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Bevezetés 

 
 

A callus distractiot már régóta használják a végtaghossz különbségek 

korrekciójára. A számos fejlesztésnek köszönhetően a végtaghosszabbítás 

az ortopédiában széles körben alkalmazott technikává vált. Több kutatási 

eredmény és klinikai tanulmány is beszámolt már a hosszabbított csont 

kimagasló regenerációs képességéről, de sajnos hiányos információkkal 

rendelkezünk arról, hogy a végtaghosszabbítás milyen hatással van a 

csontkörüli lágyrészekre. Az egyik leggyakrabban előforduló – és 

olykor igen súlyos – szövődmény az izomkontraktúra és/vagy a 

nyújtott csonthoz közeli ízület subluxatioja. Ennek alapja az izmok, 

inak és a fasciák gyenge alkalmazkodóképessége a hosszabbításhoz. 

A végtaghosszabbítás során kialakuló izomkontraktúra a nyújtás 

során az izmokban ébredő feszülés eredménye, hátterében a flexor és az 

extensor izomcsoportok között kialakuló egyensúlyzavar áll. Ennek 

következtében, az ízületet alkotó csontokra ható erők egyensúlya 

megbomlik, ami subluxatióhoz, luxatióhoz vezethet. A nyújtás során 

képződött callus még formálható, és amennyiben a rá ható erők nem 

kiegyensúlyozottak, akkor ez tengelyeltérést eredményezhet. 

Úgy vélik, hogy a harántcsíkolt izom válasza a nyújtásra nem csak 

egy passzív folyamat, hanem aktív, adaptív reakció, amit a szakirodalom 

distractios histogenesisként ismer. A hosszabbítás során kialakuló 

sérüléseket az izom igyekszik kijavítani. Ennek bizonyítéka, hogy 

korábban már megfigyeltek a harántcsíkolt izomban regenerációs és 

degenerációs jeleket. Gyakran az elhalt rostok fagociták általi eltakarítása 
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párhuzamos a regenerációs folyamatokkal, ezért ezek gyakran láthatóak 

azonos látótérben. 

Összefoglalásként elmondható, hogy a hosszabbítás során fellépő fő 

klinikai szövődmények kialakulásáért (ízület mozgástartományának 

maradandó beszűkülése, térd/csípő subluxació vagy luxació, rossz 

végtag funkció, csökkent izomerő) döntően az izom elváltozásai 

felelősek. A tudomány mai állása szerint úgy tűnik, hogy a 

végtaghosszabbításnak az egyik fő befolyásoló – korlátozó - tényezője a 

csont körüli harántcsíkolt izom alkalmazkodása.  

 

 

Célkitűzések 

 

 

 

Jelen értekezés a végtaghosszabbítás harántcsíkolt izommal 

kapcsolatos szövődményeit tárgyalja. Tézisem két fő, alap- és klinikai 

kutatási részből áll. 

Állatkísérletes vizsgálatunk histopathológiai része különböző korú 

állatok harántcsíkolt izmainak végtaghosszabbításhoz való 

alkalmazkodóképességét taglalja. Ennek jelentősége, hogy támpontot adhat 

a nyújtás optimális időpontjának kiválasztásában. Emellett az izmok 

morfológiai elemzése különböző mértékű hosszabbítási rátáknál előforduló 

szövődmények előrejelzésben is segíthet. Alapkutatásunk másik része a 

callus distractio alatt végbemenő mitotikusan aktiválódó szatellitsejteket 

vizsgálta volt. Kíváncsiak voltunk, hogy a hosszabbítás hogyan hat a 

szatellitsejtekre az izomhas illetve a myotendinosus junctio területén. Ezen 
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sejtek aktiválódása jelenti az egyik fő regeneratív mechanizmust, amivel az 

izom a megváltozott körülményekhez alkalmazkodik.  

Klinikai kutatásunk során azt szerettük volna megtudni, hogy a nem 

terhelő felső végtag lágyrész köpenye hogyan viselkedik a hosszabbítás 

alatt. Az angol nyelvű irodalomban csak kevés humerus hosszabbítást 

közöltek, ezek túlnyomó részében a humerus kimagasló csontosodási 

potenciáljáról számolnak be. A hosszabbítás alatt felmerült 

szövődményekről eddig csak kevés információnk volt. 

 

A kísérletek megkezdésekor az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 

 

1. A nyújtott csont melletti izom egyes részei hogyan reagálnak a 

hosszabbításra? 

 

2. Mi a myotendinosus-junctio funkciója a hosszabbítás alatt? 

 

3. Az életkor és a szövődmények kialakulása között milyen 

összefüggés van? 

 

4. Van-e összefüggés a napi nyújtási ráta és a szövődmények 

kialakulása között? 

 

5. A nem teherviselő felső végtagon az izomszövődmények 

megjelenése befolyásolja-e a hosszabbítás eredményességét? 

 

6. A humerus hosszabbítás alatt hogyan változik a végtag funkciója? 
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Módszerek 

 

 

Alapkutatás kutatási rész 

 

23 új-zélandi fehér nyúlon végeztünk végtaghosszabbítást. A műtétet 

7 napos kompresszió követte. Az állatokat 6 csoportra bontottuk. Az első 

csoportba (G1) tartozó 4 felnőtt állat lábán napi 0,8mm-t nyújtottunk. A 

második (G2) csoportban (5 felnőtt állat) 1,6mm-t hosszabbítottunk 

naponta (2X0,8mm). A hármas (G3) csoportba 5 fiatal állat került és hátsó 

végtagjukat naponta 0,8mm-rel hosszabbítottuk. A négyes (G4) csoportba 

tartozó 4 fiatal állat hátsó lábán 2X0,8mm-t nyújtottunk. Az elongációt 

mind a 4 csoportban addig folytattuk, ameddig a végtag az eredeti 

hosszának 120%-át el nem érte. Az ötös (G5 2 felnőtt nyúl) és a hatos (G6 

3 fiatal nyúl) csoportba kerültek az áloperált állatok. (Az áloperált 

állatokon elvégeztük a műtétet és a fixateurt is behelyeztük, de a végtagot 

nem nyújtottuk) A fiatal állatok 9, a felnőttek 28 hetesek voltak.  

 

Hisztopathológiai alrész 

 

 

A flexor digitorum longust az összes állat lábszáráról eltávolítottuk. 

Az izmok distalis és a proximalis részéről, valamint a myotendinosus-

junctio (MTJ) területéről mintákat vettünk, majd ezeket paraffinba 

ágyaztuk, és 5 μm vastagságú szeleteket készítettünk. Egy részüket 

Haematoxylin-Eosin-nal, Wiegrt Van Gieson trichrome-mal és Masson 

trichrome-mal megfestettük, másik részükön immunhisztokémiai jelölést 

végeztünk. A szövettani metszetek elemzéséhez Lee semiquantitatív 
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hisztopathológiai pontrendszerét alkalmaztuk. Az elváltozásokat 0-tól 3-ig 

pontoztuk. A 0 a normál volt, a 3 pedig a legsúlyosabb elváltozás. Az 

eredmények kiértékeléséhez Kruksal-Wallis és Wilcoxon rank-sum tesztet 

használtunk. 

 

 

Immunhisztokémiai alrész 

 

 

Az osztódó sejteket intravénásan adott timidin analóggal jeleztük. Az 

állatok egy órával a feldolgozás előtt intravénásan 40mg/ttkg 

bromodeoxyuridint (BrdU) kaptak. BrdU a timidinnel verseng a DNS 

kettős láncba épülésért, ezután stabilan bent marad. A korábban kivett 

izommintákra monoklonális primer majd a secunder antitesteket vittük fel. 

Végül egy gyenge Mayer haematoxylin festést alkalmaztunk 

háttérfestésként. A pozitív kontrollt vékonybél, a negatívat máj metszetek 

szolgáltatták. Az osztódó sejteket az egy látótérben található összes sejthez 

viszonyítva százalékos értékben adtuk meg. Az eredmények 

kiértékeléséhez Wilcoxon analízist használtunk. 

 

 

Klinikai kutatási rész (Humerus hosszabbítás) 

 

 

A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján 1985 és 2005 között 

tíz betegnél 11 esetben történt humerus hosszabbítás, öt nőn és öt férfin. 

Életkoruk 12 és 32 év között változott, átlagosan 17,8 év. A rövidülés 

átlagos nagysága 8,4 (4,5-13,5) cm volt. Számos kórkép jelent meg az 
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etiológiában, leggyakrabban azonban kongenitális eredetet észleltünk. A 

hosszabbítást Wagner „midi” vagy normál méretű készülékkel végeztük. 

Az első hét napon a készülékkel kompressziót végeztünk, ezt követően 

kezdtük meg a hosszabbítást napi 2 x ½ mm-rel. 
 

 

Eredmények 
 

 

Alapkutatás kutatási rész 

 

Hisztopathológiai alrész 

 

Az izommintáinkat elemezve szignifikánsan nagyobb számú 

atrofizált izomrostot találtunk a felnőtt (2X0,8mm) G2-es csoportban, mint 

a G1-ben. A két fiatal csoport között (G3,G4) nem találtunk szignifikáns 

különbséget, de nagyobb mértékékű hosszabbítás mellett nőtt az atrofizált 

izomrostok száma. Abban az esetben, ha az életkor szerint hasonlítottuk 

össze a nyulakat, akkor a felnőtt állatokban (0,8mm/nap és a 1,6mm/nap) 

szignifikánsan emelkedett az izomrost átmérő változékonyság (p<0,05), a 

fiatalokhoz viszonyítva. A G2 csoport állataiban az izomsejtmag 

internalizáció lényegesen erőteljesebb volt, mint a fiatal G4 csoportban 

(p<0,05). A G1 és a G3 csoport között nem találtunk különbséget. A 

degenerált izomrostok aránya a felnőtt csoportokban (p<0,05)  

szignifikánsan emelkedett. 
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Felnőtt Fiatal Felnőtt Fiatal 

 0.8mm 

/nap  G1 

1.6mm 

/nap G2 

0.8mm 

/nap  G3 

1.6mm 

/nap G4 

Áloperált 

G5 

Áloperált 

G6 

Izom atrophia 1,5 2,35 1,2 1,375 0 0,0833 

Sejtmag 
internalizáció 

0,75 1,35 0,8 0,9375 0,125 0,0833 

Izom 
degeneráció 

1,1875 1,95 0,85 1,25 0,125 0,0833 

Izom 
regeneráció 

0,375 0,95 0,8 1,6875 0 0 

Endomysial és 
perimysial 
izomfibrosis 

1,0625 2,85 0,85 1,4375 0 0 

Sejtmag 
internalizáció 
az MTJ 
területén 

0,4375 1,45 1,2 2 0 0,0833 

Sejtszám az 
MTJ területén 

0,5625 1,95 0,95 1,625 0 0 

Kapillárisok 
száma az MTJ 
területén 

0,25 1,1 0 1,375 0,125 0 

Haematomák 
az MTJ 
területén 

0,1875 1,85 0 0,125 0 0 

 
 
 
A hosszabbított izomrostokban megfigyelhető, hogy a fiatalabb 

egyedek szignifikánsan jobb regenerációs készséget mutatnak, mint 

idősebb társaik (p<0,001). Amikor a G1 és a G2 csoportot hasonlítottuk 

össze, azt tapasztaltuk, hogy a G2 csoport regenerációs pontszáma több 

mint a duplája a G1 (p<0,001). A fiatal csoportokban is hasonló arányú 

izomregeneráció figyelhető meg, csak a regeneráció abszolút értékei 

magasabbak. A felnőtt állatokban a peri-és endomysialis fibrosis sokkal 

erőteljesebb volt, mint fiatalabb társaiknál. A gyorsabb ütemű hosszabbítás 
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hatására nagyobb mértékben emelkedett a sejt szám az MTJ területén, mint 

a kisebb mértékű nyújtás hatására. 

 

 

Immunhisztokémiai alrész 

 

 

Adataink alapján megállapítható, hogy az izomhas területén a 

nyújtást követően átlagosan kb. hatszor több aktív, osztódó, myogenikus 

sejt található a kifejlett nyulakban az áloperáltakhoz viszonyítva (G5: 

0,34%, G1: 1,67%, G2: 4,9%). A fiatal, még fejlődő állatok esetében a 

hosszabbítási rátától függően myogenikus sejtek 2-3-szor gyakoribbak, 

mint az áloperált társaiknál (G6: 2,7%, G3: 4,7%, G4: 12%). Hasonló képet 

látunk az MTJ területén, az előbb említett eltérések csökkennek. Az idős 

állatoknál a hatszoros szorzó kevesebb, mint felére csökken a G3 

csoporthoz viszonyítva (G5: 1,92%, G1: 4,67%, G2: 8,6%). 

 A hosszabbításra adott sejtproliferációs válasz a fiatalabb 

egyedekben arányaiban hasonló, de abszolút értékben nagyobb változást 

indukál (G6: 8,6%, G3: 14%, G4: 28,4%). Ez azt is igazolja, hogy a fiatal 

egyedek izomregenerációjában és izomnövekedésében az izomhas is 

jelentős szerepet játszik. (Zárójelben az egy látótérben látható osztódó 

sejtek aránya látható). 

A fiatal egyedek mindkét hosszabbítási ráta mellett, mindkét 

régióban szignifikánsan magasabb proliferációs potenciállal rendelkeznek, 

mint idősebb társaik.  
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Klinikai kutatási rész (Humerus hosszabbítás) 

 

Az elért hosszabbítás nagysága 4,5-10,5 cm között változott, 

átlagosan 6,2 cm volt. Ez az eredeti csonthosszra számítva 16-44%-os 

(átlag 27%) nyújtást jelent. A csontosodás gyorsasága (healing index) 25-

40 nap/cm volt. A szegek mentén a betegek felénél alakult ki kisebb-

nagyobb váladékozás, mely lokális vagy antibiotikummal kiegészített 

szisztémás 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 (ez az eseteink 18,2%-a). 

Összehasonlítva az alsóvégtagon – hasonló hosszabbítási mértéknél 

tapasztalttal – előforduló kontraktúrák arányával, itt csak nem a fele volt. 

Álízület képződést, illetve egyéb major szövődményt egyetlen betegnél 

sem tapasztaltunk. 

 

 

Következtetések 
 

 

1. Eredményeink alapján megdőlni látszik az az elmélet, hogy a 

harántcsíkoltizom növekedése csak az izmok végén következik be, mivel a 

vizsgált izmok teljes hosszában megfigyeltünk szatellitsejt aktiválódást. 

Ehhez hasonlóan a degeneratív jelek megjelenése is az izom egész 

hosszában észlelhető. A degeneratív jelek a disztális izommintákban 

némileg gyakrabban fordultak elő. Ezt csak mint tendenciát lehetett 

megállapítani, az eltérés nem volt szignifikáns. A mechanizmus hasonló 
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lehet a csont turn overhez. A sérült sejtek helyének nagy részét frissen 

képződött myoblastok veszik át. 

 

2. Az MTJ valószínűleg az izom proliferatív raktára. Kísérleteink alatt 

ezen a helyen szignifikánsan nagyobb számú szatellitsejtet találtunk, mint 

az izom egyéb régiójában. Ennek tudatában már kevésbé volt meglepő, 

hogy itt tapasztaltuk a legerőteljesebb osztódási potenciált. Az izom egy 

aktív válaszreakcióval reagál a nyújtásra, és ezt a napi nyújtási egységek 

növekedése egy bizonyos határig fokozza.  

 

3. A hosszabbítás folyamán fellépő szövődmények kialakulása és az 

életkor között egyértelmű összefüggés van. Kísérleteinket értékelve 

világosan látszik, hogy a fiatalabb állatok harántcsíkolt izmai nagyobb 

növekedési, illetve regenerációs kapacitással bírnak.  

 

4. A napi nyújtási ráta emelése során mind a regenerációs, mind a 

degenerációs jelek gyakrabban fordulnak elő. Ez egy határig 

egyensúlyban marad. Kutatási eredményeink azt mutatják, hogy ez az 

egyensúly igen törékeny. Ajánlatos a naponkénti hosszabbítási 

egységeket 0,8 mm-nél tartani, mert ennél a hossznál a legideálisabb a 

degenerációs és a regenációs mechanizmusok kombinációja. 

  

5. A jól tolerálható hosszabbítási folyamat, illetve az alsóvégtaggal 

összehasonlítva alacsony szövődményrátája miatt az ismertetett 

hosszabbítási módszert hatásosnak tartjuk a humerus különböző eredetű 

rövidüléseinek kezelésében. A majdnem 30%-os hosszabbítást követően a 

szövődmények száma nem haladta meg a femur vagy a tibia 20%-os 
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hosszabbítása után tapasztaltakat. Az előforduló szövődmények 

mindegyike meggyógyult, és a betegek teljes értékű életet élhettek. 

 

6. A hosszabbítás alatt a betegek apróbb megszorításokkal élhették 

mindennapi életüket. Nyújtást követően a nem terhelő felső végtag 

funkciója korán visszatért (alsóvégtagi hosszabbítással összehasonlítva). 

Lényeges megemlíteni, hogy az általunk végzett humerus hosszabbítások 

során a teljes csontos konszolidációig hordták a betegek a fixateur-t. Ezért 

nem szükséges második lépcsőben áthidaló osteosynthesis és 

spongiosaplastica. Ezzel sikerült a cirkuláris rendszerek előnyét behozni, és 

emellett a Wagner-féle hosszabbító készülék viselése lényegesen 

komfortosabb. Kellő tapasztalattal alkalmazva, alacsony kockázat mellett 

teljes hosszkorrekciót érhetünk el, ízületi funkcióvesztés nélkül. 
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