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Περίληψη

Περιγράφουμε την περίπτωση ασθενούς 4,5 ετών με επιφυσιόλυ-
ση κάτω πέρατος αριστερού βραχιονίου κατόπιν πτώσεως επί του 
εδάφους με το χέρι σε έκταση. Η αντιμετώπιση ήταν χειρουργική 
μετά από αποτυχία κλειστής ανάταξης. Εστιάζουμε στη διαγνω-
στική προσέγγιση, αναφέρουμε το αποτέλεσμα της χειρουργικής 
θεραπείας και επ’ ευκαιρία γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφί-
ας.

Εισαγωγή

Η επιφυσιόλυση της κάτω επίφυσης του βραχιονίου δεν είναι 
τόσο σπάνια οντότητα όσο θεωρείται γιατί συγχέεται πολλές 
φορές με το εξάρθρημα του αγκώνα, τα χαμηλά υπερκονδύλια 
κατάγματα ή τα κατάγματα του έξω κονδύλου (Ρούσσης Ν, Θεο-
δώρου Σ., 1979). Ο DeLee και συν. (1980) συσχέτισαν την ηλικία 
του ασθενούς με τον τύπο της επιφυσιόλυσης κατά Salter-Harris 
τύπου Ι. Έτσι έχουμε την ομάδα Α σε βρέφη μέχρι ενός έτους 
όπου η βλάβη είναι κατά Salter-Harris  τύπου Ι, την ομάδα Β σε 
παιδιά 1 έως 3 ετών όπου η βλάβη είναι κατά Salter-Harris τύπου 
ΙΙ ή Ι και την ομάδα Γ σε παιδιά 3 μέχρι 7, ετών όπου η βλάβη 
είναι συνήθως κατά  Salter-Harris τύπου ΙΙ σπανιότερα τύπου ΙΙΙ 
ή IV. Η κάκωση προκαλείται συχνά από πτώση με το χέρι σε υπε-
ρέκταση και σπανιότερα από την επίδραση δυνάμεων στροφής 
στον αγκώνα όπως σε αθλητές (Podestat και συν., 1993). Στα νε-
ογνά οφείλεται σε κακούς χειρισμούς κατά τον τοκετό (Bumbic 
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και συν. 1970, Bhat και συν., 1994), ενώ στα βρέφη 
σε κακοποίηση (Jαgger L, Hoffmann E., 1990).

Περιγραφή περίπτωσης

Παιδί 4,5 ετών προσήλθε στο Τμήμα επειγόντων 
περιστατικών του Νοσοκομείου μας διαμαρτυρό-
μενο για έντονο άλγος και δυσμορφία του αριστε-
ρού αγκώνα μετά από πτώση στο έδαφος με το 
χέρι σε έκταση. Κατά την κλινική εξέταση υπήρχε 
παραμόρφωση και οίδημα του αριστερού αγκώνα, 
πόνος στην απλή επαφή και οι παθητικές κινήσεις 
ή μάλλον η προσπάθεια έναρξης παθητικών κινή-
σεων, ήταν επώδυνη ενώ υπήρχε κατάργηση των 
ενεργητικών κινήσεων. Η κλινική εξέταση των αγ-
γείων και νεύρων του αριστερού άνω άκρου ήταν 
φυσιολογική χωρίς να ανευρεθεί τίποτα το παθο-

λογικό. Στον ακτινολογικό έλεγχο με προσθιοπί-
σθια και πλάγια ακτινογραφία που ακολούθησε 
διαπιστώθηκε επιφυσιόλυση κάτω επίφυσης βρα-
χιονίου τύπου ΙΙ κατά Salter-Harris με απόσπαση 
τμήματος της έσω μετάφυσης (εικ. 1). Η διαφορι-
κή διάγνωση έγινε από το εξάρθρημα του αγκώ-
να, το χαμηλό υπερκονδύλιο κάταγμα (εικ. 2) και 
το κάταγμα του έξω κονδύλου. Πραγματοποιήθη-
κε ο απαιτούμενος προεγχειρητικός έλεγχος και ο 
ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου, αφού 
έγινε μια ανεπιτυχής προσπάθεια κλειστής ανά-
ταξης (εικ. 3), προχωρήσαμε σε ανοικτή ανάταξη 
και εσωτερική οστεοσύνθεση με 2Κwires από την 
έσω πλευρά του αγκώνα (εικ. 4). Εφαρμόστηκε 
ΒΠΚ γύψινος νάρθηκας για 21 ημέρες ενώ τα 
2Κwires που εξείχαν κυρτωμένα του δέρματος 
αφαιρέθηκαν εύκολα 30 ημέρες μετεγχειρητικά 
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Εικόνα 1: Προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία αριστερού αγκώνα με επιφυσιόλυση κάτω επίφυσης βραχιονίου. Δι-
ακρίνεται μετατόπιση άνω άκρων κερκίδος και ωλένης προς τα έσω και πίσω μαζί με την κάτω επίφυση του βραχιονίου 

και τμήμα της έσω μετάφυσης . Το έξω χείλος της μετάφυσης του βραχιονίου είναι ομαλό.



97Ορθοπαιδική, 19, 2, 2006

Εικόνα 2: Προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία αγκώνα σε παιδί 7 ετών. Χαμηλό υπερκονδύλιο κάταγμα όπου το 
χείλος της μετάφυσης του έξω κονδύλου είναι ανώμαλο σε αντίθεση με την επιφυσιόλυση που είναι ομαλό.

Εικόνα 3: Προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία αγκώνα. Αποτυχία κλειστής ανάταξης.



στα Τ.Ε.Ι., με την πώρωση να έχει ευοδωθεί (εικ. 
5). Ενεργητική κινητοποίηση επετράπη μετά την 
αφαίρεση του νάρθηκα, ενώ απαγορεύτηκαν αυ-
στηρά, οι παθητικές κινήσεις για την αποφυγή 
δημιουργίας έκτοπης οστεοποίησης. Στην επανα-
ξέταση που έγινε ένα μήνα μετά, παρατηρήθηκε 
πρόοδος τόσο του πώρου ακτινολογικά, όσο και 
των κινήσεων του αγκώνα, κλινικά. Έντεκα εβδο-
μάδες μετεγχειρητικά η οστική ανακατασκευή 
είχε ολοκληρωθεί πλήρως ενώ κλινικά είχαμε πε-
ριορισμό κάμψης 5 μοίρες και της έκτασης 10 μοί-
ρες (εικ. 6). Κατά την τελευταία επανεξέταση 15 
μήνες μετεγχειρητικά, ακτινολογικά είχαμε άρι-
στο αποτέλεσμα με πλήρη οστική ανακατασκευή 
χωρίς ύπαρξη έκτοπης οστεοποίησης ή παραμόρ-
φωσης του αγκώνα σε βλαισότητα ή ραιβότητα 
(εικ. 7). Το κλινικό αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό, 

με περιορισμό κάμψης και έκτασης 5 μοιρών.

Συζήτηση

Η διαφορική διάγνωση της επιφυσιόλυσης εί-
ναι αρκετά δύσκολη και πρέπει να γίνει από το 
εξάρθρημα του αγκώνα (Seto N et al, 1996) όπου 
συνήθως η μετατόπιση του άνω άκρου κερκίδας 
και ωλένης γίνεται προς τα πίσω και έξω ενώ στην 
επιφυσιόλυση κάτω πέρατος βραχιονίου προς τα 
πίσω και έσω. Συχνά συγχέεται και με χαμηλό 
υπερκονδύλιο κάταγμα ή το κάταγμα έξω κον-
δύλου (Ruo G. Y., 1987). Στην επιφυσιόλυση το 
χείλος της μετάφυσης του έξω κονδύλου είναι 
ομαλό ενώ στο υπερκονδύλιο κάταγμα ανώμαλο. 
Στο κάταγμα του έξω κονδύλου διαταράσσεται η 
σχέση της παρεκτοπισμένης επίφυσης του κον-

98 Ορθοπαιδική, 19, 2, 2006

Εικόνα 4: Μετεγχειρητική προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία. Ανοικτή ανάταξη και συγκράτηση της επίφυσης με 
2 διαδερμικές βελόνες Κirschner από την έσω πλευρά.
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Εικόνα 5: Ακτινογραφία αγκώνα 1 μήνα μετεγχειρητικά. Πώρωση κατάγματος.

Εικόνα 6: Ακτινογραφία αγκώνα 11 εβδομάδες μετεγχειρητικά. Πλήρη οστική ανακατασκευή, απουσία παραμόρφωσης 
και έκτοπης οστεοποίησης.



δύλου προς το άνω άκρο της κερκίδας ενώ στην 
επιφυσιόλυση όχι. Σημαντική βοήθεια προσφέρει 
και η συγκριτική ακτινογραφία του υγιούς αγκώ-
να όπως και το υπερηχογράφημα που είναι μια μέ-
θοδος αναίμακτη, μη επεμβατική και μη ιονίζουσα 
(Dias et al, 1990, Rieber T et al, 1995). Η θεραπεία 
είναι κλειστή ανάταξη και ακινητοποίηση με ΒΠΚ/
ΓΝ για 2-3 εβδομάδες ανάλογα με την ηλικία, ή, 
σε αποτυχία, ανοιχτή ανάταξη και συγκράτηση με 
βελόνες Κirschner και ΒΠΚ/ΓΝ.Η αφαίρεση του 
γύψου γίνεται σε 2-3 εβδομάδες και η αφαίρεση 
των βελονών σε 3-4 εβδομάδες ανάλογα με την 
ηλικία (Jagger L., Hoffman E., 1990). Εάν η διά-
γνωση γίνει καθυστερημένα και έχει δημιουργη-
θεί πώρος πρέπει να αποφεύγεται η ανάταξη και η 
ενδεχόμενη βλαισότητα και ραιβότητα του αγκώ-
να να διορθωθεί σε μεγαλύτερη ηλικία.

Abstract

Epiphysiolysis of distal humeral epiphysis.
A case report.

S. Parashou, P. Flegas, P. Dianellis, J. Haritidis.

Α' Orthopeadic Department Kilkis General Hospital

We present a case of a boy 4,5 years old with 
epiphysiolysis of the left humerus distal epiphysis, 
caused by a fall on his extended arm and managed 
operatively because we failed to achieve closed 
reduction. We focus on the diagnostic approach. 
We report the result of operation and review the 
literature.

key words: distal, humerus, epiphysiolysis.
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Εικόνα 7: Ακτινογραφία αγκώνα 15 μήνες μετεγχειρητικά. Πλήρης οστική ανακατασκευή χωρίς εμφάνιση έκτοπης οστε-
οποίησης. Εμφάνιση πυρήνων οστεώσεως.
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