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Scheletul imatur – generalităŃi 
 

I. ParticularităŃile scheletului imatur  
 

 

I.1. Cartilajul de creştere 

Fracturile la copil constituie un 
capitol separat al ortopediei prin faptul că 
scheletul imatur are proprietăŃi specifice, 
diferite de ale scheletului adult şi prin faptul 
ca fiecărei vârste îi sunt specifice anumite 
tipuri de fracturi şi implicit anumite metode 
de tratament. 

Din punct de vedere anatomic 
descriem 4 regiuni ale oaselor lungi la copil: 
epifiza, cartilajul de creştere, metafiza şi diafiza. 
Principalul element care face diferenŃa faŃă 
de osul adult este cartilajul de creştere, 
prezenŃa acestuia influenŃând considerabil 
prognosticul fracturilor şi principiile de 
tratament ale acestora. 

NoŃiunea de „cartilaj de creştere” este 
un concept depăşit. El poate fi utilizat 
pentru scopuri didactice sau în practica 
curentă ca noŃiune radiologică pentru 
descrierea benzii radiotransparente dintre 
epifiză şi metafiză. 

Cartilajul de creştere formează 
împreună cu epifiza o entitate vasculară, 
anatomica şi mecanică bine individualizată 
numită modern condroepifiză. 

Condroepifiza conŃine zona fertilă a 
osului imatur, este formată de nucleul 
epifizar de osificare inconjurat complet de 
către cartilajul său de creştere, cartilaj care 
este în mod particular mai activ în zona de 
joncŃiune cu metafiza. Această zonă de os 
neoformat este una fragilă din punct de 
vedere mecanic. În schimb, cartilajul de 
creştere este indisociabil de nucleul de 
osificare epifizar. 

Condroepifiza este o unitate 
vasculară distinctă, separată complet de 
metafiză. Secundar unor tipuri speciale de 
fracturi sau după infecŃii osoase se poate 

constitui o soluŃie de continuitate la nivelul 
cartilajului de creştere între osul metafizar 
şi cel epifizar formând un punct de 
epifiziodeză. Acesta va influenŃa în mod 
decisiv dezvoltarea ulterioară a unui os 
lung. 

Dacă zona de epifiziodeză este 
limitată ea poate fi invisă de crestere 
eliberându-se zona de fuziune. Atunci când 
zona de epifiziodeză este relativ extinsă ea 
poate opri creşterea în lungime a oaselor. 
Când este situată periferic si nu poate fi 
invinsă prin creştere zona de epifiziodeză 
poate determina devieri ale axelor anatomic 
şi mecanic ale osului implicat. 

I.2. Mecanismele de creştere a 
osului 

Osul fiind rigid nu poate creşte decât 
prin apozitie de substanŃă osoasă la cea care 
există deja şi nu prin expansiune internă, în 
toată masa de Ńesut. Cele două procese care 
determină creşterea osului sunt osificarea 
endocondrală şi osificarea de membrană.  

Osificarea endocondrală apare la 
extremităŃile oaselor, la nivelul cartilajului 
de creştere. Dinspre cartilajul de creştere 
spre zona metafizară se pot descrie cel 
puŃin trei zone care participă la osificarea 
endocondrală: zona bazală sau de rezervă, 
zona proliferativă şi zona de mineralizare. 

Osificarea de membrană este 
asigurată de către periost. Celulele 
osteogeneratoare provenite din periost 
asigură modelarea şi remodelarea tuturor 
oaselor lungi prin îngroşarea cortexului 
diafizar. 

Remodelarea osoasă este parte integrantă 
a procesului de creştere. Osul este 
remodelat permanent de către activitatea 
osteoblastelor şi a osteoclastelor. La nivelul 
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metafizelor remodelarea apare o dată cu 
creşterea în lungime şi constă în 
transformarea osului spongios în os 
lamelar. Un proces asemănător are loc în 
cazul remodelării calusului osos secundar 
fracturilor. 

I.3. Periostul 

În cazul scheletului imatur periostul 
este mai gros şi are un potenŃial osteogen 
mai mare decât la adult. Prin calităŃile sale 
periostul interferă mecanic atât în timpul 
producerii fracturilor cât şi în timpul 
reducerii acestora. Un periost mai gros face 
ca fracturile sa aibă un grad mai mic de 

deplasare şi va facilita menŃinerea reducerii 
ortopedice. PotenŃialul osteogen va 
influenŃa formarea calusului şi procesul de 
vindecare al fracturii.  

I.4. ParticularităŃi ale osului la 
copil comparativ cu adultul 

1. Este mai poros, mai puŃin 
mineralizat şi deci mai puŃin 
rezistent 

2. Este mai hidratat şi în consecinŃă 
mai elastic şi mai plastic 

3. Învelişul periostal este mai gros şi 
mai bine vascularizat. 

 
 
 

II. ParticularităŃile fracturilor la copil 
 

II.1. Fracturi specifice copilului 

Proprietătile enumerate mai sus pot 
determina tipuri speciale de fracturi care 
pot fi întâlnite numai la copil: 

-fractura tasare apare la nivelul 
metafizei prin mecanism de compresie in 
ax (figura); 

-deformarea plastică diafizară este o 
încurbare traumatică fără semne 
macroscopice de fractură (figura); 

-fractura „în lemn verde” apare prin 
ruperea corticalei convexe după deformarea 
plastică; 

-fractura subperiostală sau „în fir de păr” 
sau „hair-line fracture”, periostul rămâne 
intact, apare in general la nivelul tibiei după 
ce copilul învată să facă primii paşi (figura); 

-fractura decolare epifizară apare în zona 
de fragilitate fiziologică dintre epifiză şi 
metafiză (figura). 

II.2. Tipuri de fracturi comune 
pentru copil şi adult 

-fractura transversală 
-fractura oblică 
-fractura spiroidă 

-fractura transversooblică 
-fractura cominutivă. 

II.3. Etapele consolidării osoase la 
copil 

1. ruperea vaselor de sânge din 
cauza traumatismului; 

2. apariŃia hematomului fracturar; 
3. procesul inflamator acut; 
4. apariŃia calusului periostal este 

inhibată de fixarea rigidă perfectă şi 
stimulat de mini-mişcările în focarul de 
fractură; 

5. apariŃia calusului endostal prin 
proliferarea in canalul medular a celulelor 
osteogenice endostale; 

6. remodelarea calusului osos constă în 
resorbŃia osteoclastică a calusului osos 
primar cuplat cu apoziŃia osteoblastică 
periostală şi apariŃia de os lamelar secundar 
orientat în funcŃie de solicitările mecanice 
ale osului. 

Consolidarea per primam este specifică 
fracturilor la adulŃi şi apare când focarul de 
fractură este fixat rigid, cu compresie 
interfragmentară. 
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II.4. Creşterea osoasă şi 
remodelarea spontană după fracturi 

Cele două elemente care asigură 
creşterea osului în lungime şi respectiv în 
grosime sunt cartilajul de creştere şi 
periostul. Acestea vor influenŃa puternic 
procesul de vindecare a unei fracturi astfel: 

-permit remodelarea ososasă în 
anumite limite făcând posibilă corectarea 
spontană a defectelor de ax; 

-activitatea metabolică locală poate 
modifica uneori viteza de creştere a unui 
segment osos determinând o creştere 
excesivă. 

Aceste posibilitaŃi de remodelare 
trebuie folosite cu discernământ, în niciun 
caz ele nu justifică un tratament ortopedic 
cu deficienŃe, pe de altă parte ele permit 
evitarea folosirii excesive sau abuzive a 
tratamentului chirurgical. 

Rolul periostului-legea lui Wolf 
În 1892 Wolf a emis ipoteza conform 

căreia osul reacŃinează prin apoziŃie 
periostală în zonele solicitate mecanic şi 
prin rezorbŃie osoasă în cele nesolicitate. 
Aceasta permite apropierea calusului osos 
de axul mecanic al osului (figura). 

Astfel în cazul unui calus vicios în 
angulaŃie convexitatea va fi locul 
fenomenelor de resorbŃie osoasa în timp ce 
în concavitate apar fenomenele de 
neoformaŃie osoasă. Acest fenomen este 
numit şi piezoelectric şi pare a fi rezultatul 
schimbărilor micropotenŃialelor electrice 
locale secundar fracturii. 

Rolul cartilajului de creştere-legea 
lui Wolkmann 

În 1892 Wolkmann a emis principiul 
conform căruia tendinŃa naturală cartilajului 
de creştere este de a se orienta 
perpendicular pe axul mecanic al osului, 
astfel regiunea cartilajului de creştere 
dinspre concavitate va avea o creştere 
accelerată în raport cu partea dinspre 
convexitate. Acest principiu este cunoscut 
şi sub numele de legea Hueter-Wolkmann. 

II.5. Factorii care influenŃează 
remodelarea osoasă 

Vârsta: potenŃialul de remodelare este 
invers proporŃional cu vârsta. 

Segmentul osos fracturat: angularea unui 
os de la nivelul membrelor pelvine se va 
remodela mai rapid decât una de la nivelul 
membrelor toracice datorită stresului 
mecanic mai intens la care sunt supuse. 

Localizarea la nivelul osului: remodelarea 
este mai importantă în vecinătatea unui 
cartilaj de creştere, la nivelul metafizei, 
decât în plină diafiză. De exemplu în cazul 
humerusului, cartilajul de creştere proximal 
este responsabil de 80% din creşterea în 
lungime iar cel distal de numai 20%. Astfel 
o fractură vicios consolidată a colului 
chirurgical al humerusului va avea o 
remodelare mai bună decât una 
supracondiliană. 

Planul angulaŃiei: o fractură consolidată 
vicios prin angulaŃie în planul de mişcare al 
articulaŃiei adiacente se va corecta spontan 
mai bine decât una cu plan de angulaŃie 
perpendicular pe planul de mişcare. Astfel 
o deformare in flexum sau in recurvatum a 
femurului se va corecta mai bine decât o 
deformare în var sau valg. Conform acestui 
principiu calusul vicios prin decalaj nu se va 
corecta niciodată spontan. 

II.6. Stimularea creşterii după 
fracturi 

În unele cazuri, fractura unui os aflat 
în plină creştere poate genera accelerarea 
procesului de creştere. Aceasta este maximă 
în primii 2 ani de după fractură şi poate 
duce la inegalităŃi de membre de până la 
30mm. 

Se pare că la originea acestei creşteri 
accelerate se află procesul inflamator şi 
hiperemia locală ce apar după o fractură, 
hiperemie ce va influeŃa activitatea 
cartilajului de creştere. 

Factorii care influenŃează puseul de 
creştere: 
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Vârsta: se pare ca puseul de creştere 
este mai intens sub vârsta de 5 ani. 

Segmentul osos considerat: femurul este 
cel mai susceptibil să sufere un astfel de 
proces, la tibie şi humerus acesta este mai 
puŃin intens. Se pare că  oasele antebraŃului 
nu suferă acest proces. 

Tipul fracturii: deplasările importante, 
încălecarea şi fracturile spiroide par să 
favorizeze acest puseu de creştere. 

Tipul de tratament: osteosinteza în 
focar de deschis cu placă şi şuruburi pare să 
favorizeze puseul de creştere, spre 
deosebire de osteosinteza elastică 
percutană. 

 
 

 
 

II.7. Clasificarea Salter-Harris 

Fracturile care interesează cartilajul 
de creştere sunt obiectul mai multor 
clasificări. Dintre acestea clasificarea Salter-
Harris este cea mai larg acceptată, tipul 
fracturii corelându-se foarte bine cu 
prognosticul acesteia. 

Tipul I: decolarea simplă a 
condroepifizei; 

Tipul II: existenŃa unui traiect de 
fractură metafizar asociat decolării 
condroepifizei; partea fertilă a epifizei nu 
este interesată de traiectul de fractură. 

Tipul III: traiect de fractură epifizar cu 
decolarea unui fragment de condroepifiză. 
Este interesată zona fertilă a condroepifizei 
şi faŃa articulară. Această fractură trebuie 
redusă perfect pentru evitarea apariŃiei 
epifiziodezei, materialul de osteosinteză 
trebuie să nu fie prea voluminos în raport 
cu epifiza pentru a nu distruge partea fertilă 
a acesteia. SuprafaŃa articulară trebuie de 
asemenea redusă perfect. 

Tipul IV:  traiect de fractură 
metafizoepifizar care traversează zona 

fertilă a condroepifizei şi faŃa articulară. Şi 
această fractură trebuie redusă perfect. 

Tipul V: are prognosticul cel mai 
grav. Mecanismul de fractură determină 
distrugerea zonei fertile pe o întindere mai 
mare sau mai mică soldându-se în 
majoritatea cazurilor cu epifiziodeze, 
angulări sau/şi scurtări ale membrelor. 

II.8. Linia transversală a lui Park 
şi Harris 

Denumită si linia Harris de oprire a 
creşterii este un element radiologic 
important,  martor al reluării creşterii după 
un traumatism. Este o linie hiperdensă, 
paralelă cu cartilajul de creştere, situată la 
nivelul metafizei (figura). Această linie este 
expresia radiologică a unei încetiniri a 
creşterii care duce la orientarea trabeculelor 
osoase pe o direcŃie predominant 
transversală, proces care se estompează o 
dată cu reluarea creşterii. 

În cazul calusului vicios se poate 
observa cum liniile Harris se orientează 
perpendicular pe axul mecanic al osului 
nemaifiind paralele cu cartilajul de creştere. 



 

 

 

5 

II. 9. ConsecinŃe practice 

Fracturile extremităŃii superioare a 
humerusului sunt aproape de cartilajul de 
creştere cel mai activ al humerusului deci 
vor beneficia de o remodelare osoasă 
importantă. 

 
Fracturile metafizei distale a humerusului 

sunt în vecinătatea unui cartilaj mai puŃin 
activ. Cea mai frecventă formă de calus 
vicios este cea de cubitus varus prin 
decalarea şi angularea fragmentelor. Acest 
tip de calus vicios nu se remodelează 
spontan. 

 
Fracturile diafizare ale celor două oase ale 

antebraŃului fac obiectul unor opinii 
divergente în literatură. Majoritatea 
autorilor consideră că angulări peste 10º-
20º  sunt inacceptabile. 

 
Fracturile din ¼ distal ale celor două oase 

ale antebraŃului se află în vecinătatea unui 
cartilaj de creştere foarte activ . În linii mari 
se acceptă angulări în planul sagital de până 
la 20º-40º la copiii sub 10 ani şi sub 10º-20º 
la cei peste zece ani.  În planul frontal 
corectarea spontană a angulărilor este 
modestă. 

 
Fracturile de femur 
Defectele de ax tolerabile la nivelul 

femurului sunt: 

-în plan sagital 30º sub 2 ani, 20º între 
2 şi 5 ani, 15º între 6 şi 10 ani, sub 10º după 
11 ani. 

-în plan frontal 15º între 2 şi 5 ani, 
10º între 6 şi 10 ani, 10º după 11 ani. 

Puseul de creştere în lungime trebuie 
luat în considerare în alegerea metodei de 
tratament. Acesta îi determină pe unii 
autori să accepte o scurtare de până la 15 
mm în cazul tratamentului ortopedic al 
fracturii de femur. 

 
Fracturile metafizei proximale a tibiei 
Aceste fracturi sunt susceptibile la a 

determina devieri în valgus a tibiei. În 
general sunt fracturi fără deplasare sau cu 
deplasare minimă. Corectarea este aproape 
întotdeauna spontană şi se produce mai 
ales pe seama cartilajului distal. Osteotomia 
proximală de corectare este contraindicată 
înainte de terminarea creşterii deoarece 
osteotomia poate declanşa aceleaşi 
fenomene ca si fractura astfel încât 
deformarea să recidiveze. 

 
Fracturile metafizei tibiale distale 
Angulările la acest nivel nu se 

corectează spontan decât prea puŃin. 
DeviaŃiile în varus de până la 10º pot face 
obiectul corectării spontane în timp ce o 
deviere acceptabilă în valgus nu poate 
depăşi 5º. DeviaŃiile în varus se corectează 
mai bine decât cele în valgus iar cele în 
recurvatum mai bine decât cele în flexum. 

 
 
 

III. OpŃiuni terapeutice în traumatologia pediatrică 
 
 
 
Tratamentul ortopedic: 
-prin imobilizare gipsată sau tracŃiune 

continuă; 
-deşi imobilizarea este relativă 

permite consolidarea; 

-remodelarea osoasă a scheletului în 
creştere este remarcabilă şi permite în 
anumite limite corectarea calusului vicios; 

-riscul redorilor articulare secundar 
imobilizării este minor la copil; 

-poate fi disconfortabil pentru copil; 
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-calusul vicios rotator (decalaj) nu se 
corectează spontan; 

-calusul vicios prin angulare cu sediu 
mediodiafizar, departe de cartilajul de 
creştere, se va corecta incomplet 

-sindromul de lojă poate apare sub 
imobilizare gipsată, este o complicaŃie rară 
dar redutabilă. 

 
Placa cu şuruburi (osteosinteza rigidă) 
Reprezintă „gold standard”-ul în 

tratamentul fracturilor la adult. La copil 
prezintă anumite inconveniente: 

-micromişcările permise de acest tip 
de osteosinteză împiedică consolidarea per 
primam 

-abordul este larg şi necesită 
deperiostări întinse; 

-calusul poate fi dificil de obŃinut în 
aceste condiŃii; 

-înlăturarea materialului de 
osteosinteză este o operaŃie care reia acelaşi 
abord larg; 

-cicatricea chirurgicală relativ mare 
poate fi inestetică. 

Tija centromedulară 
Poate fi introdusă cu focar închis sau 

cu focar deschis, poate fi zăvorâtă, se 
foloseşte în condiŃii specifice. 

 
Fixatorul extern 
Reprezintă un instrument terapeutic 

foarte util în anumite condiŃii extreme: 
-fractură deschisă puternic 

contaminată; 
-fractură deschisă care pune 

probleme de închidere cutanată; 
-infecŃii pe materiale de osteosinteză 

internă; 
-fracturi cominutive. 
 
Îmbroşarea percutană centromedulară 

stabilă elastică  
Principiile acestei metode au fost 

enunŃate de Ender şi Firică. Ulterior 
metoda a fost dezvoltată extensiv de 
Metaizeau. Metoda este minim invazivă şi 
necesită control Rx-TV. Aplicarea ei pe 
scară largă constituie un moment important 
în evoluŃia ortopediei pediatrice.  

 
 


