
Symposium: Lednære skader hos børn 
 
12.05-12.30 
Epifyseskiven 
Anatomi, fysiologi og mekanisk påvirkelighed 
Martin Gottliebsen  – Århus Sygehus. 
 
 
Udvikling af skeletale strukturer hos børn gennemgåes. Ossifikation er processen hvorved 
nyt knoglevæv dannes og foregår altid ved at osteoblaster syntetiserer knoglematrix der 
efterfølgende mineraliseres.  
 
Intramembranøs ossifikation er udvikling af knoglevæv der ikke dannes fra bruskvæv 
(kalvarie, det meste af mandiblen og en del af klaviklen). Alle andre knogler i kroppen er 
dannet ved endochondral ossifikation. Her dannes knoglevæv ud fra en brusk ”model” af 
knoglerne. Starter med dannelsen af primære ossifikationscentre. Vækstzonen og 
sekundære ossifikationscentre. Dannelse af ledbrusk. 
 
Vækstzonen med de forskellige lag af chondrocyter. Reservezonen. Proliferationszonen. 
Hypertrofizonen. Transformationszonen hvor calcificerede trabeculae resorberes af 
ostoeclaster og der dannes nyt knoglevæv. 
 
Karforsyning til børns knogler. Vækstzonen krydses ikke af kar. Særlige anatomiske steder 
hvor blodforsyningen er sårbar. 
 
Appositional vækst. Ranviers perichondrale zone. 
 
Det normale barn vil når det er udvokset have knogler af korrekt længde og størrelse i 
forhold til hinanden. Endvidere vil der være symmetri mellem de to sider af kroppen. 
Regulationen af vækst involverer genetiske, hormonelle, ernæringsmæssige etc faktorer. 
 
Hueter Volkmanns lov. Distraktion forårsager reduceret ”load” på vækstzonen og medfører 
øget vækst. Omvendt fører kompression af vækstzonen til nedsat væksthastighed. Periost 
rolle i at regulere vækst. 
 
Lednære skader og vækstzonen. De forskellige typer for epipfysiolyser (primært SH 
klassifikation) generelt betragtet. Knoglebroer. 
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Lednære skader hos børn

Martin Gottliebsen
Orthopaedic Research Lab, Aarhus University Hospital, Denmark
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Skeletal histogenese
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Intramembranøs ossifikation
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Endochondral ossifikation
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Endochondral ossifikation
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Primært ossifikations center
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Sekundært ossifikations center
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Blodforsyning
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Diametrisk vækst
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Interstitial growth
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Salter-Harris klassifikation

Mest udbredte
Baserer sig på skademekanisme
Skadens relation til vækstzonens cellulære 

lag
Prognose for vækstforstyrrelser?
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SH1
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SH2
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SH3
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SH5
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SH6?

26

Outcome vækstzone skader

Kombination af experimentel forskning og 
kliniske erfaringer

SH1 og SH2 medfører temporær arrest men 
normaliseres

SH3 og SH4 kan føre til vinklende deformiteter 
og step i ledfladen

Dannelse af callus i vækstzonen tilsyneladende 
skadeligt

Reposition og intern fiksation forhindrer kar 
anastamoser mellem epifyse og metafyse
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Remodellering

Hueter-Volkmann lov
Vækstzone responderer formentligt 

exentrisk til ændret tryk
Vil formentligt forsøge at remodellere sig 

selv til at være vinkelret på
hovedbelastnings akse
Diskrepans mellem vækst proximalt og 

distalt
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Hueter-Volksmanns law
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Hueter-Volksmanns law
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Remodellering

Hueter-Volkmann lov
Vækstzone responderer til ændrede 

trykforhold
Vil formentligt forsøge at remodellere sig 

selv til at være vinkelret på
hovedbelastnings akse
Diskrepans mellem vækst proximalt og 

distalt
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31

Vækstforstyrrelser

Anisomeli
Vinklende deformiteter

32

Vækstforstyrrelser 

Svært at prognosticere i henhold til skade
Periost skade
Øget metabolisk aktivitet i vækstzonen?
Epiphysiodese af længste ekstremitet 

sjældent nødvendigt
Årsager (kirurgi, infektion mm)
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Associerede 
skader

Bløddele
Neurovaskulære skader
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Billeddiagnostik

Røntgen
CT
MR


