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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός: Η παρουσίαση ασθενούς με τραυματισμό των οπισθίων μηριαίων μυών. Ο παρουσιαζόμενος 
ασθενής έχει ενδιαφέρον διότι:  1.παρομοιες κακώσεις είναι σοβαρές και παρά πολύ σπάνιες, 2.στα Γενικά 
Νοσοκομεία είναι σπάνια η προσκόμιση παρόμοιων περιστατικών τα οποία οδεύουν σε ειδικά κέντρα 
όπως γίνεται ιδίως στο εξωτερικό, 3.παρά το γεγονός ότι επιχειρείται συντηρητική θεραπεία, η χειρουργική 
φαίνεται ότι είναι πλέον αποτελεσματική και η διεύρυνση της εμπειρίας σε παρόμοια σπάνια περιστατικά 
είναι απαραίτητη, 4.η ποικιλία αυτών των κακώσεων (μερική η πλήρης ρήξη) καθιστούν την λήψη 
αποφάσεων ακόμη πιο δύσκολη, 5.τα δημοσιευμένα περιστατικά είναι περιορισμένα στην διεθνή 
βιβλιογραφία. 

Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας ηλικίας 50 ετών προσήλθε στα επείγοντα ιατρεία του νοσοκομείου 
αιτιώμενος αδυναμία βάδισης και έντονο άλγος στην αριστερά γλουτιαία περιοχή μετά από απότομη 
πλήρη απαγωγή των σκελών του. Εμφάνιζε αιμωδίες στο αριστερό σκέλος αλλά όχι μυϊκή αδυναμία. Η 
κλινική και απεικονιστική εξέταση (MRI) έδειξαν ρήξη των οπισθίων μηριαίων (δικέφαλος μηριαίος και 
ημιτενοντώδης) στην έκφυσή τους στο ισχιακό κύρτωμα. Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε χειρουργικά. Μετά 
από επιμήκη τομή του δέρματος, έγινε αναγνώριση και παρασκευή των στοιχείων, τοποθέτηση δύο 
αγκύρων στο ισχιακό κύρτωμα υπό την καθοδήγηση C-arm και συρραφή των τενοντίων κολοβωμάτων των 
μυών. Το ισχιακό νεύρο αναγνωρίστηκε με μικρή εικόνα αιματώματος – πιθανώς διετάθει κατά την 
κάκωση. Μετεγχειρητικά το γόνατο διατηρήθηκε σε κάμψη με την βοήθεια ειδικού κηδεμόνα για εξ 
εβδομάδες και συνεστήθη βάδιση με βακτηρίες μασχάλης. Κατόπιν συνεστήθη φυσικοθεραπεία. Η 
παρουσίαση του ασθενούς γίνεται μετά από την λήψη έγγραφης συγκατάθεσής του και την έγκριση της 
επιστημονικής επιτροπής του Νοσοκομείου. Μετεγχειρητικά η επούλωση του τραύματος ήταν 
ικανοποιητική, χωρίς επιπλοκές. Κατά την παρακολούθηση ο ασθενής αρχικώς παραπονείτο για άλγος και 
αιμωδίες στο αριστερό σκέλος αιτιάσεις που υποχώρησαν στην τελευταία εξέταση. Η βάδιση του ασθενούς 
μετά ένα έτος και πέντε μήνες ήταν φυσιολογική. 

Συζήτηση - συμπεράσματα: Στην συζήτηση αναλύονται τα ακόλουθα: ο μηχανισμός κάκωσης, η κλινική 
και απεικονιστική διερεύνηση, η απόφαση για συντηρητική ή χειρουργική θεραπεία, η χειρουργική 
θεραπεία, οι προσπελάσεις, η τεχνική της συρραφής, το ισχιακό νεύρο και η φυσική αποκατάσταση. 

Η συρραφή των οπισθίων μηριαίων αποτελεί θεραπευτική επιλογή ιδιαίτερα στα νέα άτομα. Η διεθνής 
βιβλιογραφία αναφέρει ότι η χειρουργική επιφέρει ικανοποιητικότερα αποτελέσματα από την συντηρητική 
θεραπεία με η οποία δύναται να προκύψουν πτωχά αποτελέσματα και να απαιτηθεί τελικά χειρουργική 
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αντιμετώπιση. Η μετατραυματική νευρίτιδα του ισχιακού νεύρου συζητείται. Στις περιπτώσεις που η 
χειρουργική θεραπεία γίνεται μετά από μη ικανοποιητική συντηρητική θεραπεία απαιτείται νευρόλυση του 
ισχιακού νεύρου από συμφύσεις με όχι πάντα άριστα αποτελέσματα. 

                                                                                                                       

Λέξεις Ευρετηρίου:  Τραυματική ρήξη, οπίσθιοι μηριαίοι μύες, χειρουργική θεραπεία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ομάδα των οπισθίων μηριαίων 
μυών αποτελείται από τον δικέφαλο μηριαίο 
(μακρά και βραχεία κεφαλή), τον 
ημιμεμβρανώδη και τον ημιτενοντώδη μυ, 
μύες που εκτείνονται - πλην της βραχεία 
κεφαλής του δικεφάλου - μεταξύ δύο 
αρθρώσεων δηλαδή του ισχίου και του 
γόνατος (Εικόνα 1).  

Οι μύες αυτοί προσφύονται στο 
ισχιακό κύρτωμα, εκτός από τη βραχεία 
κεφαλή του δικεφάλου μηριαίου μυός, η 
οποία εκφύεται από την λευκή γραμμή (linea 
aspera) και την έξω μηριαία υπερκονδύλια 
γραμμή. 

Η μακρά κεφαλή του δικεφάλου 
μηριαίου και ο ημιτενοντώδης και έχουν 
κοινή έκφυση (conjoint tendon) από την 
οπίσθια έσω πλευρά του ισχιακού 
κυρτώματος. Ο ημιμεμβρανώδης εκφύεται 
από ένα μακρό πλατύ τένοντα στην  
οπισθοπλάγια πλευρά του ισχιακού 
κυρτώματος εξωτερικά του κοινού τένοντα 
του δικεφάλου μηριαίου και του 
ημιτενοντώδους μυός, εικόνα 1. 

Οι οπίσθιοι μηριαίοι μύες είναι 
ισχυρότατοι καμπτήρες του γόνατος και 
βοηθούν στην έκταση του ισχίου. Είναι 
επίσης από τους λιγότερο διατεινόμενους-
τεντωμένους– stretched– μύες του σώματος 
και ως εκ τούτου εύκολα τραυματίζονται 
κατά τη διάρκεια έκκεντρης μυϊκής συστολής. 

Οι κακώσεις τύπου διαστρεμμάτων ή 
όπως κοινώς περιγράφονται «τραβήγματα» 
είναι συχνές σε αυτούς τους μύες συνήθως σε 
αθλητές στήβου, σε σκιέρ χιόνος και ύδατος 
και σε αθλητές του ροντέο, συνήθως δε 
θεραπεύονται συντηρητικά [1-3]. Η πλήρης 
ρήξη της εγγύς έκφυσής των είναι σπάνια 
κάκωση. 

Παρά τη σοβαρότητα και τις δυνητικά 
καταστροφικές συνέπειες αυτής της κάκωσης, 
τα αποτελέσματα της χειρουργικής θεραπείας 
μπορεί να είναι καλά  [4-6]. 

Η σοβαρότητα του τραυματισμού 
συχνά παραβλέπεται στην οξεία φάση του 
τραυματισμού.  

Επί του παρόντος δεν υπάρχει 
απόλυτη συμφωνία για τη βέλτιστη θεραπεία, 
η οποία ποικίλλει από συντηρητική αγωγή 
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χρησιμοποιώντας νάρθηκες με κάμψη στο 
γόνατο έως οξεία ή καθυστερημένη 

χειρουργική αποκατάσταση [6]. 

 

      

 

Εικόνα 1. Οι οπίσθιοι μηριαίου μύες, (τροποποιημένες εικόνες  από Σκλαβούνο ΓΛ, Ανατομική του 
ανθρώπου, Τόμος πρώτος, Τύποις ΠΛ Σακελλαρίου, Εν Αθήναις 1915 και ι  Kiss F, Szentagothai, Άτλας 
Ανατομικής του Ανθρωπίνου Σώματος, Τόμος 1, Εκδόσεις Αθηνάς Ματραγκά, Αθήνα, 1972). 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Άνδρας ηλικίας 50 ετών προσήλθε στα 
επείγοντα ιατρεία του νοσοκομείου 
αιτιώμενος αδυναμία βάδισης και έντονο 
άλγος στην αριστερά γλουτιαία περιοχή μετά 
από απότομη πλήρη απαγωγή των σκελών 
του. Εμφάνιζε αιμωδίες στο αριστερό σκέλος 
αλλά όχι μυϊκή αδυναμία. Η κλινική και 
απεικονιστική εξέταση (MRI) έδειξαν ρήξη 
των οπισθίων μηριαίων μυών (μακρά κεφαλή 

δικεφάλου μηριαίου και ημιτενοντώδους) 
στην έκφυσή τους στο ισχιακό κύρτωμα. Ο 
ασθενής αντιμετωπίστηκε χειρουργικά. 

Η χειρουργική θεραπεία: Μία εβδομάδα 
μετά την εισαγωγή του ασθενούς στο 
Νοσοκομείο, και με χορήγηση  γενικής 
αναισθησίας ο ασθενής τοποθετήθηκε πρηνής 
στο χειρουργικό κρεβάτι. Ήταν εμφανείς οι 
εκχυμώσεις συνέπεια του τραυματισμού 
(Εικόνα 2).  
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Εικόνα 2. α: οι εκχυμώσεις από τον τραυματισμό, β: ο σχεδιασμός της χειρουργικής τομής, γ: η ανεύρεση 
του κολοβώματος του κοινού τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου και του ημιτενοντώδους μυός, 
μπλέ βέλος. 

Μετά από επιμήκη τομή του δέρματος περίπου 15 εκατοστών, έγινε ανεύρεση του 
κολοβώματος του κοινού τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου μηριαίου και του 
ημιτενοντώδους μυός. Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν στο ισχιακό κύρτωμα υπό την καθοδήγηση 
μηχανήματος ακτινοσκόπησης (C-Arm) δύο δυνάμενες να βιδωθούν μεταλλικές «άγκυρες» με 
σπείραμα (Εικόνα 3), και έγινε συμπλησίαση στο σημείο έκφυσής των και συρραφή εκεί των 
τενοντίων κολοβωμάτων των μυών (Εικόνα 4). Το ισχιακό νεύρο αναγνωρίστηκε με ελαφρά 
εικόνα αιματώματος. Ως πιθανή αιτία θεωρήθηκε η διάτασή του κατά την διάρκεια της κάκωσης.  

 

 

Εικόνα 3. με την βοήθεια του μηχανήματος ακτινοσκόπησης (C-Arm), α: ανεύρεση της κατάλληλης θέσης 
της έκφυσης του κοινού εκφυτικού τένοντα της μακράς κεφαλής του δικέφαλου μηριαίου και του 
ημιτενοντώδους μυός στο ισχιακό κύρτωμα, με την χρήση μιας μακράς ανατομικής λαβίδας, β: η 
τοποθέτηση της πρώτης άγκυρας και γ: η τοποθέτηση της δεύτερης άγκυρας. 
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Εικόνα 4. Συρραφή του ρηχθέντος κοινού εκφυτικού τένοντα με τα ισχυρά ράμματα των βιδωμένων στο 
ισχιακό κύρτωμα «αγκυρών»: φαίνεται η μακρά κεφαλή του δικεφάλου στην ανατομικής της θέση (βέλος). 

 

Μετεγχειρητικά το γόνατο 
διατηρήθηκε σε κάμψη 90 μοιρών με την 
βοήθεια ειδικού κηδεμόνα για εξ εβδομάδες 
ενώ το ισχίο συνεστήθη να είναι σε ουδέτερη 
θέση ή σε μικρού βαθμού έκταση και 
συνεστήθη βάδιση με βακτηρίες μασχάλης. 
Έπειτα συνεστήθη φυσικοθεραπεία για 
αύξηση του εύρους κίνησης του γόνατος και 
ισχίου και μυϊκής ενδυνάμωσης του σκέλους. 
Η μερική φόρτιση επετράπη όταν μετά τις εξ 
εβδομάδες αφαιρέθηκε ο κηδεμόνας και 
προοδευτικά συνεστήθη αύξηση της φόρτισης 
του σκέλους μέχρι πλήρους φόρτισης που 
επιτεύχθηκε τελικά στις 8 μετεγχειρητικές 
εβδομάδες.  

Η παρουσίαση του ασθενούς γίνεται 
μετά από την λήψη έγγραφης συγκατάθεσής 
του ασθενούς και την έγκριση της 
επιστημονικής επιτροπής του Νοσοκομείου. 

 

Αποτελέσματα 

Μετεγχειρητικά η επούλωση του 
τραύματος ήταν ικανοποιητική, χωρίς 
επιπλοκές. Κατά την παρακολούθηση ο 
ασθενής αιτιάτο για άλγος και αιμωδίες στο 
σκέλος, αιτιάσεις που προϊόντος του χρόνου 
υποχώρησαν πλήρως. Η βάδιση του ασθενούς 
στο χρονικό διάστημα της παρακολούθησης 



84 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 
 

 
ΤΟΜΟΣ 21ος – ΤΕΥΧΟΣ 1 - 2016 

ενός έτους και 5 μηνών είναι πλέον 
φυσιολογική, παρουσιάζεται δε σε βίντεο. 

Ο ασθενής είναι πολύ ικανοποιημένος 
και επανήλθε στις προηγούμενες 
δραστηριότητές του. Σημειώνεται ότι είναι 
γυμναστής και αγόρασε ακίνητο για να 
δημιουργήσει γυμναστήριο και να ασκήσει 
ξανα το επάγγελμα του γυμναστή. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η παρουσίαση ασθενούς με 
τραυματισμό των οπισθίων μηριαίων μυών 
γίνεται διότι συντρέχουν τα ακόλουθα 
ενδιαφέροντα:   

1. Παρόμοιες κακώσεις είναι σοβαρές και 
παρά πολύ σπάνιες. Πράγματι η ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας έδειξε πολύ λίγες 
αναφορές που περιγράφουν πλήρη ρήξη 
τένοντα και ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά 
με την βέλτιστη μέθοδος θεραπείας [6]. Σε 
δημοσιεύσεις η αναφορά σε τέσσερεις [6], ή  
σε έντεκα ασθενείς με παρόμοια κάκωση [5], 
είναι το σύνηθες. 

2. Στα Γενικά Νοσοκομεία είναι σπάνια η 
προσκόμιση παρόμοιων περιστατικών διότι 
οδεύουν σε ειδικά κέντρα όπως γίνεται ιδίως 
στο εξωτερικό. Πράγματι η μεγαλύτερη σειρά 
ασθενών που είναι δημοσιευμένη αφορά 47 
ασθενείς, και μάλιστα σε όλους μόνο με 
μερική ρήξη και όχι πλήρη. Αφορά δε 

δημοσίευση που προέρχεται από νοσοκομείο 
της Φιλανδίας όπου το σκι είναι ένα από τα 
εθνικά τους σπορ [7]. 

3. Παρά το γεγονός ότι επιχειρείται 
συντηρητική θεραπεία, η χειρουργική 
φαίνεται ότι είναι πλέον αποτελεσματική 
[5,6], και η διεύρυνση της εμπειρίας σε 
παρόμοια σπάνια περιστατικά είναι 
απαραίτητη,  

4. Η ποικιλία αυτών των κακώσεων (μερική η 
πλήρης ρήξη) καθιστούν την λήψη 
αποφάσεων ακόμη πιο δύσκολη,  

5. Τα δημοσιευμένα περιστατικά είναι 
περιορισμένα στην διεθνή βιβλιογραφία. 

 

Ο μηχανισμός κάκωσης 

Η κάκωση συμβαίνει όταν τα ισχία 
είναι σε κάμψη και τα γόνατα σε έκταση. 

Σε θαλάσσιους σκιέρ: τα ισχία είναι σε 
κάμψη και τα γόνατα σε έκταση, 
προκαλώντας έκκεντρη σύσπαση στους 
οπίσθιους μηριαίους μύες όταν απότομα 
επέλθει έλξη από την βάρκα [6] (Εικόνα 5).  

Σε αθλητές ροντέο: η έκκεντρη 
σύσπαση στους οπίσθιους μηριαίους μύες 
συμβαίνει όταν το πόδι του αναβάτη πιαστεί  
στο σκοινί  και αυτός πετάγεται βίαια 
τριγύρω [6]. 
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Εικόνα 5.  Α. Ασφαλής θέση στο θαλάσσιο σκι. 
Ισχία και γόνατα είναι σε κάμψη, ενόσω έλκει 
μπροστά η βάρκα. Β. Η θέση αυτή προδιαθέτει σε 
κάκωση. Τα ισχία είναι σε κάμψη και τα γόνατα 
σε έκταση, προκαλώντας έκκεντρη σύσπαση στους 
οπίσθιους μηριαίους μύες όταν απότομα επέλθει 
έλξη από την βάρκα, (εικόνα τροποποιημένη από 
Chakravarthy et al 2015). 

Η κλινική και απεικονιστική διερεύνηση 

Η διάγνωση της ρήξης βασίζεται συνήθως 
στην κλινική υποψία. Επειδή οι μύες αυτοί 
εκτείνονται σε δύο αρθρώσεις, ρήξεις μπορεί 
να συμβούν σε διαφορετικά επίπεδα. Το 
ιστορικό αφορά κάκωση σε άτομο μετά από 
απότομη πλήρη κάμψη του ισχίου με έκταση 
στο γόνατο. Ο ασθενής αιτιάται απότομη 
έναρξη ισχυρού άλγους μετά τον 
τραυματισμό, πιθανή αδυναμία βάδισης, 
έντονο άλγος στην πάσχουσα γλουτιαία 
περιοχή. Ο ασθενής μπορεί να αναφέρει ότι 
άκουσε ένα χαρακτηριστικό ήχο που 
συνόδευε την κάκωση. Δυνατόν να εμφανίζει 
αιμωδίες στο πάσχον σκέλος ή και μυϊκή 
αδυναμία. Κατά την κλινική εξέταση 
εκλύεται έντονο άλγος με παθητική έκταση 

του γόνατος και με το ισχίο σε κάμψη σε 90 
μοίρες, όπως επίσης με αντίσταση στην 
κάμψη στο γόνατο. 

Η κλινική εξέταση μπορεί να αποκαλύψει 
σοβαρή εκχύμωση, ιδίως μετά κάποιο 
χρονικό διάστημα, (Εικόνα 2α), ή και 
απώλεια του ομαλού περιγράμματος της 
οπίσθιας επιφάνεια του μηρού λόγω έλξης της 
μυϊκής γαστέρας των οπισθίων μηριαίων 
μυών ουραία [8]. 

Η απεικονιστική διερεύνηση συνίσταται σε 
προσθοπίσθιο ακτινολογικό έλεγχο της 
πυέλου και έλεγχο της τραυματισμένης 
περιοχής με μαγνητική τομογραφία, MRI, για 
έλεγχο της μορφής και θέση της ρήξης, 
(πλήρης ή μερική), γεγονός που θα επηρεάσει 
την μορφή της θεραπείας [9-12] (Εικόνα 6). 
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Εικόνα 6. α: εικόνα εγκάρσιας ακολουθίας Τ2 βαρύτητας: εμφανίζεται κενό οπισθίως του ισχιακού 
κυρτώματος (κόκκινο βέλος) με απουσία της έκφυσης των οπισθίων μηριαίων τενόντων και παραπλεύρως 
σήμα υγρού (αιχμές βελών), β: εικόνα μετωπιαία ακολουθίας πυκνότητας πρωτονίων με καταστολή λίπους 
εμφανίζεται πλήρης απόσπαση των οπισθίων μηριαίων, (αστερίσκος) από το ισχιακό κύρτωμα (κόκκινο 
βέλος). Επίσης φαίνεται ένα μεγάλο αιμάτωμα (αιχμές βελών). 

 

Η απόφαση για συντηρητική ή χειρουργική 
θεραπεία 

Οι θεραπευτικές επιλογές σε κακώσεις των 
οπισθίων μηριαίων εξαρτώνται από τη θέση και 
τη σοβαρότητα του τραυματισμού. 

Η απόφαση για θεραπεία θα στηριχθεί στο 
ιστορικό της κάκωσης, στην κλινική εξέταση και 
την απεικονιστική διερεύνηση, ιδίως με MRI  το 
οποίο θεωρείται απαραίτητο. 

Παρά το γεγονός ότι έχουν αναφερθεί 
αποφυσιακά κατάγματα του ισχιακού 
κυρτώματος σε νέους αθλητές [13,14],  η 
πλειοψηφία των κακώσεων αφορά διαστρέμματα 
ή μερικές ρήξεις στην μυοτενοντώδη συμβολή, 
και τα διαστρέμματα είναι πρώτου και δευτέρου 
βαθμού αντιμετωπιζόμενα συντηρητικά με καλά 
λειτουργικά αποτελέσματα.  

Η απόσπαση τενόντων είναι ένδειξη για 
χειρουργική αποκατάσταση. Ελάχιστα 
μετατοπισμένα αποσπαστικά κατάγματα 
μπορούν να θεραπευτούν συντηρητικά 
επουλούμενα σε 6-12 εβδομάδες. 

 

Η Χειρουργική θεραπεία 

Η συρραφή των οπισθίων μηριαίων αποτελεί 
θεραπευτική επιλογή ιδιαίτερα στα νέα άτομα και 
τους αθλητές. Αναφέρεται ότι η χειρουργική 
επιφέρει ικανοποιητικότερα αποτελέσματα από 
την συντηρητική θεραπεία με την οποία δύναται 
να προκύψουν πτωχά αποτελέσματα και να 
απαιτηθεί τελικά χειρουργική αντιμετώπιση [6,7]. 

 

Οι προσπελάσεις για συρραφή πλήρους ρήξης 
των εγγύς τενόντων  των οπισθίων μηριαίων 
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μυών μπορεί ναι είναι μία εγκάρσια τομή στην 
γλουτιαία πτυχή ή μια κάθετη τομή επί της 

οπισθίας επιφανείας του μηρού (Εικόνα 7). 

 

 

Εικόνα 7. Προσπελάσεις για συρραφή πλήρους ρήξης των εγκύς τενόντων  των οπισθίων μηριαίων μυών, 
α. εγκάρσια β. κάθετη τομή, (εικόνα τροποποιημένη από Klingele et al 2002).  

 

Η τεχνική της συρραφής 

Το ράμμα που φέρει η άγκυρα, στο άκρο της, δεν είναι στερεωμένο και οι δύο «ουρές» του είναι δυνατό να 
σύρονται, εικόνα 8. Όταν η άγκυρα βιδωθεί στο ισχιακό κύρτωμα, η μία «ουρά» στερεώνεται στο 
κολόβωμα (βλέπε πράσινο χ της Εικόνας 8α) και η άλλη έλκεται έτσι ώστε να το πλησιάζει στο κύρτωμα, 
εικόνα 8β. Όταν δε το κολόβωμα έρθει σε επαφή με το οστούν τότε δένεται ο κόμβος. 

 

Εικόνα 8. Η τεχνική της συρραφής του κολοβώματος των οπισθίων μηριαίων μυών, (εικόνα 
τροποποιημένη από Klingele and Sallay 2002). 
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Το ισχιακό νεύρο 

Η μετατραυματική νευρίτιδα του ισχιακού 
νεύρου δεν είναι σπάνια σε αυτές τις κακώσεις. 
Στις περιπτώσεις που η χειρουργική θεραπεία 
γίνεται μετά από μη ικανοποιητική συντηρητική 
θεραπεία απαιτείται νευρόλυση του ισχιακού 
νεύρου από συμφύσεις με όχι πάντα άριστα 
αποτελέσματα. 

 

Η φυσική αποκατάσταση 

Εστιασμένη προληπτική προσαρμογή, «ζέσταμα», 
και ενίσχυση είναι σημαντική για την πρόληψη 
τόσο των αρχικών τραυματισμών αρχικά  όσο και 
για την υποτροπή τους.  

Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης, 
παράγοντες που πιστεύεται ότι συμβάλουν στον 
τραυματισμό των μυών αυτών πρέπει να 
αντιμετωπιστούν, συμπεριλαμβανομένης της 
μειωμένης ευκαμψίας, της ανισορροπία μεταξύ 
τετρακέφαλου-οπισθίων μηριαίων, όπως επίσης 
λάθος «τρόπος» στο τρέξιμο στους δρομείς. 

 

Σχετικά με τα αποτελέσματα της χειρουργικής 
θεραπείας μετά από μέσο όρο 36 μήνες 
παρακολούθησης οι Lempainen et al 2006  
αναφέρουν 69% άριστα αποτελέσματα, 19% 
καλά, μέτρια σε 8% και πτωχά σε 4%, [6]. 

Οι Klingele και Sallay, 2002 αναφέρουν σε 11 
χειρουργημένους ασθενείς με πλήρη ρήξη, οι 10 
από τους 11 ήσαν ευχαριστημένοι με το 
αποτέλεσμα και  

7 από τους 9 αθλητικά ενεργείς ασθενείς ήταν 
ικανοί να επιστρέψουν στο σπορ τους, κατά μέσο 
όρο 6 μήνες (εύρος  3  με 10) μετά το χειρουργείο. 
Συμπέραναν δε ότι μπορούν να επιτευχθούν 
ικανοποιητικά αποτελέσματα  τόσο σε πρώιμη 
όσο και σε όψιμη συρραφή των τενόντων των 
οπισθίων μηριαίων, στην πλειονότητα των 
χειρουργικών περιπτώσεων, [5]. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά η πλήρης ρήξη της έκφυσης των 
οπισθίων μηριαίων είναι μία δυνητικά 
καταστροφική κάκωση σε κυρίως σε αθλητές και 
έχει  επιπτώσεις που επηρεάζουν τις 
δραστηριότητές των στην καθημερινή ζωή, καθώς 
και την δυνατότητα να λειτουργήσουν ως 
αθλητές μετά την κάκωση. Η χειρουργική 
αποκατάσταση αποκαθιστά την ανατομία, 
επιτρέπει την έγκαιρη λειτουργική αποκατάσταση 
και αποτρέπει τη δυνατότητα εμφάνισης σοβαρής 
νευρολογικής συνδρομής λόγω πιθανής συνοδούς 
κάκωσης του ισχιακού νεύρου [6]. 
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CASE REPORT 

Complete traumatic rupture of the hamstrings: surgical 
treatment and literature review 
T. B. Grivas, V. Kechagias, A. Akriotis, C. Naskas, K. Athanasopoulos, S. Binos, A. Fountas, E. 
Bogris, M. Chandrinos, M. Skaliotis 
 
Orthopaedics and Traumatology Department, “Tzaneion” General Hospital, Piraeus, Greece 
  

ABSTRACT 

Aim: A patient suffering complete hamstring muscles rapture of his left leg is presented. The case of the 
reported patient is interesting because: 1. similar injuries are severe and very rare, 2. Similar cases are 
rarely admitted in a general hospital but are usually directed in special sport injuries centers,  3. even 
thought conservative therapy is attempted, surgery appears to be more effective, yet the increase of 
experience in diagnosing and treating such rare cases is required, 4. the variety of these injuries (partial or 
complete tears) makes the decision even more difficult, 5. The published cases of complete hamstring 
muscle raptures are limited in the peer-review literature. 

Material and Methods: Male aged 50 years was admitted to the emergency department of the hospital 
complaining of difficulty in gait and of intense pain in the left gluteal region after sudden full abduction of 
his legs. He had numbness in the left leg but not muscular weakness. The clinical and imaging (MRI) 
investigation showed rupture of the hamstring (long head of biceps femoris and semitendinosus) in its 
origin to the ischial tuberosity. The patient was treated surgically. After a longitudinal incision to the 
posterior thigh skin, the complete ruptured tendons stump was recognized, and using two anchors, this 
was reattached at the ischial tuberosity.  The use of a C-arm facilitated the correct placement of the anchors. 

The sciatic nerve was identified having a small hematoma – most possibly it was stretched due to the 
injury. Postoperatively the knee was kept in flexion with the aid of a special knee flexion brace for six 
weeks and the patient was walking using two crutches. After this, he started a physiotherapy program. 
This report was IRB approved and a written consent obtained from the patient. 

Results: Postoperatively the wound healing was satisfactory, without complications. During the follow up 
the patient was initially complaining of pain and numbness in his left leg, but these complaints were finally 
completely subsided. The patient's gait after one year and five months was normal. 

Discussion – conclusions: the following themes are discussed: 1. the injury mechanism, 2. the clinical and 
imaging investigations, 3. the decision for conservative or surgical treatment, 4. the surgical treatment, 5. 
the surgical incisions, 6. the suturing technique, 7. the sciatic nerve and 8. the rehabilitation. 

Surgical repair of the complete hamstring tear is a treatment option especially for young persons.  

The peer-review literature indicates that surgical treatment induces better results than the conservative 
therapy which may results in poor outcomes and eventually surgery will be required.  
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Traumatic neuritis of sciatic nerve is also discussed. In cases where surgery is done after an unsatisfactory 
conservative treatment, an adhesion neurolysis of the sciatic nerve is required with not always excellent 
results. 
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