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Σκοπός Το τραυματικό εξάρθρημα ισχίου παίδων είναι σπάνιο (2% όλων εξαρθρημάτων παιδικής ηλικίας - 5%

εξαρθρημάτων ισχίου σε παιδιά μικρότερα 14 ετών), με διφασική κατανομή: παιδιά νεώτερα των 10 ετών όπου το

τραύμα ήπιο, και σε μεγαλύτερα των 10 ετών οφειλόμενα σε κακώσεις υψηλής ενέργειας με συνοδό βλάβη κεφαλής

μηριαίου ή κοτύλης.

Η βιβλιογραφία σε παιδιά < 5 ετών περιορίζεται σε μεμονωμένες αναφορές ενώ για νήπια έως 3 ετών έχουν

αναφερθεί 5 περιστατικά όλα ενέχοντας κάποιου βαθμού τραύματος σε άσκηση.

Παρουσιάζουμε το πρώτο περιστατικό σε νήπιο 3 ετών μετά από επιληπτική κρίση στο σχολείο και τη συνοδό του

αντιμετώπιση.

Υλικό & Μέθοδος Θήλυ νήπιο 3 ετών προσεκομίσθη στα

επείγοντα μετά από επιληπτική κρίση στο σχολείο και συνοδή

αδυναμία ορθοστάτισης. Το ορθοπεδικό ατομικό ιστορικό ήταν

ελεύθερο εξαρθρημάτων τραυματικών ή μη, αναπτυξιακής

δυσπλασίας ισχίου καθώς και σχετικού οικογενειακού

αναμνηστικού - το νήπιο περπατούσε κανονικά.

Ο απλός ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξε οπίσθιο εξάρθρημα

Αριστερού Ισχίου χωρίς συνοδά κατάγματα μηριαίου ή κοτύλης και

χωρίς ενδείξεις επιφυσιολίσθησης (Εικόνα 1).

Νευραγγειακά ήταν φυσιολογικό με απουσία βλάβης ισχιακού

νεύρου. Αποφασίσθηκε η άμεση κλειστή ανάταξη στο χειρουργείο

υπό γενική αναισθησία στις 4 ώρες μετά το συμβάν.



Αποτελέσματα Υπό συνεχή έλξη και το ισχίο σε βαθμιαία

αυξανόμενη κάμψη ακούστηκε το χαρακτηριστικό «κλίκ» και το

ισχίο ανατάχθηκε κλινικώς.

Επιβεβαίωση συγκεντρικής επιτυχούς ανάταξης έγινε

ακτινοσκοπικά σε Face (Εικόνα 2), βατραχοειδή (Εικόνα 3) και

πλαγία λήψη (Εικόνα 4).

Αποκλείστηκε έτσι η παρεμβολή μαλακών μορίων, ελεύθερα

οστεοχόνδρινα τεμάχια και η απουσία επιφυσιολίσθησης μηριαίας

κεφαλής.

Τοποθετήθηκε hip spica για 6 εβδομάδες.

Σε παρακολούθηση 1 έτους το νήπιο βαδίζει φυσιολογικά χωρίς

άλγος, δεν εμφανίζει διαταραχή ανάπτυξης (coxa magna),

επανεξάρθρημα ή οστεονέκρωση.

Η παρακολούθηση θα συνεχίσει έως 5 ετίας.

Συμπεράσματα Ενώ όλοι οι ορθοπεδικοί έχουμε επαφή με την

αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου και τα συνεπακόλουθα αυτής σε όλες τις

ηλικίες, λίγα γνωρίζουμε για το παιδικό τραυματικό εξάρθρημα ισχίου.

Κλειστή ανάταξη σε < 6 ώρες, hip spica (όχι έλξη) και σταδιακή φόρτιση

δίνουν καλά αποτελέσματα.

Αυτό είναι το πρώτο περιστατικό μετά από επιληπτική κρίση.


