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Περίληψη
Εισαγωγή: Η αμφοτερόπλευρη πλήρης ρήξη του τένοντα του 

τετρακεφάλου είναι μία σπάνια κλινική οντότητα. Αφορά κυρίως 
άρρενες >50 ετών, αλλά και σπανιότερα νεώτερους, ενώ συνδέ-
εται με αυτοάνοσα νοσήματα (L.E.S., ψωρίαση), Χ.Ν.Α., διαβήτη, 
υπερπαραθυρεοειδισμό, παχυσαρκία, με χρόνια λήψη φαρμάκων 
(στατίνες, κορτικοστεροειδή per os ή τοπικές εγχύσεις), όπως 
και με τη χρήση αναβολικών στεροειδών από αθλητές, τα οποία 
οδηγούν σε σκλήρυνση και τελικά αδυναμία του τένοντα. Σκοπός 
αυτού του άρθρου είναι η παρουσίαση μίας σπάνιας περίπτωσης 
αμφοτερόπλευρης ρήξης του τένοντα του τετρακεφάλου.

Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας, 39 ετών, προσήλθε στα 
Τ.Ε.Π. με οξύ άλγος στα γόνατα, μετά από αναφερόμενη πτώση 
από το ύψος του. Ο ασθενής είχε καθαρό ιστορικό. Κατά την κλι-
νική εξέταση ανευρέθηκε οίδημα γονάτων άμφω (Δ>Α), ψηλαφη-
τό κενό υπερεπιγονατιδικά, περιορισμένη παθητική κίνηση λόγω 
του ισχυρού άλγους, αδυναμία ενεργητικής έκτασης, φυσιολογική 
ενεργητική κάμψη και αδυναμία ανύψωσης των κάτω άκρων. Ο 
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ακτινολογικός έλεγχος (Ro γονάτων face + profile) χωρίς παθο-
λογικά ευρήματα, ενώ οι MRI γονάτων ανέδειξαν πλήρη ρήξη του 
τένοντα του τετρακεφάλου αμφοτερόπλευρα. Η χειρουργική επέμ-
βαση πραγματοποιήθηκε 2 ημέρες μετά την κάκωση. Διεγχειρητι-
κά, ανευρέθηκε πλήρης ρήξη των τενόντων με αποκόλλησή τους 
από τον άνω πόλο της επιγονατίδας και πλήρης ρήξη των καθεκτι-
κών συνδέσμων. Έγινε επανακαθήλωση των τενόντων με ισχυρά 
ράμματα Ethibond 5.0 διαμέσου 3 οπών επιμήκως της επιγονατί-
δας και συρραφή των καθεκτικών συνδέσμων με απορροφήσιμα 
ράμματα. 

Αποτελέσματα: ΜΤΧ τοποθετήθηκε μηροκνημικός γυψονάρ-
θηκας άμφω, με δημιουργία παραθύρων για την περιποίηση του 
τραύματος, για 6 εβδ. Από τη 2η εβδ. κιόλας, ο ασθενής κινητο-
ποιήθηκε (βάδιση). Έπειτα, ακολουθήθηκε προοδευτική παθητική 
κι ενεργητική κινητοποίηση και ο ασθενής ανέκτησε πλήρες εύρος 
κίνησης κι επέστρεψε στις δραστηριότητές του στις 12 εβδομάδες. 
Δεν προέκυψαν άμεσες ή απώτερες επιπλοκές. 

Συμπεράσματα: Η αμφοτερόπλευρη ρήξη του τένοντα του τε-
τρακεφάλου είναι ένας σπάνιος τραυματισμός. Αναφέρονται πολ-
λοί προδιαθεσικοί παράγοντες, αλλά μπορεί να συμβεί και σε εντε-
λώς υγιείς ασθενείς. Ο τραυματισμός αυτός απαιτεί υψηλή κλινική 
υποψία και προσεκτική κλινική εξέταση γιατί, όντας αμφοτερό-
πλευρος, μπορεί να διαλάθει. Η σωστή χειρουργική τεχνική, καθώς 
και ο προσεκτικός ΜΤΧ σχεδιασμός, συντελούν ώστε ο ασθενής να 
έχει πλήρη ανάρρωση, χωρίς άμεσες ή απώτερες επιπλοκές. 

Bilateral complete rupture of the quadriceps 
tendon in former basketball athlete. Case 
report and review of literature.

Papoulidis N.1, Tzellios I.2, Krexi A.1, Spartalis A.1, 
Rossopoulos I.1, Kirou M.1, Samaras N.1, Koudoudis A.1

1 Orthopedic Clinic, General Hospital of Ptolemaida
2 Orthopedic Clinic, University Hospital of Ioannina

ABSTRACT

Background: Bilateral complete rupture of quadriceps tendon 
concerns mainly male patients over 50 years of age although it 
can also happen more rarely to younger patients. It is associated 
with autoimmune diseases (L.E.S., psoriasis) chronic renal fail-
ure, diabetes, hyperparathyroidism, obesity, chronic receipt of 
medications (statins, per os corticosteroids or local injections). 
Moreover the use of anabolic steroids by athletes leads to hard-
ening and ultimately rupture of the tendon. We present a rare 
case of bilateral rupture of the quadriceps tendon in a former 
basketball athlete.
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Case Presentation: A 39-year-old man, arrived at the Emer-
gency Department of our hospital with acute pain in knees, after 
a reported fall from height. Patient had no pathological medical 
history. During the clinical examination both knee joints were 
found swollen (R > L)and a palpable gap above the patellar ten-
don was observed. Moreover, patient had limited passive move-
ment due to intense pain, weakness in active movement, normal 
active bending but was unable to lift both his legs stretched. The 
X-ray examination was without pathological findings. However, 
MRI scan revealed complete rupture of the quadriceps tendon 
bilaterally. Surgery was performed two days after injury. Intraop-
eratively, we found complete rupture in tendon with detachment 
from the upper pole of the patella and complete rupture of both 
medial and lateral patellar retinaculum in both knees. The quad-
riceps tendons were reattached with strong sutures through 
three holes longitudinally to the patella and patellar retinaculae 
were collated with absorbable stitches.

Outcomes: Post operatively a plaster cast was placed for six 
weeks in both knees with a “window” created in order to treat 
the surgical wound. From the second week, the patient was am-
bulatory. Then he followed a program of progressive passive and 
active mobilization and finally the patient regained full range 
of motion and returned to his activities in twelve weeks. There 
were no immediate or late complications.

Discussion: Bilateral rupture of the quadriceps tendon is a 
rare injury. There are many predisposing factors, but it can hap-
pen in completely healthy patients too. In order to be diagnosed, 
this injury requires high clinical suspicion and careful clinical 
examination because, being bilateral, may go undetected. The 
proper surgical technique and the careful post operative plan 
contribute to full recovery without immediate or late complica-
tions.
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Εισαγωγή
Η ρήξη του τένοντα του τετρακεφάλου όταν 

αυτή αφορά μόνο ένα από τα δύο σκέλη δεν απο-
τελεί μια σπάνια περίπτωση τραυματισμού. Συνή-
θως παρατηρείται σε άρρενες ασθενείς άνω των 
50 ετών [Fahad H et al 2016, Johnson AE και Rose 
SD, 2006]. Εντούτοις, έχουν περιγραφεί περιπτώ-
σεις και νεότερων ασθενών με πλήρη ρήξη σαν 
επιπλοκή από εγκαύματα της περιοχής, χρήση στε-
ροειδών καθώς και ορθοπαιδικών χειρουργικών 
επεμβάσεων [Johnson AE και Rose SD, 2006]. 

Στον αντίποδα, η αμφοτερόπλευρη πλήρης 
ρήξη του τένοντα του τετρακεφάλου αποτελεί μια 
εξαιρετικά σπάνια κλινική οντότητα. Περιγράφηκε 
για πρώτη φορά από τους Steiner και Palmer το 
1949 σε έναν 67χρονο [Steiner CA και Palmer LH, 
1949]. Έκτοτε έχουν δημοσιευτεί άνω των 60 πε-
ριπτώσεων παγκοσμίως με γηραιότερο ασθενή 75 
ετών και νεότερο 24 ετών [Steiner CA, Palmer LH 
1949, Dhar S 1988 ]. Οι προδιαθεσικοί παράγο-
ντες είναι πολυάριθμοι και περιλαμβάνουν αυτοά-
νοσα νοσήματα (L.E.S., ψωρίαση), Χ.Ν.Α., διαβήτη, 
υπερπαραθυρεοειδισμό, παχυσαρκία, χρόνια λήψη 
φαρμάκων (στατίνες, κορτικοστεροειδή per os ή 
τοπικές εγχύσεις), όπως και χρήση αναβολικών στε-
ροειδών από αθλητές, τα οποία οδηγούν σε σκλή-
ρυνση και τελικά αδυναμία του τένοντα [Lotem M 
et al 1974, Novoa D et al 1987, Preston ET, 1972, 
Stern RE και Harwin SF 1980, Tedd RJ 2000]. Σκο-
πός αυτού του άρθρου αυτού είναι η παρουσίαση 
μίας σπάνιας περίπτωσης αμφοτερόπλευρης ρήξης 
του τένοντα του τετρακεφάλου.

Παρουσίαση Περιστατικού
Άνδρας, 39 ετών, με δείκτη σωματικού βάρους 

(ΒΜΙ) 30,71 (ύψος 196cm και βάρος 118kg) προ-
σήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του 
νοσοκομείου μας με οξεία γοναλγία άμφω. Ο 
ασθενής ανέφερε πτώση εξ’ ιδίου ύψους. Από το 
ατομικό ιστορικό του δεν προέκυψε τίποτα παθο-
λογικό. 

Κατά την κλινική εξέταση ανευρέθηκε οίδημα 
γονάτων άμφω (Δ>Α), ψηλαφητό κενό υπερεπιγο-
νατιδικά, περιορισμένη παθητική κίνηση λόγω του 
ισχυρού άλγους, αδυναμία ενεργητικής έκτασης, 
φυσιολογική ενεργητική κάμψη και αδυναμία ανύ-
ψωσης των κάτω άκρων. 

Ο ακτινολογικός έλεγχος (Ro γονάτων face + 
profile) ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα, ενώ οι 
μαγνητικές τομογραφίες γονάτων στις οποίες υπο-
βλήθηκε ο ασθενής την επόμενη μέρα ανέδειξαν 
πλήρη ρήξη του τένοντα του τετρακεφάλου αμφο-
τερόπλευρα (Εικόνες 1 - 4).

Για την θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθε-
νούς κρίθηκε αναγκαία χειρουργική επέμβαση η 
οποία πραγματοποιήθηκε 2 ημέρες μετά την κά-
κωση. Διεγχειρητικά, ανευρέθηκε τέλεια ρήξη των 
τενόντων με αποκόλλησή τους από τον άνω πόλο 
της επιγονατίδας και πλήρης ρήξη των καθεκτικών 
συνδέσμων. Έγινε επανακαθήλωση των τενόντων 
με ισχυρά ράμματα Ethibond 5.0 διαμέσου 3 οπών 
επιμήκως της επιγονατίδας και συρραφή των κα-
θεκτικών συνδέσμων με απορροφήσιμα ράμματα 
(Εικόνες 5 - 10).

Μετεγχειρητικά τοποθετήθηκε μηροκνημικός 
κυκλοτερής γύψος άμφω, με δημιουργία παραθύ-
ρων για την περιποίηση του τραύματος, για 6 εβδο-
μάδες (Εικόνα 11). Από τη 2η εβδομάδα κιόλας, ο 
ασθενής κινητοποιήθηκε (βάδιση). Έπειτα, ακολου-
θήθηκε προοδευτική παθητική κι ενεργητική κινη-
τοποίηση και ο ασθενής ανέκτησε πλήρες εύρος 
κίνησης (κάμψη γόνατος 1290 και έκταση 00) και 
επέστρεψε στις δραστηριότητές του στις 12 εβδο-
μάδες. Η αξιολόγηση των μετεγχειρητικών απο-
τελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με την χρήση της 
κλίμακας KOOS (Knee injury and Osteoarthritis 
Outcome Score) στην οποία ο ασθενής βαθμολο-
γήθηκε με 97% συνολικά και 98,53% στο λειτουρ-
γικό κομμάτι. Επιπλέον αξιολόγηση πραγματοποι-
ήθηκε με την κλίμακα IKDC2000 (International 
Knee Documentation Committee) όπου ο ασθε-
νής βαθμολογήθηκε με 94,3. Η διάρκεια του follow 
- up ήταν 2 έτη και σε αυτό το χρονικό διάστημα 
δεν αναδείχθηκε άμεση ή απώτερη επιπλοκή (Εικό-
νες 12 - 16).

Συζήτηση
Η ρήξη του τένοντα του τετρακεφάλου δεν 

αποτελεί ασυνήθιστη πάθηση. Η συχνότητα με την 
οποία εμφανίζεται στον γενικό πληθυσμό φτά-
νει τους 1,37/100.000 ασθενείς. [Clayton RA και 
Court-Brown CM, 2008] Για την ακρίβεια ο Garner 
και οι συνεργάτες του σε μια μακροχρόνια μελέτη 
25 ετών που δημοσίευσαν το 2015, διαπίστωσαν 
ότι το 28,9% των τραυματισμών του εκτατικού 
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μηχανισμού του γόνατος αφορά ρήξη του τένο-
ντα του τετρακεφάλου [Garner MR et al 2015]. 
Εντούτοις, η αμφοτερόπλευρη ρήξη του τένοντα 
του τετρακεφάλου είναι μία σπάνια κλινική οντό-
τητα. Ο Neubauer και οι συνεργάτες του μετά από 
μια ανασκόπηση της Αγγλικής και Γερμανικής βι-
βλιογραφίας το 2007 αναφέρουν ότι βρήκαν 105 
περιπτώσεις αμφοτερόπλευρης ρήξης [Neubauer 
T et al 2007]. Ο Shah το 2003 διαπιστώνει ότι 
αφορά κυρίως άρρενες (82%) άνω των 50 ετών, 
αλλά και σπανιότερα νεώτερους [Shah MK, 2003]. 
Συνδέεται με αυτοάνοσα νοσήματα (L.E.S., ψωρία-
ση), Χ.Ν.Α., διαβήτη, υπερπαραθυρεοειδισμό, παχυ-
σαρκία, με χρόνια λήψη φαρμάκων (στατίνες, κορ-
τικοστεροειδή per os ή τοπικές εγχύσεις), όπως και 
με τη χρήση αναβολικών στεροειδών από αθλητές. 
Πιο σπάνιοι παράγοντες κινδύνου είναι η αμυλο-
είδωση καθώς και η οστεομαλακία [Lotem M et 
al 1974, Novoa D et al 1987, Preston ET, 1972, 
Stern RE και Harwin SF 1980, Tedd RJ 2000, Katz 
T et al 2006, Kapoor S et al 2006]. Έχουν περι-
γραφεί όμως και περιπτώσεις αμφοτερόπλευρης 
ρήξης του τένοντα του τετρακεφάλου ακόμα και 
σε απόλυτα υγιείς ασθενείς, όχι υποκινητικούς, με 
καλή φυσική κατάσταση [Assiotis A et al 2011, 
Shah M και Jooma N, 2002].

Ο κυριότερος μηχανισμός πρόκλησης αμφοτε-
ρόπλευρης ρήξης του τένοντα του τετρακεφάλου 
κατά τον Shah και τον McMaster είναι οι πτώσεις 
με το γόνατο σε κάμψη (72% των περιπτώσεων). 
Αυτό συμβαίνει κατά κόρον κατά την διάρκεια 
αθλημάτων και κυρίως καλαθοσφαίρισης όπου οι 
τένοντες δέχονται φορτία έκκεντρα, όταν το γό-
νατο κατά την πτώση βρίσκεται σε κάμψη [Shah 
MK 2003, Shah και Jooma N, 2002, McMaster P, 
1933]. Όταν μάλιστα ο ασθενής είναι υπέρβαρος 
τότε τα έκκεντρα φορτία σε συνδυασμό με την λι-
πώδη εκφύλιση που μπορεί να ανευρίσκεται στους 
τένοντες αυξάνουν τις πιθανότητες αμφοτερό-
πλευρης ρήξης τους [Kapoor S et al 2006, Shah 
M και Jooma N 2002, Ribbans WJ και Angus PD, 
1989].

Η διάγνωση είναι δύσκολη και απαιτεί μεγάλη 
κλινική υποψία. Ο Ilan και οι συνεργάτες του το 
2003 αναφέρουν ότι το ποσοστό λανθασμένης 
διάγνωσης που αφορά αμφοτερόπλευρη ρήξη κυ-
μαίνεται από 10 έως 50%, [Ilan D et al 2003] ενώ 
ο Perfitt το 2014 αναφέρει ότι το ποσοστό αυτό 

ανέρχεται στο 67% [Perfitt JS et al 2014]. Πέραν 
όμως της λανθασμένης αρχικής διάγνωσης σημα-
σία έχει και το γεγονός ότι η σωστή διάγνωση μπο-
ρεί να γίνει με καθυστέρηση μερικών ημερών έως 
και πάνω από 3 μήνες σύμφωνα με τον Neubauer 
[Neubauer T et al 2007]. Μεγάλη σημασία, για να 
τεθεί η σωστή διάγνωση, έχει η καλή λήψη ιστορι-
κού και η καλή και ενδελεχής κλινική εξέταση. Από 
το ατομικό ιστορικό του ασθενούς μπορεί να προ-
κύψουν παράγοντες κινδύνου για αμφοτερόπλευ-
ρη ρήξη, ενώ και ο μηχανισμός κάκωσης θέτει την 
υποψία του τραυματισμού αυτού. Κατά την κλινική 
εξέταση η τριάδα που περιλαμβάνει έντονη γοναλ-
γία, αδυναμία ανύψωσης των σκελών με το γόνα-
το σε έκταση και η παρουσία ψηλαφητού κενού 
υπερεπιγονατιδικά αρκούν για να τεθεί η διάγνω-
ση [Ilan D et al 2003, , Li P, 1994, Gao M.-F et al 
2013]. Παρόλα αυτά, αν οι καθεκτικοί σύνδεσμοι 
είναι καλά διατηρημένοι τότε μπορεί να υπάρξει 
κάποια δυνατότητα ενεργητικής έκτασης του γό-
νατος αν και θα παρουσιάζεται μυϊκή αδυναμία και 
υστέρηση κατά την έκταση. Επιπλέον, η παρουσία 
μεγάλου αιματώματος υπερεπιγονατιδικά μπορεί 
να αποκρύψει το κενό από την ρήξη του τένοντα. 
Σε αυτήν όμως την περίπτωση, η ενεργητική κάμ-
ψη του ισχίου όταν ο ασθενής βρίσκεται σε πρηνή 
θέση προκαλεί σύσπαση του ορθού μηριαίου, με 
αποτέλεσμα ο τετρακέφαλος να έλκεται εγγύτε-
ρα [Li P, 1994]. Επίσης, αν ο ασθενής για λόγους, 
όπως παλαιό ΑΕΕ με νευρολογικά υπολείμματα 
στα κάτω άκρα, ρευματοειδή αρθρίτιδα ή κάταγμα, 
δεν μπορεί να κάνει ενεργητική έκταση και ανύψω-
ση των σκελών τότε από θέση πρηνή η έκταση θα 
επηρεαστεί αν το γόνατο καμφθεί πέραν των 900 
[Barasch E et al 2013 , Kelly BM et al 2001].

Η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται με την 
βοήθεια του ακτινολογικού ελέγχου. Οι απλές 
ακτινογραφίες γονάτων face & profile είναι χρή-
σιμες για τον αποκλεισμό άλλων παθήσεων που 
μπορεί να εμποδίζουν τον εκτατικό μηχανισμό των 
γονάτων όπως κατάγματα κνημιαίου κυρτώματος 
και επιγονατίδας. Επιπλέον, αν δοθεί έμφαση στην 
απεικόνιση των μαλακών μορίων μπορεί να είναι 
εμφανές κενό υπερεπιγονατιδικά στην κατάφυση 
του τετρακεφάλου. Η παρουσία ή μη patella baja 
είναι επίσης βοηθητική στην διάγνωση. [Dye S, 
1993 , Hockings και Cameron J, 2004] Η χρήση 
υπερήχων, αν και οι υπέρηχοι αποτελούν μια εύκο-
λη και φθηνή απεικονιστική μέθοδο και μπορεί να 
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χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς με ολική αρθροπλα-
στική γόνατος, έχει αμφισβητήσιμα αποτελέσματα. 
Αυτό οφείλεται στο ότι εξαρτάται από την εμπει-
ρία του χειριστή και ένα μεγάλο αιμάτωμα υπερε-
πιγονατιδικά ενδέχεται να εμποδίσει την ανάδειξη 
της ρήξης από τους υπερήχους. [LaRocco BG et al 
2008, Bianchi S et al 1994, Dunnick NR 2000]. 
Σύμφωνα με τον Perfitt και τους συνεργάτες του, 
η μαγνητική τομογραφία (MRI) αποτελεί την μόνη 
μέθοδο που έχει 100% ευαισθησία και ειδικότητα 
στην αμφοτερόπλευρη ρήξη του τένοντα του τε-
τρακεφάλου. Επιπρόσθετα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
στην διαφοροδιάγνωση μερικού πάχους από ολι-
κού πάχους ρήξεις [Perfitt JS et al 2014, Yu J et al 
1994, Zeiss J et al 1992].

Η αντιμετώπιση της αμφοτερόπλευρης ρήξης 
τένοντα του τετρακεφάλου σύμφωνα με τους Shah 
και Chang είναι κατά κύριο λόγο χειρουργική (96% 
των περιπτώσεων) [Shah M 2003, Chang ES et al 
2014]. Μάλιστα οι Gao και Assiotis προτείνουν την 
όσο το δυνατόν ταχύτερη χειρουργική επέμβαση, 
διότι αναλόγως ταχεία θα είναι και η αποκατάστα-
ση του ασθενούς [Assiotis A et al 2011, Gao M-F 
et al 2013]. Πολυάριθμες χειρουργικές μέθοδοι 
έχουν προταθεί αλλά η πιο συχνά χρησιμοποιού-
μενη είναι η επανακαθήλωση των τενόντων δια-
μέσου 3 οπών στην επιγονατίδα με ισχυρά ράμμα-

τα. [Johnson A και Rose SD 2006, Chang ES et al 
2014]

Η αποκατάσταση του ασθενή περιλαμβάνει ακι-
νητοποίηση, η οποία επιτυγχάνεται είτε με γυψο-
νάρθηκα είτε με λειτουργικό αρθρωτό νάρθηκα 
κλειδωμένο σε έκταση, για 4 - 6 εβδομάδες. Ωστό-
σο με την πρώιμη κινητοποίηση επιτυγχάνεται τα-
χύτερη ανάπτυξη κολλαγόνων ινών των τενόντων, 
μείωση του ουλώδους ιστού και αύξηση της αντο-
χής και της ισχύος των τενόντων. Στόχος της απο-
κατάστασης είναι ο ασθενής να επανέλθει πλήρως 
στις προ τραυματισμού δραστηριότητές του εντός 
12 - 16 εβδομάδων [2].

Συμπεράσματα
Η αμφοτερόπλευρη ρήξη του τένοντα του τε-

τρακεφάλου είναι ένας σπάνιος τραυματισμός. 
Αναφέρονται πολλοί προδιαθεσικοί παράγοντες, 
αλλά μπορεί να συμβεί και σε εντελώς υγιείς ασθε-
νείς. Ο τραυματισμός αυτός απαιτεί υψηλή κλινι-
κή υποψία και προσεκτική κλινική εξέταση γιατί, 
όντας αμφοτερόπλευρος, μπορεί να διαλάθει. Η 
σωστή χειρουργική τεχνική, καθώς και ο προσεκτι-
κός μετεγχειρητικός σχεδιασμός, συντελούν ώστε 
ο ασθενής να έχει πλήρη ανάρρωση, χωρίς άμεσες 
ή απώτερες επιπλοκές.
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