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Σκοπός

Η παρουσίαση περιστατικού εφήβου ασθενούς με ασταθή επιφυσιολίσθηση μηριαίας κεφαλής, που
αντιμετωπίστηκε καθηστερημένα και η έκβασή του.

Παρουσίαση Περιστατικού

Αγόρι 12 ετών προσήλθε τον Δεκέμβριο 2018 στο ΤΕΠ του νοσοκομείου μας, αιτιώμενο αδυναμία
βάδισης λόγω οξέως άλγους στη δεξιά κατά γόνυ άρθρωση από 5ημέρου, χωρίς αναφερόμενο
τραυματισμό. Από το ατομικό ιστορικό αναφέρεται έναρξη του άλγους προ τριμήνου με περιοδική
έξαρση και παρωδική ύφεση των συμπτωμάτων.
Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε έντονος περιορισμός κίνησης στη δεξιά κατ’ισχίον
άρθρωση με ελεύθερη κίνηση του δεξιού γόνατος. Η ακτινολογική εξέταση ανέδειξε
επιφυσιολίσθηση μηριαίας κεφαλής (SCFE) grade III (a), η οποία την ίδια μέρα καθηλώθηκε in situ
με αυλοφόρο κοχλία μερικού σπειράματος 6,5 mm (b). Ακολούθησε αποφόρτιση του σκέλους για 6
εβδομάδες και προοδευτική φόρτιση για άλλες δυο.
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Μόλις τέσσερις μήνες μετά τη χειρουργική αποκατάσταση ο ασθενής ανέφερε επιδεινούμενο
άλγος στη δεξιά κατ’ισχίον άρθρωση με επακόλουθη χωλότητα βάδισης. Ο ακτινολογικός
έλεγχος δεν ανέδειξε σαφείς παθολογικές αλλοιώσεις, στο σπινθηρογράφημα όμως
παρουσιάστηκε ήπια αυξημένη καθήλωση του ραδιοφαρμάκου στη δεξιά μηριαία κεφαλή, ως
πρώτη ένδειξη άσηπτης νέκρωσης της κεφαλής (c).
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Έναν μήνα αργότερα εμφανίστηκαν στον απλό ακτινολογικό έλεγχο οι πρώτες κυστικές
αλλοιώσεις υποχονδρίως στο άνω πρόσθιο τμήμα της μηριαίας κεφαλής (d), ενώ τρεις μήνες
αργότερα ακολούθησε η κατάρρευση της μηριαίας κεφαλής με καταστροφή της άρθρωσης και
επακόλουθη ανισοσκελία κάτω άκρων κατά 4 εκατοστά (e).
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Ο ασθενής βαδίζει 4 μήνες μετεγχειρητικά ανώδυνα, με πλήρη φόρτιση του δεξιού σκέλους.Ακολούθησε η αφαίρεση του αυλοφόρου κοχλία (f) και τον Σεπτέμβριο 2019 η τοποθέτηση ολικής
αρθροπλαστικής με ισοσκέλιση των κάτω άκρων (g, h, i).

Συμπέρασμα:

Η επιφυσιολίσθηση της μηριαίας κεφαλής είναι η συχνότερη αιτία του ατραυματικού επώδυνου
ισχίου στην εφηβική ηλικία. Η έγκαιρη διάγνωση και in situ χειρουργική καθήλωση της μηριαίας
κεφαλής αποτελούν προϋπόθεση για την εξασφάλιση ενός καλού λειτουργικού αποτελέσματος
και την αποφυγή μη αναστρέψιμων συνεπειών, όπως η άσηπτη νέκρωση της μηριαίας
κεφαλής.
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