ΚΑΚΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ
Είναι πιο ςυχνά ςτα αγόρια και κατά τισ περιόδουσ καλοκαιρίασ,
αφοφ ςχετίηονται με παιχνίδι και ακλοπαιδιζσ (ποδόςφαιρο,
ποδιλατο κτλ.). Αφοροφν πιο ςυχνά το άνω άκρο (αντιβράχιο,
καρπόσ).
Το χαρακτθριςτικό του παιδικοφ ςκελετοφ είναι ότι τα οςτά είναι πιο
εφκαμπτα, μεγαλώνουν, ζχοντασ ανοικτζσ επιφφςεισ (τα ςθμεία από
όπου αναπτφςςεται το οςτό ςε μικοσ) και ζχουν μεγαλφτερο
δυναμικό πώρωςθσ ςε ςχζςθ με τον ενιλικα.
Κάκωςθ ςτθν επίφυςη μπορεί να αναςτείλει τθν ανάπτυξθ ενόσ οςτοφ και να οδθγιςει ςε ςχετικι
παραμόρφωςθ. Από τθν άλλθ, ςτισ μικρζσ θλικίεσ (κάτω των 10 ετών) υπάρχει θ δυνατότθτα
αυτοδιόρθωςησ ςε μεγάλο βακμό, ζτςι ανατομικι ανάταξθ ενόσ οςτοφ δεν είναι πάντα απαραίτθτθ.
Υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ ενδείξεισ για κάκε οςτό και θλικία, ςε ότι αφορά τα επιτρεπτά όρια αρχικισ
παραμόφωςθσ μετά από κάταγμα που μποροφμε να αποδεχτοφμε. Επίςθσ, ςυχνά Ο χρόνοσ πώρωςθσ των
καταγμάτων ςυνικωσ δεν υπερβαίνει τισ 6 εβδομάδεσ.
Η κεραπεία (ιδιαίτερα ςτισ μικρζσ θλικίεσ) είναι ςυνικωσ μθ
χειρουργικι. Κάποιεσ φορζσ όμωσ απαιτείται αναιςκθςία για κλειςτή
ανάταξη ενόσ κατάγματοσ.
Κάποια ενδαρκρικά κατάγματα, όπωσ του αγκώνα και τθσ ποδοκνθμικισ
απαιτοφν πιο ςυχνά χειρουργικι αντιμετώπιςθ.
Τα κατάγματα τθσ περιοχισ του αγκώνα είναι από τα πιο ςοβαρά και
μπορεί να ςυνοδεφονται από βλάβθ ςε αγγεία και νεφρα. Συχνά
απαιτείται χειρουργικι αντιμετώπιςθ.
Κατά τθν πώρωςθ καταγμάτων μθροφ και κνιμθσ ςε μικρά παιδιά αναμζνεται επιμήκυνςη του οςτοφ (1-3
εκ.) γι αυτό ςυχνά είναι επικυμθτι μικρι αρχικι βράχυνςθ.
Σε μεγαλφτερα παιδιά και εφιβουσ βζβαια, ιςχφουν οι αρχζσ αντιμετώπιςθσ των ενθλίκων και θ
χειρουργικι αντιμετώπιςθ αποφαςίηεται ςυχνότερα.
ΤΝΔΕΜΙΚΕ ΚΑΚΩΕΙ & ΚΑΚΩΕΙ ΑΡΘΡΩΕΩΝ
Συνικωσ προζρχονται από τραυματιςμοφσ κατά τον αθλητιςμό. Μπορεί να αφοροφν τον ώμο, τον αγκώνα,
το γόνατο ι τθν ποδοκνθμικι άρκρωςθ. Συνικωσ αντιμετωπίηονται μθ χειρουργικά, με αποχι από
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ μζχρι να υποχωριςουν τα ςυμπτώματα. Σε κακώςεισ των χιαςτών ςυνδζςμων
του γόνατοσ υπάρχει θ τάςθ προσ χειρουργικι αποκατάςταςθ, εφόςον το παιδί ζχει αςτάκεια.
Απόςπαςη οςτεοχόνδρινου τεμαχίου από τθν αρκρικι επιφάνεια (ςυνικωσ ςτο γόνατο και τθν
ποδοκνθμικι) απαιτεί ςυχνά χειρουργικι αντιμετώπιςθ.
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ΚΑΚΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΝΔΡΟΜΑ ΤΠΕΡΧΡΗΗ – ΟΣΕΟΧΟΝΔΡΙΣΙΔΕ
Στον αναπτυςςόμενο ςκελετό είναι δυνατό να εμφανιςτεί πόνοσ ςτα ςθμεία κατάφυςθσ τενόντων και ςτισ
επιφφςεισ (οςτεοχονδρίτιδα). Συνικωσ πρόκειται για περιπτώςεισ καταπόνθςθσ ι και τραυματιςμοφ.

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ οςτεοχονδρίτιδα του
κνθμιαίου κυρτώματοσ ςτο γόνατο (γνωςτι ωσ Osgood-Schlatter)
που εμφανίηεται ςε εφιβουσ. Η αντιμετώπιςθ περιλαμβάνει
αντιφλεγμονώδθ,

νάρκθκεσ,

φυςιοκεραπεία,

αποφυγι

καταπόνθςθσ (τρζξιμο, ποδόςφαιρο). Τα ςυμπτώματα υποχωροφν
με

τθν

ολοκλιρωςθ

τθσ

ανάπτυξθσ.

Σπάνια

χρειάηεται

χειρουργικι αντιμετώπιςθ.

Πόνοσ ςτθν πτζρνα ςε παιδιά θλικίασ 7-9 ετών, μπορεί να
υποδθλώνει οςτεοχονδρίτιδα τθσ πτζρνασ (γνωςτι ωσ νόςοσ
Sever). Συςτινεται νάρκθκασ και αποφόρτιςθ.

Ειδικι αναφορά πρζπει να γίνει ςε επώδυνα ςφνδρομα του ιςχίου. Πόνοσ ςτο ιςχίο μπορεί να υποδθλώνει
απλι υμενίτιδα (από καταπόνθςθ), κα πρζπει όμωσ να αποκλειςτεί και θ περίπτωςθ ςηπτικήσ αρθρίτιδασ.
Οι ανάλογα με τθν θλικία του παιδιοφ, μπορεί επίςθσ να
πρόκειται για πακιςεισ που αφοροφν τθ μθριαία κεφαλι:
Σε παιδιά 4-8 ετών εμφανίηεται θ οςτεοχονδρίτιδα (νόςοσ
Legg-Perthes-Calve), ενώ ςε (αγόρια κυρίωσ) μεταξφ 1014 ετών θ επιφυςιολίςθηςη τθσ μθριαίασ κεφαλισ (θ
οποία ςυχνά απαιτεί χειρουργικι αντιμετώπιςθ).
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