
Περίληψη

Κατά την περίοδο 1992-2003 νοσηλεύθηκαν 15 παιδιά με κα-
τάγματα επιφύσεων του κάτω πέρατος της κνήμης και περόνης. Η 
ηλικία τους κυμάνθηκε από 8-15 χρόνια με μ ο 11,4,ενώ υπερείχαν 
τα αγόρια και η δεξιά πλευρά εντόπισης, με κύρια αιτία τις πτώσεις. 
10 ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά και 5 χειρουργικά με 
κύρια υλικά συγκράτησης βελόνες και βίδες, ενώ για την κατάτα-
ξη χρησιμοποιήσαμε το σύστημα των Salter-Harris, όπου υπερεί-
χαν τα κατάγματα τύπου Ι & ΙV. Η παρακολούθηση των ασθενών 
κυμάνθηκε από 1 ως 10 χρόνια με μ.ο. τους 40 μήνες, ενώ 10/15 
ασθενείς ήταν σε σκελετική ωριμότητα κατά τον επανέλεγχο. Οι 
ασθενείς αξιολογήθηκαν κλινικά και ακτινολογικά σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο Ertl και το αποτέλεσμα υπήρξε γενικά ικανοποιητι-
κό με ελάχιστες επιπλοκές. Η διάγνωση αυτών των καταγμάτων 
απαιτεί υψηλό βαθμό υποψίας και γνώση της τρισδιάστατης ανα-
τομικής της περιφερικής επίφυσης της κνήμης. Τα κριτήρια της 
θεραπείας είναι ο τύπος του κατάγματος, η ενδαρθρική επέκταση, 
ο βαθμός παρεκτόπισης και οι μέθοδοι σταθεροποίησης (κλειστές 
η ανοικτές), κατά το δυνατό ατραυματικές.
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Εισαγωγή

Τα κατάγματα -επιφυσιολισθήσεις του κάτω πέ-
ρατος κνήμης και περόνης, σε παιδιά και εφήβους 
αφορούν στο συζευκτικό χόνδρο, κυρίαρχη δομή 
του αναπτυσσόμενου σκελετού και εξ αιτίας αυ-
τού παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς 
την αντιμετώπιση και τις επιπλοκές (Whitesides 
1977, Ogden 1982, Κling 1990). Tα κατάγμα-
τα αυτά αφορούν στο 11%- 20%, επί όλων των 
επιφυσιακών κακώσεων (Rogers 1982, Castelein 
2003), περιλαμβάνουν όλους τους τύπους, με 
υπεροχή των καταγμάτων τύπου ΙΙ κατά Salter-
Harris. Πολλές φορές υποδύονται διαστρέματα η 
συνυπάρχουν με σοβαρότερες κακώσεις και στις 
δυό περιπτώσεις διαφεύγουν της διάγνωσης. 

Από εμβιομηχανικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι 
στα παιδιά οι σύνδεσμοι της ποδοκνημικής είναι 
πολύ ισχυρότεροι των επιφύσεων και αυτό προδι-
αθέτει σε κακώσεις των τελευταίων. Οι συνήθεις 
δυνάμεις που ενοχοποιούνται είναι στροφικές 
και κατ’ εφαπτομένη (Shearing force), και μπο-
ρούν να προκαλέσουν ποικίλλου βαθμού βλάβη 
της επιφυσιακής πλάκας, μεταξύ 11 και 15 ετών 
(Castelein R 2003).

Ο Αitken (1965), από το 1936, επισημαίνει ότι 
σ΄ αυτές τις κακώσεις, οι συχνότερες επιπλοκές 
είναι οι παραμορφώσεις, ενώ το 1963 οι Salter & 
Harris ανακοινώνουν την κλασσική ταξινόμηση 
τους σε 5 τύπους. Από άποψη παθοφυσιολογί-
ας, εάν η επιφυσιακή πλάκα συγκλεισθεί πρώι-
μα η παραμόρφωση που θα προκύψει εξαρτάται 
από την εντόπιση, την έκταση και την ηλικία του 
παιδιού κατά την κάκωση, με δεδομένο ότι οι επι-
φύσεις της ποδοκνημικής είναι υπεύθυνες για το 
40-45% της ανάπτυξης της κνήμης και περόνης 
(Karrholm και συν 1981, Turec 1982, Bερέττας 
1990).

Στα κατάγματα αυτά, αιτία των παραμορφώ-
σεων είναι η πρώιμη τμηματική σύγκλειση της 
επίφυσης από νεοδημιουργούμενο οστούν, που 
πληρεί το κενό της παρεκτόπισης (Salter & Harris 
1963, Bright 1974, Langenskiold 1974, Peterson 
1981). Στην πλήρη πρώιμη σύγκλειση, το τελικό 
αποτέλεσμα θα είναι κάποιου βαθμού ανισοσκε-

λία, περισσότερο εμφανής, όσο πιο μικρό είναι το 
παιδί (Ogden 1982). Παρουσιάζουμε αναδρομική 
μελέτη με αυτά τα κατάγματα, συσχετίζοντας τον 
τύπο του κατάγματος και την ηλικία με την πρό-
γνωση και θεραπεία.

Υλικό -Μέθοδος

Κατά την περίοδο 1992 -2003, νοσηλεύθηκαν 15 
παιδιά με αυτή τη κάκωση, ηλικίας από 8-15 ετών 
και μο 11,4 χρόνια. Ήταν 10 αγόρια και 5 κορίτσια 
με υπεροχή της δεξιάς πλευράς εντόπισης (9/15) 
(πίνακας 1). Οι κύριες αιτίες ήταν οι πτώσεις και 
το τροχαίο ατύχημα (πίνακας 1), ενώ σύμφωνα 
με την κατάταξη Salter-Harris πιο συχνά ήταν τα 
κατάγματα τύπου IV & I (πίνακας 2). Κριτήριο 
χειρισμών ανάταξης ήταν η παρεκτόπιση άνω των 
2 mm στην προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογρα-
φία. Συντηρητική θεραπεία προτιμήθηκε σε 10 και 
χειρουργική σε 5. Τα ¾ των ασθενών αντιμετωπί-
σθηκαν τις πρώτες 10 ώρες από την κάκωση και 
σε 13/15 ασθενείς, οι χειρισμοί ανάταξης έγιναν με 
γενική αναισθησία, ανοικτά η κλειστά. Από τους 
10 ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά 
οι 2 είχαν κάταγμα τύπου Ι και ΙΙ χωρίς σοβαρή 
παρεκτόπιση και ακινητοποιήθηκαν σε ΚΠ/ΓΕ 
για 4/52. Οι υπόλοιποι 8 είχαν κατάγματα παρε-
κτοπισμένα, που ανατάχθηκαν με χειρισμό υπό 
νάρκωση και ήταν 3 τύπου Ι, 2 τύπου ΙΙ, 2 ΙΙΙ και 1 
τύπου ΙV, που ακινητοποιήθηκαν και ελέγχονταν 
για 2-3 εβδομάδες για υποτροπή της παρεκτόπι-
σης των. Χειρουργήθηκαν 5, με παρεκτοπισμένα 
και μη ανατάξιμα κατάγματα που ήταν 2 τύπου 
ΙΙΙ, 3 τύπου ΙV. Λόγω αδυναμίας χρήσης CT με 
τρισδιάστατη απεικόνηση (MPR), δεν κατέστη 
δυνατό να τεκμηριώσουμε τα κατάγματα τριών 
επιπέδων της σειράς μας. Τα υλικά που χρησιμο-
ποιήσαμε ήταν κατά κύριο λόγο ελεύθερες βίδες 
και βελόνες Kirschner, μακράν, κατά το δυνατό, 
της επίφυσης με ατραυματική τεχνική (εικόνες 
1,2,3,4,5,6). Ο επανέλεγχος των ασθενών περι-
λάμβανε κλινική και ακτινολογική αξιολόγηση 
από 3-4 μήνες ως 1 χρόνο, μετά την κάκωση. 
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Εικόνα 1: Προσθιοπίσθια ακτινογραφία αριστεράς ποδοκνημικής σε αγόρι 15 ετών. {Πτώση από ποδήλατο}. 
Κάταγμα κάτω επίφυσης κνήμης τύπου ΙΙΙ Salter –Harris

Εικόνα 2: Aξονική τομογραφία αριστεράς ποδοκνημικής. 
Διακρίνεται απόσπαση τμήματος της κάτω έσω μοίρας της κάτω επίφυσης της κνήμης.
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Εικόνα 3: Διεγχειρητική λήψη (ανοικτή ανάταξη). Προσπέλαση επι της προέχουσας κάτω μετάφυσης
 της κνήμης η οποία διακρίνεται στο κέντρο της τομής και ανάταξη με ήπιους χειρισμούς.

α

Εικόνα 4: Το παρεκτοπισμένο οστικό ενδαρθρικό τεμάχιο ανατάχθηκε ανατομικά και ακινητοποιήθηκε
 με 3 λεπτά Kirschner, που φαίνονται στο κέντρο της τομής.
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Εικόνα 5: Μετεγχειρητική ακτινογραφία,όπου διακρίνεται η ακριβής ανατομική ανάταξη
 του κατάγματος και η θέση των 3 βελονών ακινητοποίησης.

Εικόνα 6 : Ένα χρόνο μετά την κάκωση (οι βελόνες αφαιρέθηκαν 6/52 μετά το χειρουργείο), 
η ακτινολογική εικόνα είναι καλή, χωρίς παραμορφώσεις και συνδυάζεται ομοίως

 με πολύ καλό κλινικό απoτέλεσμα.
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Αποτελέσματα

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε σύμφω-
να με το τροποποιημένο πρωτόκολλο του Weber 
κατά Ertl  και συν (1988) με βάση βαθμολόγιο από 
0 ως 4, σε άριστα, καλά, μέτρια και πτωχά (πίνακας 
3). Κατά τον επανέλεγχο εκτιμήθηκε:

1) Η πρώιμη μερική επιφυσιακή σύγκλειση,
2) η πιθανή ανισοσκελία,
3) η έλλειψη αρθρικής επαλληλίας,
4) η  γωνιώδης παραμόρφωση σε οποιοδήποτε 

άξονα και
5) η κλινική επίπτωση (πόνος, δυσκαμψία κτλ).
 Ο χρόνος μετεγχειρητικής παρακολούθησης 

κυμάνθηκε από 1-10 χρόνια με μο 3 ½ χρόνια, 
ενώ 13 στους 15 ήταν σε σκελετική ωριμότητα 
κατά τον επανέλεγχο. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 
ικανοποιητικό στο σύνολο των ασθενών, ακόμη 
και στους ασθενείς με γωνίωση και με ανισοσκε-
λία δεν υπήρξε σοβαρή κλινική επίπτωση. 

Πιο ειδικά στην ομάδα της συντηρητικής θερα-
πείας, όπου κυριαρχούν τα κατάγματα τύπου Ι & 
ΙΙ (7/10), παρατηρήθηκε παραμόρφωση 5-12ο, 2 
σε ραιβότητα και 2 σε βλαισότητα. Η ασθενής με 
12ο ραιβότητα, αναφέρει πόνο μετά κόπωση (ει-
κόνα, 7,8,9,10). Στα απομένοντα κατάγματα ΙΙΙ, 
IV η ανάταξη υπο γενική αναισθησία ήταν αποδε-
κτή και με δεδομένο ότι 2 στους 3 ήταν σε σκελε-
τική ωριμότητα κατά τον επανέλεγχο, δεν αναμέ-
νεται δυσμενής λειτουργική επίπτωση. Η ομάδα 
της χειρουργικής θεραπείας που αφορούσε κυρί-
ως κατάγματα ΙΙΙ, IV, έδωσε καλά αποτελέσματα 
με όλους τους ασθενείς σε σκελετική ωρiμότητα. 
Σε 3 αφαιρέθηκαν τα υλικά οστεοσύνθεσης, ένας 
είχε απορροφήσιμα υλικά (πλάκα – βίδες) και σε 
έναν παραμένουν οι αυλοφόρες βίδες 5 χρόνια 
μετά το χειρουργείο. Σε ένα ασθενή 15 ετών με 
κάταγμα IV, εμφανίσθηκε μετεγχειρητική φλεγ-
μονή, που αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς, με χειρουρ-
γικούς καθαρισμούς και αφαίρεση των βελονών 

Πίνακας 2. Κατάταξη καταγμάτων κατά Salter-Harris, επί 15 ασθενών

4 2

4 5
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ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ                          ΒΑΘΜΟΙ

Καθόλου πόνος 0
Ελάχιστος πόνος με δραστηριότητα 1
Λίγος πόνος φυσιολογική δραστηριότητα 2
Πόνος μετά ορθοστασία 3
Πόνος στην ανάπαυση 4
 
Φυσιολογική βάδιση 0
Φυσιολογική βάδιση περιορισμός
    μετά από κοπιώδεις δραστηριότητες 1
Λίγη χωλότητα 2
Μερική αναπηρία 3
Ολική αναπηρία, αλλαγή εργασίας 4

Μπορεί να εκτελεί την εργασία του 0
Μπορεί να εκτελεί την εργασία του αλλά αδυνατεί
σε μερικές βαρείες δραστηριότητες 1
Εργάζεται φυσιολογικά με ελάχιστο περιορισμό
    των δραστηριοτήτων 2
Μερική αναπηρία 3
Ολική αναπηρία, αλλαγή εργασίας 4

Ανατομικά φυσιολογικές ακτινογραφίες 0
Ελάχιστες αλλοιώσεις, οστεόφυτα,
Ελάττωση  μεσαρθρίου διαστήματος έλλειψη αρθρ 1
Μέτριες αλλοιώσεις, συμπτωματικός 2
Σοβαρές αλλοιώσεις, συμπτωματικός 3

Πλήρης λειτουργικότητα, ομότιμα
     αμφοτεροπλεύρως 0
Απώλεια κίνησης 10% 1
Απώλεια κίνησης > 10%. αλλά ραχιαία έκταση 2
Κίνηση > 10  αλλά ραχιαία έκταση 95° 3
Δύσκαμπτη άρθρωση 4

Ραιβότητα ή βλαισότητα   >  4ο  1
Βράχυνση > 8 mm  1
Εξωτερική στροφή > 10ο 1

1. ΠΟΝΟΣ

2. ΒΑΔΙΣΗ

3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
     ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

6. ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

Πίνακας. 3: Κλίμακα Βαθμολόγησης κατά ΕRTL,και συν. 1988
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Εικόνα: 7. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία αριστεράς ποδοκνημικής (πτώση κατά τη βάδιση), σε κορασίδα 14 ετών. 
Κάταγμα τύπου ΙΙ Salter -Harris, διακρίνεται μεγάλο οστικό τεμάχιο της μετάφυσης των Τhurston-Holland}.

Eικόνα 8: Προσθιοπίσθια ακτινογραφία ποδοκνημικής με ακινητοποίηση σε ΠΚ/ΓΕ. 
Άμεση ανατομική κλειστή ανάταξη υπο γενική αναισθησία, με πολύ καλό αποτέλεσμα.
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Εικόνα 9: Προσθιοπίσθια ακτινογραφία της ποδοκνημικής 6 μήνες μετά την κάκωση.
Παρατηρείται τμηματική σύγκλειση της έσω -κεντρικής μοίρας της επίφυσης της κνήμης. 

Εικόνα 10: 4 χρόνια μετά την κάκωση , στην προσθιοπίσθια ακτινογραφία της ποδοκνημικής , παρατηρείται 
γωνίωση -παραμόρφωση βλαισότητας 12ο ,συνεπεία της μερικής πρώιμης σύγκλεισης της επίφυσης. (Ενδεικτικό 

της παραμόρφωσης η λοξή φορά της γραμμής του Harris Hynes& O΄ brien 1988) . Η ανωτέρω παραμόρφωση δεν 
έχει κλινική επίπτωση, η ασθενής εργάζεται και κάνει αθλητισμό.
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Kirchsner 3 μήνες μετά το χειρουργείο. Κατά τον 
επανέλεγχο παρουσιάζει χρόνιο οίδημα, με δυ-
σκαμψία, πόνο ήπιο και ανισοσκελία 1εκ. Όλοι 
οι ασθενείς επανήλθαν σε πλήρη δραστηριότητα, 
ενώ οι μονοσήμαντες διαταραχές δεν φαίνεται να 
επηρεάζουν το τελικό καλό αποτέλεσμα. 

Συζήτηση

Οι κακώσεις του συζευκτικού χόνδρου αφο-
ρούν το 15% των κακώσεων των μακρών οστών 
και συμβαίνουν κατά την περίοδο της ραγδαίας 
σκελετικής ανάπτυξης, με υπεροχή των αγοριών 
(Salter & Harris 1963, Ogden 1982). O Spiegel 
και συν 1978, σε μια σειρά 237 παιδιών με αυτό 
το κάταγμα, με βάση τον τύπο και σχετικά με την 
πρόγνωση, κατέταξαν σε 3 κατηγορίες: 

1) Χαμηλού κινδύνου, 2) Yψηλού κινδύνου, 3) Με 
απροσδιόριστη πρόγνωση. Βάση αυτής της κατά-
ταξης ήταν η κλασσική ταξινόμηση Salter -Harris, 
δεδομένης της μεγάλης προγνωστικής αξίας της.

Α) Ομάδα χαμηλού κινδύνου: αφορά σε κατάγ-
ματα τύπου Ι και ΙΙ περόνης, Ι, ΙΙΙ IV κνήμης, με 
παρεκτόπιση μικρότερη των 2 mm. Δεν υπάρχει 
ομοφωνία ως προς τη θεραπεία και τις επιπλοκές. 
Οι Weber & Sussen 1980, δεν διστάζουν να  χει-
ρουργούν, οι Spiegel και συν (1978), αναφέρουν 
επιπλοκές 5,9%,ενώ ο Dias (1983), αναφέρει με-
ρική σύγκλειση με συντηρητική θεραπεία. Η άπο-
ψη αυτή παραμένει διαχρονικά ισχυρή καθώς την 
ασπάζεται και ο Castelein (2003) και που θεωρεί 
την παρεκτόπιση του κατάγματος καθοριστικό 
κριτήριο του τύπου της θεραπείας. Στη δική μας 
σειρά οι ομοειδείς κακώσεις αντιμετωπίσθηκαν 
συντηρητικά, ενώ 3 είχαν παραμόρφωση ραιβό-
τητας 4-8ο. Πιθανολογήθηκε κάκωση της επιφυ-
σιακής πλάκας την ώρα του ατυχήματος ή ιατρο-
γενείς βίαιοι χειρισμοί. 

Β) Την ομάδα υψηλού κινδύνου αποτέλεσαν τα 
κατάγματα τύπου ΙΙΙ &IV, τα κατάγματα Tilaux 
και τριών επιπέδων, σε παρεκτόπιση. Για τις κακώ-
σεις αυτές φαίνεται πως η χειρουργική θεραπεία 
είναι η μέθοδος εκλογής και μόνο η ακριβής ανα-
τομική ανάταξη αποτρέπει την πρώιμη σύγκλειση 
και τις άλλες ανεπιθύμητες γωνιώδεις παραμορ-

φώσεις. Και για αυτές τις κακώσεις η προσπάθεια 
κλειστής ανάταξης συνιστάται, όμως η ανατομική 
ανάταξη δεν είναι πάντα εφικτή. Οι Μπαλαλής 
και συν (1998), σε μια σειρά 52 ασθενών, αναφέ-
ρουν επιτυχή κλειστή ανάταξη σε ποσοστό 38%. 
Η ανοικτή ανάταξη πρέπει να επιχειρείται με ήπι-
ους χειρισμούς, προσπέλαση πάνω στην προέ-
χουσα μετάφυση, με χρήση μικρού όγκου υλικών 
(Kirschner-βίδες), που κατά το δυνατό δεν πρέπει 
να περνούν την επιφυσιακή πλάκα. Σε παιδιά κο-
ντά στη σκελετική ωριμότητα μπορεί να υπάρξει 
συνδυασμός μικρής ανοικτής μεθόδου (Minimal 
invasive technique), με αρθροσκόπηση της ποδο-
κνημικής (Whipple και συν 1993).

Στα κατάγματα 3 επιπέδων η απλή ακτινογρα-
φία δεν είναι επαρκής για τη διάγνωση και τον 
προεγχειρητικό σχεδιασμό και απαιτείται η βοή-
θεια της αξονικής τομογραφίας (Karrholm και συν 
1981, Turec 1982). Για τα δύσκολα αυτά κατάγμα-
τα μια παρεκτόπιση 2 mm και άνω σε φορτιζό-
μενη επιφάνεια, μπορεί να προκαλέσει πόνο και 
μελλοντική μετατραυματική οστεοαρθρίτιδα και 
ίσως δεν είναι υπερβολή να τονισθεί η απαιτού-
μενη εμπειρία του χειρουργού και η χρήση διπλής 
προσπέλασης προσθίας -οπισθίας κατά τη χει-
ρουργική θεραπεία (Ertl και συν 1988) Στη σειρά 
μας, η προσπάθεια κλειστής ανάταξης αποτέλεσε 
τον κανόνα, που την πετύχαμε σε 2/8 ασθενείς 
της ομάδος. Αν και ο μικρός αριθμός των ασθε-
νών που χειρουργήσαμε δεν επιτρέπει συναγωγή 
συμπερασμάτων, μπορούμε να επισημάνουμε, ότι 
ακολουθήσαμε τις αρχές της ατραυματικής τεχνι-
κής, με χρήση λεπτών υλικών, που εξασφάλιζαν 
σταθερή και ακριβή ανατομική ανάταξη, με τελικό 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Γ) Στις κακώσεις με απροσδιόριστη πρόγνω-
ση, που είναι οι τύπου II S-H, γιατί επιπλοκές 
παρατηρούνται και στις παρεκτοπισμένες αλλά 
και στις απαρεκτόπιστες και ίσως πιο συχνά απ’ 
ότι στις ΙΙΙ & IV (Speigel και συν 1978). Και οι 
δύο ασθενείς της δικής μας σειράς (ΙΙ S-H ) είχαν 
παραμόρφωση ραιβότηττος, εκ των οποίων η μία 
σοβαρή (>12ο ), παρά την ακριβή ανάταξη που πε-
τύχαμε με συντηρητική θεραπεία. Η κλινική επί-
πτωση όμως παραδόξως ήταν αμελητέα 4 χρόνια 
μετά την κάκωση και σε σκελετική ωριμότητα.
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Συμπεράσματα

1. Τα κατάγματα της περιοχής της ποδοκνημι-
κής στα παιδιά απαιτούν υψηλό βαθμό υποψίας, 
γιατι μπορεί να διαφύγουν ως διαστρέματα. 

2. Η ανατομική ανάταξη για τα κατάγματα της 
ποδοκνημικής είναι ο κανόνας στους τύπους Ι & 
ΙΙ και αυτό επιτυγχάνεται με χειρισμούς,υπό γενι-
κή αναισθησία.

3. Η χειρουργική θεραπεία επιφυλάσσεται για 
κατάγματα ΙΙΙ, IV, και 3 επιπέδων, όπου πρέπει να 
τηρούνται οι αρχές θεραπείας των ενδαρθρικών 
καταγμάτων. 

4. Τα κριτήρια της ανάταξης γι’ αυτά τα κατάγ-
ματα είναι πλέον αυστηρά, μια και είναι κοντά σε 
άρθρωση, με λίγους βαθμούς ελευθερίας (Salter & 
Harris 1963, Κling 1990, Castelein 2003).

5. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι τα κατάγματα 
αυτά «πάνε καλά» και ότι η οστική ανακατασκευή 
«διορθώνει τα πάντα», συγκαλύπτοντας αστοχίες 
της θεραπευτικής αγωγής (Cambell 1980, Θεο-
δώρου 1993).

6. Σε κακώσεις των συζευκτικών χόνδρων, 
απαγορεύονται οι βίαιοι χειρισμοί ανάταξης, η 
χειρουργική τεχνική πρέπει να κατά το δυνατόν 
ατραυματική, ενώ τα υλικά οστεοσύνθεσης πρέπει 
να μην είναι ογκώδη και να μη τους διαπερνούν.

7. Ο σύγχρονος ορθοπαιδικός πρέπει να συνδυ-
άσει τις νέες τεχνικές απεικόνισης με τις νεότερες 
χειρουργικές τεχνικές - υλικά οστεοσύνθεσης με 
την οστική ανακατασκευή, όχι ως πρόφαση εφη-
συχασμού, αλλά για το καλλίτερο δυνατό απο-
τέλεσμα σε σχέση με την ηλικία και το τύπο του 
κατάγματος.

Abstract

Fractures of distal end of shin-pin in the children

Kosmas Papageorgiou, Ioannis Papageorgiou, 
Nikos Milonas, Paris Agios.

Orthopaedic Department
Drama General Hospital

During the period of 1992-2003 we treated 15 
children aged 8 to 15 with fractures of the distal 
tibial and fibular physes. The lesion was mainly lo-
cated at right side, mostly in boys and falls were the 
main cause. 10 patients were treated non surgically 
and 5 surgically with Kirschner wires and screws as 
material of stabilization. For their classification we 
used the system of Salter-Harris, with main types I 
& IV. 

The follow-up was 1 to 10 years, though 10 pa-
tients were at skeletal maturity. Patients were ex-
amined clinically and radiologically, according to 
Ertl criteria and results were generally satisfactory 
with minimal complications. The diagnosis of these 
fractures requires an index of suspicion and knowl-
edge of three dimentional anatomy of the distal 
tibial growth plate. The treatment of these fractures 
depends on the type of lesion, the intra-articular 
involvement, the degree of the fracture fragments. 
Atraumatic stabilization is usually required with 
open and close methods. 

Keywords: fracture, growth plate, tibia.
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