
Περίληψη

Η ολική ρήξη του τένοντα του τετρακεφάλου μυός αποτελεί 
σπάνια κάκωση που συνήθως συμβαίνει είτε σε έδαφος εκφύλισης 
από υποκείμενη χρόνια πάθηση, είτε είναι συνέπεια ισχυρής κά-
κωσης. Συμβαίνει κυρίως σε άντρες ηλικίας 30-40 ετών. Η έγκαιρη 
και ακριβής διάγνωση είναι απαραίτητη για την άμεση αποκα-
τάσταση της ρήξης και τη γρήγορη κινητοποίηση της άρθρωσης. 
Σκοπός της εργασίας μας είναι η παρουσίαση των απεικονιστικών 
ευρημάτων μιας πλήρους ρήξης του τένοντα του τετρακεφάλου 
μυός σε ένα αγόρι 14 ετών, μετά από ήπια κάκωση.

Απεικονιστικά ευρήματα σε πλή-
ρη ρήξη του τένοντα του τετρα-
κεφάλου μυός μετά από ήπια κά-
κωση. Παρουσίαση περίπτωσης.
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Εισαγωγή

Η ρήξη του τένοντα του τετρακεφάλου μυός εί-
ναι συχνότερη σε άρρενες μέσης ηλικίας ή σε ηλι-
κιωμένους ασθενείς με υποκείμενη χρόνια πάθη-
ση, όπως χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και σακχα-
ρώδη διαβήτη. Στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες 
εμφανίζεται κυρίως σε αθλητές, στους οποίους ο 
σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου είναι οι μι-
κροτραυματισμοί του τένοντα του τετρακεφάλου 
μυός κατά την άθληση. 

Σκοπός της εργασίας μας είναι η παρουσίαση 
των απεικονιστικών ευρημάτων μιας πλήρους ρή-
ξης του τένοντα του τετρακεφάλου μυός σε ένα 
αγόρι 14 ετών, μετά από πτώση κατά τη βάδιση 
και άμεση, ήπια κάκωση του τένοντα. Η πλήρης 
ρήξη του τένοντα του τετρακεφάλου μυός είναι 
εξαιρετικά σπάνια στα παιδιά. Εμφανίζεται συνή-
θως στην 3η με 4η δεκαετία της ζωής και απαντά-
ται περισσότερο σε άντρες.

Παρουσίαση περίπτωσης

Αγόρι ηλικίας 14 ετών προσήλθε στο Τμήμα 
επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου μας 
με άλγος του δεξιού γόνατος μετά από πτώση 
κατά τη βάδιση. Η κλινική εξέταση ανέδειξε έντο-
νη ευαισθησία και άλγος κατά την ψηλάφηση της 
υπερεπιγονατιδικής περιοχής, καθώς και εκτετα-
μένο υποδόριο οίδημα και ενδαρθρική συλλογή. 
Η εκτατική ικανότητα της άρθρωσης ήταν έντο-
να περιορισμένη. Η απλή ακτινογραφία ανάδειξε 
ένα πολύ μικρό, μόλις υποσημαινόμενο, φλοιικό, 
αποσπαστικό κάταγμα του άνω πόλου της δεξιάς 
επιγονατίδας, ήπια κατάσπαση της επιγονατίδας 
και διάταση του υπερεπιγονατιδικού θυλάκου 
(Εικ.1). Η μαγνητική τομογραφία ανέδειξε ολική 
ρήξη του τένοντα του τετρακεφάλου στο σημείο 
της πρόσφυσής του στον άνω πόλο της επιγο-
νατίδας με συνοδό μικρό αποσπαστικό κάταγμα 
της επιγονατίδας. Ο τένοντας άνωθεν της ρήξης 
διέγραφε κυματοειδή πορεία και στην περιοχή 
της ρήξης υπήρχε συλλογή οροαιματηρού υγρού. 
Οστική θλάση παρατηρήθηκε στην επιγονατί-
δα και στους κνημιαίους κονδύλους. Ο έσω κα-
θεκτικός σύνδεσμος της επιγονατίδας εμφάνιζε 
ρήξη μερικών ινών και οίδημα, ενώ ο έξω καθε-
κτικός ήταν ακέραιος. Η επιγονατίδα βρισκόταν 
σε χαμηλή θέση (patella baja) αλλά διατηρούσε 
τη θέση της στην μηριαία τροχιλία. Τέλος, υπήρχε 
συλλογή υγρού στον υπερεπιγονατιδικό θύλακο 
και στους πλαγίους θυλάκους (Εικ. 2,3,4,5).

Συζήτηση

Ο τένοντας του τετρακεφάλου μυός αποτελεί-
ται από τρεις στιβάδες, την επιπολής, την ενδιά-
μεση και την εν τω βάθει τενόντια στιβάδα. Επι-
πολής πορεύεται ο τένοντας του ορθού μηριαίου 
μυός, ο οποίος καταφύεται στο πρόσθιο-άνω όριο 
της επιγονατίδας, εν τω βάθει βρίσκεται ο τένο-
ντας του μέσου πλατέος μυός, ο οποίος καταφύ-
εται στο οπίσθιο-άνω όριο της επιγονατίδας και 
ανάμεσά τους πορεύονται οι τένοντες του έσω 
και έξω πλατέος μυός, οι οποίοι καταφύονται στο 
έσω και έξω πλάγιο όριο του άνω πόλου της επι-
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Εικόνα 1: Παρουσία μικρού αποσπαστικού κατάγμα-
τος στον άνω πόλο της επιγονατίδας με ανωμαλία της 

παρυφής του οστού. Το αποσπασθέν οστικό τεμάχιο 
εμφανίζεται σε υψηλή θέση (βέλη) σε αντίθεση με την 

επιγονατίδα που είναι ελαφρώς μετατοπισμένη προς τα 
κάτω.



γονατίδας αντίστοιχα. Οι τένοντες του έσω και 
έξω πλατέος μυός καταφύονται επίσης στον έσω 
και έξω κνημιαίο κόνδυλο αντίστοιχα, συμβάλλο-
ντας έτσι στο σχηματισμό των καθεκτικών συν-
δέσμων της επιγονατίδας, ενώ ίνες του τένοντα 
του ορθού μηριαίου μυός διερχόμενοι πάνω από 
την επιγονατίδα, καταφύονται στο κνημιαίο οστό 
σχηματίζοντας τον επιγονατιδικό τένοντα. Ο 
ισχυρός τένοντας του τετρακεφάλου μυός μαζί με 

τον επιγονατιδικό τένοντα και τους καθεκτικούς 
συνδέσμους αποτελούν τον εκτατικό μηχανισμό 
του γόνατος, ένα ανθεκτικό δίκτυο συνδετικού 
ιστού που ελέγχει την έκταση της άρθρωσης (Yu 
JS et al 1994).

Στους ενήλικες το ευπαθέστερο σημείο του τέ-
νοντα του τετρακεφάλου μυός είναι η μυοτενό-
ντια συμβολή, ενώ στα παιδιά η κατάφυσή του 
στον άνω πόλο της επιγονατίδας. Για το λόγο 
αυτό στα παιδιά η ρήξη του τένοντα μπορεί να 
συνοδεύεται από μικρό, αποσπαστικό κάταγμα 
του άνω πόλου της επιγονατίδας (Bencardino JT 
et al 2000, Khanna G et al 2008).

Η ρήξη του τένοντα του τετρακεφάλου μυός 
είναι πολύ δύσκολο να συμβεί σε έναν υγιή τένο-
ντα. Στις πλείστες των περιπτώσεων υπάρχει κά-
ποιος βαθμός εκφύλισης που καθιστά τον τένοντα 
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Εικόνα 2: MRI γόνατος. Ακολουθίες με επιβάρυνση 
της πυκνότητας πρωτονίων (PDWI) σε οβελιαίο επίπε-
δο όπου απεικονίζεται η πλήρης ρήξη του τένοντα του 
τετρακεφάλου μυός, η κυματοειδής πορεία του και η 

εκτεταμένη συλλογή οροαιματηρού υγρού στην περιο-
χή της ρήξης.

Εικόνα 3: MRI γόνατος. Ακολουθίες με επιβάρυνση 
της T2 παραμέτρου (T2WI) σε στεφανιαίο επίπεδο 

όπου απεικονίζεται η πλήρης ρήξη του τένοντα του τε-
τρακεφάλου μυός (βέλη) και η συλλογή οροαιματηρού 

υγρού στο σημείο της ρήξης.

Εικόνα 4: MRI γόνατος. STIR ακολουθίες σε εγκάρσιο 
επίπεδο όπου αναδεικνύεται έντονο υποδόριο οίδημα 

από την άμεση κάκωση, καθώς και εκτεταμένη συλλο-
γή στην περιοχή της ρήξης του τένοντα του τετρακε-

φάλου.

Εικόνα 5: STIR ακολουθίες σε στεφανιαίο επίπεδο 
όπου απεικονίζεται η υγρική συλλογή στους πλαγίους 
θυλάκους και η οστική θλάση στον άνω πόλο της επι-

γονατίδας και στους κνημιαίους κονδύλους (βέλη).



περισσότερο ευπαθή. Αίτια εκφύλισης μπορούν 
να είναι η ηλικία, οι διάφορες χρόνιες παθήσεις, 
όπως η νεφρική ανεπάρκεια, η ρευματοειδής αρ-
θρίτιδα και ο σακχαρώδης διαβήτης, καθώς επί-
σης και η ενδαρθρική έγχυση κορτικοστεροειδών. 
Οι χρόνιοι μικροτραυματισμοί που συμβαίνουν 
στους αθλητές προδιαθέτουν σε ρήξη, κυρίως σε 
αθλήματα όπως καλαθόσφαιρα και πετόσφαιρα 
στα οποία επιβαρύνεται ο τένοντας με συνεχείς, 
ισχυρές, έκκεντρες μυικές συσπάσεις (Siwek et al 
1981, Yu et al 1994). 

Τα αίτια κάκωσης του τένοντα του τετρακεφά-
λου μυός είναι ο έμμεσος και ο άμεσος τραυμα-
τισμός. Στον έμμεσο τραυματισμό ο μηχανισμός 
της ρήξης ενεργοποιείται όταν σε ένα γόνατο το 
οποίο βρίσκεται σε κάμψη συμβαίνει έντονη και 
απότομη σύσπαση του τετρακεφάλου μυός. Τυ-
πική έκφραση του μηχανισμού αυτού αποτελεί η 
απότομη και αδέξια επιτάχυνση ενός αθλητή που 
τρέχει ή η απώλεια ισορροπίας ενός ηλικιωμένου 
και η πτώση σε κεκαμμένο γόνατο. Στην άμεση 
κάκωση συνήθως βλάπτεται μόνον ο τένοντας 
του τετρακεφάλου, ενώ τόσο οι καθεκτικοί σύνδε-
σμοι όσο και ο επιγονατιδικός τένοντας παραμέ-
νουν ανέπαφοι, διατηρώντας έτσι ίσως μια μικρή 
εκτατική ικανότητα της άρθρωσης του γόνατος 
(Bencardino et al 2000). Συνήθως όμως στις ρή-
ξεις από άμεσο τραυματισμό, υπάρχει παθολογικό 
υπόβαθρο, καθώς μια ήπια κάκωση δεν αρκεί για 
να προκαλέσει ρήξη σε έναν υγιή τένοντα, ο οποί-
ος μπορεί να αντέξει δύναμη έως 17,5 φορές το 
βάρος του σώματος (Zernicke et al 1977). Συνε-
πώς η ρήξη από άμεση κάκωση σε έναν υγιή τένο-
ντα συμβαίνει στις κακώσεις υψηλής ταχύτητας 
(high-velocity injuries), όπως πτώση από ύψος ή 
τροχαίο ατύχημα και συνοδεύεται συνήθως από 
επιπλεγμένο τραύμα ή εξάρθρημα του γόνατος 
(Kasten et al 2001).

Στην περίπτωση που παρουσιάζουμε ο ασθε-
νής δεν ανήκει στη συνήθη ηλικιακή ομάδα που 
εμφανίζονται συχνότερα οι ρήξεις του τένοντα 
του τετρακεφάλου και δεν έχει κάποιο παθολο-
γικό υπόβαθρο ώστε να δικαιολογήσει την πλήρη 
ρήξη του τένοντα μετά από χαμηλής ταχύτητας 
κάκωση (low-velocity injury). Είναι αθλητής της 
κολύμβησης, γεγονός που θέτει την υπόνοια μι-

κροτραυματισμών, η μηχανική όμως των μικρο-
τραυματισμών αυτών απέχει από την ουσιαστι-
κή καταπόνηση της άρθρωσης που συμβαίνει σε 
αθλήματα όπως η καλαθόσφαιρα, η χιονοδρομία 
ή το ποδόσφαιρο.

Οι ασθενείς με ρήξη του τένοντα του τετρακε-
φάλου εμφανίζονται με πόνο, οίδημα και περιορι-
σμό κίνησης της πάσχουσας άρθρωσης. Ο ασθε-
νής δεν μπορεί να εκτείνει ενεργά το γόνατό του, 
ούτε μπορεί να διατηρήσει την έκταση ενάντια 
στη βαρύτητα. Η ψηλάφηση μπορεί να αναδείξει 
το χάσμα. Τις περισσότερες φορές όμως η κλινική 
εξέταση είναι ιδιαίτερα δυσχερής λόγω του πόνου, 
ενώ η ψηλάφηση δίνει περιορισμένες πληροφορί-
ες λόγω του αιμάρθρου και του οιδήματος που 
αναπτύσσεται στα μαλακά μόρια της περιοχής.

Η απλή ακτινογραφία γόνατος σε δύο λήψεις 
προσθιοπίσθια και πλάγια, θα αναδείξει εάν 
υπάρχει αποσπαστικό κάταγμα της επιγονατίδας. 
Επίσης θα μας δώσει πληροφορίες για τη θέση 
της επιγονατίδας, αν δηλαδή αυτή είναι μετατο-
πισμένη προς τα άνω ή προς τα κάτω, ένα έμμεσο 
αλλά ενδεικτικό σημείο ρήξης του εκτατικού μη-
χανισμού του γόνατος.

Η μαγνητική τομογραφία είναι η εξέταση εκλο-
γής για την ανάδειξη της ρήξης και των συνοδών 
κακώσεων με δυνατότητα πολυδιάστατης απεικό-
νισης σε εγκάρσιο, οβελιαίο και στεφανιαίο επί-
πεδο. Μπορεί να εκτιμήσει το βαθμό της ρήξης 
(μερική ή ολική), την ακεραιότητα του επιγονα-
τιδικού τένοντα και των καθεκτικών συνδέσμων, 
την κατάσταση των μηνίσκων και των χιαστών 
συνδέσμων και να αναδείξει πιθανή οστική συμ-
μετοχή. Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις η i.v. χο-
ρήγηση παραμαγνητικής ουσίας μπορεί να βοη-
θήσει στη διαφορική διάγνωση όταν η εικόνα της 
ρήξης δεν είναι ειδική (Yu et al 1994).

Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση της ρήξης του 
τένοντα του τετρακεφάλου μυός είναι απαραί-
τητη ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε καθυ-
στέρηση στην αντιμετώπιση, να αποκατασταθεί 
άμεσα η εκτατική ικανότητα της άρθρωσης και 
να επιτευχθεί πρώιμη κινητοποίηση. Η μαγνητική 
τομογραφία διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο 
στη διάγνωση της ρήξης, ιδιαίτερα στις περιπτώ-
σεις εκείνες που ο πόνος, το οίδημα των μαλακών 
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μορίων και ο πιθανός αίμαρθρος δυσχεραίνουν 
την κλινική εκτίμηση της κατάστασης. Είναι μέ-
θοδος μη επεμβατική και παρέχει λεπτομερείς 
πληροφορίες για το βαθμό της ρήξης, την έκταση 
της βλάβης και τις συνοδές κακώσεις (Enad JG et 
al 2000).

Abstract

Imaging findings of complete quadriceps ten-
don rupture after minor trauma. Case report.

Konstantinou D, Michailides M, Tsitouridis K, 
Kyriakou V, Damianidis Ch, Papagiannis V, Tsi-
touridis I.

Radiologic Department of G.H. Papageorgiou, 
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The complete quadriceps tendon rupture is a rare 
injury, that usually happens either on the ground 
of tendon degeneration, or after trauma. It mainly 
affects males of the 3rd and 4th decade of their lives. 
The accurate and on time diagnosis of the rupture 
is necessary for the prompt treatment and the early 
joint mobilization. The purpose of our study is the 
presentation of the imaging findings of a complete 
quadriceps tendon rupture in a 14-year old boy af-
ter minor trauma.

key words: rupture of quadriceps tendon.
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