartment 

szindróma lefolyása alapján három fokozatot különböztetünk meg.  

1. fokozat: fájdalom – duzzanat – paresztézia 

2. fokozat: neurológiai elváltozások – pulzus hiánya és korai fokális nekrózis az izmokban 

3. fokozat: előrehaladott nekrózis az izomzatban, illetve a felette lévő bőrben.  

 

Klasszikusan a compartment szindróma diagnózisában hat tünet keresése igen fontos. 

1. A végtagfájdalom aránytalanul nagy a sérüléshez vagy a végtag állapotához képest 

2. Az izmok passzív nyújtása fájdalmas az adott compartmentben 

3. A végtagizomzat paralízise vagy parézise az érintett rekeszben 

4. A beteg compartment területen a bőr hipesztéziás vagy paresztéziás  

5. Az érintett compartment indurált, inflammált . 

6. Disztális pulzus csökkent vagy hiányzik. 

 

A korai fasciotomia után is súlyos miopatiával járó számtalan eset bebizonyította, hogy a fent 

említett klinikai paraméterek néha elégtelenek ahhoz, hogy időben megfelelő diagnózis 

szülessen. Ezek az adatok is azt mutatják, hogy a klinikai tünetek a betegség menetében 

meglehetősen későn jönnek létre, aláhúzva a sürgős fasciotomia szükségességét.  

 

5.5.2. A REKESZNYOMÁS MÉRÉSE COMPARTMENT SZINDRÓMÁBAN 

A fasciotomia indikációjának felállításához a fasciarekesz nyomás mérése, mint megbízható 

módszer, a szakirodalomban egyre elfogadottabbá válik.198 Technikailag a lágyrész pontos 

nyomásmérése nem könnyű kihívás. A közelmúltban kifejlesztett technológiák illetve 

vizsgálatok sokat segítettek abban, hogy a lágyrész nyomásmérését megbízható módszerként 

használhassuk, annak eredményeit a fasciotomia indikációjában  figyelembe vehessük.  

A lágyrész nyomásmérés alapja a kritikus kapilláris zárónyomás meghatározása. A 

vázizomzatban a kritikus kapilláris zárónyomás egészséges emberben 40 Hgmm körüli 

értéket mutat. Ezen mérték szerint, ha a pontos perfúziós nyomás kevesebb, mint 40 Hgmm, 

akkor az érintett fasciarekeszben a kapilláris perfúziós elégtelen. Amennyiben a lágyrész 
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nyomásmérés 40 Hgmm feletti értéket mutat, a mikrocirkuláció biztosítása érdekében 

fasciotomia javasolt. Russell és munkatársai szerint kielégítő lehet a szövetek 

mikrocirkulációja a rekeszben mért 30 Hgmm-es nyomásértékig.199 Más szerzők a 30-45 

Hgmm közötti értékeket tartották kritikusnak a fasciotomia indikációjához.200 

Az eltérő irodalmi adatok és a betegek egyéni különbségei miatt a fasciarekesz 

nyomásmérése önmagában még nem alkalmas a compartment szindróma progressziójának és 

stádiumának megítélésére, illetve a fasciotomia indikációjának felállítására. A mért értékek 

individuális értékelése és a klinikai kép együttesen vehetők irányadónak.  

A compartment szindróma klinikai diagnózisa nagy tapasztalatot és pontos megfigyelést 

igényel. A klinikai tünetek és a compartment nyomásmérés nem bizonyultak elegendőnek, 

amikor külön-külön alkalmazták őket, viszont együtt igen jól kiegészítik egymást. A 

compartment szindróma legfontosabb szövődményei általánban a fasciotomia késlekedése 

miatt történnek, mely egy úgynevezett „nagyon kevés és nagyon késő” jelenséghez vezet.  

Ha az izom iszkémia kiterjedt, akkor kétséges, hogy a fasciotomiával a megfelelő célt elérjük. 

Gangrénás iszkémiás vénás trombózis esetén például a fasciotomia eredménye általában 

meglehetősen szerény. A hosszadalmas sebgyógyulási folyamat ellenére a korán 

diagnosztizált compartment szindróma, és megfelelőn végzett fasciotomia az esetek döntő 

többségében jelentősen csökkenti a morbiditást, elkerülhetővé teszi a végtag elvesztését és 

alacsony a szövődményi rátája. 

 

5.5.3. SZÖVETI OXIGÉNSZATURÁCIÓ MÉRÉSE COMPARTMENT SZINDRÓMÁBAN 

A Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) szöveti spektrométer a hemoglobin fényabszorpciós 

karakterisztikáját detektálja a közeli infravörös tartományban. A szövetekből visszaverődő és 

a műszer által érzékelt fény abszorpciós spektrumát döntően az oxihemoglobin és a 

deoxihemoglobin koncentrációja határozza meg. Az infravörös közeli fény (hullámhossz: 

680-800 nm) könnyen tud penetrálni a bőrben, izomokban illetve a csontokban, bár legtöbb 

része a vérbő szövetekben elnyelődik. Reflektált infravörös-közeli fény megmérése, illetve 

annak a változásai reális információt nyújt a szövet (harántcsíkolt izom) hemoglobin 

oxigéntartalmáról. A technológia használatának előnyét számos irodalmi adat mutatja 

végtagi, illetve egyéb szöveti iszkémiában szenvedő betegek diagnosztikájában.201 202 

Szöveti oxigén szaturáció (St O2) monitorozása a compartment szindróma diagnosztikájában 

is teret nyert, mert a betegség alap patológiája az izom iszkémia. A peripherial arterial disease 

(PAD) betegekhez hasonlóan a compartment szindrómás betegben is az elégtelen 
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oxigénszállítás, és a mikrocirkuláció károsodása miatt csökken a lokális szöveti 

oxigénszaturáció. Arbabi és munkatársai leírták, hogy a megvizsgált állati modellekben 

szöveti oxigén szaturáció alapján könnyen megkülönböztethető volt a szisztémás hipoxia 

miatt alakult izom iszkémia és a compartment szindróma miatt alakult előrehaladott 

iszkémiás shock.203 Gianotti és munkatársai traumás esetekben a compartment szindróma 

kiderítésére StO2 monitorizálást és erre a célra NIRS-t alkalmaztak.204 A fent említett szerzők 

a compartment szindrómás betegek StO2–ját alacsonynak találták. Fasciotomia után az StO2 

közel normál értékre emelkedett. Watanabe és munkatársai szignifikáns eltérést tapasztaltak a 

szöveti oxigénszaturáció változásáról csúcsterhelésben, illetve a relatív váltzásokról a 

„chronic exertional compartnemt syndrom” (CECS) csoportban.205 Meglepő módon a CECS-

ben szenvedő betegnek az oxigén szaturációja fasciotomia után normál mértékre emelkedett, 

mivel mindkét PAD-IC illetve compartment szindróma csoportban az izom iszkémia fontos 

szerepet játszik. Így a szöveti oxigén sztauráció megfigyelése mindkét csoportban 

alapfontosságúnak bizonyult.  

Legnagyobb csapda az alsóvégtagi compatment szindróma megkésett felismerése és ezzel 

együtt a sürgősségi fasciotomia elmulasztása. Jelentős izomduzzadás esetén a nem kielégítő 

kis metszések komoly következményekkel járhatnak. Ugyanígy az insufficiens nekrektómia 

további gyulladás kialakulásához, esetleg amputációhoz vezethet. Előrement ödéma esetén 

kiterjedt hosszú incíziók szükségesek, melyet nyilván napokig nyitva hagyunk, ílymódon az 

alatta lévő szövetek, erek, graftok, idegek, inak védelem nélkül maradnak. Minden 

lehetőséget ki kell használni, hogy ezeket a képleteket lehetőség szerint ép izomtömszövettel, 

majd ha lehet félvastag bőrgrafttal fedjük 206  

 Az esetek többségében a compartment szindróma gyors felismerése, majd a sürgős és korrekt 

fasciotomia, mely alig jár szövődményekkel, jelentősen csökkenti a morbiditást, növelve a 

végtagtúlélési rátát.  

 

Összefoglalva, a compartment szindróma klinikai diagnózisa, majd a fasciotomia indikációja 

nagy odafigyelést és számos paraméter együttes értékelését kívánja. A kialakuló 

szövődmények a fasciotomia késlekedése vagy annak elégtelensége miatt jönnek leginkább 

létre („too little and too late” fenomén). Az elvégzett kisszámú mérések matematikai 

analízisre nem alkalmasak. Az irodalmi adatok és saját megfigyelésink azt mutatják, hogy a 

végtag szaturációjának mérése jól korellál a fasciarekeszekben lévő nyomásváltozással. 

Hangsúlyozzuk, hogy a klinikai kép, a laboratóriumi elváltozások, az ICP és a végtagi StO2 
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együttes értékelése vezethet csupán a helyes kórismézéshez, a fasciotomia optimális 

időpontjának megválasztásához és a műtét hatásosságának megítéléséhez. Mind a KODIAG 

eszközzel történő rekesznyomásmérést, mindpedig az INSPECTRA-val történő végtagi 

oxigénszaturációmérést osztályunkon vezettük be elsőként, és hasznos metodikáknak tartjuk a 

compartment szindróma diagnosztikájában, a fasciotomia indikációjában és a műtéti 

utánkövetésben. 

 

5.5.4. A HARÁNTCSÍKOLT IZOM STRUKTURÁLIS ÉS ULTRASTRUKTÚRÁLIS 

VÁLTOZÁSAI ISZKÉMIA SORÁN 

Az izomszövet iszkémiás károsodásával kapcsolatban a legtöbb tanulmány a szívizom-

iszkémiát vizsgálta. A harántcsíkolt izmok iszkémiás elváltozásait általában experimentális 

körülmények között tanulmányozták (patkány, nyúl, kutya), humán adatok kis számban 

ismertek.  

A harántcsíkolt izom ellenálló iszkémiával szemben, mégis a végtagok szövetei közt ez a 

legvulnerábilisabb (csont>bőr>zsír>ideg>izom).207 Az izomszöveti károsodás a 

mikrovaszkuláris károsodással párhuzamosan alakul ki. A károsodás mértékét meghatározó 

tényezők: 1: az iszkémia tartama, 2: izom rosttípus összetétele és 3: hőmérséklet. 

Az izomsejtek károsodása 3 órás iszkémia után lép fel és 6 óra alatt komplettálódik. 

Állatkísérletben bizonyították, hogy 3, 4, 5 órás iszkémia alatt az izomrost-nekrózis 

exponenciálisan fokozódik, 2, 30 és 90%-os.208 

A lábszár elülső kompartmenjében található izmokban I-es típusú rostok dominálnak, melyek 

oxidativ anyagcserét folytatnak és sérülékenyebbek iszkémia idején, míg a hátsó, II-es 

rostokban gazdagabb gastrocnemius izomcsoport ellenállóbb.  

Hűtés protektív hatását is bizonyították.209 

 

5.5.4.1. AKUT ISZKÉMIA 

Állatkísérletek (nyúl) alapján a m. tibialis anteriorban a következő strukturális változások 

figyelhetők meg: 1 óra után a szarkoplazmás retikulum (SR) és T tubulusok dilatálnak, 2 óra 

után a duzzadás kifejezettebb és az izomrost perifériás részein, a vaszkulatúrához közelebb 

elhelyezkedő mitokondriumok mérsékelt duzzadása, egyes mitokondriumok kondenzációja 

figyelhető meg. 3 óra után a mitokondriumok nagy amplitúdójú duzzadása és a belső szerkezet 

alterációja alakul ki. Ekkor kezdődik el a miofibrillumok károsodása (Z lemezek kiszélesednek, 

miofilanetumok irregulárissá válnak), a magok kondenzációja (picnosis). 4 óra után mindezen 
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elváltozások még kifejezettebbek.210 Hasonló megfigyelésekről (mitokondriális károsodás, 

nukleáris kromatin marginalizációja, lipid vacuolumok, miofilament károsodás, szarkoplazma 

ödéma) számoltak be kutyákban végzett kísérletekkel 4óra iszkémia/1 óra reperfúzió során.211 

Nanobashvili és munkatársai 2.5 óra iszkémia/2 óra reperfúzió után a fentiekhez hasonló 

elváltozásokat észleltek. Ezeken túl intersticiális ödémát és a szarkolemma károsodását írták 

le, utóbbi magyarázza az intarcellularis taurin és malondialdehid (MDA) kiszabadulását és 

megemelkedését a vérben, mely markerek a lipidperoxidáció jelzői.212 

Beyersdorf és mtsai szerint 4 órás komplett iszkémia során elsősorban endoteliális (endotel 

vacuolizáció) és mitokondriális eltérések láthatók (duzzadás, mátrix széttöredezés, külső 

membrán ruptúra), a miofibrillumok szerkezete megtartott. Ha azonban az iszkémiát 1 órás 

reperfúzió követi, a mitokondriális károsodás súlyos, irreverzibilis (duzzadás, belső szerkezet 

és külső membrán szétesése).213 

A fentiek alapján az elváltozások 3 óra után tarthatók irreverzibilisnek. Morfológiailag 

hasonlóak a szívizom iszkémiánál tapasztaltakhoz, de az időbeli lefolyás lassabb. 

 

5.5.4.2. KRÓNIKUS ISZKÉMIA 

Amiracelli és mtsai krónikus iszkémia hatását tanulmányozták. 12 nap hipoxia után 

mitokondrium duzzadás, a belső matrix szétesése, glikogén felszaporodás, a 

miofilamentumok pusztulása, illetve irregularitása volt megfigyelhető.214 

A harántcsíkolt izomrendszer iszkémiás toleranciája jelentősen meghaladja más szövetekét. A 

funkcionális és morfológiai károsodás mértéke és típusa függ az iszkémia dinamikájától. 

A betegek izommintáiban talált eltérések a kis betegszám miatt statisztikailag nem értékelhetőek.  

Valamennyi esetben észlelt töredezett vörös rostok megjelenése, glikogén szaporulat, 

mérsékelt fibrillum károsodás valószínűleg krónikus iszkémiás folyamatra utal.  

Ettől elkülönítendő a korábbi irodalmi adatokból ismert, változó mértékű mitokondrium 

károsodás (duzzadás, a belső matrix szétesése), intracellularis ödéma, SR duzzadás, melyek 

az akut szöveti iszkémia következménye. 

Az általunk talált humán eltérések nagy részben megegyeznek az állatkísérletekből ismert 

irodalmi adatokkal. Együttesen fordulnak elő krónikus és akut jelenségek. Az akut 

elváltozások azt az állapotot tükrözik, amely a 3-4 óra mesterséges iszkémia és reperfúzió 

során alakul ki. A RRF rostok jelenlétére eddigi irodalmi adatok nem utaltak, ennek oka 

részben az, hogy krónikus vizsgálatok csak kis számban készültek és ezen specifikus 

enzimhisztokémiai módszereket a pathológiában nem rutinszerűen alkalmazzák. 
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6. AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ EREDMÉNYEI 

 

 

1. Az értekezés első részében akut iszkémia (embólia, trombózis) miatt végzett perifériás 

revaszkularizációs műtéteket követő reperfúziós károsodások kialakulását és lefolyását 

vizsgáltuk. Az általunk vizsgált perioperatív időszakban a szervezet prooxidáns és 

antioxidáns rendszerének változásai jellegzetes dinamikát mutattak.  

Elsőként vizsgáltuk akut verőérelzáródás miatt végzett revaszkularizációs műtétet 

követően az oxidatív egyensúly változásait hosszú követéssel (7 nap), az irodalomban 

található korábbi hasonló vizsgálatok eredményei az első 12-24 órára vonatkoztak. Az 

iszkémiát követő korai reperfúzió során kifejezett szabadgyök képződést, és az antioxidáns 

védelmi rendszerek csökkenését figyeltük meg, majd a késői reperúzióban a gyökképződés 

elhúzódó csökkenését és az antioxidáns enzimek plazmaszintjének fokozatos emelkedését 

láttuk.   

Akut klinikai érbetegeken elsőként monitoroztuk a leukocita adhéziós molekulák 

expressziójának változásait. Kimutattuk, hogy a leukociták aktivációját jelző adhéziós 

molekulák expressziója a korai reperfúzió alatt szignifikánsan csökken, majd a 7. napig 

fokozatosan emelkedik.  

Vizsgálataink eredményei segítik a magas kockázatú betegek – hosszú iszkémiás idő, magas 

szintű elzáródás, döntően főtörzsi keringés, gyenge kollaterális keringés – prognosztikai 

megítélését, és terápiás protokollok tervezését. Mindenképpen szoros monitorozást, 

megfigyelést tesznek szükségessé az első 24 esetleg 48 órában.  

 

2. Az értekezés második kísérletsorozatában az antioxidáns E-vitamin hatásait vizsgáltuk az 

elektív, alsóvégtagi revaszkularizációs műtéteket követő reperfúziós folyamatokban.  

Munkánkban elsőként mutattuk ki, hogy a perioperatív szakban – a műtétet megelőző 

naptól a poszoperatív 7. napig – alkalmazott 200 mg E-vitamin jelentősen csökkentette az 

iszkémia-reperfúzió következtében kialakuló oxidatív stressz mértékét, valamint a 

prooxidáns-antioxidáns egyensúly felborulását. Vizsgálatainkkal elsőként igazoltuk, hogy 

az E-vitamin elektív revaszkularizációs műtétek során szignifikánsan csökkentette a 

reperfúziót követő fehérvérsejt aktivációt és a következményes lokális gyulladásos 

folyamatokat. 
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3. Értekezésünk harmadik részében alsóvégtagi rekanalizációs műtéten átesett, fenyegető 

compartment szindróma miatt kezelt betegek esetében vizsgáltuk a fasciarekesz 

nyomás,- és a szöveti oxigénszaturáció értékeinek változását. A noninvazív szöveti 

oxigénszaturáció meghatározást, és a minimálisan invazív izomrekesz nyomás mérését 

először alkalmaztuk a compartment szindróma sebészi kezelésének indikációjának 

felállításában. Vizsgálataink azt mutatták, hogy a 40 Hgmm-es, illetve e feletti rekesznyomás 

érték esetében a végtag mikrokeringését jelző szöveti oxigénszaturáció a kritikus 50% alá 

esett, amelynél a szövet elhalás és a következményes szisztémás károsodások megelőzése 

miatt a fasciotomia egyértelműen indokolt.  

Vizsgálataink újszerűsége, hogy a klinikai gyakorlatban korábban alkalmazott empirikus 

terápiás irányelvek mellett mért paramétereken alapuló (evidence based medicine) műtéti 

indikációs stratégiát állítottunk fel. Az általunk meghatározott nyomás és szaturációs 

értékek segítséget nyújtanak a betegség konzervatív és sebészi kezelési stratégiájának 

felállításában.  
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