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Bevezetés 
Az utóbbi évtizedek technikai fejlődése a fixateur externek területén, továbbá a 
végtaghosszabbítás kutatása során szerzett ismereteink bővülése lehetővé tette a veleszületett 
és szerzett végtagdeformitások eredményesebb korrekcióját. Ezzel együtt napjainkban is 
számos nehézség, megválaszolatlan kérdés merül fel a kezelések során. Az értekezésben ezek 
közül öt témakör elemzését, eredményeit, következtetéseit mutatom be. 
A féloldali fibula hemimeliában szenvedő gyermekeknél jelentős végtaghossz különbség 
alakulhat ki, melynek kezelésére legtöbbször az érintett oldalon végtaghosszabbítást 
alkalmazunk, az ellenoldalon pedig epiphyseodesist végzünk. Az adekvát ellátáshoz az alsó 
végtagok végleges hosszának minél pontosabb becslése szükséges. Az egyoldali fibula 
hemimeliában szenvedő betegek esetén korábbi megfigyeléseink alapján a csontérési folyamat 
megváltozását figyeltük meg, ami a növekedés és a végleges végtaghossz becslését 
pontatlanná tette. 
A végtaghosszabbítás egyik leggyakoribb szövődményeként jelentkező ízületi kontraktúrák 
okáról, megelőzéséről még ma is keveset tudunk. Femurhosszabbítás során elsősorban 
térdízületi flexiós kontraktúra alakul ki, míg lábszárhosszabbításnál equinus kontraktúra 
keletkezése jellemző.  
A felkar hosszabbítására lényegesen ritkábban kerül sor, mint a femur vagy a tibia 
korrekciójára. A kisebb rövidülések ugyanis sem lényeges funkcionális, sem kozmetikai 
hátrányt nem okoznak a betegeknek. Az irodalomban is jóval kevesebb közlemény 
foglalkozik a témával, noha a felkar rövidülése nem olyan ritka. A nyolcvanas évekre a 
callotasis elterjedése, és a hosszabbító készülékek technikai fejlődése teremtette meg a 
lehetőséget a felkar rövidülésének korrekciójára. 
Az exostosis cartilaginea multiplex jellemzői a több csonton egyidejűleg jelenlévő, elsősorban 
a végtagok hosszú csöves csontjainak metaphysiséből kiinduló osteochondromák. Az 
elváltozás az ulna distalis részén 80%-os gyakorisággal jelenik meg, és az ulna rövidülését, a 
radius elgörbülését, a proximalis kéztőcsontok ulnaris irányú elcsúszását okozza a 
radiocarpalis ízületben. Az ulnán és a radiuson jelentkező exostosisok okozta alkari 
deformitások osztályozását a morfológiai jellemzők alapján Masada készítette el.  
Az alsó végtag rosszindulatú daganatainak jelentős része a tibia proximális metaphysiséből 
indul ki. Adolescens és felnőtt korban a leggyakrabban alkalmazott eljárás a daganat 
resectiója, és a hiányzó szegment pótlása tumorprotézissel. Gyermekkorban azonban a nyitott 
epiphysis fúga a tumorterjedés szempontjából rekeszhatárként funkcionál, így az epiphysis 
intakt maradhat. Ez a jellegzetesség lehetővé teszi a radikális tumorresectiót a növekedési 
porc magasságában, valamint a térdízületet alkotó tibiacondylusok megtartását. Az eltávolított 
csontszegment pótlására elsősorban fibula transplantatio jön szóba, mivel gyakran 10-15 cm-
es szakaszt kell áthidalni.  
 
Célkitűzések 
1. A vizsgálat célja az volt a fibula hemimeliás betegcsoportban, hogy a csontkor 
szekvenciális meghatározásával létrehozzunk egy nomogramot, melynek segítségével a 
várható végtaghossz pontosabban becsülhető. 
2. Az állatkísérletes modell vizsgálatának célja az volt, hogy megismerjük a különböző 
gyorsaságú és nagyságú végtaghosszabbítás hatását a környező ízületek mozgásterjedelmének 
változására. Befolyásolja-e továbbá a kontraktúra kialakulását az életkor?  
3. Az elemzés célja a felkarhosszabbítás jellegzetességeinek definiálása, az alsó végtag 
hosszabbításától eltérő tulajdonságok meghatározása volt. 
4. A vizsgálat célja az volt, hogy felmérjük a multiplex osteochondromák okozta alkari 
görbület kezelési eredményeit a megrövidült ulna hosszabbításával. 
5. Célunk az volt, hogy értékeljük a tibia proximalis metaphysiséből kiinduló rosszindulatú 
tumorok kezelésének új módszerét, melyet az epiphysis megtartásával és autológ fibula 
transpositiójával végeztünk, rögzítésként Ilizarov-készüléket alkalmaztunk. 



 
Módszerek 
1. A Moseley-táblázat alapján végzett végtaghossz predikció lehetséges hibái fibula 
hemiméliában 
Harmincegy egyoldali congenitalis fibula hemimeliában szenvedő gyermek csontfejlődését 
követtük a csontkorra és a végtaghosszra vonatkozó összegyűjtött adatokat elemezve. Minden 
gyermekről legalább négy (átlagosan hét) röntgenfelvétel készült, és a felvételek között 
minden esetben minimum egy év telt el. Az első röntgenfelvételkor a betegek átlagos kora 5 
év és 4 hónap volt (3 év 4 hó, illetve 6 év 8 hó között). A betegek átlagos kora az utolsó 
röntgenfelvételkor 19 év és öt hónapnak bizonyult (9 év 4 hó, illetve 27 év 2 hó között). A 31 
betegből huszonhatot legalább a szkeletális érettségig követtünk. Öt beteg még nem érte el a 
csontos érettséget a vizsgálat befejezéséig, az ő átlagos életkoruk 11 év és 8 hónap (9 év 4 hó, 
illetve 13 év 2 hó között). A végtagok hosszát és a csontkort átlagosan 6,8 alkalommal 
határoztuk meg a növekedés során egy-egy betegnél. A csontokról készült röntgenfelvételeket 
standard technikával készítettük. A csontkor meghatározását a bal csuklóról készült antero-
posterior röntgenfelvétel és a Greulich és Pyle féle csontfejlődési atlasz összevetésével 
határoztuk meg. Minden adatpontot felvittünk a Moseley-féle nomogramra, hogy így egy új 
nomogramot hozzunk létre. Lineáris regressziót alkalmaztunk a pontokra legjobban illeszkedő 
függvény meghatározása érdekében. 
2. A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszár-hosszabbítás során, 
állatkísérletes modellen 
Tizenhat fiatal és 12 kifejlett nyulat válogattunk a különböző kísérletes csoportokba. A nyulak 
tibiáját külső fixatőr segítségével hosszabbítottuk, a csoporttól függően, különböző distractiós 
ráta mellett. Az elongatio kontrolljaként szolgáló csoport egyedein (n=3) az osteotomia és a 
fixateur beszerelése után hosszabbítás nem történt. Valamennyi experimentális csoportba 
sorsolt állat bal hátsó végtagját hosszabbítottuk, míg a jobb hátsó végtag kontrollként szolgált. 
Az állatok leölésére közvetlenül a hosszabbítási eljárás befejezése után került sor. A 
hosszabbítás mértéke, annak függvényében, hogy az állatot melyik csoportba sorsoltuk, 0,8 
mm/nap, 1,6 mm/nap illetve 3,2 mm/nap volt. A hosszabbítás nagysága az egyes 
csoportokban a tibia eredeti hosszának 20%, 30%, illetve 40%-a volt. A bokaízület 
mozgásának méréséhez ízületi szögmérőt készítettünk, melynek lapos lemezét a nyúl talpához 
illesztettük, míg a készülék másik szárát alkotó vékony fém rudat a tibiára helyeztük rá. A 
szögértékeket a talpi lemezhez erősített szögmérőről olvastuk le. A mérések 5 fok 
pontossággal voltak ismételhetők. Egy ízületen 4-6 mérés történt, melyek átlagát tekintettük 
eredménynek. Valamennyi mérést közvetlenül a leölést követően végeztük. Kontrollként a 
nem hosszabbított oldal bokaízület teljes extensiós+flexiós mozgásterjedelmét tekintettük, 
melynek értéke átlagosan 170° volt (80°+90°, a teljes extensiótól a teljes flexióig). 
3. A humerushosszabbítás elvei és tapasztalatai 
Tizenkét betegnél 14 esetben végeztünk humerushosszabbítást, hat nőn és hat férfin. 
Életkoruk 12 és 32 év között változott, átlagosan 17,2 év. A rövidülés átlagos nagysága 8,4 
(4,5-13,5) cm volt. Etiológiájukban számos kórkép szerepelt, leggyakrabban congenitalis és 
gyulladásos eredetet észleltünk. Az epiphysis lezáródását okozó osteomyelitisek 
csecsemőkorban zajlottak. A hosszabbítást Wagner „midi” vagy normál méretű készülékkel 
végeztük. A műtét során a szerkezet felhelyezése után a humerus diaphysis közepén 
felkerestük és izoláltuk a nervus radialist, hogy az osteotomiát biztonságosan tudjuk 
elvégezni. Az első hét napon a készülékkel kompressziót végeztünk, ezt követően kezdtük 
meg a hosszabbítást napi 2 x ½ mm-rel. A betegek megtanulták a készülék kezelését, a szegek 
bemeneti helyének ápolását, valamint a gyógytornát. A műtét utáni 12-14. napon a betegek 
távoztak a klinikáról, és a nyújtást otthonukban folytatták. A váll- és könyökízületi funkciókat 
2-4 hetente fizikális vizsgálattal, a tengelyállást és a csontosodást 2-6 hetenként végzett 
röntgenfelvételekkel ellenőriztük. A készüléket a teljes csontos átépülésig a végtagon 
hagytuk, lemezes osteosynthesist és spongiosa plasticát nem végeztünk. 



4. Exostosis cartilaginea multiplex által okozott alkari deformitás korrekciója 
ulnahosszabbítással 
Hét esetben végeztünk ulnahosszabbítást exostosis cartilaginea multiplex talaján kialakult 
alkari rövidülés és radius tengelyeltérés miatt. Hat betegnél az ulna exostosisát korábban már 
levésték, egy esetben erre a fixateur felhelyezésével együtt került sor. Hét betegből 3 esetben 
cirkuláris Ilizarov készülékkel, míg 4 betegnél lineáris Wagner készülékkel hosszabbítottuk 
az ulnát. A műtét során először a – külső fixateur típusától függően – a készüléket a csonthoz 
rögzítő Kirschner drótokat vagy menetes szegeket helyeztük be az ulna proximalis és distalis 
részébe. A hosszabbító készülékek felhelyezését követően az ulna meta/diaphysisen 
osteotomiát végeztünk, majd 7 napon keresztül a törvégek között kompressziót alkalmaztunk. 
Ezt követően kezdődött meg az ulna hosszabbítása, 1 mm/nap sebességgel. A hosszabbítás a 
radius hosszának arányaiban megfelelő ulnahossz eléréséig zajlott. A radiológiailag 
kimutatható, megfelelő csontosodás kialakulásáig a készüléket a végtagon hagytuk, majd ezt 
követően eltávolítottuk. A hosszabbítás során, majd ezt követően is különös figyelmet 
fordítottunk a könyök- és csuklómozgások megtartására. A betegek életkora az elongatio 
megkezdésének időpontjában 5,9 és 13,4 év között változott, átlagosan 11,5 év volt. 
Valamennyi műtétre a szkeletális érés lezáródása előtt került sor. Az utánkövetési idő 1,7-5,9 
év, átlagosan 3,9 év volt. Ez idő alatt a növekedés három betegnél fejeződött be. 
Röntgenfelvételeken az ulna rövidülését, a distalis radialis ízületi felszín ulnaris billenését, 
valamint a kéztő-csontok elcsúszását értékeltük.   
5. Proximalis tibia tumorok resectiója a epiphysis megőrzésével 
2002 és 2007 között 143 beteget kezeltünk malignus alsó végtagi daganat miatt, közülük 29 
esetben csípő-, 63-nál térd-, 13-nál diaphysealis tumortprothesis beültetés, 38 esetben pedig 
csontgraft pótlás történt a végtagmegtartó műtétek során. Öt betegnél a daganat a tibia 
proximális metaphysiséből indult ki, de nem érintette a proximális epiphysist. Ezeknél a 
betegeknél a tumor resectiója a növekedési porcban történt, így megőriztük a tibia epiphysist. 
A legfiatalabb beteg 5 éves, a legidősebb 14 éves volt, átlagos életkoruk 11,2 év. Két betegnél 
osteosarcomát, háromnál Ewing-sarcomát igazolt a szövettani vizsgálat. Valamennyi beteg 
kapott neoadjuváns kemoterápiát. A daganatok kiterjedésének nagyságát, az epiphysis 
tumormentességét MR felvételek segítségével állapítottuk meg. Akkor végeztük ezt a műtétet, 
ha a tumor proximalis terjedése a növekedési porcot 2 cm-en belül nem közelítette meg. Négy 
betegnél a tumort proximalisan a növekedési porcban resecáltuk, egynél 2 cm-rel a physis 
alatt. A tuberositas tibiae-t egy betegnél kellett a metaphysissel együtt eltávolítanunk. A 
distalis resectiós sík a tumor méretének megfelelően változott, többnyire a diaphysis közepén 
volt. A csonthiány pótlására az ellenoldali és az azonos oldali fibulát is felhasználtuk. A 
másik oldalról származó fibulát szabadon ültettük át a fibulafejjel együtt úgy, hogy a fej 
formáját a corticalis részek lefűrészelésével kocka alakúra képeztük ki. Az azonos oldali 
fibulafejet mobilizáltuk, majd spongiosus felszíneket kiképezve azt is az epiphysisbe ültettük. 
Distalisan a tibia resectiós síkja alatt a fibulát átvágtuk, drót cerclage-zsal a tibiához 
rögzítettük. A végtagot Ilizarov-készülékkel fixáltuk, melyben egy gyűrűt a tibia epiphysisbe, 
egyet a distalis femur metaphysisbe, kettőt a distalis tibiába helyeztünk. Teljes terhelést 
engedélyeztünk, melyet a betegek 2-20 hét alatt fokozatosan értek el. A térdízületet rögzítő 
proximális gyűrűt 18-20 hónap után, eltávolítottuk. A teljes készüléket 16-25 (átlag 21,2) 
hónap után vettük le. Ekkor először gipszrögzítést alkalmaztunk 6-8 hétre, majd mozgó 
térdízületes orthesissel láttuk el a betegeket. A postoperativ kemoterápia a szokásos protokoll 
szerint zajlott. Eseteinket átlagosan 3,9 év (2,5-7 év) óta követjük nyomon. 
 
4. Eredmények 
1. A Moseley-táblázat alapján végzett végtaghossz predikció lehetséges hibái fibula 
hemiméliában 
Az egyoldali fibula hemimeliában szenvedő betegek adatainak átlagát ábrázoltuk a Moseley-
féle normál csontfejlődési nomogramon, hogy így egy új, erre a betegcsoportra jellemző 



nomogramot hozzunk létre, feltüntetve a standard deviációt. Ezen betegcsoport csontkor 
adatai eltérnek az egészséges populáció csontérési sémájától. Négy és hat éves kor között a 
beteg gyermekek átlagos csontkora elmarad az egészséges gyermekekéhez képest.  Hat éves 
kortól a szkeletális érésig a beteg gyermekek csontérési folyamata az egészségesekhez képest 
felgyorsul. A két fenti állítás eredményeként a beteg gyermekek és az egészséges gyermekek 
csontkorát ábrázoló görbéknek keresztezniük kell egymást. Lányok esetében a két tengely 
10,5 éves kor körül, míg fiúknál 12 éves kor körül metszi egymást. A kereszteződés után az 
általunk készített nomogram további csökkenést mutat, és ennek megfelelően a beteg 
gyermekek korábban érik el a szkeletális érettséget, mint egészséges társaik. A Moseley-féle 
nomogramban szereplő vízszintes egyenes, és az új nomogramban látható monoton csökkenő 
egyenesek által bezárt szög 31 fok lányok esetében, és 33 fok a fiúknál. Az egyoldali fibula 
hemimeliában szenvedő betegek normálistól eltérő csontérési sémája azt eredményezi, hogy 
amennyiben a majdani végtaghossz-különbséget a Moseley-féle nomogram alapján, az itt 
javasolt korrekció nélkül becsüljük meg, akkor pontatlan eredményt fogunk kapni, ami a 
hosszkülönbség túl- illetve alul-korrekciójában jelentkezik. 
2. A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszár-hosszabbítás során, 
állatkísérletes modellen 
Az állatkísérletes modell értékelése során nem találtunk változást a mozgásokban a kontroll, 
az osteotomián és a fixateur felhelyezésen átesett, de nem hosszabbított csoportban. A 
kifejlett állatoknál 0,8 mm/nap, 20% hosszabbításnál az átlagos mozgástartomány 129°-ra 
(76%-ra) csökkent (25-180°, SD:22,9). A kifejlett állat csoportban 1,6 mm/nap, 20% 
hosszabbítás esetén az  extensio és flexio szignifikáns mértékben tovább csökkentek az előző 
csoporthoz viszonyítva: az összmozgás 53°-ra (31%-ra) (60-145°, SD:23,3). A fiatal állatok 
0,8 mm/nap, 20% rátával hosszabbítva a mérések során nem mutattak eltérést a kontroll 
oldalhoz viszonyítva. A napi 1,6 mm-es elongatio azonban ugyanezen korban mérsékelt fokú 
mozgásbeszűkülést okozott, mely az extensiós tartományt érintette: 135°-ra (79%-ra) 
módosult mozgástartomány (35-180°, SD:8,2). Hasonlóan a fiatal állatok 0,8 mm/nap 
hosszabbítása 30%-kal a mozgástartomány enyhe csökkenését hozta: 150° (88%-ra). A fiatal 
állatok 3,2 mm/nap hosszabbítása teljes mértékű (90°-os) equinus kontraktúra kialakulását 
okozta, rövidesen az eljárás megkezdése után. 
3. A humerushosszabbítás elvei és tapasztalatai 
Betegeinknél a humeruson elért hosszabbítás nagysága 4,5-10,5 cm között változott, 
átlagosan 6,7 cm volt. Ez az eredeti csonthosszra számítva 16-44%-os (átlag 30,4%) 
elongatiót jelent. A csontosodás gyorsasága (healing index) 25-40 nap/cm volt. A betegek a 
hosszabbítás folyamatát jól tűrték, valamennyi esetben megfelelő együttműködést 
tapasztaltunk, mindennapi életüket – néhány megszorítással – élték. A szegek mentén a 
betegek felénél alakult ki mérsékelt váladékozás, mely lokális antiszeptikus vagy szisztémás 
antibiotikum kezelés hatására megszűnt. A vállízületi mozgások a hosszabbítás során nem 
károsodtak. Két betegnél alakult ki 20 ill. 45 fokos flexiós könyökízületi kontraktúra, mely 
tornáztatásra javult, de teljesen csak a készülék eltávolítása után oldódott meg. Egy esetben 
jelentkezett radialis paresis a műtet követően. Mivel az ideget a műtét során rutinszerűen 
izoláltuk, ezért mechanikai sérülést nem szenvedett. A hosszabbítást a szokásos módon 
folytattuk, mellette szelektív ingeráram kezelést és a gyógytornát alkalmaztunk. A paresis 
három hónap alatt szűnt meg, a tervezett hosszabbítást sikeresen elvégeztük. Álízület 
képződést, illetve egyéb major szövődményt egyetlen betegnél sem tapasztaltunk. 
4. Exostosis cartilaginea multiplex által okozott alkari deformitás korrekciója 
ulnahosszabbítással 
Az osteochondromás betegek között Masada beosztása alapján a 7 betegből hatnak I. típusú, 
míg egy betegnek II/B típusú alkari deformitása volt. Három esetben a jobb oldalon, míg 4 
esetben bal oldalon végeztünk ulna hosszabbítást. A preoperatív röntgenfelvételek alapján az 
érintett ulna rövidülése az ellenoldalihoz képest 31-60 mm között változott, átlagosan 42,8 
mm volt. Ez a hosszkülönbség 15,8-26%, átlagosan 20,5%-os rövidülésnek felelt meg. Az 



ulna hosszabbítás időtartama 81-209 nap között változott (átlagosan 146 nap), melynek során 
18-50 mm-es, átlagosan 31,3 mm-es hosszabbodást sikerült elérni. Ez az eredeti ulnahossz 
10,4-30,3%-os hosszabbodását jelenti, ami átlagosan 18,6%-ot jelent. A hosszabbítást minden 
esetben addig folytattuk, amíg az ulna a radius ízfelszínének vonalát el nem érte. Ennek 
megfelelően a hosszabbított ulna postoperatíve is rövidebb volt az ellenoldalinál. A 
postoperatív rövidülés 7-20 mm közt változott, átlagosan 11,5 mm volt, ez 2,8-9,5%-os 
(átlagosan 5,8%-os) relatív ulna rövidülésnek felel meg. A preoperatív radius ízületi szög 32-
50 fok, átlagosan 40,7 fok volt, ez postoperatíve 39,2 fokra csökkent. A kéztő-csontok 
elcsúszása a hosszabbítás megkezdése előtti 75-100%-os tartományból (átlagosan 88,5%) 20-
80%-ra (átlagosan 47,1%) javult a hosszabbítás végére. 
5. Proximalis tibia tumorok resectiója a epiphysis megőrzésével 
A tibia tumor resectiós betegek között a megfigyelési idő alatt lokális recidívát nem 
észleltünk, metastasis nem alakult ki.  
Valamennyi betegnél az átültetett fibula jó beépülését tapasztaltuk mind proximalisan a tibia 
epiphysisbe, mind distalisan a diaphysisbe. A térdhajlítás mértéke egy esetben 10-30 fok, a 
többieknél 0-120 és 140 fok között változik, átlagosan 130 fok. Két beteg segédeszköz nélkül, 
egy járógépben a végtag teljes terhelésével jár. Ketten járógépben, részleges terheléssel 
járnak. Az érintett oldal végtagrövidülése 1,5-4,5 cm között mérhető, átlagosan 2,6 cm. 
Három betegnél az átültetett ellenoldali fibula eltörött. Az Ilizarov-készülék viselése során az 
összes betegnél észleltünk időszakosan váladékozást a Kirschner-drótok mentén. Egy esetben 
a tibia epiphysisben elhelyezett gyűrű Kirschner-drótjai eltörtek. Egy betegnél az átültetett 
fibula distalis részén krónikus osteomyelitis alakult ki. 
 
Következtetések 
o Egyoldali fibula hemimeliában az egészségesektől eltérő csontérést állapítottunk meg, 

ezért ha a Moseley nomogramot, vagy a Green-Anderson táblázatokat használjuk a 
várható végtaghossz becslésére, akkor pontatlan eredményt fogunk kapni. A csontkor 
szekvenciális meghatározásával létrehoztunk egy olyan módosított nomogramot, melynek 
segítségével a végtaghossz alakulása pontosabban becsülhető.  

o Állatkísérletes modellen kimutattuk, hogy a hosszabbítása ráta emelésével az ízületi 
mozgásbeszűkülés veszélye exponenciálisan nő.  

o Fiatal állatoknál normál ütemű distractio nem okoz ízületi mozgáseltérést, míg kifejlett 
állatoknál már jelentkezik kontraktúra.  

o A kétszeresére megnövelt hosszabbítási ráta fiatal állatokon mérsékelt, kifejlett egyedeken 
súlyos ízületi mozgáskorlátozottságot okoz.  

o A hosszabbítás nagyságának növelése, normál napi rátával is enyhe mozgástartomány 
csökkenéssel jár a fiatal állatoknál. 

A humán gyakorlatban végzett felkarhosszabbítás során igazoltuk, hogy  
o a humerus hosszabbítására az unilateralis készülék jól alkalmazható, 
o spongiosa plastica és lemez behelyezése nem szükséges,  
o 15%-ot jelentősen meghaladó, akár 50%-os hosszabbítás is végezhető. 
Exostosis cartilaginea multiplexben,  
o Masada I-es és II/b típusú ulna rövidülés következtében kialakult alkardeformitást, és a 

radiocarpalis ízület ulnaris instabilitását az ulna exostosis levésése nem szünteti meg.  
o Az ulna hosszabbításával a carpus ulnaris elcsúszása lényegesen javítható.  
o A hosszabbításra a lineáris típusú unilateralis készülék a megfelelő választás.  
A tibia proximalis metaphysiséből kiinduló rosszindulatú tumorok kezelésének új módszerét 
fejlesztettük ki,  
o melyet az epiphysis megtartásával és autológ fibula transpositiójával végeztünk, 

rögzítésként Ilizarov-készüléket alkalmaztunk. 
o A kezeléssel végleges végtagmegtartást tudtunk elérni. 
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