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ΠΤΥΧΩΣΗ ΛΑΓΟΝΟΚΝΗΜΙΑΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η απλασία του εκτατικού μηχανισμού του γόνατος, είτε επιγονατίδας έιτε τετρακεφάλου μυός, αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια αλλά 

λειτουργικά σημαντική κλινική οντότητα, αναφερόμενη μόνο σποραδικά στη βιβλιογραφία. Η αντιμετώπιση βασίζεται σε αρχές 

χειρουργικής θεραπείας εφαρμοσμένες σε ασθενείς με παράλυση λόγω πολυομυελίτιδας ή εκτομή τμήματος εκτατικού μηχανισμου σε 

περιπτώσεις σαρκωμάτων. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

• Παρουσιάζεται η περίπτωση θήλεως ασθενούς, 5 ετών, που προσήλθε στο Παιδιορθοπαιδικό Ιατρείο με εικόνα ετερόπλευρης ατροφίας 

τετρακεφάλου και σύγκαμψης γόνατος. 

• Ο κλινικός και απεικονιστικός έλεγχος (απλή ακτινογραφία – μαγνητική τομογραφία) κατέδειξε απλασία τετρακεφάλου και προσαγωγών 

με παρουσία ινωδών στοιχείων στην ανατομική θέση των μυικών γαστέρων, με την επιγονατίδα υποπλαστική αλλά παρούσα. Η ασθενής 

ήταν σε θέση να βαδίσει, διατηρώντας το πάσχον σκέλος κάμψη και έξω στροφή. 

• Δεδομένου του λειτουργικού ελλείμματος, αποφασίστηκε χειρουργική αντιμετώπιση. Πραγματοποιήθηκε μεταφορά της περιφερικής 

κατάφυσης του ημιτενοντώδους στον εκτατικό μηχανισμό, με καθήλωση αυτου στην πρόσθια επιφάνεια της επιγονατίδας και του 

επιγονατιδικού τένοντα.Επιπρόσθετα, προς εξισορρόπηση του εκτατικού μηχανισμού, έγινε πτύχωση της λαγονοκνημιαίας ταινίας με 

μεταφορά τμήματος αυτής στην προσθια επιφάνεια της επιγονατίδας. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Μετεγχειρητικά, το σκέλος ακινητοποιήθηκε σε έκταση για 6 εβδομάδας και ακολούθησε 

σταδιακή φόρτιση, ασκήσεις για απόκτηση εύρους κίνησης και ιδιοδεκτικότητας με 

παρακολούθηση σε εξωτερική βάση. Η επούλωση του τραύματος ήταν χωρίς επιπλοκές. 

• Η ασθενής 4 μήνες μετεγχειρητικά είχε πλήρη κάμψη/έκταση  γόνατος και ισχίου, έχοντας τη 

δυνατότητα φόρτισης χωρίς λειτουργικά ενοχλήματα. 

• Δύο χρόνια μετά την παρέμβαση, δεν παρουσιάζει έλλειμμα κάμψης με συμμετοχή χωρίς 

πόνο ή περιορισμό σε αθλητικές δραστηριότητες, πέραν της καθημερινής δραστηριότητας.
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Απλές ακτινογραφίες μηριαίου, 
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εικόνα ετερόπλευρης απλασίας 

τετρακεφάλου και 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι περιπτώσεις απλασίας  μείζονων μυικών ομάδων, όπως του τετρακεφάλου ή των προσαγών, 

αποτελούν πρόκληση για τη χειρουργική θεραπεία, απαιτώντας ακριβή προεγχειρητικό σχεδιασμό, 

αξιολόγηση και εξισορρόπηση των διαθέσιμων ανατομικών δομών , προκειμένου να επιτευχθεί το 

καλύτερο δυνατό λειτουργικό αποτέλεσμα.

Ενεργητική έκταση και έσω στροφή ένα έτος μετεγχειρητικά. Χωρίς σημαντικά λειτουργικά 

Ενοχλήματα σε καθημερινή και αθλητική δραστηριότητα δύο έτη μετά την παρέμβαση.


