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ÖSSZEFOGLALÁS
Az avulsiós tuberositas tibiae törés nem tartozik a gyakori törések közé. Az egyidejű kétoldali törés 

előfordulása rendkívül ritka. A szerzők egy 14 éves gyermek Watson-Jones II-es típusú egyidejű kétoldali 
tuberositas tibiae avulsiós törését mutatják be. A nyílt feltárás során a pontos repozíciót követően csavaros 
osteosynthesis történt tehermentesítő dróthurok alkalmazásával. A műtéti beavatkozást követően kétol-
dali hosszú alsó végtagi gipszsín került felhelyezésre, a gipszrögzítést a 4. héten speciális, állítható térd 
orthesis váltotta. A szerzők a műtéti megoldás és az azt követő gyógytorna jelentőségére kívánják felhívni 
a figyelmet az eset kapcsán. 
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G. Józsa, A. Farkas: Treatment of simultaneous bilateral tibial tubercle avulsion fracture in childhood. 
Case riport 

Avulsion fractures of the tibial tubercle are uncommon. Bilateral tibial tubercle avulsion fractures are 
extremely rare. The authors present a case of Watson-Jones type II simultaneous bilateral tibial tubercle 
avulsion fractures in a 14-year-old boy who fell on the street. An open anatomic reduction and internal 
fixation was performed with screws and wire loop. After the surgery both lower limbs were stabilized with 
cast. Following 4 weeks of immobilisation the casts were changed to a special movement controlled knee 
orthesis. The authors report the successful surgical treatment of a simultaneous bilateral fracture of the 
tibial tuberosity in an adolescent.
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BEVEZETÉS
Az avulsiós tuberositas tibiae törés a ritka 

törésformák közé tartozik gyermekkorban is. 
Ezen belül a kétoldali törés extrém ritka, mind-
össze 10 eset közlését találtuk ezt megelőzően, 
ebből 7 esetben számoltak be egyidejűleg el-
szenvedett törésről (2–9). Az epiphyseolysisek 
0,4–2,4%-át teszi ki (2,8). Leggyakrabban ser-
dülőkorban jelentkezik, melynek oka, hogy a 
physis élettani változásokon megy keresztül, 
valamint a quadriceps izomzat erőteljes nö-
vekedése is ezzel egy időben zajlik, emiatt a 
tuberositas tibiae kevésbé ellenálló a feszü-
léssel szemben (1). Kialakulásának mechaniz-
musa az, hogy térdízületi extenzióban az erő-
teljes quadriceps izomzat kontrakciója, kisza-
kítja a ligamentum patellae tapadását, vagy a 
passzív térdízületi flexió okozza a quadriceps 
izomzat tónusfokozódását (12). 

Az eredeti klasszifikáció Reginald Watson-
Jones nevéhez fűződik, aki az avulsiós 
tuberositas tibiae törés három formáját kü-
lönítette el. I-es típusba soroljuk azokat a tö-
réseket, amelyek a tibia proximalis physisétől 
distalisan a tuberositas tibiae kis darabjának 
avulsiós törésével járnak, II-es típusba azokat, 
amelyek ráterjednek a physisre de nem érintik 
a térdízületet, míg a III-as típusba azok tar-
toznak, amelyek érintik a térdízület ízfelszínét 
is (13). Ogden és munkatársai módosították a 
klasszifikációt és a típusok alapján töréskezelési 
sémát állítottak fel (9). 

ESETBEMUTATÁS
14 éves fiúgyermek futás közben mindkét 

térdével a járdaszegély élére esett. Ezt köve-
tően éles fájdalmat érzett mindkét alsó végtag-
jában, leginkább a térdízületeiben. Az esést kö-
vetően a gyermek nem tudott lábra állni. 

A fizikális vizsgálat során mindkét oldali 
térdízületi duzzanat, valamint erőteljes fáj-
dalom volt észlelhető a ligamentum patellae 
tapadása területén, külsérelmi nyom nélkül. A 
patella magasabb állása és az aktív térdízületi 
extenzió hiánya volt feltűnő. 

A kétirányú térdízületi röntgenfelvétel ké-
toldali Watson-Jones II-es típusú avulsiós 
tuberositas tibiae törést igazolt (1. ábra). Nyílt 
feltárásból, vértelenség alkalmazása nélkül 
csavaros osteosynthesis történt, amelyet a 

tuberositas tibiae fragmentáltsága miatt a 
ligamentum patellae-n átvezetett és a distalis 
csavar alá szorított dróthurokkal egészítettünk 
ki (2. ábra). 

Hosszú alsó végtagi gipszsínt helyeztünk fel. 
A gyermek az alsó végtagjait 3 hétig segédesz-
közzel részterhelés mellett használta, a gipsz-
rögzítést a 4. héten oldaltámaszos állítható 
mozgástartományú térdrögzítőre cseréltük. 
Hetente 15°-kal növelve a térdízületi flexiót, a 
posztoperatív 8. hétre ennek mértéke elérte a 
120°-ot. Az orthesis levételére a műtétet kö-
vető 9. héten került sor. A jelentős quadriceps 
atrophia miatt a beteg rehabilitációs prog-
ramban, egyénre szabott fizioterápiában vett 
részt gyógytornász együttműködésével. 16 
héttel a primer műtétet követően a kont-
rollröntgen a törés átépülését mutatta, így 
a belső fémrögzítők eltávolításra kerültek  
(3. ábra). Két héttel a fémeltávolítás után je-
lentős izomatrophia mellett a funkcionális térd-
ízületi vizsgálat jó eredményt igazolt.

MEGBESZÉLÉS
A Watson-Jones I-es és II-es típusú törések 

gyakorisága 12–14 éves kor között a legmaga-
sabb, míg a III-as típusú törések a 15–17 éves 
gyermekek körében halmozódik, mindhárom 
törésforma előfordulása fiúkban gyakoribb (4). 

A kis dislocatióval járó I-es típusú törés 
kezelése konzervatív, míg a II-es, III-as tí-
pusú tuberositas tibiae avulsiós törés keze-
lése nyílt feltárásból történő pontos, anatómiai 
repozícióból és csavaros osteosynthesisből áll 
(1). Esetünkben a kétoldali tuberositas tibiae 
törés rögzítése a darabos törés miatt dróthu-
rokkal kiegészített csavaros synthesissel történt 
a nagyobb stabilitás érdekében, amely egysze-
rűen kivitelezhető és megítélésünk szerint ha-
tékonyan hozzájárult a szövődménymentes 
gyógyuláshoz. A II-es típusú törések esetében 
ritkán előfordulhat compartment syndroma, 
ezért műtét során, ha az elülső rekesz feszes, 
akkor preventív fasciotomia javasolt (10). Kez-
deti immobilizációt követően a gyermek az alsó 
végtagjait fokozatosan terhelte, a térdízületi 
flexió szabályozása mellett. Az immobilizáció 
alatt folyamatos antikoaguláns kezelésben ré-
szesült. A belső fémrögzítők eltávolítása után 
még intenzívebb gyógytorna kezdődött a 
quadriceps izomzat megerősítése céljából. 
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A sérülést követően 5 hónappal a gyermek 
panaszmentesen, teljes funkcióval használja 
mindkét térdízületét. A Watson–Jones II-es tí-
pusú törések általában szövődménymentesen, 
tökéletesen gyógyulnak, azonban ritkán elő-
forduló szövődményekre lehet számítani, mint 

például elülső epiphyseodesis, következmé-
nyes genu recurvatummal, amely a későbbi-
ekben műtéti korrekciót igényel (11). Ezért is 
fontos, hogy a sérült gyermek a növekedés be-
fejeződéséig gondozás alatt maradjon.

1. ábra  Bilateralis Watson–Jones II-es típusú avulsiós tuberositas tibiae törés. 
Kétoldali térdízületi oldalfelvétel. 

a) bal térdízület
b) jobb térdízület

1. a ábra 1. b ábra
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2. ábra  Posztoperatív térdízületi röntgenfelvétel: csavaros–húzóhurkos ostesynthesis, 
amely a törtdarabokat jó helyzetben rögzíti. 

a) bal térd antero-posterior felvétel 
b) bal térd oldalfelvétel 

c) jobb térd antero-posterior felvétel 
d) jobb térd oldal felvétel

2. c ábra 2. d ábra

2. a ábra 2. b ábra
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3. a ábra 3. b ábra

3. ábra  Fémeltávolítást követő kontrollröntgen: mindkét tuberositas tibiae jó helyzetben átépült. 
a) jobb térd antero-posterior felvétel 

b) jobb térd oldalfelvétel
c) bal térd antero-posterior felvétel 

d) bal térd oldalfelvétel

3. c ábra 3. d ábra
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