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Περίληψη

Τα κατάγματα της έξω επιφάνειας του περιφερικού άκρου 
της κνήμης στους ενήλικες είναι γνωστά και ως κατάγματα 
Tillaux. Είναι αποσπαστικά κατάγματα προερχόμενα από κακώ-
σεις της ποδοκνημικής λόγω βίαιης έξω στροφής χωρίς ρήξη του 
πρόσθιου κνημοπερονιαίου συνδέσμου. Η περίπτωση μας αφορά 
άνδρα 48 ετών που προσήλθε στα επείγοντα ιατρεία της κλινι-
κής μας ύστερα από πτώση και κάκωση δεξιάς ποδοκνημικής. Ο 
ακτινολογικός έλεγχος έδειξε κάταγμα κάτω τριτημορίου δεξιάς 
περόνης με διάσταση της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης και από-
σπαση μικρού οστικού τεμαχίου από το έξω τμήμα της κνήμης. 
Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με αξονική τομογραφία. Ο ασθενής 
υποβλήθηκε σε εσωτερική οστεσύνθεση της περόνης με πλάκα 
και βίδες και καθήλωση του οστικού τεμαχίου της κνήμης με βίδα 
σπογγώδους ουσίας μερικού σπειράματος. Μετά παρέλευση δύο 
ετών από την αντιμετώπιση το αποτέλεσμα κρίνεται πολύ καλό.
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Εισαγωγή

Είναι γνωστό ότι η κνημοπερονιαία άρ-
θρωση υποστηρίζεται με τον πρόσθιο και τον 
οπίσθιο κνημοπερονιαίο σύνδεσμο. Tα αποσπα-
στικά κατάγματα του έξω τμήματος του περιφερι-
κού άκρου της κνήμης γνωστά και ως κατάγματα 
Tillaux είναι αποτέλεσμα βίαιης έξω στροφής του 
άκρου ποδός χωρίς ρήξη του πρόσθιου κνημοπε-
ρονιαίου συνδέσμου (Protas και Kornblatt 1981). 
Μπορεί να συνυπάρχουν με κατάγματα της περό-
νης ή του αστραγάλου. Η γραμμή του κατάγματος 
επεκτείνεται κάθετα από την αρθρική επιφάνεια 
της κνήμης προς τα άνω και έξω. Το τεμάχιο είναι 
κατά προσέγγιση τετράγωνο (Britton 1988). Η 
διάγνωση γίνεται με ακτινολογικό έλεγχο ενώ η 
αξονική τομογραφία καθορίζει με ακρίβεια το μέ-
γεθος και τον βαθμό της παρεκτόπισης του οστι-
κού τεμαχίου (Haapamaki et al 2004). Οφείλουμε 
να υποπτευθούμε την ύπαρξης ενός κατάγματος 
Tillaux ιδιαίτερα σε νεαρά άτομα που μπορεί να 
μην είναι εμφανές κατά τον απλό ακτινολογικό 
έλεγχο (Devalentine 1987).

Παρουσίαση ασθενούς και μέθοδος αντιμετώπισης

Άνδρας 48 ετών προσήλθε στα επείγοντα 
ιατρεία της κλινικής μας ύστερα από πτώση και 
κάκωση δεξιάς ποδοκνημικής. Κατά την κλινι-
κή εξέταση διαπιστώθηκε οίδημα, διόγκωση και 
έντονο άλγος της ποδοκνημικής με αδυναμία βά-
δισης και έξω στροφή του άκρου ποδός. Κατά τον 
ακτινολογικό έλεγχο βρέθηκε κάταγμα κάτω τρι-
τημορίου δεξιάς περόνης με διάσταση της κνημο-
περονιαίας συνδέσμωσης και απόσπαση μικρού 
οστικού τεμαχίου από το περιφερικό έξω τμήμα 
της κνήμης (εικ 1). Διενεργήθηκε άμεσα αξονική 
τομογραφία που επιβεβαίωσε την διάγνωση με 
απόσπαση τεμαχίου 2,5 εκ. από το έξω τμήμα του 
περιφερικού άκρου της κνήμης (εικ 2). Ο ασθε-
νής εντός τετραώρου υποβλήθηκε σε εσωτερική 
οστεοσύνθεση της περόνης με πλάκα και βίδες 
και καθήλωση του οστικού τεμαχίου της κνήμης 
με βίδα σπογγώδους οστού μερικού σπειράματος 
(εικ 3). Τοποθετήθηκε κνημοποδικός κηδεμόνας 
για 45 μέρες. Χορηγήθηκε αντιβίωση για τρεις 

μέρες και αντιπηκτική αγωγή με μικρού μοριακού 
βάρους ηπαρίνη για 45 ημέρες. Μετεγχειρητικά ο 
ασθενής εξεταζόταν τόσο κλινικά όσο και ακτινο-
λογικά, ανά μήνα για τους τρεις πρώτους μήνες, 
ανά 3μηνο μέχρι την συμπλήρωση έτους και ανά 
εξάμηνο μέχρι τα δύο χρόνια. Πλήρης φόρτιση 
επετράπη μετά τον τρίτο μήνα. Το αποτέλεσμα 2 
χρόνια μετά την επέμβαση τόσο κλινικώς όσο και 
ακτινολογικώς κρίνεται πολύ καλό χωρίς να έχει 
εμφανιστεί άλγος, αρθρίτιδα ή αστάθεια της πο-
δοκνημικής (εικ. 4).
Συζήτηση

Ο τρόπος αντιμετώπισης των καταγμά-
των του περιφερικού άκρου της κνήμης κατά την 
πάροδο των ετών έχει αλλάξει. Τις δεκαετίες του 
50 και 60 εφαρμοζόταν η συντηρητική αγωγή με 
κλειστή ανάταξη και ακινητοποίηση με γύψινο 
επίδεσμο (Carothers και Crenshaw 1957, Kleiger 
και Markin 1964, Britton 1988). Σταδιακά κατά 
τις δύο επόμενες δεκαετίες η ανοικτή ανάταξη 
και καθήλωση του οστικού τεμαχίου κέρδισε έδα-
φος στην αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων 
με πολύ καλά ακτινολογικά και λειτουργικά απο-
τελέσματα (Rang 1974, Sharrard 1979, Britton 
1988).

Η άποψη που φαίνεται να υπερισχύει 
είναι ότι τα κατάγματα της έξω επιφάνειας του 
περιφερικού άκρου της κνήμης πρέπει να αντι-
μετωπίζονται χειρουργικά με ανατομική ανάταξη 
ενώ η συντηρητική αγωγή πρέπει να εφαρμόζεται 
μόνο όταν τα οστικά τεμάχια είναι πολύ μικρά και 
απαρεκτόπιστα. Η ανεπιτυχής ανάταξη μπορεί να 
προκαλέσει επώδυνο περιορισμό της κινητικότη-
τας της άρθρωσης, εξασθένιση των κνημοπερονι-
αίων συνδέσμων και δευτεροπαθή οστεοαρθρίτι-
δα (Britton 1988).

Η πλήρης ανατομική ανάταξη είναι απα-
ραίτητη για να αποτρέψει μετατραυματικά δευ-
τερογενή συμπτώματα αρθρίτιδας (Spinella και 
Turco 1988).
Υπάρχουν συγγραφείς που υποστηρίζουν την αρ-
θροσκοπικώς υποβοηθούμενη ανάταξη και συ-
γκράτηση των καταγμάτων αυτών (Miller 1997, 
Leetun και Ireland 2002).
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Εικόνα 1: Προσθιοπίσθια και πλάγια 
ακτινογραφία δεξιάς ποδοκνημικής. 
Είναι εμφανές το κάταγμα της πε-
ρόνης και το αποσπαστικό τεμάχιο 
του έξω τμήματος του περιφερικού 

άκρου της κνήμης.

Εικόνα 2: Εγκάρσιες τομές δεξιάς 
ποδοκνημικής κατά την απεικόνιση 
με αξονική τομογραφία. Επιβεβαίω-

ση του κατάγματος Tillaux. 

Εικόνα 3: Διεγχειρητικές φωτογρα-
φίες και άμεσες μετεγχειρητικές 
ακτινογραφίες που δείχνουν την 
ανοικτή ανάταξη και καθήλωση 
τόσο της περόνης με πλάκα βίδες 
όσο και του αποσπασθέντος οστι-
κού τεμαχίου από το έξω τμήμα 
του περιφερικού άκρου της κνήμης.



Abstract 

Treatment of a Tillaux fracture in an adult

Paraschou S, Savidis M, Flegas P, Andreadou E, 
Hatziliadis G, A. Karanikolas.

A΄Orthopaedic Department – Kilkis General 
Hospital.

The fractures of the lateral surface of the 
distal tibia in adults are avulsion fractures known 
as Tillaux fractures and caused by external rotation 
of the foot in relation to the leg with an intact 
tibiofibular ligament. Our case concerns a patient 
48 years old who came in our department after 
an ankle injury due to a full from a height. X rays 
showed fracture of distal fibula with an avulsed 
fracture of anterolateral surface of the distal tibia. 
CT confirmed the diagnosis. The patient underwent 
an open reduction and internal fixation of the fibula 
with plate and screws. The tibia fragment was fixed 
with a partial threaded cancellous screw. In the last 
follow up two years postoperatively the clinical and 
the radiological results are satisfactory.
Key words: ankle fractures, adult Tillaux fracture.

Βιβλιογραφία

1. Britton PD: Adolescent-type Tillaux fracture 
of the ankle: two case reports. Arch Emerg 
Med.1988 Sep;5(3):180-3.

2. Carothers C. O. & Crenshaw A. H.: Clini-
cal significance of epiphyseal injuries to the 
ankle. American Journal of Surgery 95, 879. 
1957.

3. Devalentine SJ: Epiphyseal injuries of the 
foot and ankle. Clin Podiatr Med Surg.1987 
Jan;4(1):279-310.

4. Haapamaki VV, Kiuru MJ, Koskin-
en SK: Ankle and foot injuries: analysis 
of MDCT findings. AJR Am J Roentge-
nol.2004Sep;183(3):615-22

5. Hasler C, Hardegger F: Fracture of the Til-
laux-Chaput tubercle-a case from paediatric 
traumatology. Z Unfallchir Versicherung-
smed. 1993; 86(3): 149-51.

6. Kleiger B, Mankin J: Fracture of the later-
al portion of the distal epiphysis. Journal of 
bone and Joint Surgery 46A, 25. 1964.

38 Ορθοπαιδική, 25, 1, 2012

Εικόνα 4: Δύο χρόνια μετεγχειρητικά ικανοποιητικό ακτινολογικό και κλινικό αποτέλεσμα.
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