Ιδιαιτερότητες των Καταγμάτων του Αναπτυσσόμενου
Σκελετού

Μπεσλίκας Θεόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ορθοπαιδικής – Ορθοπαιδικής Παίδων ΑΠΘ

Ανατομικές Διαφορές του Αναπτυσσόμενου Σκελετού
από το Σκελετό του Ενήλικα
Οι μηχανικές και βιολογικές ιδιότητες του παιδικού σκελετού διαφέρουν
σημαντικά από αυτές του σκελετού του ενήλικα. Η ύπαρξη των συζευκτικών
χόνδρων (του κεντρικού και του περιφερικού άκρου των οστών) είναι η
καθοριστική μακροσκοπική διαφορά της μορφολογίας των οστών των παιδιών
από αυτές των ενηλίκων.
Η σύσταση του οστίτη ιστού των παιδιών έχει επίσης σημαντικές
διαφορές από τον οστίτη ιστό των ενηλίκων. Το ποσοστό των Οργανικών
Συστατικών (Μεσεγχυματικά κύτταρα, Οστεοκύτταρα, Οστεοβλάστες,
Οστεοκλάστες, Κολλαγόνο κτλ ) είναι πολύ μεγαλύτερο του 30% (ποσοστό
των ενηλίκων ) ενώ τα ανόργανα συστατικά υδροξυαπατίτης (τριφωσφορικό
ασβέστιο σε κρυσταλλική μορφή Ca10(PO4)6(OH)2 ), ανθρακικό ασβέστιο CaCO3, ανθρακικό μαγνήσιο MgC03, αλκαλικά άλατα κτλ) καταλαμβάνουν
ποσοστό μικρότερο του 70%. Στη βρεφική και πρώτη παιδική ηλικία το
οργανικό τμήμα του οστού καταλαμβάνει ποσοστό το 40%-50% του οστού.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η οστική αντοχή του παιδικού σκελετού να
είναι μειωμένη στις Στροφικές και Ελκτικές Δυνάμεις ενώ τα οστά στην ηλικία
αυτή έχουν τη δυνατότητα να παραμορφώνονται (πλαστική παραμόρφωση)
χωρίς να προκαλούνται κατάγματα.
Λόγω της ύπαρξης των συζευκτικών χόνδρων (ανατομικά στοιχεία με
μειωμένη μηχανική αντοχή) και της ελαστικότητας των συνδέσμων των
αρθρώσεων, οι πιο συχνές οστικές κακώσεις είναι τα κατάγματα επιφυσιολύσεις ενώ σπάνια είναι τα εξαρθρήματα. Τα πιο συχνά κατάγματα
του αναπτυσσόμενου σκελετού είναι τα κατάγματα του αντιβραχίου,
ακολουθούν τα κατάγματα του αγκώνα ενώ το πιο συχνό εξάρθρημα είναι το
το εξάρθρημα του αγκώνα. Εξαιτίας της ελαστικότητας των συνδέσμων και
της αντοχής των σε ελκτικές δυνάμεις, σπάνιες είναι οι ρήξεις και οι
αποκολλήσεις τους από τα σημεία πρόσφυσης ή κατάφυσής των.

Περιόστεο - Periosteum
Το περιόστεο του παιδικού σκελετού έχει σημαντικές διαφορές από αυτό
των ενηλίκων. Είναι το υπεύθυνο όργανο για την κατά πάχος αύξηση του
οστού καθώς και την πώρωση των καταγμάτων του αναπτύσσόμενου
σκελετού. Λόγω του αυξημένου πάχους του αποκολλάται και διακρίνεται
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εύκολα από τον φλοιό του οστού. Έχει μεγάλη οστεογενετική ικανότητα και
γιαυτό η πώρωση των καταγμάτων είναι κυρίως περιοστική στον
αναπτυσσόμενο σκελετό και ευκολότερη στα παιδιά.Η εσωτερική στιβάδα
αποτελείται από πυκνή στοιβάδα οστεοβλαστών που παράγουν άφθονη
θεμέλιο οστική ουσία ενώ η εξωτερική στοιβάδα είναι αγγειοβριθής με
πλήθος ινών κολλαγόνου και ινοβλαστών (ίνες Sharpey) οι οποίες
συνδέουν το περιόστεο με τους παρακείμενους μύες (εικίονα 1).

Εικόνα 1. Διακρίνεται το μεγάλο πάχος του περιοστέου (developing
periosteum ), η αφθονία των οστεοβλαστών (Osteoblasts) και η στερεά
πρόσφυσή του στο φλοίο του οστού (woven bone) του παιδικού
σκελετού.Οι τρεις στίβάδες του περιοστέου λεπτύνονται στον ενήλικα
και μετατρέπονται σε λεπτό υμένα.

Οι συζευκτικοί χόνδροι και η λειτουργία τους
Οι συζευκτικοί χόνδροι (growth plates ) είναι τα όργανα του οστού από τα
οποία γίνεται η κατά μήκος αύξησή του .
Βρίσκονται μεταξύ τη επίφυσης και της μετάφυσης του οστού (εικόνα 2) .
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Εικόνα 2. Η θέση του συζευκτικού χόνδρου (grouth plate ) μεταξύ της
επίφυσης και της μετάφυσης.
Αντιστοιχεί ένας συζευκτικός χόνδρος σε κάθε επίφυση. Συχνά έχει καμπύλη φορά με
αποτέλεσμα λόγω προβολής να φαίνεται διπλός. Οι δυο συζευκτικοί χόνδροι ενός μακρού
οστού δεν συμμετέχουν εξίσου στην κατά μήκος αύξησή του. Ένας εξαυτών είναι πιο
παραγωγικός (γόνιμος -παραγωγικός). Όταν έχουμε βλάβη του γόνιμου συζευκτικού
χόνδρου αναμένεται μεγαλύτερη βράχυνση του οστού. Μερική βλάβη του συζευκτικού
χόνδρου, προκαλεί παραμόρφωση του άξονα του άκρου. Προκαλείται ραιβότητα ή
βλαισότητα ανάλογα με το τμήμα του συζευκτικού χόνδρου που έχει διακοπή η λειτουργία
του.
Όπως ήδη αναφέρθηκε είναι μειωμένη η οστική αντοχή του παιδικού σκελετού σε
στροφικές και ελκτικές δυνάμεις στη περιοχή των συζευκτικών χόνδρων. Η άσκηση βίας στη
περιοχή προκαλει τα κατάγματα - επιφυσιολύσεις.

Εικόνα 3. Η ιστολογική εικόνα του συζευκτικού χόνδρου.
Ο συζευκτικός χόνδρος όπως φαίνεται και στο σχήμα της εικόνας 3
αποτελείται από 5 στιβάδες κυττάρων :
1.Ζώνη ηρεμίας
Σχηματίζεται από χονδροκύτταρα (Resting cartilage) τα οποία εμφανίζουν
μειωμένο αριθμό μιτώσεων.
2.Ζώνη πολλαπλασιασμού
Στη ζώνη αυτή αυξάνεται ο αριθμός των χονδροκυττάρων, τα οποία
εμφανίζουν έντονες πυρηνοκινησίες (Multiplyig cartilage) . Τα χονδροκύτταρα
διατάσσονται κατά στιβάδες που έχουν τη μορφή στήλης νομισμάτων
3.Ζώνη υπερτροφίας
Τα χονδροκύτταρα μεγενθύνονται και ωριμάζουν. (Maturing cartilage).Στη
ζώνη αυτή αρχίζει η εναπόθεση κρυστάλλων υδροξυαπατίτη οι οποίοι
δυσχαιρένουν τη θρέψη των χονδροκυττάρων.
4.Ζώνη Οστεοποίησης (Calcified cartilage)
Στη ζώνη αυτή παράγεται η θεμέλιος οστική ουσία από τους οστεοβλάστες.Οι
οστεοβλάστες μεταφέρονται στη περιοχή από τριχοειδή αγγεία τα οποία
διασπούν τη θεμέλιο οστική ουσία και εισέρχονται στη περιοχή.
5.Ζώνη Οστέωσης (Mature bone)
Στη ζώνη αυτή ο οστίτης ιστός αποκτά τις μηχανικές ιδιότητές του.
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Τα κατάγματα - επιφυσιολύσεις λαμβάνουν χώρα στη ζώνη υπερτροφίας η
οποία αποτελεί τη περιοχή ήσσονος αντίστασης του συζευκτικού χόνδρου.

Οι τύποι των καταγμάτων του παιδικού σκελετου
Λόγω των ανωτέρω ιδιαιτεροτήτων του αναπτυσσόμενου σκελετού
στα παιδιά, παρατηρούνται οι ακόλουθοι τύποι καταγμάτων:
Εκεί που υπάρχουν δυο οστά (αντιβράχιο, κνήμη) το ένα οστούν υφίσταται κάταγμα και
το άλλο όταν υπερβεί το όριο ελαστικότητας, κάμπτεται τοξοειδώς χωρίς να έχουμε λύση
της συνέχειας του οστού (εικόνα 4).

Εικόνα 4. Κάταγμα της ωλένης και πλαστική παραμόρφωση της κερκίδας

Κατάγματα τύπου χλωρού ξύλου

Α
Β
Εικόνα 5. Λύση της συνέχειας του ενός μόνο φλοιού (κερκίδας και ωλένης )
και γωνίωση του άλλου (εικόνα Α) . Στην εικόνα Β παρατηρείται πτύχωση
του φλοιού της κερκίδας , χωρίς λύση της συνέχειας του (κάταγμα δίκην
πόρπης , buckle fracture).

4

Εικόνα 6. Κάταγμα δίκην πόρπης , (πτύχωση του φλοιού-buckle fracture ),
περιφερικού τριτημορίου κερκίδος.
Ταξινόμηση των Καταγμάτων –Επιφυσιολύσεων
κατά Salter – Harris
Τα κατάγματα επιφυσιολύσεις του αναπτυσσόμενου σκελετού
ταξινομούνται σε 5 τύπους κατά Salter – Harris. Η συγκεκριμμένη
ταξινόμηση παραμένει σε ισχύ από το 1963 και έχει τύχη καθολικής
αποδοχής.

Εικόνα 7. Οι 5 τύποι επιφυσιολύσεων καταγμάτων κατά Salter – Harris.
1ος τύπος :
Ολίσθιση - περεκτόπιση ολόκληρης της επίφυσης χωρίς τμήμα της μετάφυσης.
2ος τύπος :
Η επίφυση παρεκτοπίζεται μαζί με τμήμα της εγγύς μετάφυσης
3ος τύπος :
Το κάταγμα - επιφυσιόλυση αφορά ένα τμήμα της επίφυσης
4ος Τύπος :
Το κάταγμα περιλαμβάνει τμήμα της επίφυσης και της μετάφυσης
5ος Τύπος : Υπάρχει συμπίεση της επίφυσης στο αντίστοιχο τμήμα της μετάφυσης
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Κατάγματα- Επιφυσιόλυσεις 1ου τύπου κατά Salter –Harris

Α

Β

Εικόνα 8. Συγκριτικός ακτινολογικός έλεγχος των ποδοκνημικών
αρθρώσεων. Στην εικόνα 8Α διακρίνεται διεύρυνση της γραμμής του
συζευκτικού χόνδρου της κάτω επίφυσης της κνήμης σε σχέση με την εικόνα
8Β. Η συνοδός κλινική εικόνα (άλγος και οίδημα της ποδοκνημικής) θέτει τη
διάγνωση της επιφυσιόλυσης τύπου Ι κατά Salter – Harris. Η διάγνωση της
συγκεγκριμμένης κάκωσης είναι δυσχερής ,τίθεται από τη συνοδό κλινική
εικόνα και πολλές φορές απαιτείται MRI της άρθρωσης στην οποία
απεικονίζεται η λύση και η διερεύνυση του συζευκτικού χόνδρου.

Εικόνα 9. Απόσπαση του έσω επικονδύλου: κάταγμα – επιφυσιόλυση 1ου
τύπου κατά Salter – Harris.Η απόσπαση του επικονδύλου οφείλεται στη
δράση των καμπτήρων μυών του χεριού.
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Κατάγματα- Επιφυσιόλυσεις 2ου τύπου κατά Salter –Harris

Εικόνα 10.Επιφυσιόλυση τύπου ΙΙ κατά Salter – Harris της περιφερικής
επίφυσης της κνήμης. Είναι η συχνότερη επιφυσιόλυση της ποδοκνημικής
άρθρωσης. Ολόκληρη η επίφυση αποσπάται με τμήμα της μετάφυσης.

Εικόνα 11. Κάταγμα κεφαλής κερκίδας πριν και μετά την ανάταξη. Η κάκωση
είναι 2ου τύπου επιφυσιόλυση κατά Salter – Harris. Όταν το κάταγμα δεν
αφορά το συζευκτικό χόνδρο και εντοπίζεται στον αυχένα της κερκίδας
χαρακτηρίζεται ως υποκεφαλικό.
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Κατάγματα- Επιφυσιόλυσεις 3ου τύπου κατά Salter –Harris

Εικόνα 12. Επιφυσιόλυση 3ου τύπου κατά Salter –Harris της κάτω επίφυσης
της κνήμης. Αποσπάται μέρος της επίφυσης χωρις να συμμετέχει η μετάφυση.

Κατάγματα- Επιφυσιόλυσεις 4ου τύπου κατά Salter –Harris
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Εικόνα 13. Κάταγμα έξω κονδύλου του βραχιονίου χωρίς
παρεκτόπιση.Εξαιτίας της έκφυσης πολλών μυΐκών ομάδων από τη περιοχή
του έξω κονδύλου ευκολα παρεκτοπίζεται και καταλήγει σε ψευδάρθρωση.

Εικόνα 13. Κάταγμα έξω κονδύλου του βραχιονίου με παρεκτόπιση και
στροφική παραμόρφωση.. Ο έξω κόνδυλος (τμήμα της περιφερικής επίφυσης
του βραχιονίου) αποσπάται με τμήμα της περιφερικής μετάφυσης του
βραχιονίου. Για την αποκατάσταση της άρθρωσης του αγκώνα στις
περιπτώσεις αυτές των καγμάτων απαιτείται ανατομική ανάταξή του.

Εικόνα 14. Ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση του κατάγματος της εικόνας
13. Τα κατάγματα του έξω κονδύλου του βραχιονίου απαιτούν ανατομική
ανάταξη γιατί στη πλειονότητά τους είναι ενδοαρθρικά. Η ανάταξη του
κατάγματος πρέπει να ελέγχεται διεγχειρητικά με C-arm.
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Εικόνα 15.
Επιφυσιόλυση ΙV τύπου κατά Salter – Harris της κάτω επίφυσης της κνήμης.
Τμήμα της περιφερικής επίφυσης (έσω σφυρό) αποσπάται με τμήμα της
μετάφυσης. Η ενδοαρθρική επέκταση του κατάγματος απαιτεί ανατομική
ανάταξη του κατάγματος.

Α

Β

Εικόνα 16. Σχηματική απεικόνιση του μηχανισμού της επιφυσιόλυσης τύπου
ΙΙΙ και τύπου ΙV της κάτω επίφυσης της κνήμης. Στο σχήμα Α αποσπάται
τμήμα της επίφυσης (επιφυσιόλυση τύπου ΙΙΙ ) και στο σχήμα Β αποσπάται
τμήμα της επίφυσης και της μετάφυσης (επιφυσιόλυση τύπου ΙV).
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Κατάγματα- Επιφυσιόλυσεις V τύπου κατά Salter –Harris

Εικόνα 17. Επιφυσιολίσθηση τύπου V κατά Salter – Harris: Ακτινολογικά
διαπιστώνεται στένωση του εύρους του συζευκτικού χόνδρου η οποία μπορεί
να διαπιστωθεί με τη συγκριτική μελέτη της αντίστοιχης επίφυσης. Η κάκωση
παραμένει αδιάγνωστη συχνά λόγω της ανεπαρκούς κλινικής και
ακτινολογικής μελέτης του ασθενούς.Η πιο συχνή επιπλοκή της άρθρωσης
είναι η δημιουργία οστικής γέφυρας μεταξύ επίφυσης και μετάφυσης η οποία
αποκαλύπτεται στην αξονική τομογραφία.

Κατάγματα του Αντιβραχίου του Αναπτυσσόμενου Σκελετού

Εικόνα 18. Κάταγμα κάτω τριτημορίου αντιβραχίου σε παιδί ηλικίας 7 ετών.
Τα Κατάγματα του Αντιβραχίου είναι τα συχνότερα κατάγματα του
αναπτυσσόμενου σκελετού.

11

Εικόνα 19. Ανοικτή ανάταξη του κατάγματος της εικόνας 15.
Το παχύ περιόστεο στη παιδική ηλικία δεν επιτρέπει τη μεγάλη
παρεκτόπιση των καταγμάτων και τα σταθεροποιεί μετά την ανάταξή τους.
Στους περισσότερους ασθενείς η θεραπεία είναι συντηρητική.

Υπερκονδύλια κατάγματα του Αγκώνα του Αναπτυσσόμενου Σκελετού

Εικόνα 20. Η πτώση στο έδαφος με το χέρι σε έκταση προκαλεί τα εξ
υπερεκτάσεως υπερκονδύλια κατάγματα του βραχιονίου.. Αποτελούν το 90%
του συνόλου των υπερκονδυλίων καταγμάτων του βραχιονίου στα παιδιά.
Είναι τα κατάγματα με τις περισσότερες επιπλοκές (άμεσες και απώτερες).
Ταξινομούνται σε 3 τύπους ανάλογα με το μέγεθος της παρεκτόπισης (1ου ,
2ου και 3ου τύπου κατά Gartland). Τα κατάγματα του 1ου τύπου είναι χωρίς
παρεκτόπιση ,του 2ου τύπου έχουν παρεκτόπιση χωρίς όμως να διακόπτεται
η συνέχεια του περιοστέου ενώ του 3ου τύπου έχουν μεγάλη παρεκτόπιση
και διακόπτεται η συνέχεια του περιοστέου.
Συντηρητική είναι η θεραπεία των καταγμάτων 1ου και 2ου τύπου ενώ
χειρουργική του 3ου τύπου.
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Εικόνα 21. Χαρακτιριστική είναι η κλινική εικόνα του υπερκονδυλίου
κατάγματος. Υπάρχει μεγάλο οίδημα στη περιοχή του αγκώνα , η κινητικότητα
της άρθρωσης είναι περιορισμέμη και ιδιαίτερα επώδυνη. Άμεσες επιπλοκές
των υπερκονδυλίων καταγμάτων είναι το Σύνδρομο Volkmann λόγω της
κάκωσης των αγγέων της περιοχής ,Κακώσεις των νέυρων της περιοχής
(Ωλενίου,Μέσου και Κερκιδικού), ενώ οι απώτερες επιπλόκές είναι η
ραιβότητα και η βλαισότητα του αγκώνα.

Εικόνα 22. Σύνδρομο Volkmann:υπάρχει εκτετάμένη βλάβη των μυΐκών
ομάδων του αντιβραχίου μη αναστρέψιμη.
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Εικόνα 23. Η αντιμετώπιση των παρεκτοπισμένων υπερκονδυλίων
καταγμάτων του βραχιονίου είναι χειρουργική. Με κλειστή ανάταξη με τη
βοήθεια C-arm ή ανοικτή ανάταξη με έξω πλάγια προσπέλαση και
οστεσύνθεση με βελόνες Kirschner χωρίς σπείραμα.

Παθολογικά Κατάγματα του Αναπτυσσόμενου Σκελετού
Τα συχνότερα αίτια των παθολογικών καταγμάτων στα παιδιά είναι οι
καλοήθεις όγκοι των οστών και σπανιότερα οι κακοήθεις όγκοι και η χρόνια
οστεομυελίτιδα.
Καλοήθεις όγκοι των οστών που προκαλούν παθολογικά κατάγματα:
Μονήρης κύστη
Ανευρυσματική κύστη
Μη οστεοποιούμενο ίνωμα
Ινώδης Οστική Δυσπλασία
Ηωσινόφιλο κοκκίωμα
Εγχόνδρωμα
Γιγαντοκυτταρικός όγκος

Μεταβολικά Νοσήματα
Ατελής Οστεογένεση
Ραχίτιδα
Νεανική Οστεοπόρωση
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Άλλα αίτια
Χρ. Οστεομυελίτιδα
Κακοήθεις Όγκοι
Η αντιμετώπιση των παραπάνω καταγμάτων ααπαιτεί εξειδικευση στην
αντιμετώπιση των κακώσεων του αναπτυσομμενου σκελετού.

Εικόνα 24. Ανευρυσματική κύστη μεγάλου μεγέθους του βραχιονίου.

Εικόνα 25. Το περιεχόμενο της ανευρυσματικής κύστης.

Εικόνα 26. Η αντιμετώπιση της ανευρυσματικής κύστης με ενδομυελική
ήλωση του κατάγματος.
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Η αντιμετώπιση των καταγμάτων των μακρών οστών στα
παιδιά με ενδομυελική ήλωση με εύκαμπτους ενδομυελικούς
ήλους τιτανίου
Κατάγματα του μηριαίου
Συντηρητική Θεραπεία
Τοποθέτη δερματικής έλξης του πάσχοντος σκέλους και στη συνέχεια
τοποθέτηση οσφυο-μηροκνημοποδικού γυψίνου επιδέσμου.

Εικόνα 27
Τα κατάγματα του μηριαίου μέχρι την ηλικία των 5 ετών αντιμετωπίζονται
συντηρητικά με τοποθέτηση γυψίνου επιδέσμου οσφυο-μηροκνημοποδικού.
Στη αρχή τοποθετείτε δερματική έλξη και μετά την εφάνιση του πώρου (2 η -3η
εβδομάδα ανάλογα με την ηλικία του παιδιού) η θεραπεία συνεχίζεται με
ακινητοποίηση του κατάγματος με γύψινο επίδεσμο.

Χειρουργική Θεραπεία
Ενδομυελική Ήλωση με Εύκαμπτους Ήλους Τιτανίου
Η χρήση αυτών των ήλων ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 από τη
Ορθοπαιδική Πανεπιστημιακή Κλινική της πόλης Nancy της Γαλλίας . Η
χρήση τους έχει ένδειξη σε παιδιά ηλικίας 5-10 ετών με σωματικό βάρος
μικρότερο των 50 Kg.
Η συντηρητική θεραπεία των καταγμάτων του μηριαίου σε παιδία αυτής
της ηλικίας είναι επίπονη, απαιτεί μακρόχρονη νοσηλεία και τα
αποτελέσματα της δεν είναι ικαποιητικά τις περισσότερες φορες.
Οι συγκεκριμμένοι ήλοι έχουν διαμέτρους 1,2,3 και 4 mm. Έχουν ειδική
διαμόρφωση που επιτρέπει την είσοδό τους με ειδικό set εργαλείων στον
αυλό των μακρών οστών (μηριαίου,κνήμης και οστών του αντιβραχίου ). Είναι
απαραίτητη η χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος για να αποφεύγεται ο
τραυματισμός των συζευκτικών χόνδρων όταν εισάγονται στον αυλό των
οστών.
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Εικόνα 28 Τα δίαφορα μεγέθη των έυκαμπτων ενδομυελικών ήλων τιτανιου.

Εικόνα 29. Ειδική διαμόρφωση του άκρου του ήλου επιτρέπει την εύκολη
τοποθέτηση του.

Εικόνα 30.
Στο πίνακα περιγράφεται το είδος του κατάγματος και η διάμετρος του ήλου
που αντιστοιχεί. Το 80% του αυλού πρέπει να πληρούται από τους δύο ήλους
που συνήθως χρησιμοποιούνται στα μακρά οστά.
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Εικόνα 31. Για την τοποθέτηση των ενδομυελικών ήλων απαραίτητη είναι η
χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος.

Βασικές αρχές της μεθόδου


Συμμετρική τοποθέτηση των ήλων για τη καλύτερη σταθεροποίηση του
κατάγματος



Προκύρτωση του ήλου στο ύψος του κατάγματος.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου
•
•
•
•
•
•

Δεν υπάρχει ανάγκη μετεγχειρητικής ακινητοποίησης του άκρου
Εξασφαλίζεται η πρώιμη πώρωση και κινητοποίηση του άκρου
Η εγχειρητική παρέμβαση είναι μινιμαλιστική (Minimal invasive)
Εμφανίζει χαμηλό ποσοστό λοιμώξεων
Οι ασθενείς γρήγορα επανέρχονται στις δραστηριότητες τους
Απαιτείται μικρός χρόνος νοσηλείας του ασθενούς

Μειονεκτήματα της Μεθόδου
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Υπάρχει ανάγκη δεύτερης επέμβασης για την αφαίρεση των
υλικών οστεοσύνθεσης
Χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος (έκθεση σε ακτινοβολία)

Ενδομυελική Ήλωση Καταγμάτων Μηριαίου

Εικόνα 32 Η τεχνική της τοποθέτησης των ήλων τιτανίου στο μηριαίο.
Η τρόπος τοποθέτησης των ήλων έχει σχέση με τη θέση του
κατάγματος.

Εικόνα 33. Ενδομυελική ήλωση κατάγματος μεσότητας του μηριαίου
σε παιδί ηλικίας 9 ετών
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Εικόνα 34. Συντριπτικό υποτροχαντήριο κάταγμα ηλωθέν με ήλους
τιτανίου.
Κατάγματα Κνήμης του Αναπτυσσόμενου Σκελετού
Σπανιότερες είναι οι ενδείξεις της χρήσης των ευκαμπτων
ενδομυελικών ήλων στα κατάγματα της κνήμης στα παιδιά. Η χρήση
λειτουργικών Ναρθήκων Ακινητοποιήσης των Καταγμάτων της κνήμης
επιτρέπει τη πρώιμη φόρτιση του σκέλους στα παιδία με κατάγματα της
κνήμης. Το ανατομικό σχήμα της κνήμης (τριγωνικό ) δεν επιτρέπει την
ικανοποιητική ανάταξη και ακινητοποίηση του κατάγματος με τους
συγκεκριμένους ήλους.

Εικόνα 35
Ενδομυελική ήλωση κατάγαματος κνήμης σε παιδί ηλικίας 8 ετών.
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Αντενδείξεις της χρήσης των ενδομυελικών Ήλων στη Κνήμη




Συντριπτικά κατάγματα
Μεγάλη βράχυνση του σκέλους
Παιδιά μεγάλης ηλικίας (προεφηβικής) και αυξημένου βάρους(άνω των
50 Kg).
Ενδομυελική ήλωση των καταγμάτων αντιβραχίου

Ένδειξη χρήσης των ήλων για την αντιμετώπιση των καταγμάτων του
αντιβραχίου έχουν τα ασταθή κατάγματα των οποίων η ανάταξη δεν
συγκρατείται με το γύψινο επίδεσμο. Η τεχνική είναι απαιτητική και δεν
πρέπει να επιχειρείται κλειστή ανάταξη όταν παρεμβάλλονται μαλακά μόρια
στην εστία του κατάγματος.
Τεχνική της ενδομυελικής ήλωσης των καταγμάτων του αντιβραχίου
στα παιδιά

Εικόνα 36. Σχηματική απεικόνιση της τελικής θέσης των ήλων

Εικόνα 37. Ασταθές κάταγμα αντιβραχίου σε παιδί ηλικίας 10 ετών.
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Εικόνα 38. Ενδομυελική ήλωση του κατάγματος της εικόνας 37.
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