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2. A SZÖVEGBEN HASZNÁLT

RÖVIDÍTÉSEK

A-0.8-20 – (Adult – 0.8 mm/nap – 20% hosszabbítás) 4 felnőtt (27-29 hetes) nyúlból

álló kísérleti csoport, melyben a hosszabbítási ráta 0.8 mm / nap és a hosszabbítás

teljes nagysága a tibia 20%-a.

A-0.8-30 – (Adult – 0.8 mm/nap – 30% hosszabbítás) 4 felnőtt (27-29 hetes) nyúlból

álló kísérleti csoport, melyben a hosszabbítási ráta 0.8 mm / nap és a hosszabbítás

teljes nagysága a tibia 30%-a.

A-1.6-20 – (Adult – 1.6 mm/nap – 20% hosszabbítás) 4 felnőtt (27-29 hetes) nyúlból

álló kísérleti csoport, melyben a hosszabbítási ráta 1.6 mm / nap és a hosszabbítás

teljes nagysága a tibia 20%-a.

A-3.2-40 – (Adult – 3.2 mm/nap – 40% hosszabbítás) 4 felnőtt (27-29 hetes) nyúlból

álló kísérleti csoport, melyben a hosszabbítási ráta 3.2 mm / nap és a hosszabbítás

teljes nagysága a tibia 40%-a.

BrdU – Bromodeoxyuridine – Egy timidin analóg, mely a DNS

duplikációja során a timidinnel kompetálva beépül a DNS kettős

spiráljába. A beépülést követően a Bromodeoxyuridine stabil.

Bu20a – Monoklonális antitest, mely nagy specificitást mutat a

bromodeoxyuridinhoz (BrdU)

CI – (Confidence Interval) konfidencia intervallum. Az a tartomány, amelyben a

várható érték egy bizonyos valószínűséggel (a jelentézisben mindig 95%)

tartózkodik. Többnyire a magyar megfelelő rövidítése „Konf. Int.” szerepel a

szövegben és az ábrákon.

Df – (degree of freedom) – szabadságfok

FDL – (musculus) flexor digitorum longus

G1 – Felnőtt 0.8 mm/nap ráta mellett hosszabbított házinyulak csoportja
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G2 – Felnőtt 1.6 mm/nap ráta mellett hosszabbított házinyulak csoportja

G3 – Fiatal 0.8 mm/nap ráta mellett hosszabbított házinyulak csoportja

G4 – Fiatal 1.6 mm/nap ráta mellett hosszabbított házinyulak csoportja

G5 – Felnőtt, operált, de nem hosszabbított házinyulak csoportja

G6 - Fiatal, operált, de nem hosszabbított házinyulak csoportja

Konf. Int. – Konfidencia Intervallum – lásd még CI

MFDL – musculus flexor digitorum longus

MPL – musculus peroneus longus

MPQ - musculus peroneus quartus

MTA – musculus tibialis anterior

MTJ – Izom-ín átmenet (Musculo-Tendinous Junction): A szövettani

metszeteken az ín melletti izomszövet 50 μm széles sávja.

ns – nem szignfikáns. A jelen disszertációban ez definíció szerint azt jelenti, hogy az

alkalmazott statisztika p>0.05 eredményre vezetett.

PL – (musculus) peroneus longus

PQ – (musculus) peroneus quartus

PSI – pozitív festődési index (Positive Staining Index): A szövettani

metszetben immunhisztokémiával pozitívan festődő magok

(mitotikusan aktív) és az összes látható sejtmag aránya, százalékos formában

kifejezve.

ROM – mozgástartomány ~ Range of Motion

SD – standard deviáció

Sham-A – (Sham adult) – 4 felnőtt (27-29 hetes) nyúlból álló kísérletes

csoport, melyben a végtaghosszabbító készüléket beszereltük a

tibiába, azonban hosszabbítás nem történt.

Sham-Y – (Sham young) – 4 fiatal (9-10 hetes) nyúlból álló kísérletes csoport,

melyben a végtaghosszabbító készüléket beszereltük a tibiába, azonban

hosszabbítás nem történt.

TA – (musculus) tibialis anterior
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Y-0.8-20 – (Young – 0.8 mm/nap – 20% hosszabbítás) 4 fiatal (9-10

hetes) nyúlból álló kísérleti csoport, melyben a hosszabbítási ráta 0.8 mm / nap és

a hosszabbítás teljes nagysága a tibia 20%-a.

Y-0.8-30 – (Young – 0.8 mm/nap – 30% hosszabbítás) 4 fiatal (9-10

hetes) nyúlból álló kísérleti csoport, melyben a hosszabbítási ráta 0.8 mm per nap

és a hosszabbítás teljes nagysága a tibia 30%-a.

Y-1.6-20 – (Young – 1.6 mm/nap – 20% hosszabbítás) 4 fiatal (9-10

hetes) nyúlból álló kísérleti csoport, melyben a hosszabbítási ráta 1.6 mm / nap és

a hosszabbítás teljes nagysága a tibia 20%-a.

Y-3.2-40 – (Young – 3.2 mm/nap – 40% hosszabbítás) 4 fiatal (9-10

hetes) nyúlból álló kísérleti csoport, melyben a hosszabbítási

ráta 3.2 mm / nap és a hosszabbítás teljes nagysága a tibia

40%-a.
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3. BEVEZETÉS

3.1 Az izomszövet és a satellita sejtek

Az egészséges végtag növekedése során az izmok fiziológiás hosszabbodása új

sarcomerek képződésén keresztül valósul meg (Allen és mtsai 1995). A

sarcomerogenezis és a rostképződés elngedhetetlen feltétele az izom-ín átmenetben a

satellita sejtek jelenléte (Moss és Leblond 1971; Williams és Goldspink 1973).

Végtaghosszabbító eljárás során az izom hasonló mechanizmusok által alkalmazkodik:

Bekövetkezik a myogén precursor satellita sejtek mitotikus aktivációja és

proliferációja, majd a myofibrillumok képződése és végső soron, az új sarcomerek

képzése által bekövetkezik az izom megnyúlása. A fiatal állatok esetében (1.4 mm/nap

hosszabbítási ráta mellett) funkcionálisan intakt izom képződik, míg felnőtt állatokban

gyengébb, helyenként fibrotikus izom képződik (De Deyne és mtsai 2002; Fink és

mtsai 2001).

A végtaghosszabbítás mértékét, szemben a korai feltételezésekkel, elsősorban

nem a csontok, hanem az izmok alkalmazkodása limitálja (Paley és mtsai 1988; Yasui

és mtsai 1991). A leggyakoribb szövődmények kialakulásában, mint például a

kontraktúrák, subluxatiók, luxatiók, az izomgyengeség vagy a mozgástartomány

beszűkülése, az izmok játsszák a kóroki szerepet (Jones mtsai 1985; Paley és mtsai

1990; Williams és mtsai 1999). Annak ellenére, hogy az izomtömeg változása alkalmas

lehet az izomban lejátszódó folyamatok követésére, a hosszabbítás során az izomtömeg

változását csak néhány vizsgálat során regisztrálták, és e vizsgálatok egy-egy izmomra

vonatkozó, sokszor ellentmondásos adatai alapján nem lehetett az izmok

tömegváltozásáról tudományosan megalapozott véleményt alkotni (Fitch és mtsai

1996; Paley és mtsai 1988; Schumacher és mtsai 1994; Sproul és mtsai 1992 /1; Sproul

és mtsai 1992/2). Az izomtömeg pedig pontos indikátora az izomban folyó

myofibrillogenezisnek, degenerációnak, atrófiának, vérzésnek, ödémának, vagy ezek

valamilyen kombinációjának (Williams és mtsai 1973). Az izomtömeg növekedését
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vagy csökkenését a fenti folyamatok valamelyikének domináns hatása kell, hogy

eredményezze. Ahhoz azonban, hogy statisztikailag értékelhető adatokhoz jussunk,

nem elegendő egy-egy állat egy-egy izmának tömegváltozását regisztrálni, hanem

szükséges volt a fiatal és felnőtt állatokból álló csoportokban különböző rátájú

hosszabbítás mellett kialakuló tömegváltozásokat kontroll csoportokkal

összehasonlítani. Külön jelentősége van az operált (de nem hosszabbított) és a nem

operált kontroll csoportoknak. Így van csak remény arra, hogy a tömegváltozás

irányáról, és okáról egységes képet tudjunk alkotni.

A passzív nyújtás izomra gyakorolt biológiai és molekuláris szintű

következményeinek megértésében De Deyne és kutatócsoportja játszottak jelentős

szerepet. A nyújtás hatására keletkező erő átvitele a szövetekre elsősorban protein-

protein interakciókon keresztül valósul meg. Ez olyan biokémiai szignálok

aktiválódásához vezet, melyek végül a myofibrillumok képződését iniciálják. Ilyen

szignál a i) membránfehérjék és hozzájuk kapcsolódó proteinek foszforilációja; ii)

regulátormolekulák és növekedései faktorok autocrin és paracrin szekréciója; illetve

iii) az intracelluláris ion-reguláció megváltozása feszülés-érzékeny ioncsatornákon

keresztül (De Deyne és mtsai 2001).

A myofibrillumok képződése három lépcsős folyamat, melynek során a először

premyofibrillumok képződnek. Ezek sorba rendeződése és további modifikációja után

éretlen myofibrillumok jönnek létre. Az érett myofibrillum végül a nem-izom típusú

(II-es típus) myozin eliminálásával születik meg (Sanger és mtsai 2002).

Az, hogy a myofibrillumok hosszabbodása valóban sarcomerek képződésének

következménye, és nem a meglévő rostok nyúlásának eredménye, egyértelmű

bizonyítást nyert Lindsey és mtsai munkájának köszönhetően. Kecskék tibiájának 20 és

30 százalékos hosszabbítása során ugyanis kimutatták, hogy a rostok hosszabbodásával

párhuzamosan növekedik a sarcomerek száma, de egy-egy sarcomer hossza nem

változik (Lindsey és mtsai 2002).
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A végtag hosszabbítása során az izom-ín komplex egészén érvényesül a

disztrakció hatása. Az izmokban történő változások megértéséhez ezért

nélkülözhetetlen annak ismerete, hogy az inak részt vesznek-e a kompenzációban, és

ha igen, milyen mértékben. Szőke és mtsai megmutatták, hogy az inak hosszabbodása

kritikus eleme az alkalmazkodásnak. Az inak hosszabbodásának mértéke függ az állat

korától, és a hosszabbítási rátától (Szőke és mtsai 1999; Szőke és mtsai 2005).

Az izmok alkalmazkodása az izomrostok összetételének is függvénye. Az 1-es,

2A és 2B típusú rostok aránya befolyásolja az izom alkalmazkodóképességét, és a

hosszabbítás során ezeknek a rostoknak az összetétele meg is változhat. Ennek klinikai

jelentősége abban mutatkozik meg, hogy az izom funkcióvesztése, gyengesége nem

törvényszerűen az izom atrófiájának, fibrotikus átalakulásának, hanem a rostok

összetételének megváltozásának a következménye (Yamazaki és mtsai 2002).

Érthető, hogy a hosszabbítási ráta jelentősen befolyásolja az izom eredetű

komplikációk számát és mértékét. Az azonban korántsem volt ennyire kézenfekvő,

hogy az is jelentősen befolyásolja a szövődmények számát, hogy adott mértékű

hosszabbítást mekkora „lépcsőkben” érünk el. Makarov és mtsai kecskék tibiáját

hosszabbították 20, illetve 30 százalékkal. Az első csoportban a napi 0.75 mm

hosszabbítást egy lépcsőben érték el, a második csoportban 4 részletben, míg a

harmadik csoportban 720 egészen apró hosszabbítást végeztek egy gép segítségével,

minden nap. Összehasonlították továbbá a diaphyseális és a metaphysis, illetve a

bifocalisan hosszabbított végtagok izmait. Eredményeik alapján a minél apróbb

részletekben történő hosszabbítás szignifikánsan javítja az izmok

alkalmazkodóképességét. A bifocális hosszabbítást is kedvezően befolyásolja az

eredményt, noha az ilyen típusú eljárás gyakorlati alkalmazása a klinikai gyakorlatban

érthető akadályokba ütközhet (Makarov és mtsai; 2001)

Campion és munkacsoportjának eredményei megmutatták, hogy a satellita

sejteknek fent ismertetett rezervoárja a post-natális életben progresszíven csökken. Ez

részben magyarázhatja a fiatal és felnőtt izom alkalmazkodásbeli különbségeit

(Campion és mtsai 1984). Az azonban nem derült ki vizsgálatukból, hogy a satellita

sejtek nyújtásra bekövetkező mitotikus aktivitás-fokozódása vajon képes-e
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kompenzálni felnőttkorban a rezervoár csökkenését, illetve azt, hogy a satellita sejtek

mitotikus aktivitás-fokozódása egyenletesen történik-e az izom különböző régióiban.

Ez azért fontos kérdés, mert bizonyos előzetes eredmények alapján több

kutatócsoport is azt feltételezte, hogy a myofibrillumok képződése kizárólag a rostok

végein történne. Ez azt jelentené, hogy a myofibrillogenezis túlnyomó része az izom-ín

átmenet közelében törtéik (Dix és Eisenberg 1990; Caiozzo és mtsai 2002; Williams és

Goldspink 1973). Mivel pedig a myofibrillumok tömeges képzésének közvetlen

feltétele a myogén satellita sejtek proliferációja (De Deyne és mtsai 2001; De Deyne és

mtsai 2002), jogosan feltételezhetjük, hogy a satellita sejt proliferáció nagyobb része is

az izom-ín átmenet közelében történik. Ezt a feltételezést azonban semmilyen

kísérletes bizonyíték nem támasztotta alá.

Kojimoto és munkatársai 1988-as kísérleteinek publikációjával vált ismertté,

hogy az unilaterális fixatőrök alkalmazhatók a nyúl tibiáján (Kojimoto és mtsai 1988).

Ezzel a végtaghosszabbító eljárások kiváló modelljét alkották meg, melyet azóta

számos kutatócsoport használt a végtaghosszabbítás különböző aspektusainak

vizsgálatára. Így, az izomszövetre gyakorolt hatástani vizsgálatok többsége is nyúl

modellen készült el.

Masoud és munkatársai 1986-os publikációjának állítása szerint a nyúl

fejlődése során a tibia és a femur végleges hosszának 95%-át eléri az állat 16 hetes

korára, bár szórványos növekedés egészen a 28. hétig megfigyelhető (Masoud és mtsai

1986). Ezen megfontolás alapján a kísérleteinkben használt valamennyi fiatal állat

életkora 9-11 hét közé esett, míg a felnőtt állatok 27-31 hetesek voltak.

Moss és Leblond munkásságának eredményeként tudjuk, hogy a post-natalis

növekedés során tapasztalható sejtutánpótlást az izmokban található satellita sejtek

adják, valamint hogy ezek a az izom irányba elkötelezett, premyogén, post-mitotikus

sejtek központi szerepet játszanak a fejlődés során bekövetkező növekedésért, csakúgy,

mint a végtaghosszabbítás során az izmok alkalmazkodásáért és nyúlásáért. Azt is

leírták, hogy a satellita sejtek száma a post-natalis életben progresszívan csökken

(Moss és Leblond 1971).
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Több sebészeti eljárás létezik a jelentős végtaghossz különbségek korrigálására.

A hosszabb végtag oldalán elvégezhető rövidítés vagy a növekedési porc lezárása. A

rövidebb végtag oldalán végtaghosszabbító műtétek végezhetők. Világszerte három

módszer vált elfogadottá, az Ilizarov technika, a Wagner módszer és az intramedulláris

hosszabbítási technikák. A sebészeti beavatkozásról való döntés, illetve a megfelelő

eljárás megválasztásakor sok tényezőt kell figyelembe venni: i) végtaghossz-különbség

mértéke, ii) a beteg csontkora, iii) az alapbetegség, mely a végtaghossz különbséget

okozta, iv) kísérő betegségek, v) a beteg pszichés állapota, vi) műtéttechnikai és

gyakorlati szempontok, például az Ilizarov készülék felszerelhetősége (Maffulli és

mtsai 2001; Marti és mtsai 2001; McCarthy és mtsai 2003). Általában, három

centiméternél kisebb várható végleges hosszkülönbség esetén nem indikált a sebészeti

hosszabbítás (Paley és mtsai 1990; Paley és mtsai 1988).

A végtaghossz különbség hátterében álló leggyakoribb kórfolyamatok:

- a növekedési porcot érintő trauma, műtét vagy szeptikus arthritis, mely a

későbbi csontnövekedést befolyásolta.

- csípőbetegségek (például Legg-Calvé-Perthes betegség)

- poliomyelitis, infantilis cerebralis paresis

- egyéb, congenitalis csont- és/vagy komplex fejlődési rendellenességek.
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1. ábra. A myogén precursor satellita sejtek száma a post-natalis életben progresszívan

csökken

Schumacher és munkatársai 1994-ben használtak először egy immunhisztokémiai

módszert a satellita sejtek viselkedésének tanulmányozására. Vizsgálataikban

bromodeoxyuridine-t segítségével jelölték meg a proliferálódó satellita sejteket. Ez a

timidin analóg a DNS duplikációja során, a timidinnel kompetálva, stabilan beépül a

DNS-be (Schumacher és mtsai 1994). A bromodeoxyuridine a szövettani metszetekben

könnyen láthatóvá tehető egy hozzá nagy specificitással kötődő ligand, a Bu20a nevű

specifikus antitest segítségével (Goz és mtsai 1978). Az általunk használt

immunhisztokémiai metódus részletes ismertetésére az Módszerek fejezetben kerül sor.

Schumacher munkacsoportja nem vizsgálta az izom-ín átmenetet, így ennek az

izomhastól eltérő viselkedéséről nem számolhatott be (Schumacher és mtsai 1994).
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Simpson és munkatársai munkásságának eredményei alapján vált ismertté a tartós

nyújtás izomszövetre gyakorolt hatásának jelentős része. Az adaptáció különböző

mechanizmusaira derült fény a különböző rátájú, fiatal és felnőtt nyulakon végzett

hosszabbítások eredményeinek értékelése során. Az 1 mm/nap rátát meghaladó

hosszabbítás eseteiben a nyulak 20%-ában alakultak ki kontraktúrák. Mindazonáltal,

még ezekben az esetekben is kimutatták az új sarcomerek képződését (Simpson 1991;

Simpson 1995; Simpson 1999).

Williams, Kyberd és munkatársaik kutatásai nagyban hozzájárultak, hogy megismerjük

a végtaghosszabbító eljárások izomszövethez kapcsolódó klinikai szövődményeinek

pathológiai hátterét. A kollagén és kontraktilis elemek arányának növekedését

figyelték meg azokban a kísérleti állatokban, melyeknél izomkontraktúrákat és a

mozgástartomány (RoM; Range of Motion) beszűkülését észlelték (Kyberd, 1994;

Williams, 1998; Williams 1999).

Zarhevsky és munkatársai kísérleteikben részletesen foglalkoztak az immobilizált

izomban megfigyelhetó atrófiával, valamint annak biokémiai hátterével. Munkájuk

értékes segítséget nyújt az atrófia mechanizmusának megértésében. Munkájuk során

azonban hosszabbításra nem került sor az immobilizált végtagon, és emiatt az atrófia,

és a hosszabbítás során felmerülő egyéb tényezők, pl a láyszövetek krónikus

feszülésének együttes hatása nem volt vizsgálható.
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3.2.1 A végtaghosszabbítás módszerei

A alkalmazott sebészi technikákat , mivel kiváló anyagok állnak rendelkezésre,

itt csak vázlatosan ismertetjük (Vízkelety és mtsai 2003; Paley és mtsai 1988; Fitch és

mtsai 1996; Ilizarov és mtsai 1990; DeBastiani és mtsai 1987; Wagner és mtsai 1978;

Altorjai és mtsai 1971; Kawaruma és mtsai 1968; Anderson 1963; Anderson 1952):

Az Ilizarov technika: Elsőként Professzor G. A. Ilizarov alkalmazta 1972-ben, a

Szovjetunióban. Az eljárás során a csont körkörös gyűrűk segítségével, keresztezett

Kirschner-drótokkal való metaphysealis nyújtását végezzük el (Bronson és mtsai 2002;

Koczewski és mtsai 2002; Ilizarov 1989; Ilizarov 1990, Catagni és mtsai 1998).

2. ábra. Az Ilizarov módszer sematikus ábrázolása és klinikai képe a beteg
tibiájának metaphyseális hosszabbításakor
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3. ábra. Ilizarov technikával hosszabbított tibia a-p röntgen felvétele
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Wagner módszer: Unilaterálisan felhelyezett disztrakciós készülékkel végzett

diaphyseális nyújtás. Egyszerűsége miatt az egyik legelterjedtebb eljárás. Az eredeti

készülék két méretben alkalmazható a femuron, a tibián, a humeruson és az

alkarcsontokon. Ha ezzel a készülékkel végezzük a hosszabbítást, a csontot a

diaphysis közepe táján fűrészeljük át. A csontba a kisebb készülék esetén 4 mm, a

nagy készüléknél 6 mm átmérőjű Schanz-csavarokat csavarunk be, és ezek

csatlakoznak a Wagner-féle disztrakciós készülékhez. A nyújtás befejezte után a

csontvégeket sínnel egyesíthetjük, és a külső készüléket eltávolíthatjuk (Wagner

1978; Wagner 1979; Vízkelety és mtsai 2003).

4. ábra. A Wagner módszer sematikus ábrázolása: A femur dyaphyseális

hosszabbítása.
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5. ábra. Wagner módszerrel hosszabbított femur

Intramedulláris hosszabbítás (Vízkelety és mtsai 2003; Fitsch és mtsai 1996): A

legújabb módszer a végtaghosszabbító eljárások történetében az intramedulláris

módszer, illetve a külső fixatőr és az intramedulláris szög kombinációjának

alkalmazása. A hosszabbítás a törések kezelésében használatos intramedulláris szöghöz

hasonló, egymáson motor segítségével kontrolláltan elcsúszó, a törvégeket rögzítő

eszköz biztosítja a végtag nyújtását (Watanbe és mtsai 2005). A módszer

hatékonyságának bizonyítására kellő mennyiségű adat áll rendelkezésre, azonban a

szövődményráta pontos ismeretének hiánya miatt a biztonságossága nem összemérhető

a már jól ismert eljárásokéval (National Institute of Health and Clinical Excellence,

UK; www.nice.org.uk).

Annyi mindenesetre bizonyosnak tűnik, hogy bár a külső fixatőr esetén gyakori

szövődmények egy része elkerülhető (pl. infectio a transcutan drótok/csavarok

mentén), számítani kell viszont más szövődmények gyakori előfordulására. Ezek

között a leggyakoribb a fájdalom, mely olyan fokú lehet, hogy a betegek 40%-ában

kórházi újrafelvételt, és általános anesztéziában történő nyújtást tesz szükségessé

(National Institute of Health; www.nice.org.uk).

http://www.nice.org.uk/
http://www.nice.org.uk/
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Néhány elemzés kifejezetten előnyösebbnek ítéli meg a külső fixatőr

alkalmazását az intramedulláris módszerhez képest (Min és mtsai, 2007). Ígéretesnek

tűnő japán kezdeményezés a külső fixatőr és az intramedulláris szög kombinációja, de

érdemi tárgyalásához még kevés adat áll rendelkezésre (Watenbe és mtsai, 2005)

3.2.2 Szövődmények

A komplikációk gyakorisága jelentősen függ a hosszabbítás mértékétől.

Szövődmény annál gyakrabban lép fel, minél nagyobb a hosszabbítás

mértéke(Maxwell és mtsai 1992; Fink és mtsai 2001). A leggyakoribb szövődmény a

csavar, illetve a drót bemeneti nyílásánál fellépő felületi bőrgyulladás, mely általában

lokális kezelésre meggyógyul (Faber és mtsai 1991). Az ilyen típusú szövődmény,

természetesen lényegesen gyakrabban fordul elő a külső fixatőr alkalmazása során,

mint intramedulláris szög használata esetén. A szövődmények részletes kifejtése

hosszú fejezetet igényelne, ezért itt megelégszünk tételes felsorolásukkal:

MMAAJJOORR MMIINNOORR

EEllééggtteelleenn vvééggttaaggii ffuunnkkcciióó

IIzzoommeerrőő ccssöökkkkeennééss

KKrróónniikkuuss ooeeddeemmaa

ÉÉrr--IIddeeggsséérrüüllééss

AA kküüllbbookkaa pprrooxx.. mmiiggrráácciióójjaa

TTeennggeellyyddeeffoorrmmiittááss >> 55 ffookk

FFáájjddaalloomm ((lleehheett mmaajjoorr))MMaarraaddvváánnyy hhoosssszzkküüllöönnbbsséégg

NNeeuurroopprraaxxiiaaCCoonnttrraaccttuurraa

ÁÁttmmeenneettii tteennggeellyyddeeffoorrmmiittáássCCssííppőő vvaaggyy ttéérrdd ssuubblluuxxaattiioo,, lluuxxaattiioo

KKoorraaii eellccssoonnttoossooddáássAArrtthhrriittiiss

AA ccssaavvaarr llaazzuulláássaaÁÁlliizzüülleett,, ccssoonnttoossooddáássii zzaavvaarr

AA ccssaavvaarr bbeemmeenneettee kköörrüüllii bbőőrrggyyuullllaaddáássSSzzeeppttiikkuuss ccssoonntt vvaaggyy aazz iizzüülleett ffoollyyaammaatt
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A nem triviális szövődmények nagyobb részét nem a csont eredetű komplikációk

(fractura, tengelyeltérés), hanem az izmok nem megfelelő alkalmazkodásából

származó fibrózis, kontraktúra, paresis, izületi mozgástér beszűkülése („loss of range

of motion”), a subluxatio, luxatio és az izomgyengeség teszik ki (Maffulli és mtsai

2001; Simpson és mtsai 1991; Simpson és mtsai 1995).

RROOMM

6. ábra. A mozgástartomány alakulása a különböző rátával hosszabbí

A teljes hosszabbítás az első két csoportban a tibia eredeti hosszának

két csoportban 30%-a (Szőke és mtsai 2005)
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4. CÉLKITŰZÉSEK

A végtaghosszabbító eljárások során tapasztalt szövődmények nagyobbik része

nem a csontos elemek, hanem a lágyszövetek, elsősorban az izomszövet nem

megfelelő alkalmazkodásának a következménye (Jones és Moseley 1985; Kyberd és

mtsai 1994; Arriola és mtsai 2001).

Állatkísérletes modellünk segítségével az izomszövet olyan tulajdonságainak

vizsgálatát tűztük ki célul, melyek megmagyarázzák az egyes izmok közötti, illetve az

állatok eltérő korából adódó jelentős alkalmazkodásbeli különbségeket. Ennek

megértése kritikus jelentőségű a végtaghosszabbító eljárások optimális időpontjának

megválasztásában és az egyes izomcsoportokban várható szövődmények

előrejelzésében. Az izomban történő myogén precursor sejt proliferáció pontos

ismerete nélkülözhetetlen alapja lehet olyan jövőbeli eljárásoknak is, mint az autológ,

tenyésztett, izom irényba elkötelezett őssejtek transzplantációja. Ez a módszer a korai

kísérletes eredmények alapján alkalmas lehet a végtaghosszabbítás izom eredetű

szövődményeinek visszaszorítására. Ehhez elengedhetetlen a hosszabbítás során

megfigyelhető myogén sejt-proliferáció pontos ismerete, melynek nem megfelelő

alkalmazkodása a későbbi izom eredetű szövődmények oka lehet.

A fiatal és felnőtt nyulakon elvégzett, különböző rátájú hosszabbítás során célunk

volt vizsgálni az myogén precursor sejtek mitotikus aktivitását, mind az izomhasban,

mind pedig az izom-ín átmenetben. Azt vártuk, hogy eredményeink alapján

egyértelművé válik, hogy a satellita sejtek proliferációja és a myofibrillumok

képződése valóban kizárólag az izom-ín átmenetben történik-e, mint ahogy azt

korábban feltételezték (Campion és mtsai 1984; De Deyne és mtsai 2002, Dix és

Eisenberg 1990); vagy elképzelhető, hogy, amíg a lassú növekedés során az izomsejt-

proliferáció túlnyomó része valóban az izom-ín átmenet közelében zajlik, addig

jelentős mértékű hosszabbítás során az izomhasban lévő myogén sejtek mitotikus

aktivitásának fokozása következik be, mint kompenzációs mechanizmus.
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Célunk volt mitotikusan aktív sejtek izom belüli eloszlásának vizsgálata a

hosszabbítás során. Az izomhasban és az izom-ín átmenetben mérhető mitotikus

aktivitás eloszlásának aránya, és ennek az aránynak a változása a hosszabbítás során,

kiváló indikátora lehet annak a kompenzációnak, mellyel az izom a hosszabbításhoz

alkalmazkodik. Ez az eloszlásváltozás egyben a dekompenzáció, a fibrózis, a

szövetközti vérzés, és következményesen az izom-eredetű szövődmények (pl.

kontraktúrák) korai jelzője lehet. A felnőtt és fiatal állatokon megfigyelt

eloszláskülönbségek összehasonlításával azt reméltük kimutatni, hogy milyen

mechanizmus állhat annak ténynek a hátterében, hogy a fiatal állatok (és emberek)

alkalmazkodóképessége jobb a felnőttekénél.

A másik általunk vizsgált paraméter a hosszabbítás során tapasztalható izomtömeg

változás volt a különböző izomcsoportokban. A tudományos irodalom számos

egymásnak részben ellentmondó, részben pedig egymást támogató cikk jelent meg,

melyek néhány esetben az izomtömeg csökkenését, máskor annak növekedését

mutatták be (De Deyne 2002, Kyberd 1994, Schumacher 1994). A néhány fellelhető

cikk ellenére sem volt tehát egységes képünk a hosszabbítás izomtömeg módosító

hatásáról. A tömegváltozás okainak, fiziopatológiai hátterének feldertésére sem történt

átfogó vizsgálat. A fiatal és felnőtt állatokon, négy különböző izomcsoporton,

különböző ráta mellett hosszabbított izmok vizsgálatának eredményeit használva

reméltünk globális képet alkotni az izmok tömegének változásáról, arról, hogy ennek

milyen szövettani előzményei és klinikai következményei lehetnek.

Az izomban hosszabbítás során tapasztalható hisztopathológiai változások

szemikvantitatív mérésének célja az volt, hogy pontos képet alkossunk a szöveti

változások formáiról és mértékéről a különböző rátájú hosszabbítás alatt, mind fiatal,

mind pedig felnőtt állatokban. Fontos szempont volt annak kimutatása, hogy a

harántcsíkolt izom proximális és distális régiói egyformán reagálnak-e a nyújtásra, és

ha nem, akkor annak a kimutatása is, hogy az izom mely területe a legsérülékenyebb.



Dr. Shisha Tamás - Doktori értekezés

24

4.1 Az izomsejtek proliferációja

4.1.1 A mytotikusan aktív izomsejtek számának változása az izom-ín

átmenetben: Hipotézisünk, hogy a hosszabbítás hatására az izom-ín átmenetben

„nyugvó” myogén precursor sazellita sejtek aktiválódnak. Ennek eredményeként,

feltételeztük, hogy a hosszabbított oldali izmokban több aktív satellita sejtet fogunk

mérni immunhisztokémiai módszerrel, mint a kontroll oldali izmokban. Feltételeztük

továbbá, hogy a fiatal állatok izmaiban a satellita sejtek aktivációja nagyobb mértékű

lesz, mint a felnőtt állatokban.

4.1.2 A mytotikusan aktív izomsejtek számának változása az izomhasban:

Mivel az izom-ín átmenet és az izom többi részei között nincs anatómiai barrier,

feltételeztük, hogy az izomhasban, az izom-ín átmenethez hasonlóan, a „nyugvó”

myogén precursor sejtek aktivációját fogjuk találni. A hosszabbított végtag izmaiban

több aktív satellita sejt kimutatására számítottunk, mint a kontroll oldali izmokban.

Feltételezzük továbbá, hogy a fiatal állatok izmaiban a satellita sejtek aktivációja

nagyobb mértékű lesz, mint a felnőtt állatokban.

4.1.3 Az osztódó izomsejtek eloszlásának változása: Mivel arra számítunk,

hogy mind az izomhasban, mind pedig az izom-ín átmenetben növekedni fog a

mitotikusan aktív myogén sejtek száma, nem volt egyértelmű feltételezésünk a

növekedés arányaira e két régióban, így az eloszlás változására vonatkozóan sem. Ha a

növekedés egyforma mértékű a két területen, akkor elképzelhetőnek tartjuk, hogy az

eloszlásban nem lesz jelentős változás. Mindenféleképpen érdekesnek tartjuk e

paraméter vizsgálatát, melytől azt reméljük, hogy megmutatja, az izom

alkalmazkodásának mely terület az igazi motorja.

A satellita sejtek proliferációjának vizsgálata segíthet megállapítani, hogy az

izom irányba elkötelezett autológ, tenyésztett őssejtek transzplantációjának van-e

létjogosultsága a végtaghosszabbítás izom eredetű szövődményeinek megelőzésében.
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4.2 Az izomtömeg változása

4.2.1 Az izomtömeg változása a különböző izomcsoportokban: Feltételeztük,

hogy a különböző izomcsoportok különbözőféleképpen reagálhatnak a hosszabbításra.

A hosszabb izom-ín komplexek jobban tolerálhatják a hosszabbítást, mint a rövidebb

izom-ín komplexek. Hasonlóan, a fiatalabb állatok izmaiban is jobb alkalmazkodást

vártunk. Mivel az izom jó alkalmazkodása az izomfehérjék gyors és eredményes

szintézisével valósul meg, feltevésünk volt, hogy a fiatalabb és/vagy hosszabb izom-ín

komplexek esetén tömegnövekedést, míg a felnőtt és/vagy rövidebb izom-ín

komplexek esetén – immobilizációból adódó tömegcsökkenést fogunk mérni.

4.2.2 Az izomtömeg növekedés és csökkenés okai: Irodalmi és klinikai adatok

alapján a tömegnövekedés irányába ható tényezők az izomfehérje képződés, az ödéma,

az iterstitialis vérzés és a fibrózis. Az tömegcsökkenés irányába ható tényező az

immobilizációból adódó izomatrófia. Feltevésünkvolt , hogy az izom tömegváltozását

több tényező eredője fogja kialakítani, és hogy a szövődménymentes esetekben a

tömegváltozás eredője a növekedés irányába fog mutatni.

4.2.3 Az izomtömeg változása és az alkalmazkodás összefüggése:

Feltételeztük, hogy ha a szövődménymentes és szövődményes esetek eltérőképpen

viselkednek a tömegvltozás vonatkozásában, tehát ellentétes irányú tömegváltozást

tapasztalunk, akkor a tömegváltozás iránya, megfelelő követés esetén, felhasználható a

szövődmények korai kimutatására.

4.3 Strukturális változások az izomszövetben: Célunk volt megvizsgálni, hogy

milyen strukturális változásokat találunk a különböző kísérletes csoportokban: milyen

elétérések figyelhetők meg az állat kora (fiatal és felnőtt állatok), hosszabbítási ráta

(0.8 mm/nap és 1.6 mm/nap), és a vizsgált izom-régió (proximális illetve distális

harmad) függvényében. Célunk volt a stuktúrális változások eredményeinek

felhasználása a tömegváltozás vizsgálat eredményeinek interpretálása során is. A

tömegváltozás okainak tisztázáa a hisztopatológiai háttér ismerete nélkül nem lett

volna elképzelhető.
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5. MÓDSZEREK

5.1 Sebészeti módszerek:

A Simpson és Szőke által leírt sebészi technikát alkalmaztuk (Simpson és mtsai

1995; Szőke és mtsai 2005). A nyulak bal lábának leborotválása és steril izolálása után

a tibia mediális oldala mentén a bőrmetszést ejtettünk, majd a periosteumot is hosszan

incindáltuk. A külső fixatőrt (ITEC mini distractor MC-SCD-002; ITEC

Magyarország; 7. ábra) négy csavar segítségével rögzítettük a tibián (7.b ábra). Az

osteotomiát a tibiofibuláris junctiotól néhány milliméterrel distalisan hajtottuk végre

(7.c ábra). A hosszabbítást hét nap elteltével kezdtük el a kísérleti csoportokban. A

csontvégeket a hosszabbítási ráta függvényében 0.8 milliméterrel távolítottuk egyszer,

kétszer, illetve háromszor naponta. A hosszabbítás teljes mértéke, kísérleti csoporttól

függően a tibia 20% illetve 30%-kal való nyújtásáig terjedt (7.f ábra). A műtéteket

általános anaesthesiában (iv. 0.4 – 0.5 ml/kg ketamin és iv. 0.2 ml/kg diazepam

premedikáció után a két szer folyamatos adagolása mellet, oxigén maszkon keresztüli

adása és az oxigénszaturáció folyamatos kontrollálása mellett fenntartott narkózisban,

állatorvos anaesthesiológus segítségével) végeztük (Szőke és mtsai 2005; Kyberd és

mtsai1994; Simpson és mtsai 1991). Minden esetben alkalmaztunk egy „sham”

csoportot, melyben a fenti eljárást követtük a készülék beültetéséig. Ezt követően

azonban hosszabbítás nem történt. Így lehetőség volt i) a hosszabbított, ii) a nem

operált kontroll (ellenoldali végtag izmai) és az operált, nem hosszabbított („sham”)

csoportok összehasonlítására (Shisha és mtsai 2006).
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7.a ábra. A fixatőr beszerelése

7.b ábra. A fixatőr a nyúl tibiájában rögzítve
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7.c, d, e, f ábra. A külső fixatőr képe antero-posterior röntgenfelvételen a hosszabbítás

különböző fázisaiban.
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5.2 Immunhisztokémia:

Az immunihisztokámiai módszer részletes leírása megtalálható a laboratóriumi

kézikönyvekben, valamint az alkalmazott vegyületek gyártóinak kézikönyveiben. Ezek

terjedelmére való tekintettel és mivel könnyen bárki számára hozzéférhetők (pl.

http://molecool.wustl.edu/orientzlab/Protocols/Bromodeoxyuridine_Imuunohistochemistry.pdf),

itt a módszer főbb lépéseinek ismertetésére szorítkozunk.

Az osztódó sejtek megjelölésére egy timidin analógot, bromodeoxyuridint (BrdU;

Sigma Chemical, Poole, Egyesült Királyság) használtunk (Magaud és mtsai 1989),

melyet intravénásan 40 mg/kg dózisban adtunk az állatoknak egy órával barbiturát

túlaltatással történő leölésük előtt (Goz és mtsai 1978; Shisha és mtsai 2006). A BrdU

a timidinnel való kompetíciót követően stabilan beépül az osztódó sejtek DNS-ébe

(Apte és mtsai 1990; Schumacher és mtsai 1994). A BrdU egy rá specifikus jelölt

antitest, segítségével tesszük láthatóvá, a következő lépésekben. Az izom-ín

komplexeket kipreparálás után testhőmérsékletű fiziológiás sóoldatba helyeztük. Az

izom-ín komplexek hossz- és tömegmérése után a szöveteket a gyártó által leírt

eljárásoknak megfelelően kezeltük:

Tíz százalékos foszfát pufferben 48 óráig tartó fixálás után a mintákat

paraffinba ágyaztuk és 5 μm vastag metszeteket készítettünk. A BrdU kimutatására a

BrdU-ra nagy specificitást mutató monoclonális antitestet (Bu30a; Sigma Chemical,

Poole, Egyesült Királyság) használtunk. A megfelelő peroxidáz reakcó hatására a

jelzett magok barnásan festődnek a szövettani metszeteken. Gyenge Mayer féle

haematoxylin festés teszi lehetővé a metszeteken való általános tájékozódást, valamint

láthatóvá tehetők a negatív sejtmagok is. A festésnél fontos arra tekintettel lenni,

semmiképpen ne fedjük el a pozitívan festődő magokat túl erős festés alkalmazásával

(Schumacher és mtsai 1994; Shisha és mtsai 2006).
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8. ábra. BrdU-val jelölt pozitívan festődő satellita sejt közel az izom-ín átmenethez

(400-szoros nagyítás)

9. ábra. Pozitívan festődő, barna színű magok az izomhasban (400x-os nagyítás)
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Minden állat májából és vékonybeléből is metszetet készítettünk az előbbi

metódussal. A májszövetből készült metszetek, mint negatív kontroll, a vékonybélből

készült metszetek, mint pozitív kontroll szerepeltek. A pozitív és negatív kontroll

segítségével látható, hogy az osztdó sejtek valóban jelöltek-e és hogy a nem osztódó

sejtek valóban nem jelöltek a metszeteinkben. Így a vizsgálat érzékenysége és

specificitása biztosítható.

Az immunhisztokémiai eljárásoknak általában két alaptípusa ismert: a direkt és

az indirekt immunhisztokémia.

A direkt módszer esetén jelölt, specifikus, monoclonális antitesteket alkalmazunk

egy szövet bizonyos antigenitással bíró elemeinek megfestésére. A módszer előnye az

egyszerűségében és gyorsaságában rejlik, jelentős hátránya azonban, hogy az egy

jelzett antitest – egy antigén kapcsolódás miatt nincs lehetőség jel-amplifikációra. Így a

reakció olyan gyenge lehet, hogy a metszeteken nem mindig tehető láthatóvá. Ez az

értékelést természetesen nehézkessé teszi és e körülmény miatt a módszert lényegében

nem használják paraffinba ágyazott szövettani metszeteken.

Az indirekt eljárás: Az immunhisztokémia jól bevált és elterjedt módszere. Az

első lépésben használt monoclonális, specifikus antitestek jelöletlenek. A második

lépésben az antigénhez stabilan kötődött antitestek elleni specifikus, jelzett antitesteket

alkalmazunk. Ennek értelmében, lényegében azokat az antitesteket festjük meg direkt

immunhisztokémiai módszerrel, melyek már lekötődtek a szövetspecifikus

antigénjükhöz. Mivel egy antitesthez több rá specifikus jelzett immunglobulin tud

kötődni, lehetőség van a szignál amplifikációjára. Így a jel sokkal könnyebben

láthatóvá tehető és így a vizgsálat érzékenység is nagyobb. Ennek köszönhetően vált az

indirekt módszer álatában elteredetebbé és népszerűbbé a direkt módszernél.
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10. ábra. Direkt immunhisztokémia sematikus rajza

11. ábra. Indirekt immunhisztokémia sematikus rajza
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5.3 A pozitív festődési arány (PSI) meghatározása

A pozitív festődési arány (Positive Staining Index, PSI) meghatározása az

immunhisztokémiai módszer segítségével történik (Shisha és mtsai 2006). Az

immunhisztokémiával (BrdU-val jelölt) pozitívan festődő magokat fénymikroszkóp alatt,

hússzoros nagyítás mellett vizsgáltuk. A magokat 20 látótérben számoltuk meg, hogy

meghatározhassuk az átlagos pozitív festődési arányt (vagy PSI-t), melynek értéke a

pozitívan festődő myogén sejtek száma, osztva az összes myogén sejtek számával x100

(Schumacher és mtsai 2004). A PSI tehát azt mutatja meg, hogy mekkora a mitotikusan

aktív sejtek aránya, százalékban kifejezve.

Az izom-ín átmenet vizsgálata során a látóteret az izom-ín átmenet mentén egy 50

μm széles sávon mozgattuk és ebben a sávban mértük a PSI-t.

12. ábra. Satellita sejt az izom-ín átmenet közelében (polarizált fénymikroszkóp; 400-
szoros nagyítás; Shisha és mtsai 2006)

Az adatok elemzésekor kiszámoltuk a PSI abszolút és relatív változását. Ha a

PSI x értékről y értékre változott, akkor definíció szerint értlelmezve az abszolút

változást y-x; a relatív változást y/x formulával számoltuk ki.
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5.4 Az izomtömeg mérése:

Az izom-ín komplexek tömegét a kötőszövettől és zsírtól való gondos megtisztítás

után, közvetlenül az állatból való kipreparálást követően mértük meg (megóvandó az

izmokat a mérést jelentősen befolyásoló kiszáradástól). Néhány esetben, az izom súlyos

károsodása (ruptúra, fibrózis, degeneráció) következtében a mérés elvégzése nem volt

lehetséges. Ezekben az esetekben az eredményeket tartalmazó táblázatokban és ábrákon a

pontos tömeg helyére, a degenerációra illetve részleges vagy teljes ruptúrára utaló „deg.”

és „rupt.” rövidítés került.

5.5 Az izomhossz mérése:

Az állatok barbiturát túlaltatással történő leölését követően az izom-ín komplexeket

kipreparáltuk. A preparátumot ezután fiziológiás sóoldatba áztattuk a szövetek

kiszáradásának elkerülése érdekében (Shisha és mtsai, 2006).

A musculus flexor digitorum longus hosszát a proximális periosteális eredésű

intramusculáris inas lemez proximális végétől a distális izom-ín átmenetig mértük.

A musculus tibialis anterior, a musculus plantaris longus és a musculus peroneus

quartus esetében a csontos eredés és a distális izom-ín átmenet távolságát mértük meg

(Shisha és mtsai, 2006).

13. ábra. Kipreparált peroneus quartus izom-ín komplexek

a kontroll és hosszabbított oldalról
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14.a és 14.b ábra. Kipreparált izom-ín komplexek a kontroll és hosszabbított oldalról. Az

izom-ín komplexek mellett látható a hosszméréshez használt eszköz.
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5.6 Hiszopathológiai módszerek

Valamennyi állat hosszabbított és kontroll oldali flexor digitorum longus és

peroneus quartus izomkomplexe kipreparálás után 10%-os formalinos fixálásra került

48 órára. Ezt követően harántmetszeteket két régióból készítettünk. A „proximális”

metszetek készítésekor az izom középső és proximális harmadának határáról, míg a

„distális” metszetek készítésekor az izom középső és distális harmadának határáról

nyertünk mintát. Rutin paraffinos beágyazást követően a blokkokból 5 μm vastag

metszeteket készítettünk. Háromféle festési eljárást alkalmaztunk: i) haematoxilin-

eozin (H-E), ii)Weigert van Gieson trichrome és iii) Masson trichrom.

A hisztopathológiai változásokat szemikvantitatív módszerrel, Lee pontozási

rendszere alapján mértük (Lee és mtsai 1993). Ennek értelmében egy 0-tól 3-ig terjedő

skálán értékeltük a metszeteket, ahol a 0 mindig a normális szöveti képnek felel meg.

Lee rendszere annyiban került módosításra, hogy az általa javasolt 5 paraméter helyett

a jelen vizsgálatban 9 paraméter vizsgálatát végeztük el, a Lee által javasolt öt

paramétert további néggyel bővítve. Ezek tételesen: 1. izomrost vastagság, 2.

izomsejtek internalizációja, 3. izomrost degeneráció, 4. izomrost regeneráció, 5.

endomyseális és perimiseális fibrózis, 6. izomsejt internalizáció az izom-ín

átmenetben, 7. sejtszám az izom-ín átmenetben, 8. véredények száma az izom-ín

átmenetben és 9. heamatómák az izom-ín átmenetben. Minden metszeten legalább 20

látóteret vizsgálatunk a változás átlagos mértékének megítélése érdekében.
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Pontozási rendszer:

Izomrost atrófia: 0 = normál; 1 = a kontralaterális kontroll oldalhoz képest 30%-nál

jelentősebben atrofizált rostok aránya kevesebb, mint 20%; 2 = a kontralaterális

kontroll oldalhoz képest 30%-nál jelentősebben atrofizált rostok aránya 20%-40%; 3 =

a kontralaterális kontroll oldalhoz képest 30%-nál jelentősebben atrofizált rostok

aránya több mint 40%.

15. ábra. Az izomrostok keresztmetszeti méretének csökkenése, atrófia. (H-E, 400x)

A fenti ábrán is megfigyelhető az izomrsotok közötti rések kiszélesedése. A

rostok vékonyak, töredezettek. A kontralaterális oldalhoz képest jelentősen atrofizált

rostok aránya meghaladta a 40%-ot (atrófia score =3).
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Sejtmagok internalizációja: 0 = fiziológiás szöveti viszonyok; 1 = 10 látótérben 2-5

izomrost centralizált maggal; 2 = rostok centralizált maggal 10 látótérből legalább

hatban, és egy látótérben legfeljebb 5 ilyen rost; 3 = több mint 5 izomrost centralizált

maggal egy látótérben.

16. ábra. Sejtmagok internalizációja (H-E, 400x)

A fenti ábra szinte valamennyi izomrostján megfigyelhető a magok centrális

elhelyezkedése, internalizációja, mely súlyos szöveti elválozásra utal (score=3).

Ezen az ábrán is megfigyelhető a rostok atrófiája, mely a 15. ábrán látott képnél

kevésbé kifejezett.
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Izomrost degeneráció: 0 = fiziológiás szöveti viszonyok; 1 = 10 látótérben legfeljebb

1-2 degenerálódó izomrost; 2 = 10 látótérben legfeljebb 3-10 degenerálódó izomrost;

3= 10 látótérben több mint 10 degenerálódó izomrost.

17. ábra. Egy izomrost degenerációja (H-E, 400x)

Izomrost regeneráció: 0 = fiziológiás szöveti viszonyok; 1 = 10 látótérben legfeljebb 1-

2 regenerálódó izomrost; 2 = 10 látótérben legfeljebb 3-10 regenerálódó izomrost;

3=10 látótérben több mint 10 regenerálódó izomrost.
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Endomyseális és perimyseális fibrózis: 0 = fiziológiás szöveti viszonyok; 1 = enyhe

focális fibrózis; 2 = közepes mértékű focális vagy multifocális fibrózis (fibrózis

„score” 1 és 3 közötti); 3 = súlyos multifocális peri- és endomyseális fibrózis.

18. ábra. Endo- és perimyseális fibrózis (H-E festés, 400x-os nagyítás)

A fenti ábrán jól megfigyelhető a fibroblastok és az általuk termelt kollagén

elhelyezkedése a izomrostok között, mely „grade 2” endo-és perimyseális fibrózisnak

felel meg.

A fibrózis mellett megfigyelhető a rostok helyenként kifejezett atrófiája is.
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Izomsejt magok internalizációja az izom-ín átmenetben: 0 = fiziológiás szöveti

viszonyok (egy látótérben 6 izomrost látható internalizált maggal); 1= egy látótérben

6-10 izomrost látható internalizált maggal; 2 = egy látótérben 11-20 izomrost látható

internalizált maggal; 3 = egy látótérben több mint 20 izomrost látható internalizált

maggal.

19. ábra. Sejtmagok internalizációja az izom-ín átmenet közelében

Sejtek száma az izom-ín átmenetben: 0 = fiziológiás szöveti viszonyok (kevesebb, mint

10 sejt egy látótérben; a normál tartomány meghatározása a kontroll oldal eredményei

alapján történt); 1 = átlagosan 10-20 sejt egy látótérben; 2 = átlagosan 21-50 sejt egy

látótérben; 3 = átlagosan több mint 50 sejt egy látótérben.
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Véredények száma az izom-ín átmenetben: 0 = fiziológiás szöveti viszonyok (10

látótérben 0-5 ér látható az izom-ín átmenetben; a normál tartomány meghatározása a

kontroll oldal eredményei alapján történt); 1 = 10 látótérben 5-10 ér látható az izom-ín

átmenetben; 2 = 10 látótérben 11-15 ér látható az izom-ín átmenetben; 3 = 10

látótérben több mint 15 ér látható az izom-ín átmenetben.

20. ábra. Kapilláris az izom-ín átmenet közelében (H-E festés, 400x-os nagyítás)

A fenti metszeten egy nagyobb és egy kisebb kapilláris látszik, az izom-ín átmenet

közelében. Az érújdonképződés a fenti szövetben súlyos fokú volt, de más eltéréseket

is felfedezhetünk, például a sejtmagok internalizációját számos izomrostban, illetve

bizonyos fokú izomrost atrófiát.
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Haematómák az izom-ín átmenetben: 0 = fiziológiás szöveti viszonyok (nincs

haematóma); 1 = kevés, kis kiterjedésű haematóma; 2 = több közepes méretű vagy sok

kis kiterjedésű haematóma; 3 = több nagy kiterjedésű haematóma, mely az izomrostok

közé terjedhet.

21. ábra. Erythrocyták az izomrostok között (H-E, 400x)

Az izom-ín átmenet közelében készült fent látható metszeten az atrofizált rostok között

közepes méretű haemtóma látszik.
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5.7 Statisztikai módszerek

A minták eloszlása feltehetően minden vizsgált paraméter (hossz, tömeg, PSI)

vonakozásában Gauss eloszlás. Azonban a normalitás bizonyításhoz (a Shapiro-Wilk

teszt segítségével) lényegesen nagyobb számú mintára lett volna szükség. Mivel

azonban a vizsgálatunk célja nem a minta gaussi eloszlásának bizonyítása volt, és a

nem-paraméteres statisztika is szignifikáns különbséget mutatott, a normalitás

bizonyításától több esetben eltekintettünk.

A hosszabbított és kontroll oldali izmok hosszának összehasonlításakor,

(mivel feltételezhető, hogy egy állat két hátsó végtagjának azonos izomcsoportjai

hosszában nincs jelentős eltérés) a statisztikát egymástól függő mintákra végeztük el.

Még ha nem is tételeztük fel a minták normális eloszlását, szignifikáns különbséget

kaptunk, minden csoportban. Ezért az eloszlás vizsgálatát nem végeztük el, hanem

helyette az általánosan alkalmazható nem-paraméteres eljárást, a Wilcoxon analízist

végeztük el (Wilcoxon for paired samples).

A positive staining index (PSI) kontroll és hosszabbított oldali eredményeinek

összehasonlításakor szintén párosított próbát alkalmaztunk. Mivel azonban a Shapiro-

Wilk teszt nem szignifikáns eredményt adott, az adatok eloszlását nem tekinthettük

normálisnak. Ezért nem-paraméteres eljárást, a Wilcoxon páros mintákra alkalmazott

(paired samples) analízisét használtuk. Valószínű, hogy nagyobb minta esetén a

Shapiro-Wilk teszt szignifikáns eredményt adott volna, ez a sejtés azonban nem

elégséges feltétele a paraméteres staisztikai módszer alkalmazásának.

A csoportok közötti különbségek szignifikanciájának megállapítására a Mann-

Whitney féle U-tesztet (független minták), míg az experimentális és a kontroll oldal

összehasonlításakor Wilcoxon párosított tesztjét alkalmaztuk. Mindkét teszt nem-

parametrikus, tehát nem feltételezik az adatok eloszlásának normalitását (gaussi voltát;

Székely, 2006).
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Az izomtömeg változásának összehasonlításakor alkalmazott statisztikai

módszerek: A csoportok közötti szignifikáns különbségek kimutatására a Mann-

Whitney féle U-tesztet (független minták), míg az experimentális és a kontroll oldal

összehasonlításakor Wilcoxon párosított tesztjét alkalmaztuk. Mindkét teszt nem-

parametrikus, tehát nem feltételezik az adatok eloszlásának normalitását (gaussi

voltát).

A hisztopathológiai eredmények értékelésére Kruskal-Vallis tesztet, illetve

Wilcoxon féle rank sum tesztet alkalmaztuk; utóbbit a párosított minták (hosszabbított

és kontroll), előbbit a párosítatlan minták összehasonlításakor.

5.7.1 A Mann-Whitney féle U-teszt:

A teszt neve Mann-Whitney féle U-teszt vagy Wilcoxon féle rank-sum teszt.

Olyankor használjuk ezt az eljárást, ha a kétmintás T-teszt elvégzésének valamely

feltétele (például a normalitás vagy a varianciák homogenitása) nem adott.

Leegyszerűsítve, az eljárás lényege, hogy a két minta elemeit összevonjuk, növekvő

sorrendbe állítjuk, és minden értékhez hozzárendeljük a megfelelő rangszámot (mely

megmutatja, hogy az illető elem hányadik ebben a sorban). Ezután kiszámoljuk a két

mintához tartozó rangszámok összegét (R1, R2). Egy U statisztika elvégzése után

U = N1 x N2 + [N1 x (N1 + 1) / 2 – R1]

dönthetünk H0 hipotézisiünk helyessége felől, mely szerint:

H0 : R1= R2

A vizsgálatunk során, a többi teszt elvégzéséhez hasonlóan, a Mann-Whitney

féle U tesztet a Statistica 6.0 software segítségével végeztük el.



Dr. Shisha Tamás - Doktori értekezés

46

5.7.2 Wilcoxon féle „rank sum” vagy „matched pairs” teszt:

A párosított minták vizsgálatának legegyszerűbb, és viszonylag hatékony

módja az előjelteszt, ahol a két minta összetartozó elemeinek különbségét vesszük,

majd ezeknek a különbségeknek az előjeleit elemezzük.

Másik nem-paraméteres eljárás a párosított minták vizsgálatára a Wilcoxon féle

párosított teszt (vagy Wilcoxon matched pairs teszt, Wilcoxon signed ranks teszt). Ez

az előjeltesztnél erőteljesebb eljárás, mely csaknem olyan hatékony, mint az egymintás

T próba. A fenti megfontolásból párosított minták esetén mindig ez utóbbi eljárást

alkalmaztuk.

Az adatok rangjából (mely megmutatja, hogy az adatok nagyság szerinti sorba

rendezése után az illető elem hányadik lenne a sorban) az eljárás T statisztikát számol,

és ez szolgál az adatok összehasonlításának alapjául.

A vizsgálatunk során, a többi teszt elvégzéséhez hasonlóan, a Wilcoxon féle

matched pairs tesztet is a Statistica 6.0 software segítségével végeztük el.

5.7.3 Student féle T próba

Az eljárásnak két alaptípusa létezik, az egymintás és a kétmintás T próba. A

kétmintás T próba két független minta összehasonlítására használható. Az egy

egymintás T próba használható egyrészt egyetlen minta várható értékének igazolására,

másrészt pedig két összetartozó (nem független) minta összehasonlítására.

Vizsgálatunkban a fenti verziók közül az egymintás összetartozó minták kerültek

összehasonlítására. Az eljárást itt nem ismertetjük, mivel széles körben elterjedt és

használt a tudományos gyakorlatban.
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Ennél lényegesebb azt kiemelni, hogy a Student féle T próbák

használhatóságának feltétele, a vizsgálni kívánt minták eloszlásának normalitása

(paraméteres eljárás). Ennek értelmében, ha a változó nem bizonyítottan normális

eloszlású, akkor a mintát normalitás-vizsgálatnak kell alávetni, hogy eldönthessük,

alkalmazható-e egyáltalán a T próba.

Jelen vizsgálatban erre a célra a szintén általánosan elfogadott és széles körben

használt Shapiro-Wilk’s tesztet használtuk, mely a Statistica 6.0 software-nek is egyik

modulja.
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6. EREDMÉNYEK

6.1 Az izomsejtek proliferációja

6.1.1 Izomsejt-proliferáció a különböző csoportokban

Az egyes kísérleti csoportokban, illetve minden egyes kísérleti állatban az

immunhisztokémiai eljárással pozitívan festődő magok aránya ( a Positive Staining

Index, PSI) tételesen, minden egyes izomban mért eredmények feltünetésével a

következő táblázatokban található meg:

- PSI érték a fiatal, 0.8 mm/nap rátával hosszabbított, összesen 20%-kal

hosszabbított nyulak (Y-0.8-20) csoportjában: 5. táblázat.

- PSI érték a fiatal, 0.8 mm/nap rátával hosszabbított, összesen 30%-kal

hosszabbított nyulak (Y-0.8-30) csoportjában: 6. táblázat.

- PSI érték a fiatal, 1.6 mm/nap rátával hosszabbított, összesen 20%-kal

hosszabbított nyulak (Y-1.6-20) csoportjában: 7. táblázat.

- PSI érték a fiatal, 3.2 mm/nap rátával hosszabbított, összesen 40%-kal

hosszabbított nyulak (Y-3.2-40) csoportjában: 8. táblázat.

- PSI érték a felnőtt, 0.8 mm/nap rátával hosszabbított, összesen 20%-kal

hosszabbított nyulak (A-0.8-20) csoportjában: 9. táblázat.

- PSI érték a felnőtt, 0.8 mm/nap rátával hosszabbított, összesen 30%-kal

hosszabbított nyulak (A-0.8-30) csoportjában: 10. táblázat.

- PSI érték a felnőtt, 1.6 mm/nap rátával hosszabbított, összesen 20%-kal

hosszabbított nyulak (A-1.6-20) csoportjában: 11. táblázat.

- PSI érték a felnőtt, 3.2 mm/nap rátával hosszabbított, összesen 40%-kal

hosszabbított nyulak (A-3.2-40) csoportjában: 12. táblázat.

A könnyebb interpretálás érdekében, az eredményeket a következőkben a különböző

hosszabbítási ráták szerint csoportosítva mutatjuk be.
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Izomsejt-proliferáció 0.8 mm/nap hosszabbítási ráta mellett:

0.8 mm/nap
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22. ábra. Az átlagos pozitív festődési arány a hosszabbított (0.8 mm/nap) és

kontroll oldal izmaiban ( I = Konf. Int.; p<0.05).

1. A fiatal állatok izmaiban szignifikánsan magasabb a mitotikusan aktív myogén

precursor satellita sejtek száma, tehát magasabb a PSI, mint a felnőtt állatok

izmaiban.

2. Az izom-ín átmenetben magasabb a mitotikusan aktív myogén sejtek száma,

mint az izomhasban.

3. A hosszabbított izmokban nagyobb a mitotikusan aktív myogén sejtek száma,

mint a kontroll izomban.
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Izomsejtproliferáció:1.6 mm/nap hosszabbítási ráta mellett:

1.6 mm/nap
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23. ábra. Az átlagos pozitív festődési arány a hosszabbított (1.6 mm/nap) és

kontroll oldal izmaiban ( I = Konf. Int.; p<0.05).

1. A fiatal állatok izmaiban jóval magasabb a mitotikusan aktív myogén sejtek

száma, mint a felnőtt állatok izmaiban.

2. Az izom-ín átmenetben magasabb a mitotikusan aktív myogén sejtek száma,

mint az izomhasban.

3. A hosszabbított izmokban nagyobb a mitotikusan aktív myogén sejtek száma,

mint a kontroll izomban.

4. A nagyobb rátájú hosszabbítás a myogén sejtek nagyobb arányú mitotikus

aktivitás fokozódásával jár együtt.
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6.1.2 Izomsejt-proliferáció az izom-ín átmenetben és az izomhasban

PSI izom-ín átmenet és PSI izomhas aránya
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24. ábra. Az izom-ín átmenetben és az izomhasban mért PSI értékek aránya
PSI(izom-ín átmenet) / PSI(izomhas)

( I = Konf. Int.; p<0.05; kivéve ’ns’ = nem szignifikáns, ahol p>0.05).

A mitotikusan aktív satellita sejtek megoszlásának változása jól követhető, ha azt

ábrázoljuk, milyen az izom-ín átmenetben a PSI a hasizomban mért PSI-hez képest.

A fenti ábra megmutatja, hogy hányszor annyi mitotikusan aktív myogén sejt

található az izom-ín átmenetben, mint az izomhasban (így például a fiatal kontroll

esetén a 3 körüli érték azt jelenti, hogy az izom-ín átmenetben mért sejtek száma

hozzávetőleg háromszorosa az izomhasban mértnek).

1. A kontroll oldalon, a fiatal állatok esetén ez az arány háromszoros (háromszor

annyi a mitotikusan aktív sejt az izom-ín átmenetben, mint az izomhasban), míg

a felnőtt állatok esetében közel hatszoros.

2. Ez az arány a fiatal állatok között, még jelentős hosszabbításkor is lényegében

változatlan (három körüli érték), míg a felnőtt állatok esetében jelentős

megoszlásváltozást tapasztalunk: az eredmény az eredeti érték harmadára esik.

A felnőtt állatokban tehát a mitotikus aktiváció hangsúlyeltolódása tapasztalható, amíg

a fiatal állatoknál ezt nem látjuk

ns ns

ns
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6.2 Az izomtömeg változása

Az egyes kísérleti csoportokban, a vizsgált izom-ín komplexek tömege tételesen

a 2. és 3. táblázatban (12. fejezet) kerül felsorolásra.

A 2. táblázat (12. fejezet) mutatja az izom-ín komplexumok tömegét a fiatal kísérleti

csoportokban. (A kísérleti csoportok nevének rövidítésit az 1-es táblázatban). A

standard deviáció zárójelben. A szignifikáns p értékek vastag betűkkel vannak

jelezve. TA – tibialis anterior; FDL – flexor digitorum longus; PL – peroneus

longus; PQ – peroneus quartus.

A 3. táblázat (12. fejezet) mutatja az izom-ín komplexumok tömege a felnőtt kísérleti

csoportokban. (A kísérleti csoportok nevének rövidítésit az 1-es táblázatban). A

standard deviáció zárójelben. A szignifikáns p értékek vastag betűkkel vannak jelezve.

TA – tibialis anterior; FDL – flexor digitorum longus; PL – peroneus longus; PQ –

peroneus quartus.

Az adatok alapján elkészítettük az egyes izomok százalékosan kifejezett, relatív

tömegváltozását. A relatív tömegváltozás mértéke a hosszabbítás utáni és előtti tömeg

különbségének aránya az eredeti tömeghez képest, azaz (m1-m0)/m0 x 100. Ez

szemléletesen mutatja a tömegváltozás mértékét és irányát is (pl. –7 érték az izom

tömegének 7%-os csökkenését fejezi ki), ezért az eredmények következőkben ebben a

formában kerülnek bemutatásra.
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6.2.1 A musculus flexor digitorum longus
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25. ábra. A flexor digitorum longu

( I = Konf. Int.; p<0.05; k

A posterolaterális kompa

longus (FDL) tömegének változá

hogy a kisebb mértékű, jobban tol

tömegcsökkenéssel reagált. Az e

azonban tömegnövekedést tapasz

között.

A fiatal és felnőtt állatok k

csoportban, kivéve a 0.8 mm/nap

különbség nem érte el a statisztika
53

s izom-ín komplexének tömegváltozása

ivéve ns = nem szignifikáns, ahol p>0.05)

rtment hosszú izma, a musculus flexor digitorum

sa különböző mértékű hosszabbítás során. Látható,

erálható hosszabbítás esetén az izomcsoport jelentős

xtrém mértékű 3.2 mm/napos hosszabbítás mellett

taltunk mind a felnőtt, mind pedig a fiatal állatok
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ráta mellett 30%-ig hosszabbított csoportot, ahol a
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6.2.2 A musculus peroneus longus

PL
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26. ábra. A peroneus longus izom-ín komplexének tömegváltozása

( I = Konf. Int.; p<0.05 )

A posterolaterális kompartment másik hosszú izma, a musculus peroneus

longus (MPL). Az ábrát elemezve a felxor digitorum longushoz hasonló tendenciát

fedezhetünk fel. Fontos különbség, hogy itt még extrém hosszabbítás esetében sem

tapasztaltunk tömegnövekedést. Az azonban egyértelmű, hogy a hosszabbítás mértékét

növelve a tömegcsökkenés mértéke egyre kisebb, mind a felnőtt, mind pedig a fiatal

állatok között.

A kisebb mértékű, jobban tolerálható hosszabbítás esetén az izomcsoport

jelentős tömegcsökkenéssel reagált.

A fiatal és felnőtt állatok között szignifikáns különbség figyelhető meg minden

csoportban,
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6.2.3 A musculus tibialis anterior

TA

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

T
ö

m
e
g

v
á
lt

o
z
á
s

(%
)

X
Ruptúra

X
Ruptúra

X
Ruptúra

X
Ruptúra

X
Ruptúra

0.8 mm/nap 20%-ig 0.8 mm/nap 30%-ig 1.6 mm/nap 20%-ig 3.2 mm/n 40%-ig

fiatal

felnőtt

27. ábra. A tibialis anterior izom-ín komplexének tömegváltozása

( I = Konf. Int.; p<0.05 )

Az elülső kompartment rövid izom-ín komplexe, a musculus tibialis anterior (TA)

számára a nyújtás relatíve lényegesen nagyobb megterhelést jelentett, mint a két

hosszú izom részére. Ez a fokozott terhelés a súlyos degeneráció és részleges vagy

teljes ruptúra gyakoribb előfordulásában fejeződött ki. A felnőtt állatok már a 30%-os

hosszabbítást sem viselték el napi 0.8 mm ráta mellet. A 20%-os teljes hosszabbítást,

1.6 mm/nap ráta mellett már sem a fiatal, sem a felnőtt nyulak izmai nem voltak

képesek tolerálni.

Szignifikáns különbséget regisztráltunk a 20% illetve 30%-os hosszabbításon

átesett fiatal állatok között.

Szintén szignifikáns a különbség a fiatal és felnőtt állatok között a 0.8 mm/nap

rátával 20%-ig hosszabbított csoportban.
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6.2.4 Az izomtömeg változása: a musculus peroneus quartus

PQ
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28. ábra. A peroneus quartus longus izom-ín komplexének tömegváltozása

( I = Konf. Int.; p<0.05; kivéve ns = nem szignifikáns, ahol p> 0.05)

Az utolsó vizsgált izomcsoport, a musculus peroneus quartus (PQ), szintén az elülső

kompartment rövid izma. Az izom eredeti hossza a hátsó kompartment hosszú

izmmainál lényegesen kisebb, azonban az elülső kompartment másik rövid izma, a

tibiális anterior (TA) hosszánál nagyobb. Ennek megfelelően jobban tolerálta a

distrakciót mint a TA, de rosszabbul, mint a PL vagy a FDL. A kis és közepes mértékű

hosszabbítást is képes volt tolerálni, szemben a peroneus quartusszal, azonban az

extrém mértékű hosszabbítás esetében részleges ruptúrát észleltünk a felnőtt és fiatal

állatok izmaiban egyaránt, ami nem volt jellemző a hosszú izmok (FDL és PL)

esetében.

Szignifikáns volt a különbség a fiatal és a felnőtt állatok között, kivéve a a 0.8

mm/nap ráta mellett összesen 20%-kal hosszabbított csoportot.

ns

ns
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A tömegváltozás eredmények összegezve:

A kontroll csoport bal hátsó végtagjának (operált, de nem hosszabbított)

izmaiban szignifikáns tömegcsökkenést mértünk a jobb hátsó kontroll (nem operált)

végtaghoz képest (p<0.05).

Az FDL és a PL (hátsó kompartment hosszú izmai) esetében egyetlen csoport

kivételével (a 3.2 mm/nap ráta, felnőtt állatok) minden csoportban szignifikáns

tömegcsökkenést mértünk (p<0.05).

A TA és a PQ (elülső kompartement rövid izmai) esetében szignifikáns

tömegnövekedést mértünk minden preparátumon, amelyen a tömegmérés elvégzése

egyáltalán lehetséges volt (p<0.05). Nagyobb növekedési ráta mellett erre azért nem

mindig volt lehetőség, mert az izmok súlyos degenerációja / részleges ruptúrája, illetve

a jelentős interstitiális vérzés nem tette lehetővé a pontos tömeg-meghatározást.

A fiatal és felnőtt állatok között szignifikáns különbséget mértünk majdnem

minden csoportban. Ahol a különbség nem érte el a statisztikai szignifikanciát, a

tendencia ott is megmutatkozott.

Minden izomkomplexen érvényesülő a hosszabbítási ráta növelésével a

tömegcsökkenés felől a tömegnövekedés irányába mutató tendencia. A ráta további

növelése az izom részleges vagy teljes ruptúrájához vezet.
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6.3 Hisztopathológiai változások

6.3.1 Strukturális változások a különböző csoportokban

A hisztopathológiai változások eredményeit tételesen a 13. táblázatban (12.

fejezet) ábrázoltuk. Ezen leolvasható valamennyi csoport minden vizsgált

paraméteréhez megállapított átlagos Lee score.
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29. ábra. Hisztopathológiai változások a különböző csoportokban

A felnőtt, 1.6 mm/nap ráta mellett hosszabbított (G2) csoportban szignifikánsan

magasabb volt az izomrostok atrófiája, mint , mint a 0.8 mm/nap mellett hosszabbított

(G1) csoportban (p<0.005). [A felxor digitorum és a peroneus quartus proximális és

distális eredményeit összesítettük]. A fiatal állatok esetében, bár az 1.6 mm/nap rátával

hosszabbított (G4) csoportban magasabb volt az atrófia előfordulása, mint a 0.8

mm/nap mellett hosszabbított (G3) csoportban, azonban ez a különbség nem volt

szignifikáns.

G1 – felnőtt 0.8 mm/nap
G2 – felnőtt 1.6 mm/nap
G3 – fiatal 0.8 mm/nap
G4 – fiatal 1.6 mm/nap
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Hasonló tendencia volt megfigyelhető a sejtmagok internalizációja vonatkozásában. A

felnőtt állatokban az 1.6 mm/nap rátájú (G2) csoportban szignifikánsan magasabb az

aránya az ilyen rostoknak, mint a 0.8 mm/nap mellett hosszabbított (G1) csoportban

(p<0.05), míg a fiatal állatok esetében, bár az 1.6 mm/nap rátával hosszabbított (G4)

csoportban magasabb volt ugyan az ilyen rostok előfordulása mint a 0.8 mm/nap

mellett hosszabbított (G3) csoportban, azonban ez a különbség nem volt szignifikáns.

Az izomrostok degenerációja a felnőtt állatokban szignifikánsan gyakrabban fordult

elő, mint a fiatal állatokban, akár 0.8 mm/nap (G1 vs. G3; p<0.05), akár 1.6 mm/nap

ráta mellett (G2 vs. G4; p<0.05).

Az izomszövetben mért regeneráció mértéke a Lee score alapján szignifikánsan

magasabb volt a fiatal, mint a felnőtt nyulakban. A szignifikáns különbség mind 0.8

mm/nap, mind pedig 1.6 mm/nap ráta mellett kimutatható volt, regenerációt mutató

Lee score átlaga a fiatal állatokban mintegy kétszerese volt a felnőttekének (p<0.001

mindkét esetben).

A felnőtt állatok szignifikánsan magasabb peri- és endomyseális fibrózis értéket

mutattak, mint a fiatal állatok (p< 0.01), valamint a felnőtt, 1.6 mm/nap mellett

hosszabbított (G2) csoportban is szignifikánsan magasabb értéket mértünk, mint a

szintén felnőtt, 0.8 mm/nap ráta mellett hosszabbított (G1) csoportban.

A sejtmagok internalizációja az izom-ín átmenetben szignifikánsan gyakrabban fordult

elő az 1.6 mm/nap, mit a 0.8 mm/nap ráta mellett hosszabbított csoportokban (G1-G2:

p<0.001; G3-G4: p<0.001). Továbbá, a fiatal állatokban magasabb volt az

internalizáció aránya, mint a felnőtt állatokban (nem szignifikáns).

A nagyobb hosszabbítási rátájú (G2 és G4) csoportokban a sejtsűrűség magasabb volt

az izom-ín átmenetben, mint lassúbb rátájú hosszabbítás esetén (G1 és G4). Felnőtt

állatokban p<0.001, fiatal állatokban p<0.01.
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A fiatal, 1.6 mm/nap ráta mellett hosszabbított nyulak izom-ín átmenetében

szignifikáns növekedését mértük a kapillárisok számának a kontroll oldalhoz képest

(p<0.05), míg a 0.8 mm/nap mellett hosszabbított csoportban nem volt szignifikáns

különbség kimutatható.

A haematoma score szignifikánsan nagyobbnak bizonyult 1.6 mm/nap, mint 0.8

mm/nap hosszabbítási ráta mellett, mind felnőtt, mind pedig fiatal állatok esetében

(p<0.01). Továbbá szintén szignifikáns különbség mutatkozott a felnőtt és fiatal állatok

összehasonlításakor az előbbiek javára (p<0.005). A fiatal, 0.8 mm/nap mellett

hosszabbított (G3) csoport a kontroll oldalihoz hasonló eredményt mutatott e

paraméter vonatkozásában.
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6.3.2. Strukturális változások a proximális és distális régióban
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30. ábra. Hisztopathológiai változások az izmok proximális és distális harmadának

határán, a különböző csoportokban

Az atrófia mértéke a Lee score alapján nagyobb volt az izmok distális régiójában,

mint a proximális régióban, a különbség azonban nem érte el a statisztikai

szignifikanciát sem a fiatal, sem a felnőtt állatok esetében.

A sejtmagok internalizációja szignifikánsan gyakrabban fordult elő a fiatal

állatok izmainak distális, mint a proximális régiójában, és hasonló eredményt mértünk

a felnőtt állatok között a0.8 mm/nap ráta mellett hosszabbított (G1) csoportban is

(p<0.01).

G1 – felnőtt 0.8 mm/nap
G2 – felnőtt 1.6 mm/nap
G3 – fiatal 0.8 mm/nap
G4 – fiatal 1.6 mm/nap
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A izomrostok degenerációja, regenerációja, valamint az endo- és perimyseális

fibrózis mértéke nem mutatkozott szignifikánsan különbözőnek a distális és proximális

régiók között, egyetlen csoportban sem. Szintén nem volt szignifikáns különbség

mérhető az izom-ín átmenetben mért sejtszámban a proximális és distális régiók

között.

A haematóma score szignifikánsan nagyobb volt a felnőtt állatok 1.6 mm/nap ráta

mellett hosszabbított (G2) csoport distális, mint régiójában (p<0.05). A többi

csoportban a különbségek nem érték el a statisztikai szignifikanciát.
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7. MEGBESZÉLÉS

Moss és Leblond eredményei megmutatták, hogy a satellita sejtek felelősek az

izomsejtek számának növekedéséért a post-natális életben. Eredményeiknek

legjelentősebb eleme annak kimutatása, hogy a satellita sejtek központi szerepet

játszanak a vázizmok növekedésében, mint a post-mitotikus izomsejtek képződésének

forrásai (Moss és Leblond 1971). Arra Campion és munkatársai mutattak rá, hogy a

satellita sejtek száma progresszívan csökken az izmokban a születést követően: A

satellita sejtek aránya egy izomban fordítottan arányos az élőlény életkorával

(Campion és mtsai1984). Ez a körülmény, eredményeik alapján, feltehetően

összefüggésbe hozható a fiatal izom jobb alkalmazkodóképességével, de a satellita

sejtek pontos szerepe az alkalmazkodásban nem volt tisztázott. Az sem volt ismert,

hogy a satellita sejtek elhelyezkedése az izmon belül (izomhas, illetve izom-ín

átmenet) befolyásolja-e az izom alkalmazkodását, illetve a szövődményrátát.

Schumacher és munkatársai használtak először bormodeoxyuridint (BrdU-t) az

említett satellita sejtekből származó izomsejtek jelölésére, de ők sem vizsgálták az

izom-ín átmenet szerepét, hogy az összehasonlítható legyen az izomhasban zajló

folyamatokkal (Schumacher és mtsai 1994). Schumacher a jelölt izomsejtek számának

szignifikáns emelkedését tapasztalata az izomhasban. Eredményei bizonyították a

satellita sejtek központi szerepét az izmok alkalmazkodásban, krónikus nyújtás során.

Moss és Leblond munkáján túlmutató eredménye kutatásuknak az izomhasban történő

satellita sejt proliferáció mértékének pontos megadása, illetve a további vizsgálatok

során használt módszertan központi elemeinek kidolgozása volt. Mivel kizárólag az

izomhasban mérték a satellita sejtek számát, a satellita sejtek megoszlásának változását

nem volt lehetséges regisztrálni. Az általunk végzett vizsgálatok eredményei a

pozitívan festődő magok számának szignifikáns emelkedést mutatják mind az

izomhasban (konzisztensen Schumacher munkacsoportjának eredményeivel), mind
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pedig az izom-ín átmenetben. Az izom-ín átmenetben az állat korának és a

hosszabbítási rátának függvényében minimum 1.7-szer, maximum 5.6-szor annyi jelölt

(immunhisztokémiával pozitívan festődő) izomsejt található, mint az izomhasban.

Megállapítható volt, hogy a satellita sejteknek nemcsak az abszolút száma, de az izmon

belüli megoszlása is jelentősen változhat. Tisztázandó kérdés volt tehát, hogy a mért

megoszlásváltozás összefüggést mutat-e az izom alkalmazkodóképességével; és ha

igen, mi ennek az összefüggésnek az iránya és magyarázata.

Fontos, bár apró különbség a módszertanban, hogy szemben a Schumacher által

használt transzverz metszetekkel, kizárólag hosszanti metszeteket alkalmaztunk, hogy

elkerüljük az izomrostokon kívül, de azokhoz igen közel elhelyezkedő pozitívan

festődő fibrocyták okozta fals pozitív találatokat (Schumacher és mtsai 1994). Ez a

változtatás eredményeink nagyobb satellita-sejt specificitását célozta.

Yasui eredményei alapján ismert volt, hogy az izomra ható erők a hosszabbítás

során a teljes izom-ín komplexen hatnak és nem csak az osteotomia magasságában,

vagy éppen az izom-ín átmenet közelében (Yasui és mtsai 1991). Szőke és munkatársai

megmutatták, hogy a hosszabbítás során az ín is hosszabbodik, tehát aktív részvevője

az izom-ín komplex alkalmazkodásának (Szőke és mtsai 2000; Szőke és mtsai 2005).

Ezen eredmények erősítették azt a feltételezésünket, hogy az izom különböző régióinak

vizsgálata elengedhetetlen az izomban lejátszódó folyamatok megértéséhez.

Ha a korábban közölt eredmény helytálló, mely szerint a satellita sejtek

proliferációja myofibrillumok képződéséhez vezet, akkor kijelenthetjük, hogy bár az

izom-ín átmenet az izmok hosszanti növekedésében kiemelt szereppel bír,

megkérdőjelezhető az a korábbi elmélet, mely szerint a rostok képződése kizárólag a

rostok végein történne, ahogy ezt korábban feltételezték (Dix és Eisenberg 1990;

Caiozzo és mtsai 2002; Williams és Goldspink 1973). Ha összehasonlítjuk az izom-ín

átmenetben mért átlagos pozitív festődési arányt (PSI) az izomhasban mért értékkel,
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akkor minden csoportban és minden konkrét állat esetén is az izom-ín átmenet

predominanciáját találjuk. A különbség azonban markánsabb, ha az izom nincs

hosszabbítva. Ahogy emeljük a hosszabbítási rátát, az izom ín átmenetben és az

izomhasban mért PSI értékek aránya csökken. Feltételezhetjük, hogy fiziológiás

körülmények között, amikor az izom nincs kitéve krónikus nyújtásnak (vagy a nyújtás

fiziológiás mértékű, úgy, mint ez például a természetes növekedés során is

tapasztalható) az izom-ín átmenetben történik az izomrostok képződésének túlnyomó

része. Hosszabbító eljárás során, és egyre nagyobb hosszabbítási ráták mellett egyre

inkább, az izom-ín átmenet fokozatosan veszít domináns szerepéből. A proliferálódó

satellita sejtek eloszlása megváltozik, az izomhas felé tolódik el. Ahogy a satellita

sejtek egyre nagyobb része található az izomhasban, úgy feltehetően a rostoknak is

növekvő százaléka képződik itt.

Mindez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az izom ilyen kompenzációja

fiziológiásnak tekinthető. Eredményeink arra mutatnak, hogy éppen ellenkezőleg, a

satellita sejtek megoszlásának változása minden esetben hisztológiai és/vagy klinikai

szövődmények megjelenésével párosul.

37. ábra. Az izomrostok között látható erythrocyták jelentős interstitiális vérzésre

utalnak. (haematoxylin-eosin festés, 400x-os nagyítás)
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Ha ugyanezeket a folyamatokat a fiatal állatokban vizsgáljuk, azt találjuk, hogy a

nem hosszabbított izomban, az izom-ín átmenetben és izomhasban mért PSI értékek

aránya eleve is csak mintegy fele akkora, mint a felnőtt állatok esetén. Ez az eloszlás

azonban csak csekély mértékben változik a különböző mértékű hosszabbítások során.

A fiatal állatokban tehát az izom-ín átmenet dominanciája nem olyan túlnyomó, mint a

felnőtt állatok esetén, de hosszabbítás során ez a dominancia jobban megőrizhető. A

fiatal álatokban a sejtek megoszlása kevésbé érzékenyen reagál a hosszabbító eljárásra.

Ez is egy oki tényezője lehet annak a tapasztalati ténynek, miszerint a fiatal állatok (és

emberek) lényegesen jobban tolerálják a végtaghosszabbító eljárásokat, mint a

felnőttek (Vízkelety és Kiss 1980, Vízkelety 1992).

Ez alapján a satellita sejtek megoszlásának változása relevánsabb adatnak tűnik

az izom alkalmazkodóképességének megítélésében, mint a satellita sejtek abszolút

számának változása.

A korábbi közlemények feltétezése, miszerint az izomrostok képződése kizárólag

az izom-ín átmenetben történik, fiziológiás körülmények között tehát elfogadható (Dix

és Eisenberg 1990; Caiozzo és mtsai 2002; Williams és Goldspink 1973).

Vizsgálataink során azonban azt tapasztaltuk, hogy a túlzott mértékű hosszabbítás

során a dekompenzálódott izomban a satellita sejtek jelentős proliferációja következik

be: Az izomhasban a satellita sejtek aránya szignifikánsan emelkedik. Ennek során,

feltehetően a lokálisan felszabaduló mediátorok hatására nem csak az izomrostok

genezise indul meg, hanem azzal párhuzamosan a fibroblastok és kollagéntermelés is

felgyorsul. Ennek következménye a szövettani metszeteken látott fibrózis, illetve a

klinikumban tapasztalható tünetek jelentős része (pl. a mozgástartomány beszűkülése).

Az irodalomban nem állt adat rendelkezésre a satellita sejtek megoszlására,

vagy annak hosszabbítás során tapasztalt változására vonatkozóan.
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PSI izom-ín átmenet és PSI izomhas aránya
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31. ábra. A myogén precursor satellita sejtek megoszlása jelentősen változik a felnőtt

állatokban, míg a fiatalokban alig módosul.

Az izomsejtek mitotikus aktivitásának mérése, és ezen keresztül a pozitív festődési

arány (PSI) meghatározásának talán legérdekesebb eredménye, hogy a fiatal és felnőtt

állatokban tapasztalható legmarkánsabb különbség nem a mitotikusan aktív sejtek abszolút

számában, hanem a sejtek megoszlásában van. Mint a fenti ábráról is leolvasható, a fiatal

állatokban a mitotikusan aktív satellita sejtek megoszlása szinte azonos a kontroll és a

hosszabbított izomban. Az izom-ín átmenetben és az izomhasban mért sejtek aránya nem

változott jelentősen. Annak ellenére nem, hogy abszolút mértékben, természetesen mindkét

lokalizációban jelentős növekedést mértünk.

Ezzel szemben, a felnőtt állatok esetében, bár az abszolút változás kifejezetten kisebb

volt, mint a fiatal állatokban, mégis jelentős megoszlásváltozást tapasztaltunk, amit jól

szemléltet a meredekebben eső nyíl a fenti ábrán.

A felnőtt állatok izomhasában mért eredmények támogatják Schumacher eredményeit,

ami alapján a mérések megbízhatóságát is tudtuk kontrollálni (Schumacher és mtsai 1994).
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Az izmok tömegváltozásának vizsgálatakor egy szempont, melyet kezdettől szem

előtt tartottunk, az volt, hogy a hátsó kompartment izmai, a flexor digitorum longus

(FDL) és a peroneus longus (PL) lényegesen hosszabbak, mint az elülső kompartment

tibialis anterior (TA) és peroneus quartus (PQ) izom-ín komplexei (Az izmok-ín

komplexek átlagos hosszát tételesen a 4. táblázat tartalmazza (12. fejezet)). Ennek

következménye, hogy a tibia egységnyi hosszabbítása relatíve nagyobb nyújtást

eredményez a rövid TA és PQ izmokon, mint az eleve is hosszabb FDL és PL

izmokon.

Egy másik megfigyelés, hogy a legrövidebb izom-ín komplex (TA) mutatta a

legnagyobb vulnerabilitást, hisz szinte valamennyi hosszabbított végtagban súlyos

degenerációt mutatott. A valamivel hosszabb PQ izom esetében is gyakran, de a TA

izomhoz képest ritkábban tapasztaltunk ruptúrát vagy súlyos degenerációt. (Csak

nagyobb hosszabbítási ráták mellett alakultak ki a szövődmények.) A hosszabb izmok

lényegesen ritkábban, csak extrém hosszabbítási ráta mellett mutattak súlyos

degeneratív jeleket. Ezek az eredmények megfeleltek várakozásainknak, melyek az

előző bekezdésben ismertetett spekuláción alapultak.

Megfigyeltük továbbá, hogy a fiatal állatok izmai jól toleráltak olyan mértékű

hosszabbítást, amely a felnőtt nyulak izmai számára már nem volt tolerálható és súlyos

nemkívánatos hisztológiai eltérésekhez vezetett. Ez a megfigyelés jól illeszkedik a

klinikus tapasztalatához (miszerint „a fiatal izom jobban alkalmazkodik”), továbbá

alátámasztja korábbi megfigyelésünk is az izomsejtek hosszabbítása során bekövetkező

izomsejt-proliferációról: A fiatal állatok izmaiban az alkalmazkodás szignifikánsan

jobb. Ez az eredmény megfelel a klinikus várakozásának és így nem okozott

meglepetést.
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Az eddigi szempontokat összegezve, azt tapasztaltuk, hogy a legjobb tolerancia

és legkevesebb szövődmény akkor alakul ki, ha fiatal állatok hosszú izmait kis rátával

hosszabbítjuk, és ellenkezőleg, a legrosszabb toleranciára akkor kell számítanunk, ha

felnőtt állatok rövid izmait nagyobb hosszabbítási ráta mellett nyújtjuk.

Ez a megállapítás minden további vizsgálódásunk sarokköve volt: Azt kerestük,

hogy a fenti szempontok alapján jó illetve rossz toleranciájú izmok tömege hogyan

változott. Azt az eredményt kaptuk, hogy azok az izmok, amelyek jól tolerálják a

hosszabbítást, vesztettek a tömegükből. Azok az izmok pedig, melyekben már jelentős

szövődmények és súlyos hisztopathológiai eltérések fennállásával kell számolnunk,

növelték tömegüket. Ez az eredmény meglepő volt, hisz azt feltételeztük, hogy jó

alkalmazkodás esetén is tömegnövekedést fogunk tapasztalni. Joggal feltételezhetnénk

ugyanis, hogy a hosszabbítás következtében beinduló izomsejt-proliferáció és

myofibrillogenezis pozitív irányba befolyásolja az izmok össztömegét. Ezzel szemben,

az eredmények azt bizonyítják, hogy ebben a korai stádiumban (tehát közvetlenül a

hosszabbító eljárás befejésekor), bár a sejt-proliferáció már beindult és mérhető, ez

jelentős tömegnövekedést még nem okoz.

Az operált végtag immobilizációjából adódó izomatrófia olyan jelentős

tömegcsökkentő tényező, hogy az izom jó alkalmazkodása esetén önmagában eldönti a

tömegváltozás irányát. Ez a körülmény csak hangsúlyozza a korai aktív fizioterápia

szerepét a hosszabbításon átesett betegeknél. A hosszabbítást rosszul toleráló

izmokban természetesen szintén számolni kell az izomatrófia tömegcsökkentő

hatásával, azonban a szövettani metszeteken is megfigyelhető fibrózis, ödéma és

interstitiális vérzés olyan jelentős tömegnövekedést okoz, melynek eredményeként az

izom eredő tömegváltozása pozitív irányú.
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Fontos megemlíteni, hogy a hosszabbított végtagon gyakran alakul ki equinus

kontraktúra. Ez annak köszönhető, hogy a hátsó kompartment lágyszövetei

tömegesebbek és jobban ellenállnak a nyújtásnak, mint az elülső kompartment

lágyszövetei. A tömegesebb izomzat equinusba húzza a lábat. Az equinus kontraktúra

az elülső kompartment izmainak további nyúlását eredményezi, míg a hátsó

kompartment izmai kevesebb valódi passzív nyújtást szenvednek el, mint a tibia

abszolút hossznövekedése. Ennek kettős jelentősége van. Egyrészt, az eleve is

rövidebb elülső kompartmentbeli izmok további terhelése érthetővé teszi és részben

magyarázza is ezen izmok fokozott sérülékenységét. Másrészt, a tömegváltozás

szempontjából is jelentős az equinus helyzet, hisz Maxwell és munkacsoportjának

közleménye óta ismert, hogy az immobilizált izom degenerációs tendenciája csökkent,

ha az izom passzív nyújtást szenved (Maxwell és mtsai 1992). Az elülső kompartment

izmai, mivel fokozott feszülésnek vannak kitéve, kisebb mértékű atrófiát szenvednek

el, mint a hátsó kompartment izmai.

Ez alapján tehát az elülső és hátsó kompartment izmai között megfigyelt markáns

különbségnek kettős magyarázata van: 1. Az elülső kompartment rövid izmai

fokozottan vannak kitéve olyan tömegnövelő hisztopatológiai reakcióknak, mint

például a vérzés, ödéma vagy fibrózis. 2. Az elülső kompartment izmai az equinus

kontraktúra további feszítő hatása miatt kevésbé vannak kitéve az atrófiának, mint a

kevésbé feszülő hátsó kompartmentbeli izmok.

E két különbség eredője magyarázza, hogy miért látunk gyakran

tömegcsökkenést a hátsó kompartment-, míg tömegnövekedést az elülső kompartment

izmaiban. Ez a tendencia kiválóan megmutatkozik a 0.8 mm/nap ráta mellett

hosszabbított csoportokban, ha összehasonlítjuk az elülső és hátulsó kompartment

izmait (32-35. ábra).
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Összegezve, az izmok tömegcsökkenését azért tekinthetjük kedvező jelnek az

izom alkalmazkodása szempontjából, mert ez alapján feltételezhetjük a jelentős

mértékű, patológiás tömegnövelő tényezők jelenlétét. Az immobilizációból adódó

atrófia és következményes tömegcsökkenés természetesen nem kívánatos velejárója a

hosszabbító eljárásnak. A tömegcsökkenés mértéke az immobilizáció

minimalizálásával (fizioterápia!) kontrollálható.

Fontos hangsúlyozni, hogy az itt közölt eredmények kizárólag a hosszabbító eljárás

után közvetlenül érvényesek. Fontos és érdekes lenne további tanulmányok által

feltérképezni, hogy az izomsejtek proliferációja és a myofibrillogenezis mikorra okoz

olyan jelentős mértékű tömegnövekedést, mely az izomatrófia okozta tömegcsökkenést

kompenzálja, illetve fokozatosan háttérbe szorítja.
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32. ábra. A tömegváltozás iránya: A flexor digitorum longus izom-ín komplex által

mutatott tendencia
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33. ábra. A tömegváltozás iránya: A peroneus longus izom-ín komplex által mutatott

tendencia
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34. ábra. A tömegváltozás iránya: A tibialis anterior izom-ín komplex által mutatott

tendencia
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35. ábra. A tömegváltozás iránya: A peroneus quartus izom-ín komplex által mutatott

tendencia

Vizsgálataink során az Eninburgh-i Egyetem kutatócsoportjának munkáját

folytattuk, illetve egészítettük ki. A kinti munkacsoporttal együtt dolgozva szorosan

támaszkodhattunk az általuk közölt eredményekre, és általuk felhalmozott

ismeretanyagra. Simpson professzor az elmúlt két évtizedben a végtaghosszabbítás

kutatásának központi alakja. Munkánk során az általuk kidolgozott módszertant

alkalmaztuk. Simpson professzor és kutatócsoportja munkájukkal letették tudásunk

alapjait az izomszövet különböző mértékű hosszabbításra adott válaszainak területén.

Szisztematikus állatkísérletes vizsgálatok során sikerült pontosan behatárolni a felnőtt

és fiatal állatok izmainak alkalmazkodóképességét, a különböző rátájú

hosszabbításhoz, illetve a szövődmények típusait és ezek gyakoriságát (Simpson és

mtsai 1991; Simpson és mtsai 1995; Simpson és mtsai 1999).
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Munkájuk során azonban elsősorban a klinikai szövődmények gyakoriságát

vizsgálták, bizonyos esetekben kiegészítve szövettani metszetek vizsgálatával. A

Schumacher és Magaud által bevezetett bromodeoxyuridin technika alkalmazása

azonban nem került sor olyan szisztematikus módon (különböző hosszabbítási ráták

mellett hosszabbított állatok, különböző izom-ín komplexek, fiatal és felnőtt állatok,

megfelelő statisztikai erő eléréséhez szükséges esetszám), mint amit Simpson

munkacsoportja egyébként alkalmazott.

Eredményeink jó konkordanciát mutatnak Magaud és Schumaker témában

bemutatott eredményeivel (Magaud és mtsai 1989; Schumacher és mtsai 1994). A

részletesebb vizsgálat és Simpson metodikájának alkalmazása új eredmények és

következtetések megtételét tette lehetővé, például az izomhas és az izom-ín átmenet

vizsgálata, valamint a különböző rátájú hosszabbítás esetén tapasztalt eredmények

összehasonlításának eredményeként.

Az izomtömeg vizsgálata során a szórványos irodalmi adatok ellenére érezhető

volt egy valóban szisztematikus kísérletsorozat hiánya. Léteztek közlemények, melyek

mentén el tudtuk kezdeni a munkát; ezek elsősorban az állatkísérletes modell

megalkotását célozták (Green és mtsai 2002). Zarhevsky és munkatársai, valamint

Maxwell és munkatársai értékes eredményeket közöltek az immobilizált izomban

megfigyelhető atrofiáról és az annak hátterében álló biokémiai folyamatokról

(Zarhevsky és mtsai 1999; Maxwell mtsai 1992). Zarhevsky közleményében az

jelentett hiányosságot, hogy a végtagok immobilizációja mellett hosszabbítás nem

történt. Így, szemben az általunk használt modellel, az immobilizáció és a disztrakció

együttes hatása nem volt vizsgálható (Zarhevsky és mtsai 1999). Maxwell és

munkatársai közleményükben szintén nem hosszabbított végtag izmaiban figyelték

meg az atrófia mértékét, de munkájuk így is kiemelt jelentőségű: a plantár flexióban

illetve fiziológiás helyzetben immobilizált végtagokban megfigyelt izomatrófia

összehasonításával vált egyértelművé, hogy a feszülés védi a haráncsíkolt izmot az

atrófiától.
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Fitch és munkatársai kutyák tibiáját hosszabbították összesen 3 cm-el, 30 nap

alatt. A tibia hossza a röntgen eredmények alapján 1.7 és 3 cm között változott, ami

viszonylag alacsony rátájú, jól tolerálható hosszabbításnak felel meg. A hosszabbított

oldali izmokban szignifikáns tömegcsökkenést regisztráltak az ellenoldali, kontroll

izmokhoz képest. Ez megfelelt várakozásaiknak, hisz az operált végtagot az állatok

egyáltalán nem terhelték, minek következtében jelentős atrófiára számítottak (Fitch és

mtsai 1996). Megválaszolatlan maradt azonban az a kérdés, hogy az izmot már

károsító, jelentősebb mértékű hosszabbítás során milyen tömegváltozást regisztráltak

volna.

Fitch és munkacsoportjának eredményei jó összhangban vannak a hosszabbítást

jól toleráló izmokban mért eredményeinkkel. A jól kompenzáló esetekben mi is

szignifikáns tömegcsökkenést tapasztaltunk. Munkánk hozzáadott értéke annak

kimutatása volt, hogy a tömegcsökkenés nem törvényszerű a hosszabbított izomban,

még akkor sem, ha akár jelentős mértékű degeneráció figyelhető meg. Ennek oka az

izomban párhuzamosan zajló olyan hisztopatológiai reakciók eredő tömegnövelő

hatása, mint például az ödéma, vérzés és a fibrózis.
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Összességében tehát az irodalomban megtalálható publikációk említést tesznek

ugyan az atrófia jelenlétéről a hosszabbított végtagban, vagy egy-egy esetben az izmok

tömegváltozásáról is beszámolnak, azonban nem történt statisztikailag is értékelhető

vizsgálat a hosszabbítás során megfigyelhető tömegváltozásról különböző

hosszabbítási ráták mellett, fiatal és felnőtt állatokban (Lindsey és mtsai 2002;

(Zarhevsky és mtsai 1999; Fitch és mtsai 1996). Eredményeink alapján érthető, az

addig nem tisztázott hátterű megfigyelés, hogy egy-egy izom tömege növekedhet, míg

másik izomé csökkenhet, akár ugyanazon végtagban is, a hosszabbítás során.

36. ábra. Jól látható degeneratív jelek az izmok harántmetszetén: sejtek

internalizációja, kerekded, basophil festődésű cytoplasma, gyulladásra utaló

lymphocyták, fibrózis kialakulását jelentő nagyszámú fibroblast

(haematoxylin-eosin festés, 400x-os nagyítás)



Dr. Shisha Tamás - Doktori értekezés

77

Összegezve:

- a rövidebb izom-ín komplexek (musculus peroneus quartus (PQ) és a musculus

tibialis anterior (TA)) esetén gyakoribb a ruptúta illetve a degeneráció

- a rövidebb izom-ín komplexek (musculus peroneus quartus (PQ) és a musculus

tibialis anterior (TA)) esetén az izmok tömege többnyire növekedett a kontroll oldalhoz

képest.

- a felnőtt nyulak izmai rosszabbul tolerálják a hosszabbítást, mint a felnőtt

nyulak (gyakoribb a degeneráció).

- azok az izmok, melyek a legkevésbé károsodtak a hosszabbítás alatt (legkisebb

mértékű hosszabbítás, relatíve hosszabb izmok (musculus peroneus longus, musculus

flexor digitorum longus), fiatal állatok) minden esetben tömegcsökkenéssel reagáltak.

A fenti eredményekből egyértelmű tendencia olvasható le: a ráta növelése

tömegnövekedés irányába mutató tendenciát eredményez és végül részleges vagy

telkes izom-ruptúrához vezet.
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A satellita sejtek terén végzett szisztematikus kutatásaink eredményeként az

eddigi tudásanyag azzal egészíthető ki, hogy az izom dekompenzációja a nem

tolerálható mértékű hosszabbítás során a satellita sejtek izomhasbeli arányának

szignifikáns emelkedéséhez vezet, ami közvetlenül hozzájárul a hisztologiai és klinikai

szövődmények kialakulásához.

Az izomtömeg változásának vizsgálata alapján pedig megállapíthattuk, hogy az

izomtömeg változása a szövődmények pontos, korai indikátora. Az izomtömeg korai

(hosszabbítás alatt regisztrálható) növekedése mindenképpen kóros folyamatok

jelenlétére hívja fel a figyelmet, és ilyen esetekben a hosszabbítási ráta azonnal, még a

klinikai szövődmények megjelenése előtt csökkentendő.
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8. KÖVEZKEZTETÉSEK

A myogén precursor satellita sejtek proliferációjának alakulása számos kérdésre

adott választ. Igazolást nyert, hogy a nyugvó izomban, az izom-ín átmenetben található

a mitotikusan aktív sejtek döntő része. Ezt a tényt kiegészítve a korábbi ismeretekkel,

miszerint a myofibrillogenezis közvetlen feltétele a satellita sejtek aktivációja (De

Deyne és mtsai 2002; Fink és mtsai 2001), arra a következtetésre juthatunk, hogy

fiziológiás körülmények között a myofibrillumok képződésének a helye az izom-ín

átmenet. Ezzel tulajdonképpen megerősítettük más kutatócsoportok ilyen irányú

feltételezését (Campion és mtsai 1984). Az a körülmény azonban, hogy a hosszabbított

izomban az aktív satellita sejtek eloszlása szignifikánsan változik és az izom-ín

átmenet területéről az izomhas felé tolódik, azt látszik megerősíteni, hogy az a

feltételezés, miszerint a myofibrillogenezis helye kizárólag az izom-ín átmenet lenne,

téves. Az eredmények alapján megalapozottabb az a vélemény, miszerint jelentős

mértékű nyújtás során, mellyel az izom-ín átmenetben zajló izomrostképződés nem tud

lépést tartani, a szervezet az izomhasban nyugvó satellita sejtek aktiválásával,

„hadrendbe állításával” kompenzál. Az izomhasban történő satellita sejt aktivációnak

azonban, amint ezt a hisztopathológiai eredmények igazolták, „súlyos ára” van. A

jelentős mértékű hosszabbításnak, amikor a satellita sejtek megoszlásának szignifikáns

változását lehetett kimutatni, szinte minden esetben kóros szövettani folyamatok voltak

a kísérői. Ennek a hátterében, feltehetően (de nem bizonyítottan) ugyanazok a

növekedési faktorok és lokális mediátor molekulák állnak, melyek nem csak a myogén

precursor satellita sejtek, hanem például a fibroblastok aktiválását és proliferálódását is

kiválthatják.

Ez alapján érthető, hogy miért tulajdonítunk kritikus jelentőséget a satellita

sejtek izmon belüli megoszlásának. A fiatal állatokban, annak ellenére, hogy a satellita

sejtek száma abszolút értékben hatalmasan megnő hosszabbítás során, a sejtek

eloszlása lényegében változatlan maradt. Ezzel szemben a felnőtt állatokban a sejtek
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számának emelkedése abszolút értékben kisebb volt, mégis jelentős eloszlás-változást

regisztráltunk: kisebb satellita sejt rezervoár és következményesen nem megfelelő

mértékű kompenzáció.

A kutatás középpontjában álló őssejt kezelésnek kiemelt jelentősége lehet a

jövőben az izom eredetű szövődmények megelőzésében. A prevenciós célú, myogén

precursor sejtek autológ transzplantációja segíthet az izmoknak a nagymértékű

hosszabbításhoz való alkalmazkodásban. Az eredményekből egyértelműen látható,

hogy az ilyen típusú beavatkozásnak a felnőtt populációban van létjogosultsága, ahol a

myogén sejtek proliferatív aktivitása jelentősen beszűkült.

Az izomtömeg változásának eredményei kapcsán is számos következtetést

tehetünk. Az eredmény, hogy a vizsgálati modellben az izomtömeg csökkenése jó

korrelációt mutatott a az izom jó alkalmazkodásával, természetesen kritikával

kezelendő. Semmiképpen nem azt szeretné ez az eredmény sugallni, hogy az izom

részleges immobilizációjából adódó atrófiája, valamiféle kedvező jel lenne. Sokkal

kevésbé félrevezető az a megközelítés, miszerint a tömeg növekedése a kifejezetten

kedvezőtlen jel. Mivel a hosszabbítás során és közvetlenül utána a sejtek és izomrostok

képződése még nem ér el olyan szintet, amely jelentősen befolyásolná az izom

tömegét, kijelenthetjük, hogy a tömeg növekedésének hátterében kizárólag azok a

kórszövettani folyamatok állnak, melyek részletesen bemutatásra kerültek (például

ödéma, vérzés, angiogenezis, endo- és perimyseális fibrózis). A tömeg csökkenése

tehát csak annyiban tekinthető kedvező előjelnek, amennyiben a fenti kórszövettani

folyamatok hiányára utalhat. Természetesen a klinikai gyakorlatban az állatkísérletes

modellhez képest jelentős különbség a korai aktív fizioterápia. Ennek szerepe

kiemelkedő az izom részleges immobilizációjából adódó atrófiájának kivédése. Így a

tömegcsökkenés úgy kerülhető el, hogy annak hátterében nem kell kóros folyamatokat,

csak az atrófia hiányát sejtenünk. További kísérletek lennének szükségesek ahhoz,

hogy a klinikai gyakorlatban precízen lehessen megbecsülni az izmok tömegváltozását.

A humán gyakorlatban az izmok tömegének direkt mérése természetesen nem

valósítható meg, azonban számos elképzelés létezik a relatíve pontos becslés

megvalósítására. Mivel az izom tömege és térfogata nagyon pontos korrelációt mutat
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(hisz sűrűsége lényegében megegyezik a vízével, és állandónak tekinthető), a térfogat

mérése kiválthatja a tömeg mérését. A túlontúl költséges vagy bonyolult módszereket

figyelmen kívül hagyva is marad két potenciálisan alkalmazható eljárás: i) az

ultrahang, mely viszonylag egyszerű, és olcsó, de feltehetően elég pontatlan, valamint

a még klinikai gyakorlatban nem alkalmazott, de (az Edinburgh-i Egyetem laborjában)

már működőképes ii) kamera gyűrű. Ez lényegében egy 35-40 cm átmérőjű fém

gyűrűre szerelt mintegy tucatnyi apró webkamerát jelent, melyek számítógéppel

vannak összekötve. A beteg egyszerűen beledugja az érintett végtagot, és a kamerák

képei alapján a számítógépes program kiszámolja egy általunk megadott vastagságú

haránt szelet térfogatát. A módszer, az eszköz megvásárlásán kívül lényegében nem jár

sem idő-, sem költségigénnyel.

A módszer klinikai alkalmazása, mely természetesen még számos további

humán kísérlet eredményeként valósulhat csak meg, komoly áttörést jelenhetne a

végtaghosszabbítás történetében. A szövődmények non-invazív, egészen korai

előrejelzésével ugyanis lehetővé válna, hogy a kóros szövettani folyamatokról (pl.

fibrózis) ne csak a klinikai szövődmények (pl kontraktúra) felfedezése után

értesüljünk. A kóros folyamatok korai detektálásával lehetővé válna, hogy idejekorán,

közbe tudjunk avatkozni, például a növekedési ráta csökkentésével. Így a hosszabbítás

néhány héttel tovább tartana az eredetileg tervezettnél, míg a beteget megkímélnénk

hónapokig, akár évekig húzódó folyamatos kezelést igénylő szövődményektől.

A tömeg változásának pontos feltérképezésével olyan ismerethez juthatunk, mely

könnyen a humán gyógyászat alkalmazásába kerülhet. Ehhez természetesen szükséges,

hogy az izom tömegének tényleges mérését egyéb módszerrel (pl. a végtag körfogat-

mérésével, ultrahang vizsgálat alapján történt becsléssel, stb.) tudjuk helyettesíteni. A

hosszabbító eljárások során gyakran fellépő hisztológiai szövődmények (pl. fibrózis,

vérzés, ödéma) még a hosszabbító eljárás alatt kimutathatóvá tételével, a hosszabbítási

rátát csökkentve, a súlyos szövődmények (kontraktúra, subluxatio, luxatio)

megelőzhetőek lennének.
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9. ÖSSZEFOGLALÁS

Kutatócsoportunk a végtaghosszabbítás izomszövetre gyakorolt hatásait

vizsgálta. Munkánk célja a gyakori és súlyos izom eredetű szövődmények hátterének

tisztázása és a megelőzés lehetőségeinek feltárása volt.

Fiatal és felnőtt nyulak tibiáját hosszabbítottuk meg, külső fixatőr segítségével,

különböző hosszabbítási rátákat alkalmazva. Immunhisztokémiai módszerrel vizsgáltuk

különböző izomcsoportokban, az izomhasban, illetve az izom-ín átmenetben

bekövetkező myogén precursor satellita sejtek proliferációjának alakulását. Vizsgáltuk

továbbá az izomtömeg változását és a tömegváltozás hátterében álló hisztopathológiai

folyamatokat.

A myogén sejtek proliferációja és az ehhez kötődő izomrost-képződés élettani

körülmények között szinte kizárólag az izom-ín átmenetben történik. A fiatal állatokban

a myogén precursor sejtek proliferációs aktivitása felülmúlja a felnőtt állatokét. Ennél

is fontosabbnak tűnik, hogy az izmot károsító mértékű nyújtás során az izomsejtek

megoszlása megváltozik, és az izomhasban kórosan megnövekszik. Az eredmények

alátámasztják, hogy az autológ, izom irányba elkötelezett őssejtek transzplantációjának

a jövőben komoly szerepe lehet a jelentős mértékű végtaghosszabbítás során várható

szövődmények gyakoriságának csökkentésében.

A hosszabbításhoz jól alkalmazkodó izmok a hosszabbítás során veszítettek

tömegükből, míg a rosszul alkalmazkodó izmok tömegnövekedéssel reagáltak. Ennek

egyik oka a minden hosszabbított végtagot érintő relatív immobilizáció. A másik ok a

kóros szövettani folyamatok, úgy mint fibrózis, vérzés vagy ödéma tömegnövelő

hatása. Az izmok tömegváltozása olyan predikciós faktor, mely a szövődmények

kialakulásának még a hosszabbítás alatt mérhető, korai jelzője. A klinikai gyakorlatban

a tömeg mérését egy azzal jól korreláló paraméter (pl. volumen, körfogat)

helyettesítheti. Ennek jelentősége, hogy a hosszabbítási ráta még az eljárás alatt

adaptálható, és a klinikai szövődmények egy része így elkerülhető. További vizsgálatok

szükségesek a klinikai gyakorlatban való felhasználáhatósághoz.
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10. SUMMARY

We analysed the effects of limb lengthening on the muscle tissue. Our

objective was to determine the pathological background of the severe muscle

related complications and also to find ways of preventing them.

We lengthened the tibia of young and adult rabbits with the use of an

external fixator, at different distraction rates. We used a bromodeoxyuridine

technique to observe the proliferative activity of myogenic cells in the muscle

belly and at the myotendinous junction. We measured the change of muscle mass

and also determined the histopathological reactions behind weight change.

The proliferation of myogenic cells and consequently, the genesis of muscle

fibres occurs at the myotendinous junction, in physiological circumstances. The

proliferative activity observed in the young animals was superior to that observed

in the adult. More importantly, the distribution of the proliferating myogenic cells

changes at high distraction rates; their number may increase to pathological levels

in the muscle belly. The assessment of the proliferative activity myogenic cells

may help to decide when myogenic stem-cell transplantation should be used in the

future; in order to prevent muscle related complications.

The muscles that tolerate well the distraction reacted with a loss of bulk,

while the muscles that do not tolerate well the lengthening, increased their mass.

This can be explained by the relative inactivity and consequent atrophy of the

operated leg and by the pathological tissue reactions, such as fibrosis, bleeding

and oedema, which act to increase mass. The change of muscle mass is an early

predicting factor of complications. In clinical practice, mass could be replaced

with other correlating parameters, such as volume or circumference. Distraction

rate could be adapted during the lengthening procedure, to prevent severe

complications. Identifying the best parameter and the potential implementation in

human practice needs further investigations.
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11. ÁLTALÁNOS STATISZTIKAI

SZEMPONTOK

(A megfelelő statisztikai módszer megválasztásának általános szempontjai)

A megfelelő statisztikai módszer kiválasztása és annak megfelelő alkalmazása nem is

„csak” módszere a kutatásnak, hanem maga a lelke. A kutatás stratégiájának statisztikus

szemlélete a kutatás tervezésének fázisától az eredmények kiértékelésének és helyes

interpretálásának végéig, tehát valóban a szellemi alkotó tevékenység teljes hosszában

átívelte munkánkat. A statisztikai módszerek kiválasztását és a statisztikai gondolkodást a

jelen vizsgálat legfőbb erejének tartjuk. Ezért talán nem felesleges röviden vázolni azokat a

szempontokat, melyek szem előtt tartása közvetlenül és állandóan befolyásolta

tevékenységünket.

A megfelelő statisztikai módszer megválasztása azért volt nehéz feladat, mert a

matematika kérlelhetetlensége kellett, hogy találkozzon céljainkkal. Ugyanazon számsor

elemzésénél sokfajta módszer jöhet számításba, attól függően, hogy az adatok mely

tulajdonságát szeretnénk feltárni, illetve kimutatni.

Amennyiben olyan statisztikai módszert alkalmazunk, mely nem elég szigorú, azaz

relatíve kis különbségeket is szignifikánsnak fogad el, fennáll a lehetősége annak, hogy

elsőfajú hibát követünk el; az egymástól nem különböző csoportokat egymástól

különbözőnek fogadjuk el, azaz fals pozitív eredményt kapunk (nagy az elsőfajú hiba

valószínűsége).
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Amennyiben túl szigorú módszert választunk, azaz még a tetemes különbségeket sem

fogadjuk el szignifikánsnak, úgy megnő annak a lehetősége, hogy másodfajú hibát követünk

el; egymástól különböző csoportokat egyformának tekintünk. Ilyenkor fals negatív

eredményt kapunk (másodfajú hiba).

Ha az elsőfajú hiba elkövetésének valószínűségét csökkentjük, akkor kényszerűen

növeljük a másodfajú hiba lehetőségét, és fordítva. Ezért helyes önmérsékletet kellett

tanúsítanunk, hogy elfogadható hibával dolgozzunk. Ennek első, egyben a matematikában

laikus számára legnehezebb lépése, hogy elfogadjuk, a hiba lehetősége nélkül nem lehetséges

dolgozni. A hiba minimalizálása a statisztikai módszer végső célja, és ha nem kéne hibával

számolnunk, akkor statisztikai módszert is felesleges lenne alkalmaznunk. Nem lehet

„biztosra menni”. Ennek módszere a lehető legszigorúbb módszer választása lenne, de ez

természetesen a másodfajú hibába sodorhat.

A megfelelő módszer megválasztásánál nem mellékes, hogy mekkora különbségre

számíthatunk a csoportok között. Ha különbség várhatóan nagy, akkor nem szükséges az

adatok valamennyi tulajdonságát figyelembe véve dolgoznunk. Akkor is szignifikáns

különbséget fogunk kapni, ha a legáltalánosabb, nem-paraméteres módszert alkalmazzuk. Ha

azonban a várható különbség kicsi, akkor elképzelhető, hogy a nem-paraméteres eljárás

negatív eredményt ad, míg ha kihasználjuk az adatok azon valós tulajdonságát, hogy

normális eloszlásúak, akkor paraméteres eljárást használva mégis szignifikáns különbséget

mutathatunk ki. Voltaképpen arról van szó, hogy ha egyszerű módszerrel is célba érünk,

akkor felesleges bonyolultat használni, noha nem (feltétlenül) hiba.

Az számsorok elemzésénél az első kritikus lépés annak megállapítása volt, hogy

adataink normális eloszlásúak-e. Ez a kérdés határozza meg, hogy paraméteres vagy nem-

paraméteres eljárást kell-e használnunk.

Többnyire azt az eljárást választottuk, hogy megvizsgáltuk, szignifikáns különbséget kapunk-

e akkor, ha nem feltételezzük, hogy adataink normális eloszlásúak. Ilyen esetben nem-

paraméteres eljáráshoz folyamodunk. Ha pozitív eredményt kapunk, akkor felesleges lett
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volna más módszer után kutatnunk. Ha a különbség nem volt szignifikáns, akkor arra

kényszerültünk, hogy megvizsgáljuk adataink eloszlásának normalitását. Az erre

legáltalánosabban használt módszer a Shapiro-Wilk-féle teszt. Ha ez a teszt p<0.05

eredményt ad (tehát szignifikáns), akkor 95% annak a valószínűsége, hogy az eloszlásunk

valóban Gauss eloszlás és alkalmazhatjuk az olyan robosztus paraméteres eljárásokat, mint

amilyen például a Student-féle T próba.

A következő szempont melyet figyelembe kellett vennünk, az hogy a két csoport adatai

függő (dependens, párosított) adatok-e. Ha azonban az eloszlás vizsgálata után (ez akár

gaussi, akár nem) még nem szignifikáns a különbség, akkor komoly támaszt nyújthat, ha

kiderül, hogy adataink összefüggőek. (Gondoljunk csak bele: ha 13 éves gyermekek

testmagasságát vizsgáljuk, és azt szeretnénk tudni, hogy 2 hónap alatt szignifikánsan

növekedik-e a magasságuk, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy vesszük 50 darab 13 éves

és 50 darab 13 éves és 2 hónapos gyermek magasságadatait, majd ezeket összehasonlítjuk,

vagy pedig vesszük 50 darab 13 éves gyermek magasságadatait, és ezt összehasonlítjuk

ugyanezen gyermekek 2 hónappal későbbi magasságadataival!). Nyilvánvaló, hogy függő

minták esetében sokkal erősebb statisztikát alkalmazhatunk.

Végül, egy utolsó általános szempont, hogy az adatok változásának iránya előre

tudható-e. Ha igen, ez esetben egyszélű vizsgálatot kell végezni (az adatok változása eleve

csak egy irányba képzelhető el). Ha a változás mindkét irányban elképzelhető, akkor kétszélű

vizsgálatot kell végezni, mely erősebb módszer, hisz már a változások egyirányúsága is

fontos információ lehet, amit az egyszélű vizsgálat definíció szerint nem használ.

Nincs olyan statisztikai kérdés, amelyre „ész nélkül” lehetne válaszolni. Igenis, még

nagyon szofisztikált módszerek használata esetén (vagy éppen fordítva, a legegyszerűbb kis

T próba esetén) is szükséges a módszer és az eredmények kritikus, logikus, „józan paraszti

ésszel” történő átgondolása. Súlyos hiba, ha amennyiben egy mondat végén zárójelben azt

látjuk, hogy p<0.05, akkor azt automatikusan elfogadjuk igaznak.

Munkánk során igyekeztük a fenti szempontokat mindenkor szem előtt tartva dolgozni.
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12. TÁBLÁZATOK

1. táblázat. A satellita sejt proliferáció és izomtömeg változás meghatározásában használt

nyulak kísérleti csoportjai

Csoport
Nyulak
száma

Nyulak
kora

hetekben

Hosszabbítási
ráta (mm/nap)

Teljes
hosszabbítás

(tibia %)

Y-0.8-20 4 9-10 (fiatal) 0.8 20

Y-0.8-30 4 9-10 (fiatal) 0.8 30

Y-1.6-20 4 9-10 (fiatal) 1.6 20

Y-3.2-40 4 9-10 (fiatal) 3.2 40

A-0.8-20 4 27-29
(felnőtt)

0.8 20

A-0.8-30 4 27-29
(felnőtt)

0.8 30

A-1.6-20 4 27-29
(felnőtt)

1.6 20

A-3.2-40 4 27-29
(felnőtt)

3.2 40

Sham-Y 4 27-29
(felnőtt)

0 0

Sham-A 4 27-29
(felnőtt)

0 0
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2. táblázat: Az izomtömeg változása a fiatal nyulakban

Y-0.8-20
Kontroll oldal

(g)
Hosszabbított

oldal (g)
Tömegváltozás

iránya
P érték

Változás
%-ban

TA 2.60 (0.36) 2.77 (0.36) ↑ 0.014 + 6.5

FDL 4.48 (0.49) 4.16 (0.45) ↓ 0.006 - 7.1

PL 4.87 (0.72) 4.21 (0.47) ↓ 0.085 - 13,6

PQ 0.71 (0.06) 0.81 (0.05) ↑ 0.018 + 14.1

Y-0.8-30
Kontroll oldal

(g)
Hosszabbított

oldal (g)
Tömegváltozás

iránya
P érték

Változás
%-ban

TA* 2.47 (0.15) 2.82 (0.20) ↑ 0.004 + 14.1

FDL 4.16 (0.29) 3.95 (0.30) ↓ 0.004 - 5

PL 4.01 (0.33) 3.67 (0.29) ↓ 0.005 - 8.5

PQ 0.83 (0.09) 1.09 (0.12) ↑ 0.032 + 31.3

* parciális ruptura 1 esetben

Y-1.6-20
Kontroll oldal

(g)
Hosszabbított

oldal (g)
Tömegváltozás

iránya
P érték

Változás
%-ban

TA 2.67 (0.30)
Degen. /
Ruptura

- - ruptura

FDL 4.33 (0.52) 4.11 (0.35) ↓ 0.01 - 5

PL 4.79 (0.35) 4.46 (0.38) ↓ 0.008 - 7.1

PQ 0.84 (0.05) 1.12 (0.02) ↑ 0.010 + 33.3

Y-3.2-40
Kontroll oldal

(g)
Hosszabbított

oldal
Tömegváltozás

iránya
P érték

Változás
%-ban

TA 0.006
Degen. /
Ruptura

- - rutura

FDL 3.38 (0.15) 4.02 (0.20) ↑ 0.002 + 19

PL 4.44 4.22 (0.27) ↓ 0.010 - 4.9

PQ 0.84 (0.05)
Degen. /
Ruptura

- - ruptura
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3. táblázat. Az izomtömeg változása a felnőtt nyulakban

A-0.8-20
Kontroll oldal

(g)
Hosszabbított

oldal (g)
Tömegváltozás

iránya
P érték

Változás
%-ban

TA* 2.28 (0.18) 2.38 (0.14) ↑ 0.03 + 4.4

FDL 4.06 (0.28) 3.94 (0.26) ↓ 0.012 - 2.9

PL 4.41 (0.22) 4.22 (0.22) ↓ 0.021 - 4.3

PQ 0.79 (0.07) 0.89 (0.08) ↑ 0.024 + 12.7

* parciális ruptura 1 esetben

A-0.8-30
Kontroll oldal

(g)
Hosszabbított

oldal (g)
Tömegváltozás

iránya
P érték

Változás
%-ban

TA 2.52 (0.33)
Degen. /
Rupture

- - rupture

FDL 4.01 (0.20) 3.85 (0.21) ↓ 0.035 - 4

PL 4.56 (0.36) 4.46 (0.36) ↓ 0.007 - 2.2

PQ 0.81 (0.05) 0.97 (0.06) ↑ 0.020 + 19.7

A-1.6-20
Kontroll oldal

(g)
Hosszabbított

oldal (g)
Tömegváltozás

iránya
P érték

Változás
%-ban

TA 2.32 (0.18)
Degen. /
Rupture

- - rupture

FDL 4.08 (0.19) 3.93 (0.19) ↓ 0.058 - 3.7

PL 4.77 (0.24) 4.59 (0.26) ↓ 0.009 - 3.8

PQ 0.83 (0.04) 1.02 (0.06) ↑ 0.073 + 22.9

A-3.2-40
Kontroll oldal

(g)
Hosszabbított

oldal (g)
Tömegváltozás

iránya
P érték

Változás
%-ban

TA 2.10 (0.18)
Degen. /
Rupture

- - rupture

FDL 3.97 (0.18) 4.19 (0.21) ↑ 0.008 + 5.5

PL 4.29 (0.39) 4.27 (0.40) = 0.39 - 0,4

PQ 0.84 (0.05)
Degen. /
Rupture

- - rupture
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4. Táblázat. Az izom-ín komplexek átlagos hossza a fiatal és felnőtt állatokban.

Felnőtt-
TA

(mm)

Felnő
tt-FDL
(mm)

Felnőtt-
PL

(mm)

Felnőtt-
PQ

(mm)

Fiatal-
TA

(mm)

Fiatal-
FDL
(mm)

Fiatal-
PL

(mm)

Fiatal-
PQ

(mm)

Átlag 116,7 191,6 203,4 130,5 105,4 175,6 180,3 114,3

Standard
deviáció

2,56 1,35 1,72 2,11 1,70 1,58 2,76 1,10
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5. táblázat. A PSI értékek a fiatal, 0.8 mm/nap rátával, 20%-kal hosszabbított nyulak
(Y-0.8-20) csoportjában; a hozzá tartózó statisztikával.

Y-0.8-20
TA-

kontroll
TA-

kísérl.
FDL-

kontroll
FDL-
kísérl.

PL-
kontroll

PL-
kísérl

PQ-
Kont.

PQ-
Kísérl.

2,33 2,60 4,08 3,76 4,10 3,83 0,89 1,14

2,32 2,46 5,31 4,95 5,87 4,78 0,98 1,13

2,07 2,20 3,28 3,10 3,24 3,09 0,58 0,77

3,68 3,82 5,25 4,86 6,27 5,15 0,87 1,33

Várható
érték

2,5975
2,7682

5
4,4825 4,165

4,8707
5

4,213
5

0,831
5

1,0925

Standard
hiba

0,3641
28

0,3607
31

0,4899
36

0,4476
17

0,7194
06

0,466
098

0,086
306

0,1171
75

Medián 2,323 2,5285 4,667 4,309 4,986 4,306
0,880

5
1,1355

Szórás
0,7282

56
0,7214

61
0,9798

73
0,8952

33
1,4388

12
0,932
195

0,172
612

0,2343
51

Minták
varianciája

0,5303
56

0,5205
06

0,9601
5

0,8014
43

2,0701
81

0,868
988

0,029
795

0,0549
2

Minimum 2,069 2,195 3,282 3,097 3,241 3,092 0,583 0,769

Maximum 3,675 3,821 5,314 4,945 6,27 5,15 0,982 1,33

Number of
specimens

4 4 4 4 4 4 4 4

TA-
Cont

TA-Exp
FDL-
Cont

FDL-
Exp

PL-
Cont

PL-
Exp

PQ-
Cont

PQ-
Exp

Várható
érték

2,5975
2,7682

5
4,4825 4,165

4,8707
5

4,213
5

0,831
5

1,0925

Variancia
0,5303

56
0,5205

06
0,9601

5
0,8014

43
2,0701

81
0,868
988

0,029
795

0,0549
2

Pearson-
féle

korreláció

0,9958
09

0,9993
01

0,9952
69

0,812
654

t érték
-

5,1191
6

6,9324
08

2,5328
03

-
3,790

11
P(T<=t)
egyszélű

0,0072
14

0,0030
77

0,0426
07

0,016
11

t kritikus
egyszélű

2,3533
63

2,3533
63

2,3533
63

2,353
363

P(T<=t)
kétszélű

0,0144
28

0,0061
55

0,0852
15

0,032
221

t kritikus
kétszélű

3,1824
49

3,1824
49

3,1824
49

3,182
449
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6. táblázat. A PSI értékek a fiatal, 0.8 mm/nap rátával, 30%-kal hosszabbított nyulak
(Y-0.8-30) csoportjában; a hozzá tartózó statisztikával.

Y-0.8-30
TA-

kontroll
TA-

kísérl.

FDL-
kontro

ll

FDL-
kísérl

.

PL-
kontr

oll

PL-
kísérl

PQ-
Kont.

PQ-
Kísérl.

2,443 2,607 3,873 3,652 4,22 3,98 0,7265 1,144

2,365 2,423 3,662 3,474 4,314 4,2 0,8315 1,108

2,165 2,312 4,103 3,823 5,263 4,967 0,985 1,158

2,89 3,2 4,987 4,832 3,944 3,717 0,81 1,088

Várható
érték

2,46575 2,6355
4,1562

5
3,945

25
4,435

25
4,216 0,83825 1,1245

Standard
hiba

0,15305
4

0,1977
54

0,2911
89

0,304
048

0,286
87

0,26909
6

0,053904
0,0160

91

Medián 2,404 2,515 3,988
3,737

5
4,267 4,09 0,82075 1,126

Szórás
0,30610

8
0,3955

09
0,5823

79
0,608
096

0,573
739

0,53819
3

0,107807
0,0321

82

Minta
varianciája

0,09370
2

0,1564
27

0,3391
65

0,369
781

0,329
177

0,28965
1

0,011622
0,0010

36

Minimum 2,165 2,312 3,662 3,474 3,944 3,717 0,7265 1,088

Maximum 2,89 3,2 4,987 4,832 5,263 4,967 0,985 1,158

Darabszám 4 4 4 4 4 4 4 4

TA-Cont TA-Exp
FDL-
Cont

FDL-
Exp

PL-
Cont

PL-Exp PQ-Cont
PQ-
Exp

Várható
érték

2,46575 2,6355
4,1562

5
3,945

25
4,435

25
4,216 0,83825 1,1245

Variancia
0,09370

2
0,1564

27
0,3391

65
0,369
781

0,329
177

0,28965
1

0,011622
0,0010

36

Pearson-
féle

korreláció
0,98798

0,9969
21

0,992
623

0,372732

df 3 3 3 3

t érték
-

3,25139
7,9159

02
5,748
091

-5,70457

P(T<=t)
egyszélű

0,02372
0,0021

02
0,005

23
0,005342

t kritikus
egyszélű

2,35336
3

2,3533
63

2,353
363

2,353363

P(T<=t)
kétszélű

0,04744
0,0042

03
0,010
459

0,010684

t kritikus
kétszélű

3,18244
9

3,1824
49

3,182
449

3,182449
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7. táblázat. A PSI értékek a fiatal, 1.6 mm/nap rátával, 20%-kal hosszabbított nyulak
(Y-1.6-20) csoportjában; a hozzá tartózó statisztikával.

Y-1.6-20
TA-

kontroll

TA-
kísérl

.

FDL-
kontroll

FDL-
kísérl.

PL-
kontroll

PL-
kísérl

PQ-
Kont.

PQ-
Kísérl.

2,355 deg 3,788 3,42 3,93 3,6 0,58 0,666

2,074 deg 3,575 3,227 4,52 4,031 0,668 0,823

3,453 deg 5,86 4,788 5,17 4,89 0,851 0,907

2,784 deg 4,082 3,79 5,52 5,27 0,7272 0,825

Várható
érték

2,6665 4,32625
3,8062

5
4,785

4,447
75

0,7065
5

0,8052
5

Standard
hiba

0,300066 0,521707
0,3474

69
0,35233

7
0,383

41
0,0568

57
0,0503

73

Medián 2,5695 3,935 3,605 4,845
4,460

5
0,6976 0,824

Szórás 0,600132 1,043414
0,6949

38
0,70467

5
0,766

82
0,1137

15
0,1007

45

Minta
varianciáj

a
0,360159 1,088712

0,4829
39

0,49656
7

0,588
014

0,0129
31

0,0101
5

Minimum 2,074 3,575 3,227 3,93 3,6 0,58 0,666

Maximum 3,453 5,86 4,788 5,52 5,27 0,851 0,907

Darabszá
m

4 4 4 4 4 4 4

FDL-Cont
FDL-
Exp

PL-Cont
PL-
Exp

PQ-
Cont

PQ-
Exp

Várható
érték

4,32625
3,8062

5
4,785

4,447
75

0,7065
5

0,8052
5

Variancia 1,088712
0,4829

39
0,49656

7
0,588
014

0,0129
31

0,0101
5

Pearson-
féle

korreláció
0,989641

0,99309
6

0,9323
45

df 3 3 3

t érték 2,815352
6,33855

1

-
4,7620

1

P(T<=t)
egyszélű

0,033498
0,00397

1
0,0087

92

t kritikus
egyszélű

2,353363
2,35336

3
2,3533

63

P(T<=t)
kétszélű

0,066995
0,00794

1
0,0175

84

t kritikus
kétszélű

3,182449
3,18244

9
3,1824

49
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8. táblázat. A PSI értékek a fiatal, 3.2 mm/nap rátával, 40%-kal hosszabbított nyulak
(Y-3.2-40) csoportjában; a hozzá tartózó statisztikával.

Y-3.2-40
TA-

kontroll

TA-
kísérl

.

FDL-
kontroll

FDL-
kísérl.

PL-
kontr

oll

PL-
kísérl

PQ-
Kont.

PQ-
Kísérl.

2,325 deg 3,57 4,31 3,845 3,576 0,639 deg

2,076 deg 3,03 3,64 3,58 3,25 0,6 deg

3,745 deg 3,68 4,41 5 4,527 0,679 deg

2,564 deg 3,22 3,7 3,62 3,327 0,655 deg

Várható
érték

2,6775 3,375 4,015
4,011

25
3,67

0,643
25

Standard
hiba

0,36951
5

0,15113
5

0,20060
3

0,334
704

0,29401
4

0,016
595

Medián 2,4445 3,395 4,005
3,732

5
3,4515 0,647

Szórás 0,73903
0,30226

9
0,40120

7
0,669
407

0,58802
9

0,033
19

Minta
varianciája

0,54616
6

0,09136
7

0,16096
7

0,448
106

0,34577
8

0,001
102

Minimum 2,076 3,03 3,64 3,58 3,25 0,6

Maximum 3,745 3,68 4,41 5 4,527 0,679

Darabszám 4 4 4 4 4 4

FDL-
Cont

FDL-
Exp

PL-
Cont

PL-Exp

Várható
érték

3,375 4,015
4,011

25
3,67

Variancia
0,09136

7
0,16096

7
0,448
106

0,34577
8

Pearson-
féle

korreláció

0,97906
3

0,997
813

df 3 3

t érték
-

10,4979
7,471
521

P(T<=t)
egyszélű

0,00092
3

0,002
483

t kritikus
egyszélű

2,35336
3

2,353
363

P(T<=t)
kétszélű

0,00184
6

0,004
965

t kritikus
kétszélű

3,18244
9

3,182
449
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9. táblázat. A PSI értékek a felnőtt, 0.8 mm/nap rátával, 20%-kal hosszabbított nyulak
(A-0.8-20) csoportjában; a hozzá tartózó statisztikával.

A-0.8-20
TA-

kontroll

TA-
kísér

l.

FDL-
kontroll

FDL-
kísérl.

PL-
kontroll

PL-
kísérl

PQ-
Kont.

PQ-
Kísérl.

2,51 deg 4,285 4,147 4,416 4,2 0,736 0,856

2,341 deg 3,9 3,79 4,357 4,3 0,764 0,804

1,749 deg 3,368 3,31 4,957 4,76 0,685 0,76

2,516 deg 4,682 4,53 3,89 3,67 0,984 1,12

Várható
érték

2,279 4,05875 3,94425 4,405 4,2325 0,79225 0,885

Standard
hiba

0,181263
0,28017

4
0,25985

2
0,218395

0,2236
58

0,06597
5

0,08075
3

Medián 2,4255 4,0925 3,9685 4,3865 4,25 0,75 0,83

Szórás 0,362525
0,56034

7
0,51970

4
0,436789

0,4473
16

0,13195
0,16150

5

Minta
varianciája

0,131425
0,31398

9
0,27009

2
0,190785

0,2000
92

0,01741
1

0,02608
4

Minimum 1,749 3,368 3,31 3,89 3,67 0,685 0,76

Maximum 2,516 4,682 4,53 4,957 4,76 0,984 1,12

Darabszám 4 0 4 4 4 4 4 4

FDL-
Cont

FDL-
Exp

PL-Cont PL-Exp
PQ-
Cont

PQ-Exp

Várható
érték

4,05875 3,94425 4,405 4,2325 0,79225 0,885

Variancia
0,31398

9
0,27009

2
0,190785

0,2000
92

0,01741
1

0,02608
4

Pearson-
féle

korreláció

0,99987
7

0,984853
0,97583

2

df 3 3 3

T érték
5,51580

4
4,44296

-
4,25165

P(T<=t)
egyszélű

0,00586
8

0,010602
0,01192

3

t kritikus
egyszélű

2,35336
3

2,353363
2,35336

3

P(T<=t)
kétszélű

0,01173
6

0,021204
0,02384

6

t kritikus
kétszélű

3,18244
9

3,182449
3,18244

9
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10. táblázat. A PSI értékek a felnőtt, 0.8 mm/nap rátával, 30%-kal hosszabbított nyulak
(A-0.8-30) csoportjában; a hozzá tartózó statisztikával.

A-0.8-30
TA-

kontroll

TA-
kísérl

.

FDL-
kontroll

FDL-
kísérl.

PL-
kontr

oll

PL-
kísérl

PQ-
Kont.

PQ-
Kísérl.

3,41 deg 4,51 4,36 5,47 5,38 0,94 1,09

2,47 deg 3,76 3,47 4,31 4,17 0,83 1,07

1,849 deg 3,618 3,54 3,76 3,69 0,69 0,87

2,365 deg 4,17 4,03 4,71 4,62 0,78 0,85

Várható érték 2,5235 4,0145 3,85
4,562

5
4,465 0,81 0,97

Standard hiba
0,32516

9
0,20241

9
0,21075

3
0,359
754

0,35927
0,0521

22
0,06377

Medián 2,4175 3,965 3,785 4,51 4,395 0,805 0,97

Szórás
0,65033

8
0,40483

9
0,42150

5
0,719
508

0,71854
0,1042

43
0,127541

Minta
varianciája

0,42293
9

0,16389
4

0,17766
7

0,517
692

0,5163
0,0108

67
0,016267

Minimum 1,849 3,618 3,47 3,76 3,69 0,69 0,85

Maximum 3,41 4,51 4,36 5,47 5,38 0,94 1,09

Darabszám 4 0 4 4 4 4 4 4

FDL-
Cont

FDL-
Exp

PL-
Cont

PL-Exp
PQ-
Cont

PQ-Exp

Várható érték 4,0145 3,85
4,562

5
4,465 0,81 0,97

Variancia
0,16389

4
0,17766

7
0,517
692

0,5163
0,0108

67
0,016267

Pearson-féle
korreláció

0,97733
1

0,999
139

0,8323
76

df 3 3 3

t érték
3,67504

1
6,530
303

-
4,5254

8

P(T<=t)
egyszélű

0,01743
9

0,003
649

0,0100
91

t kritikus
egyszélű

2,35336
3

2,353
363

2,3533
63

P(T<=t)
kétszélű

0,03487
7

0,007
297

0,0201
82

t kritikus
kétszélű

3,18244
9

3,182
449

3,1824
49
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11. táblázat. A PSI értékek a felnőtt, 1.6 mm/nap rátával, 20%-kal hosszabbított nyulak
(A-1.6-20) csoportjában; a hozzá tartózó statisztikával.

A-1.6-20
TA-

kontroll

TA-
kísér

l.

FDL-
kontroll

FDL-
kísérl.

PL-
kontroll

PL-
kísérl

PQ-
Kont.

PQ-
Kísérl.

2,71 deg 3,94 3,664 4,357 4,123 0,764 1,144

2,344 deg 4,645 4,47 5,472 5,35 0,94 1,102

1,849 deg 3,76 3,68 4,649 4,41 0,85 0,94

2,365 deg 3,97 3,91 4,61 4,47 0,78 0,88

Várható érték 2,317 4,07875 3,931 4,772
4,588

25
0,833

5
1,0165

Standard hiba 0,177131 0,194362
0,18824

9
0,24214

3
0,264
965

0,040
111

0,063279

Medián 2,3545 3,955 3,795 4,6295 4,44 0,815 1,021

Szórás 0,354263 0,388724
0,37649

8
0,48428

6
0,529

93
0,080
223

0,126558

Minta
varianciája

0,125502 0,151106
0,14175

1
0,23453

3
0,280
826

0,006
436

0,016017

Minimum 1,849 3,76 3,664 4,357 4,123 0,764 0,88

Maximum 2,71 4,645 4,47 5,472 5,35 0,94 1,144

Darabszám 4 0 4 4 4 4 4 4

FDL-Cont
FDL-
Exp

PL-Cont
PL-
Exp

PQ-
Cont

PQ-Exp

Várható érték 4,07875 3,931 4,772
4,588

25
0,833

5
1,0165

Variancia 0,151106
0,14175

1
0,23453

3
0,280
826

0,006
436

0,016017

Pearson-féle korreláció 0,966938
0,99671

7
0,206
346

df 3 3 3

t érték 2,98091 5,9867
-

2,708
31

P(T<=t)
egyszélű

0,029277
0,00466

5
0,036
634

t kritikus
egyszélű

2,353363
2,35336

3
2,353
363

P(T<=t)
kétszélű

0,058554
0,00933

1
0,073
269

t kritikus
kétszélű

3,182449
3,18244

9
3,182
449
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12. táblázat. A PSI értékek a felnőtt, 3.2 mm/nap rátával, 40%-kal hosszabbított nyulak
(A-3.2-40) csoportjában; a hozzá tartózó statisztikával.

A-3.2-40
TA-

kontroll
TA-

kísérl.
FDL-

kontroll
FDL-
kísérl

PL-
kontroll

PL-
kísérl

PQ-
Kont.

PQ-
Kísérl

.

2,39 deg 3,67 3,83 3,83 3,78 0,71 deg

1,739 deg 4,48 4,78 5,41 5,45 0,84 deg

1,848 deg 3,78 3,95 3,69 3,67 0,95 deg

2,42 deg 3,94 4,21 4,23 4,17 0,85 deg

Várható
érték

2,09925 3,9675
4,192

5
4,29

4,267
5

0,837
5

Standard
hiba

0,178027 0,1796
0,211
281

0,39047
0,408
501

0,049
223

Medián 2,119 3,86 4,08 4,03 3,975 0,845

Szórás 0,356054
0,35920

1
0,422
562

0,78094
0,817
002

0,098
446

Minta
varianciája

0,126774
0,12902

5
0,178
558

0,60986
7

0,667
492

0,009
692

Minimum 1,739 3,67 3,83 3,69 3,67 0,71

Maximum 2,42 4,48 4,78 5,41 5,45 0,95

Darabszám 4 0 4 4 4 4 4 0

FDL-
Cont

FDL-
Exp

PL-Cont
PL-
Exp

Várható
érték

3,9675
4,192

5
4,29

4,267
5

Variancia
0,12902

5
0,178
558

0,60986
7

0,667
492

Pearson-
féle

korreláció

0,99686
4

0,99943
2

df 3 3

t érték
-

6,38528
1

P(T<=t)
egyszélű

0,00388
9

0,19550
1

t kritikus
egyszélű

2,35336
3

2,35336
3

P(T<=t)
kétszélű

0,00777
8

0,39100
2

t kritikus
kétszélű

3,18244
9

3,18244
9
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13. táblázat. Hisztopatológiai változások a különböző csoportokban-Az átlagos Lee-score

került feltüntetésre.

Felnőtt Fiatal Felnőtt Fiatal

0.8 mm/nap

G1

1.6 mm/nap

G2

0.8 mm/nap

G3

1.6 mm/nap

G4

Sham

(0mm/n)

G5

Sham

(0mm/n)

G6

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

Sejtmagok
internalizációja

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

Izomrostok
degenerációja

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

Muscle
regeneration

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

Endomysieális
és perimyseális
fibrózis

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

Sejtmagok
internal (izom-
ín átmenet)

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

Cell number at
the MJT

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

Véredények
száma (izom-in
átmenet)

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

Haematomák
(izom-ín
átmenet)

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