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1. Bevezetés 
 

A csont vérellátásának, a csontgyógyulásnak és a kalluszképződés dinamikájának 
ismerete a gyakorló traumatológus számára rendkívül fontos. Ezekről a  folyamatokról 
igen nagy mennyiségű ismeretanyag halmozódott fel a hazai és nemzetközi irodalomban, 
azonban a csontgyógyuláshoz szükséges vérellátást biztosító lokális mikrocirkuláció 
szabályozásáról annál kevesebbet tudunk.  
Munkahelyemen, a volt Országos Traumatológiai Intézetben (majd többszörös 
névváltoztatások és átszervezések után a jelenlegi Péterfy Sándor Utcai Kórház Baleseti 
Központjában), ahol 1990 októbere óta dolgozom, a csontgyógyulás kutatásának mindig 
fontos szerep jutott.  
Ezt példázza, hogy külön munkacsoport alakult a csípőtáji törések epidemiológiájának, 
kezelésének és rehabilitációjának kutatására, amely átfogó, prospektív tanulmányból 
tudományos fokozat megszerzésére is elegendő adatot sikerült összegyűjtenünk és 
nemzetközileg elismert módon feldolgoznunk, sőt egy következő, hasonló témájú 
tanulmány elfogadtatása is folyamatban van. 
Nagy jelentőséggel bírt az ún. „combnyak-team” megalakulása, melynek tagjai Manninger 
Jenő professzor úr vezetésével több ezer combnyaktörés részletes elemzését végezték el. 
Korábbi munkásságuk során a combfej combnyaktörés utáni életképességének 
megítélésére vérkeringés-vizsgálatot, flebográfiát végeztek, mely azonban az esetek 
jelentős hányadában sajnos nem hozott érdemi diagnosztikus eredményt. A team, melynek 
magam is tagja voltam, sokévi munka után eljutott odáig, hogy az operált 
combnyaktörések elemzése és utánvizsgálata alapján sikerült a kettős kanülált 
combnyakcsavarozás elméletét, pontos indikációs területeit és a szükséges moduláris 
implantátum-készletet is kidolgozni, a hazai klinikai gyakorlatba bevezetni, majd később 
nemzetközi szinten is elfogadtatni. 
Másik kutatócsoportunk, melynek ugyancsak tagja voltam, a nyílt lábszártörések 
ellátásának taktikájával foglalkozik (a primer kezelési módszer megválasztása, a 
módszerváltás időpontja, módja, a lágyrészek ellátásának és pótlásának lehetőségei, az 
utókezelés, a rehabilitáció és a funkcionális eredmények értékelése). Itt is fontos szerepet 
kap a csont ill. a csontvelő vérellátása és annak szabályozása, ami kiegészül a lágyrészek 
vérellátásának problematikájával. Ebben a témakörben is született már folyamatban lévő, 
házi védésen elfogadott doktori disszertáció. 
Jelen tanulmányunkat is az előbbiekben részletezett, a csontgyógyulást kutató kísérleti 
sorozatba illesztettük be. Nevezetesen: kutatócsoportunk előzetesen vizsgálta a 
csontgyógyulás egyes fázisaiban nyert szövettani mintákat, melyek alapján arra kerestünk 
választ, hogy a rés-oszteotómia által létrehozott csontdefektusba az ér- és idegképletek 
milyen dinamikával és morfológiával nőnek be. Ezt a képződő kallusz szöveteinek 
immunhisztokémiai vizsgálataival és egyszerű szövettani metszetekkel is vizsgáltuk. 
Mindezek alapján döntöttem úgy, hogy további vizsgálataimat a fenti hisztomorfológiai 
ismeretek birtokában a struktúrák funkcionális jellemzőinek kutatásaként viszem tovább, 
és lézer-Doppler véráramlásmérő eszköz segítségével megvizsgálom a csontvelőben és a 
10 ill. 15 napos kalluszban természetes körülmények között is előforduló neuropeptidek és 
más vazoaktív anyagok hatását annak reményében, hogy eredményeink révén közelebb 
kerülünk a csontvelő ill. a kallusz mikrocirkulációját szabályozó mechanizmusok 
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megértéséhez. A fent említett intézmény Kísérleti Osztályán (dr. Hamar János 
vezetésével) adottak voltak mindazon szakmai, tárgyi és személyi feltételek, amelyek 
tervezett kísérleteinkhez nélkülözhetetlenek voltak.  
 
Elméleti alapok: 

A csontvelő, a kortikális és spongiózus csontállomány morfológiai és funkcionális 
egységet alkot. A csontvelő rendkívül fontos szerepet játszik a csontgyógyulásban, és 
vérellátása révén a spongiózus csontállomány fő ellátója oxigénnel és tápanyagokkal. 
Speciális mikrokörnyezet kialakításával a csontgyógyulás folyamatát angioneogenezis és a 
neurális struktúrák kialakulása kíséri, melyben fontos szerepük van egyes neurális, 
humorális faktoroknak is, mint pl. hormonoknak és neuropeptideknek. Ugyanakkor a 
csontvelő az eritro- és leukopoezis helyszíne is. Ezen szerteágazó funkciók miatt a 
csontvelő megfelelő vérellátása meghatározó szereppel bír, de a csontvelői véráramlás 
mennyiségi meghatározása ill. a véráramlás sebességének mérése és változásainak 
detektálása számos nehézségbe ütközik. A csont és a csontvelő véráramlásának mérési 
technikáival kapcsolatban igen sok irodalmi hivatkozás található, melyekben az egyes 
módszerek előnyeit, hátrányait és alkalmazási területeiket ismertetik. Számos, különféle 
módszer terjedt el, melyek közül legismertebbek a következők: 

• direkt kifolyásos módszer, amely a vizsgált területről kiáramló vér 
mennyiségét/térfogatát méri  

• az artériás befolyás mérése elektromágnessel, ultrahanggal vagy hőérzékeléssel  
• a vérrel bejutott, pl. izotóppal megjelölt anyagok szöveti koncentrációjának mérése az  

idő függvényében, ill. az akkumuláció vagy a clearance detektálása  
• izotóppal jelölt mikrogyöngyök eloszlásának és akkumulációjának mérése  
• intravitális mikroszkópos eljárás  

A véráramlás szabályozása az egyes csontokban és az adott csont különböző 
érterületein is eltérő, azonban a csontvelő mikrocirkulációjának természetes körülmények 
közötti szabályozásáról keveset tudunk. A szöveti vérátáramlást olyan neurális, 
hormonális és metabolikus faktorok szabályozzák, amelyek a csontokban is jelen vannak, 
továbbá gyulladásos mediátorok és egyéb, biológialag aktív anyagok is szerepet játszanak 
benne. Az efferens innervációt a szimpatikus, posztganglionáris neuronok biztosítják. Az 
afferens neuronok különféle neuropeptideket tartalmaznak, mint például a CGRP 
(calcitonine-gene related peptide), a VIP (vasoactive intestinal peptide), az NPY 
(neurpeptide Y) és a P-anyag (substance P, SP). Ezen neuropeptidek pontos szerepe nem 
ismert, bár jelentős ismeretanyag gyűlt össze azzal kapcsolatban, hogy az afferens 
neuronok ingerlésével azokból vazodilatációt okozó CGRP szabadítható fel, ugyanakkor 
az SP is megjelenik, de lényegesen kisebb koncentrációban. Az enzimek közül a NOS II 
emelendő ki, amely szintén jelen van a képződő kallusz differenciálatlan sejtjeiben, a 
preoszteoblasztokban és a preangioblasztokban. Mindezen mechanizmusok egyrészt 
fokozhatják a mikrocirkulációt, másrészt pedig neurogén gyulladáshoz vezethetnek. 

Korábban végzett szövettani és immunhisztokémiai tanulmányaink igazolták, hogy 
a kalluszban már a 10. posztoperatív napon jelen vannak vaszkuláris és neurális elemek, és 
ezek száma a 10. és a 15. posztoperatív nap között igen gyorsan növekszik. Ez a rapid 
proliferáció a 15. posztoperatív napon éri el a csúcspontját. 
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Jelen tanulmányunkban a csontvelő mikrocirkulációjának vazoaktív anyagok 
hatására bekövetkezett változásait mértük lézer-Doppler áramlásmérési technikával.  
Ez a mérési módszer is rendkívül elterjedt a véráramlás változásainak követésére olyan 
mérési helyzetekben, ahol nem szükséges az abszolút térfogatok meghatározása, a változás 
irányának és mértékének regisztrálása is elegendő információt nyújt.  

Az első kísérleti sorozatban (10 nyúlon) az intakt femur és az intakt tibia 
diafízisében vizsgáltuk a csontvelő véráramlásváltozásait vazoaktív szerek (adrenalin, 
CGRP, SP, nitroprusszid nátrium, Ebrantil+adrenalin) intraarteriális bejuttatását követően. 
Standardizált körülmények között mértük a vérnyomásban, mikrocirkulációban észlelhető 
változásokat, és ezek alapján kiszámítottuk az intakt femur és tibia csontvelőjének lokális 
mikrovaszkuláris érellenállását, valamint az 50%-os visszatérési idő értékeit. 

A második kísérleti sorozatban rés-oszteotómiás modellünk segítségével a 
tibiában képződő kallusz mikrocirkulációjának ugyanezen anyagok hatására bekövetkezett 
változásait detektáltuk a 10. és 15. posztoperatív napon (15-15 nyúlon), ugyancsak a fent 
említett módszerek alkalmazásával. A kalluszban végzett mérésekhez az azonos oldali, 
intakt femurt használtuk referenciapontként. 
 
2. Célkitűzések: 

Alapvető célkitűzésünk a csontvelő és a képződő kallusz mikrocirkulációjának 
vizsgálata ill. az ezt szabályozó mechanizmusok kutatása volt. 
 
Alapkísérleteink célkitűzései: 

A kísérletsorozat első fázisában arra kerestük a választ, hogy van-e különbség az 
azonos oldali femur és tibia vérellátása ill. annak szabályozása között, azaz: 

a. a nyúl azonos oldali intakt femurjában és intakt tibiájában a csontvelő 
mikrocirkulációjának változásai ill. mikrovaszkuláris érreakciói mutatnak-e egymáshoz 
képest statisztikailag szignifikáns eltérést a kísérletben alkalmazott vazoaktív anyagok és 
neuropeptidek intraarteriális alkalmazásának hatására? 

b.  használható-e az azonos oldali femur a későbbi kísérletekben a tibia kalluszában 
végzett mikrovaszkuláris áramlásmérések referenciapontjaként? 
 
A második kísérleti sorozat célkitűzései: 

Ebben a kísérleti sorozatban azt vizsgáltuk, hogy a csontgyógyulás kezdeti 
szakaszában (a 10. és 15. posztoperatív napon) milyen változások mennek végbe a 
képződő kalluszban. 
 
A következő kérdésekre kerestük a választ: 

a. A csontseb gyógyulásának milyen fázisában jelennek meg reakcióképes 
érstruktúrák?  

b. Ezen érstruktúrák milyen reaktivitást mutatnak a vazoaktív anyagokra a csontseb 
keletkezésétől eltelt idő függvényében, a 10. és 15. posztoperatív napon? 
 
3. Módszerek: 

Valamennyi állatkísérletünket a Magyar Köztársaság érvényben lévő Állatvédelmi 
Törvényének megfelelően végeztük. Kutatási módszereinket az illetékes Etikai Bizottság 
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is jóváhagyta (1998 / XXVIII. és 243 / 1998. XII. 31.), ezen túlmenően azok teljes 
mértékben megfeleltek a „NIH Guidelines and the European Convention for the Protection 
of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes (Council of 
Europe, No 123, Strasbourg, 1985) irányelvekben foglalt európai előírásoknak is. A kutató 
laboratórium érvényes működési engedéllyel rendelkezett az adott kísérletek elvégzéséhez 
(Fővárosi Állategészségügyi Hatóság). 
 
A kísérletek általános ismertetése 

Mindkét kísérleti sorozatot 2200-2500 gramm testsúlyú, fehér, nőstény Új-Zéland 
nyulakon hajtottuk végre (összesen 40 nyúlon). Kísérletsorozatunk két részből épült fel: 
• Az alapkísérletben összehasonlítottuk az intakt femur és az azonos oldali intakt tibia 

csontvelőjének az alkalmazott vazoaktív anyagok hatására észlelt lokális 
mikrovaszkuláris reakcióit (véráramlás-változás, mikrovaszkuláris rezisztencia, 
50%-os visszatérési idő). A méréseket 10 nyúlon végeztük. 

• A rés-oszteotómiás kísérletben 2x15 nyúl tibiáján lemezzel és csavarokkal rögzítve 
hoztunk létre egy 3 mm széles csont-diasztázist. Az itt képződő kalluszban 
vizsgáltuk az első fázisban is alkalmazott vazoaktív anyagok hatására létrejött 
mikrovaszkuláris véráramlás-változásokat és kiszámítottuk a mikrovaszkuláris 
rezisztenciát. Az első csoportba tartozó állatokon (1x15 nyúl) az oszteotómia után 
10 nappal, a másodikban (1x15 nyúl) pedig 15 nappal végeztük el a méréseket. A 
két csoportról nyert (mért és számított) adatokat számítógéppel, statisztikai program 
segítségével dolgoztuk fel. 

 
Az állatok anesztéziája és a monitorozott paraméterek 

Az állatok elaltatásához intramuszkulárisan beadott 40 mg/kg Ketamint (Richter 
Gedeon Kft, Budapest) és a 6 mg/kg dózisú Xylazint (Bayer AG, Leverkusen, 
Németország) használtunk. A fenntartáshoz 3 mg/kg/óra mennyiségben Na-Pentobarbitalt 
(Rhone Merieux, Laupheim, Németország) adagoltunk infúzió formájában egy fülvénán 
keresztül. A 15 ml/óra sebességű fenntartó infúzió mellett az állatok spontán lélegeztek, 
testhőmérsékletüket stabilan 37 ºC fokon tartottuk egy fűthető pad segítségével. Az 
artériás vérgázokat és a vér pH-értékét 60 percenként ellenőriztük (ABL 300-as típusú 
vérgáz analizátor, Radiometer, Koppenhága, Dánia), és azok mindvégig a normál 
tartományban voltak.  

 
Műtéti lépések 

A narkotizált állat jobb combjának mediális oldalát babérlevél alakú metszésből 
tártuk fel. A felületes bőralatti kötőszöveten és a fascián áthaladva tompán kipreparálható 
volt az arteria femoralis, a két kísérő véna és a n. ischiadicus. Az artériát proximálisan 
mintegy 3 cm hosszan felszabadítva és 1%-os Lidocaint a sebre  csepegtetve a kívánt 
mértékű vazorelaxációt elértük, majd az eret megnyitva, egy speciális eszköz segítségével 
PE 90-es polietilén katétert vezettünk fel az aorta hasi szakaszába, közvetlenül annak 
bifurkációja fölé. Ezután a sebet kiöblítettük és fiziológiás sóoldattal átitatott gézzel 
fedtük. A szükséges katéter-hosszúságot korábbi vizsgálataink során, egy elhullott állat 
boncolása révén határoztuk meg. Mivel közel azonos testméretű állatokkal dolgoztunk, és 
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a bevezetés helye is jól meghatározott volt, a felvezetés hossza állandónak volt tekinthető. 
A katétert az artériában többszörös ligatúrával rögzítettük, továbbá a környező 
lágyrészekhez is kiöltöttük. A disztális érszakaszt lekötöttük. Ezáltal a jobb alsó végtagot a 
keringésből gyakorlatilag kirekesztettük, tehát a beadott szer túlnyomó része a vizsgálni 
kívánt bal alsó végtagba került, de kollaterálisok és anasztomózisok révén a szisztémás 
keringésbe is bejutott. A katéterhez háromállású csapot illesztettünk, melyen át a szerek 
bejuttatása, vérminta vétele és az öblítés biztosítható volt, ugyanakkor közvetlenül 
mérhetővé vált az aortában uralkodó artériás középnyomás is. Ehhez MS 30 típusú 
elektromanométer transzducert használtunk (Electromedics Inc., Colorado, USA). A 
katéter helyzetét több kísérlet végén is ellenőriztük és az minden alkalommal a bifurcatio 
aortae fölött helyezkedett el 1-2 cm-rel. 

 
A lézer-Doppler szondák behelyezése 

A bal comb laterális felszínén ejtett babérlevél alakú metszésből, az izmok között 
anterolaterálisan, tompán preparálva jutottunk a femurra a tapintható csípő- és 
térdízületek közötti távolság felénél. A csontba 1,1 mm átmérőjű furatot készítettünk 
olymódon, hogy csak a laterális kortikálist fúrtuk át és a furat iránya mintegy 45 fokos 
szögben proximál felé mutatott.  

A tibiát szintén anterolaterális feltárásból értük el ugyancsak a középső 
harmadban, a jól tapintható térd- és bokaízületek közötti távolság felénél. Hasonló módon 
készítettük el a csontfuratot és behelyeztük a lézer-Doppler mérőszondákat, melyek mind 
a femur, mind a tibia furatban stabilan rögzültek. Mindkét szondát a jelátalakítóhoz és a 
számítógépes rendszerhez csatlakoztattuk. 

 
Az alkalmazott vazoaktív anyagok és dózisaik 

Valamennyi szer alábbi dózisait korábbi kísérleteink alapján, empírikus úton úgy 
határoztuk meg, hogy a jelen kísérletekben alkalmazott elrendezés mellett a lehető 
legkisebb szisztémás hatást fejtsenek ki maximális lokális hatás mellett. Az alkalmazott 
dózisok a következők voltak: 

1. Adrenalin (Richter Gedeon Kft, Budapest), 0,2 µg/kg, 
2. CGRP (Sigma, St. Louis, USA) 4,0 µg/kg, 
3. SP (Sigma, St. Louis, USA) 10,0 pg/kg, 
4. NiNa (nátrium-nitroprusszid, Sigma, St. Louis, USA) 8,0 µg/kg és 
5. Ebrantil (urapidil hidroklorid, Richter Gedeon Kft., Budapest) 0,5 µg/kg  
   mennyiségben. 

 
Elsőként adrenalint adagoltunk annak ellenőrzésére, hogy a kanül és a lézer-Doppler 

szondák helyzete megfelelő-e. A neuropeptideket (CGRP, SP) és a nátrium-nitroprusszidot 
ezután minden állat esetében más-más, random sorrendben juttattuk be az esetleges 
véletlenszerű kölcsönhatások kiküszöbölésére. Valamennyi szer beadását követően azonnal 
0,5 ml heparinozott fiziológiás sóoldattal öblítettük át a kanült. A mért paraméterek 5-8 
perc elteltével visszatértek ugyan a kiindulási értékre (± 5%), de a következő szer 
beadásával 20-25 percet vártunk annak érdekében, hogy a szer hatása biztosan megszűnjön 
és az állat valamennyi, általunk nem mért paramétere is megnyugtatóan stabilizálódhasson. 
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Utolsó lépésként Ebrantilt adagoltunk, melynek beadását pontosan 60 másodperccel 
követve adrenalint juttattunk be a fenti dózisban. A kísérletek végén az állatokat az 
altatószer (Na-Pentobarbital, Rhone Merieux, Laupheim, Németország) túladagolásával 
öltük meg. 
 
Mért paraméterek 

Az artériás kanülből vett vért laboratóriumi körülmények között vizsgáltuk, 
meghatároztuk annak oxigén és széndioxid tartalmát, valamint pH-értékét. (Ezek minden 
esetben a normál tartományon belül mozogtak.) 
Az aortába felvezetett kanült nyomásmérő fejhez (MS 30-as típus, Electromedics Inc., 
Colorado, USA) kapcsoltuk. Ezt erősítőn keresztül a számítógépes rendszerrel kötöttük 
össze (ISOSYS, Experimetria Kft., Budapest).  A jel az artériás vérnyomást a monitoron 
közvetlenül Hgmm-ben leolvashatóan jelenítette meg. 
Méréseinkhez 1,5 mW teljesítményű, monokromatikus, He-Ne infravörösközeli (780 nm 
hullámhosszúságú) lézersugarakat használtunk. Lézer-Doppler szondák segítségével mértük 
az adott csontvelőterületek véráramlási sebességének relatív változásait, melyek mV-
értékekké transzformálva jelentek meg a monitoron. Mérési módszerünk alapját az optikai 
Doppler-effektus adta, melynek során a fény frekvenciájának eltolódását detektáljuk. 
Eszerint mozgó tárgyról visszaverődve a fényfrekvencia változása optikai Doppler-
frekvencia eltolódást okoz, mely elektronikusan detektálható és a ∆∆∆∆f / f = (v/c) x cos 
α α α α képlettel írható le, ahol ∆∆∆∆f a frekvencia változását jelöli az alapfrekvenciához (f) képest, v 
az áramlás sebességét, c a fénysebességet az αααα pedig a mérőfejnek az áramlás irányával 
bezárt szögét jelöli.  
 
Számított paraméterek 

A vérnyomásértékek relatív változásait számítottuk olymódon, hogy 100%-nak 
tekintettük a szer beadása előtti értéket és 0%-nak vettük a 0 Hgmm-es nyomást. A 
vérnyomás változásai ezen tartományon belül, kalibrálást követően, közvetlenül 
leolvashatók voltak a monitorról. 

Mivel a lézer-Doppler szondákkal történő áramlásmérés nem alkalmas abszolút 
mennyiségek (pl. ml/min/szövettömeg) kvantitatív meghatározására, csak a véráramlási 
sebességben bekövetkezett relatív változások regisztrálására, ezért kalibrációnk során 
alapértéknek (mV) vettük azt a helyzetet, amikor a szonda szabadon a levegőben volt és 
nem volt előtte semminemű mozgás. Az áramlásváltozás meghatározásához a szer beadása 
előtti alapáramlásból (mV) kivontuk a kalibráció során meghatározott alapértéket és a kettő 
különbségét tekintettük 100%-nak (mV). 

A maximális hatást a szer beadását megelőző alapáramláshoz (azaz a 100%-os 
értékhez) viszonyítva fejeztük ki, ugyancsak százalékos formában. A szerek 
farmakodinamikai jellemzőinek leírására kidolgoztunk és a tudományos kutatásokban 
elsőként alkalmaztunk egy módszert, az 50%-os visszatérési idő kiszámítását. Azért 
választottuk a szer hatásának teljes megszűnését jelző 100%-os visszatérési idő helyett a 
hatás 50%-ának megszűnéséhez szükséges időtartamot, mivel a kiindulási érték 
egyértelműen adott és a monitoron pontosan leolvasható, azonban a 100%-os visszatérés 
csak hosszú idő elteltével jön létre és tapasztalatunk szerint a kiindulási értéktől 5-8%-os 
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eltérést mutat még 10-15 perccel a szer beadása után is. Az 50%-os visszatérési idő jól 
jellemzi a szer hatásának kialakulásához szükséges időt (receptorokhoz való kötődés, 
direkt hatás) és a szer hatásosságának időtartamát is (elimináció, re-uptake, hígulás), mely 
a monitorról ugyancsak közvetlenül és pontosan leolvasható. A görbe mutatja ugyan a 
hatás maximumának eléréséhez szükséges időt is, ez azonban nem egy jól meghatározott 
pont, mivel itt a görbe hosszabb időn át enyhe fluktuációt mutat, ami nem teszi lehetővé a 
pontos leolvasását. Ezért ezt a paramétert számításainkhoz nem használtuk fel. Az 50%-os 
visszatérési időt a görbék alapján számítógéppel határoztuk meg az alábbi ábrán látható 
módon. 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vizsgált végtagcsontok csontvelői területeinek lokális mikrovaszkuláris 

ellenállását is kiszámítottuk olymódon, hogy az artériás vérnyomás százalékos változását 
osztottuk a véráramlás százalékos változásával. 
 
Statisztikai számítások, alkalmazott számítógépes programok, szignifikancia 

Valamennyi értéket százalékos változásként regisztráltunk, mely számítás alapja az 
adott vazoaktív anyag beadását megelőző állapotban észlelt nyugalmi érték volt. Az 
adatok számítógépes feldolgozásához a Statistica 5.0 programot (StatSoft Hungary Kft., 
Budapest) alkalmaztuk. 
A femurból és a tibiából nyert adatok összehasonlításához az ANOVA tesztet (Tukey) 
használtuk, a táblázatokban feltüntetett értékek az átlagot ± SEM-t jelölik. Az egyedi 
különbségek analíziséhez a Bonferroni-féle post hoc tesztet alkalmaztuk. Statisztikailag 
szignifikánsnak tekintettük az eltérést, ha a p érték 0,05 vagy annál kisebb volt. 
Az egymásnak megfelelő adatok statisztikai összehasonlítását a Student-féle kétmintás t-
próba segítségével végeztük el. 
 
A rés-oszteotómiás modell elkészítése és a kísérleti elrendezés 

• Általános szempontok 
Az állatok anesztéziája, az artériás kanül felvezetése, a vizsgált anyagok dózisa, 

bejuttatásuk sorrendje és módja valamint a lézer-Doppler szonda helyzete a femurban 
mindenben megegyezik az alapkísérletnél leírtakkal. A mért és számított változók, az 
adatrögzítéshez használt berendezések és programok, valamint a számítások módja és a 
referenciaértékek meghatározása is megegyezik az alapkísérletnél alkalmazottakkal. 

50%-os visszatérési idő
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• A tibia rés-oszteotómiájának elkészítése 
A műtétnél a Wolf és munkatársai által leírt módszer általunk modifikált, 

továbbfejlesztett változatát alkalmaztuk. Ennek során a narkotizált állat bal tibiájának elülső 
felszínén a mindennapi sebészi gyakorlatban is alkalmazott műtői aszepszis és antiszepszis 
szabályainak betartásával egyenes metszést ejtünk. A csont anterolaterális felszínét annak 
teljes hosszában kipreparáljuk. Felhelyezzük a hétlyukas, előre modellált (enyhén hajlított, 
hossztengelye körül propeller-szerűen kissé elcsavart) rekonstrukciós lemezt, és azt a 
csonthoz proximálisan és disztálisan is 3-3 bikortikálisan tartó, 2,7 mm-es csavarral 
rögzítjük előzetes fúrást és menetvágást követően. Karcolással megjelöljük a perioszteumon 
a későbbiekben eltávolítani kívánt 3 mm széles csontgyűrű pontos helyzetét. Ennek a 7-
lyukas lemez középső furata alatt kell elhelyezkednie, amelybe egy speciálisan kialakított, 
külső részén menetes, teljes hosszában kanülált szondatartót csavartunk be.  

Ezután a csavarokat és a lemezt eltávolítjuk, felkeressük a középső harmad azon részét, 
ahol a perioszteumon lévő karcolt jelölés található. Ez minden esetben egybeesett azzal a 
magassággal, ahol a tibia szinosztózist képez a fibulával. A csontokat ezen a ponton 
oszcillációs fűrésszel harántul átvágjuk, majd a fragmentumokból egy összesen 3 mm 
széles csontgyűrűt vágunk le, vagyis mind a proximális, mind a disztális fragmentumot 1,5-
1,5 mm-rel rövidítjük meg. Visszahelyezzük a 7-lyukas rekonstrukciós lemezt. A furatok 
helyzetéből adódóan a 3 mm-es távolság „automatikusan” létrejön. Ily módon a hétlyukas 
rekonstrukciós lemez középső lyuka esik pontosan a rés-oszteotómia közepe fölé. Ezt a 
lyukat úgy alakítottuk ki, hogy a belső felszínébe vágott menet révén alkalmas legyen egy 
speciális, külső menettel és tengelyirányú, 1,1 mm-es furattal ellátott csavar befogadására, 
mely a későbbiekben a lézer-Doppler szonda tartóhüvelyeként fog szolgálni.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezt követően a sebet öblítés után, drén alkalmazása nélkül rétegesen zártuk, majd 
fedőkötést helyeztünk fel. Az állatokat a posztoperatív periódusban egyedi ketreceikben 
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tartottuk, ahol szabad hozzáférésük volt a szokványos nyúltáphoz és csapvízhez. A 
beavatkozást valamennyi állat túlélte, szeptikus szövődmény nem fordult elő. 
 

Mérések az oszteotómia után 
A fenti módon megoperált nyulakat random módon két csoportba osztottuk (2x15 

nyúl): az egyik csoportot a műtéttől számított 10. napon, a másodikat a műtéttől számított 
15. napon vetettük alá a képződő kalluszon végzett tulajdonképpeni mikrovaszkuláris 
véráramlás-méréseknek. Ennek kivitelezéséhez az artériás kanült a korábban leírt módon 
helyeztük be, a femur trepanációja is a korábbi metódus szerint történt. A bőr alatt 
tapintható speciális csavart kb. 1 cm-es metszésből tártuk fel, és a második lézer-Doppler 
mérőszondát a fent ismertetett csavar furatába helyeztük. Ezáltal a szonda vége a rés-
oszteotómia középvonalába, a képződő kallusz közepébe került. Az elrendezés és a mérés 
minden lépése, az alkalmazott anyagok és a kísérlet minden egyéb tényezője és körülménye 
megegyezett a korábban leírtakkal. A kapott értékeket az azonos oldali femurból nyert 
adatokkal, mint referencia-értékekkel hasonlítottuk össze, valamint vizsgáltuk a 10. és a 15. 
napon a tibia kalluszából nyert eredmények közötti különbségeket. 
 
4. Eredmények 
 
Az alapkísérlet mérési eredményei 

A mérések kezdetén az átlagos artériás középnyomás 88,0 ± 3,5  Hgmm volt, és 
átmeneti változást követően erre az alapértékre valamennyi szer beadását követően  
visszatért (5-8%-os eltéréssel). A femur csontvelőjének alap véráramlási sebessége 
(átlagérték mV-ban ± SEM) 0,55±0,072 volt, ez mintegy 2,6-szorosa volt a tibián mért 
értéknek 0,21±0,031. A vazoaktív szerek hatására a csontvelői véráramlási sebesség 
változása (mV±SEM) a femurban átlagosan ötszöröse volt a tibiában mért értéknek 
(femur: 1,0±0,085 ill. tibia: 0,2±0,025. Statisztikailag szignifikáns különbség nem volt 
kimutatható sem a mikrovaszkuláris véráramlási reakciók, sem a mikrovaszkuláris 
érellenállás, sem az 50%-os visszatérési idők között, egyik vazoaktív anyag ill. 
neuropeptid beadása után sem. 
Ebrantillal azonban statisztikailag szignifikáns mértékben kivédhető volt a 
mikrovaszluláris területek áramláscsökkenés és ellenállás-növekedése (statisztikailag 
szignifikáns eltérések: p ≤ 0,05). 
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Összefoglaló, áttekintő grafikonok 
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A rés-oszteotomiás modell mérési eredményei a 10. posztoperatív napon 

A képződő kalluszban már a 10. posztoperatív napon volt mérhető alap 
véráramlás [0,14±0,016 (SEM) mV], amely az intakt tibia csontvelői véráramlásának 
[0,21±0,031 (SEM) mV)] 2/3-a volt 87,5±2,8 Hgmm átlagos artériás középnyomás 
mellett. CGRP és SP beadását követően a véráramlás változásai passzívan követték a 
vérnyomás változásait. Azonban adrenalin ill. Ebrantil + adrenalin hatására már a 10. 
posztoperatív napon volt érellenállás-növekedés, természetesen vérnyomás-
emelkedés,mellett, amely reakciót részben sikerült az Ebrantillal kivédeni.  
 
 
A rés-oszteotomiás modell mérési eredményei a 15. posztoperatív napon - az egyes 
anyagokra adott mikrovaszkuláris válaszreakciók 
 
A mikrovaszkuláris véráramlási sebesség változása 

Szignifikánsan magasabb alap véráramlási értéket (mV) kaptunk a kalluszban a 15. 
napon, mint a 10.-en [10. nap: 0,14 ± 0,016 (SEM) mV és 15. nap: 0,24 ± 0,033 (SEM) 
mV*, p = 0,012], és ez az alapáramlás 1,7-szeres növekedését jelentette. 
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Minden adatot a szer beadása előtti alapértékhez viszonyítva adtunk meg és az alapértéket 
100%-nak tekintettük. Az alapértékhez (100%) képest bekövetkezett mikrovaszkuláris 
véráramlási adatokat az alábbi grafikon foglalja össze 88,6 ± 2,95 Hgmm artériás 
középnyomás mellett. 
  
Az átlagos alap véráramlási értékek összehasonlító diagramja az intakt tibiában, a 
kalluszban a 10. és a 15. posztoperatív napon  
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Perifériás mikrovaszkuláris ellenállás 
Adrenalin hatására a kalluszban mért átlagos rezisztencia nem szignifikáns 

mértékben ugyan, de magasabb volt, mint a femurban. A CGRP és az SP alkalmazása 
szignifikáns különbséget eredményezett a femurhoz, mint referenciaponthoz képest. 
Ugyanakkor szignifikánsan kisebb volt a kallusz érellenállása Ebrantil+adrenalin 
adagolását követően, mint az adrenalin önmagában való alkalmazásakor, és szignifikáns 
volt az eltérés a femur rezisztenciáját illetően is.  
 
Az 50%-os visszatérési idő 

Adrenalin adagolását követően az 50%-os visszatérési idő a kalluszban szignifikáns 
mértékben hosszabb volt. Ebrantil+adrenalin bevitele után az 50%-os visszatérési idő 
szignifikánsan rövidebb volt, mint az adrenalin egyedüli alkalmazása után.  

Az alábbi három ábra szemlélteti a 10 és a 15 napos kallusz mikrocirkulációjának 
változásait. 

 
A véráramlási sebesség változása a 10 és 15 napos kalluszban 
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A mikrovaszkuláris rezisztencia változása a 10 és 15 napos kalluszban 
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Az 50%-os visszatérési idő a 10 és 15 napos kalluszban 
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5. Következtetések 

Kísérletsorozataink alapján az alábbi következtetéseket vontuk le a kísérleti 
módszerre, elrendezésre és az eredményekre vonatkozóan: 
 
1.  Korábbi kísérleteinkkel immunhisztokémiai módszerrel igazoltuk a CGRP-t és az SP-t 
tartalmazó idegrostok jelenlétét a képződő kalluszban és annak közevtlen környezetében 
(a csontvelőben), ezért a mikrovaszkuláris véráramlásváltozások vizsgálatához ezt a két 
neuropeptidet választottuk (három egyéb vazoaktív anyag mellett). 
 
2.  A világon elsőként kidolgoztunk, továbbfejlesztettünk és sikerrel alkalmaztunk egy 
olyan kísérleti elrendezést, amely  reprodukálható módon alkalmas az intakt csontvelő 
(femur) és a képződő kallusz (tibia) lokális mikrocirkulációs paramétereinek folyamatos 
követésére. 
 
3.  Ugyancsak kidolgoztuk a szerek intraarteriális kanülön keresztül történő bejuttatását 
olymódon, hogy a szisztémás hatásokat a lehető legkisebbre csökkentsük, ugyanakkor 
lokális hatásuk maximumát a bal alsó végtagban fejtsék ki.  Ez az elrendezés lehetőséget 
biztosít az artériás vérnyomás folyamatos regisztrálására és vérminták vételére is.  
 
4.  Számítógépes mérési elrendezést állítottunk össze, mely lehetővé tette a fenti három 
paraméter (femur és tibia csontvelői véráramlás-változása és az artériás középnyomás) 
ugyanazon monitoron történő, szinkron megjelenítését, az adatok rögzítését és 
feldolgozását. 
 



 15 

5.  A lézer-Doppler elven történő áramlásmérés – ismert hátrányai mellett – jól megfelelt 
és viszonylag könnyen használható volt az adott érterületen lokálisan bekövetkezett 
véráramlás-változások detektálására, alátámasztva ezzel számos szerző megfigyelését. 
  
6.  A munkacsoportunk által kidolgozott, majd modifikált rés-oszteotomiás modellt 
alkalmasnak találtuk a képződő kallusz mikrovaszkuláris reakcióinak követésére mind a 
10., mind a 15. posztoperatív napon.  
 
7.  Az erek és az idegek már a kalluszképződés igen korai fázisában megjelennek, 
egymással párhuzamosan fejlődve. Véráramlás-méréseinkkel alátámasztottuk 
kutatócsoportunk szövettani megfigyelését, miszerint az erek és az idegek egymással 
párhuzamosan, már a törésgyógyulás igen korai szakaszában benőnek a granulációs 
szövetbe. 
 
8.  CGRP és SP hatására a vizsgált érterületek perfúziója a 10. posztoperatív napon még 
igen érzékenyen függ a nyomás változásaitól, áramlásuk gyakorlatilag passzívan követi a 
vérnyomásváltozásokat, azonban adrenalinra aktív vazokonstrikció jön létre, mely 
Ebrantillal részlegesen blokkolható. Az intakt tibia véráramlási sebességének már 2/3-a 
volt detektálható a 10. posztoperatív napon. 
 
9.  Igazoltuk, hogy a neurovaszkuláris struktúrák igen gyorsan nőnek be a granulációs 
szövetbe, sőt a 15. posztoperatív napon mért alap véráramlási értékek átlaga magasabb 
volt, mint az intakt tibia csontvelőjében mért alap véráramlási értékek átlaga. A 10. és a 
15. nap között rapid érproliferáció zajlik, és a két időpont eredményei egymástól 
szignifikáns mértékben eltérnek.  
 
10.  α-1 receptor blokkoló ágens előzetes adásával az adrenalin vazokonstriktor hatása már 
a kalluszképződés igen korai szakaszában (10. nap) is statisztikailag szingnifikáns 
mértékben csökkenthető, vagyis ezzel bizonyítottuk a reakcióképes α-1 receptorok korai 
megjelenését.  
 
11.  Elsőként alkalmaztuk az 50%-os visszatérési időt a szerek farmakodinamikai 
jellemzőinek leírására. 
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