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Περίληψη 
Σκοπός της αναδρομικής αυτής μελέτης είναι η αποσαφήνιση 

των ενδείξεων παρεμβατικής θεραπείας (εξωτερική, συμπιεστική 
ή/και γεφυροποιητική οστεοσύνθεση και ενδομυελική ήλωση) των 
καταγμάτων της διάφυσης του βραχιονίου συγκρινόμενη με τη 
συντηρητική θεραπεία επί μεγάλου αριθμού τραυματιών από δύο 
Κέντρα.

Ασθενείς και μέθοδοι. Κατά τη διάρκεια της 25ετίας από 1-1-
1987 έως 31-12-2011 σε δύο Κέντρα (Τριτοβάθμιο - Δευτερο-
βάθμιο) αντιμετωπίσαμε παρεμβατικά με αυστηρές ενδείξεις 112 
ασθενείς με ισάριθμα κατάγματα διάφυσης βραχιονίου από σύνο-
λο 514 βίαιων καταγμάτων, το πλείστον των οποίων αντιμετω-
πίστηκε συντηρητικώς. Επρόκειτο για 74 άνδρες και 38 γυναίκες 
από 16 έως 76 ετών διαφόρων βαθμών συστηματικής επιβάρυν-
σης. Τα 80 κατάγματα αφορούσαν στο δεξιό και τα 34 στο αριστε-
ρό άνω άκρο ενώ σε 8 επρόκειτο για κυμαινόμενο αγκώνα λόγω 
συνύπαρξης καταγμάτων του αντιβραχίου. Σε 5 ασθενείς υπήρχε 
πρωτογενώς βλάβη του κερκιδικού και σε δύο ταυτοχρόνως και 
του μέσου νεύρου. Σε πέντε άρρενες ασθενείς έγινε και επέτυχε 
επέμβαση επαναιμάτωσης επί αγγειακής βλάβης της βραχιονίου ή/
και της μασχαλιαίας αρτηρίας. Τα 57 κατάγματα της σειράς ήταν 
ανοικτά ποικίλης βαρύτητας. Τα 7 αντιμετωπίστηκαν χειρουργικώς 
λόγω παρεμβολής μαλακών μορίων και αποτυχίας συντηρητικής 
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θεραπείας, τα 12 λόγω εκτεταμένων βλαβών μαλακών μορίων, 
τα 4 λόγω εμφάνισης πάρεσης κερκιδικού νεύρου μετά κλειστούς 
χειρισμούς και τα 25 λόγω αποτυχίας της εφαρμοσθείσης συντη-
ρητικής θεραπείας μετά μεγάλη υπολειμματική εφίππευση ή/και μη 
αποδεκτή μεγάλης γωνίωσης.

Αποτελέσματα. Από τα κατάγματα της ομάδας αυτής τα 6 κα-
τέληξαν σε σχηματισμό ψευδάρθρωσης που αντιμετωπίστηκε σε 
2 με αφαίρεση τμηματικού κυλίνδρου, συμπιεστική οστεοσύνθε-
ση και αυτομοσχεύματα και σε 4 εφαρμογή κύκλων διαλείπουσας 
συμπίεσης/διάτασης με πλαίσια εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Σε 4 
ασθενείς η βλάβη του κερκιδικού ήταν μόνιμη και αντιμετωπίστηκε 
αναλόγως.

Συμπεράσματα. Παρά τις προόδους σε μέσα και πρακτικές 
οστεοσύνθεσης η συντηρητική θεραπεία εξακολουθεί να αποτελεί 
πρώτη εκλογή για τα κατάγματα της βραχιόνιας διάφυσης. Η απο-
τυχία και η απώλεια της ανάταξης, οι εκτεταμένες βλάβες των μα-
λακών μορίων, ο κυμαινόμενος αγκώνας αγγειακές κακώσεις και η 
εμφάνιση νευρολογικών επιπλοκών μετά χειρισμούς ανάταξης ή/
και οστεοσύνθεσης αποτελούν τις απόλυτες ενδείξεις παρεμβατι-
κής θεραπείας. 
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Abstract
Objective of this retrospective study is to make clear the 

treatment options in the management (external, compression 
and/or bridging osteosynthesis and medullary nailing) compar-
ing to the conservative one in a large number of patients from 
two different centers.

Patients and Methods. During the last twenty five years 
from January 1987 to December 2011, 514 patients from two 
centers, reference and provincial, suffering brachial diaphyseal 
fracture were managed to after treatment. One hundred twelve 
were managed with some kind of offensive treatment, exter-
nal fixation, compression and/or bridging osteosynthesis, and 
medullary nailing. In the offensive treatment group there were 
74 men and 38 women aged from 16 to 76 years with various 
systemic problems. Seventy five of the fractures were localized 
on the right hand side and 27 on the left one while in 7 cases 
a floating elbow condition due to ipsilateral forearm fracture. 
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In five patients there was a primary radial nerve damage while 
in there was median nerve damage also. In five male patients 
a successful revascularization procedure was undertaken after 
damage of the brachial and/or axillary artery. Fifty seven frac-
tures of these series with various degrees of soft tissue damage. 
Seven of these fractures were managed by an open operation 
because of soft tissue interference at the fracture side and con-
servative treatment failure, twelve of them because of gross soft 
tissue detachment, four because of late radial nerve palsy after 
reduction manipulations ad twenty five because of conservative 
acceptable reduction failure leading in gross overlapping and/or 
angulation. 

Results. From the whole fractures of these series six were 
developed a atrophic nonunion, which was managed in two by 
removal of the cylindrical shaped atrophic bone from the mid 
diaphysis, compression osteosynthesis and autologous bone 
grafting and in four of them cycles of intermittent compression 
distraction cycles through external skeletal fixation frames led 
to safe consolidation. In four patient permanent radial nerve 
damage was managed accordingly. 

Conclusions. Despite progress in means and fixation prac-
tice, conservative treatment remains the cornerstone of humeral 
diaphyseal fractures. Reduction and consolidation failure, along 
with gross soft tissue damage, floating elbow and the presence 
of radial nerve palsy when manipulating for reduction and/or 
fixation are within the absolute indications of offensive treat-
ment. 
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Εισαγωγή
Τα κατάγματα της διάφυσης του βραχιονίου 

αποτελούν το 3% του αριθμού των καταγμάτων 
συνολικά. Είναι συνήθως κακώσεις υψηλής ενερ-
γείας σε νέους ασθενείς και αποτελούν αποτέλε-
σμα πτώσης σε ηλικιωμένους, ενώ όχι σπανίως 
επισυμβαίνουν διαμέσου δευτεροπαθών μεταστά-
σεων κατά τη γενίκευση κακοήθων νεοπλασιών 
(Zuckerman και Kenneth 1996, Skinner et al 2000, 
Chapman et al 2000, Pugh και McKee 2003). Η 
αντιμετώπιση των καταγμάτων της διάφυσης του 
βραχιονίου οστού, παρά τις αντιρρήσεις που με αύ-
ξουσα συχνότητα διατυπώνονται εξακολουθεί να 
είναι ακόμη και σήμερα σε μεγάλο βαθμό συντηρη-
τική. Οι αντιρρήσεις που διατυπώνονται σήμερα για 
τη συντηρητική αντιμετώπιση είναι σχετικές με την 
αποτροπή των απώτερων επιπλοκών, όπως είναι η 
πώρωση σε πλημμελή θέση, η καθυστερημένη πώ-
ρωση και η ψευδάρθρωση, η οποία αποτελεί αντί-
λογο και για μορφές χειρουργικής αντιμετώπισης 
όταν επιπλέκονται. Η ψευδάρθρωση των καταγμά-
των της βραχιόνιας διάφυσης είναι πολύ ανθεκτική 
στη θεραπεία ακόμη και τη χειρουργική (Charnley 
1974, Sisk 1984, Epps και Grant 1991). Σκοπός 
της αναδρομικής μελέτης είναι η αποσαφήνιση των 
ενδείξεων παρεμβατικής θεραπείας (εξωτερική, συ-
μπιεστική ή/και γεφυροποιητική οστεοσύνθεση και 
ορθόδρομη ή ανάδρομη ενδομυελική ήλωση) των 
καταγμάτων της διάφυσης του βραχιονίου επί με-
γάλου αριθμού τραυματιών (Rush και Rush 1986).

Ασθενείς και μέθοδοι
Κατά τη διάρκεια της 25ετίας από 1-1-1987 έως 

31-12-2011 σε δύο Κέντρα (Τριτοβάθμιο – Δευτε-
ροβάθμιο Γενικό Νοσοκομείο) αντιμετωπίσαμε με 
αυστηρές ενδείξεις 112 ασθενείς με ισάριθμα κα-
τάγματα διάφυσης βραχιονίου από συνολικά 514 
βίαια κατάγματα, το πλείστον των οποίων αντιμε-
τωπίστηκε συντηρητικώς. Επρόκειτο για 71 άνδρες 
και 38 γυναίκες από 16 έως 76 ετών διαφόρων 
βαθμών συστηματικής επιβάρυνσης. Τα 75 κατάγ-
ματα αφορούσαν στο δεξιό και τα 27 στο αριστε-
ρό άνω άκρο ενώ σε 7 επρόκειτο για κυμαινόμενο 
αγκώνα λόγω συνύπαρξης καταγμάτων του αντι-
βραχίου. Σε 5 ασθενείς υπήρχε πρωτογενώς βλάβη 
του κερκιδικού και σε δύο ταυτοχρόνως και του 
μέσου νεύρου. Σε πέντε άρρενες ασθενείς έγινε και 
επέτυχε επέμβαση επαναιμάτωσης επί αγγειακής 

βλάβης της βραχιονίου ή/και της μασχαλιαίας αρ-
τηρίας. Τα 57 κατάγματα της σειράς ήταν ανοικτά 
ποικίλης βαρύτητας. Τα 7 αντιμετωπίστηκαν χει-
ρουργικώς λόγω παρεμβολής μαλακών μορίων και 
αποτυχίας συντηρητικής θεραπείας, τα 12 λόγω 
εκτεταμένων βλαβών μαλακών μορίων, τα 4 λόγω 
εμφάνισης πάρεσης κερκιδικού νεύρου μετά κλει-
στούς χειρισμούς και τα 25 λόγω αποτυχίας της 
εφαρμοσθείσης συντηρητικής θεραπείας και μεγά-
λης γωνίωσης. Επί 10 ασθενών 

Οι ασθενείς αυτής της σειράς που παρακολου-
θήθηκαν μέχρις αποθεραπείας, χωρίστηκαν με βάση 
τον τρόπο αντιμετώπισής τους σε πέντε κατηγορίες:

Ασθενείς με κατάγματα της διάφυσης (418 1. 
ασθενείς/ 420 κατάγματα) του βραχιονίου 
που αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά. Το κύριο 
μέσο αντιμετώπισης ήταν ο γύψινος επίδε-
σμος δίκην «U», ο οποίος στις περισσότερες 
από τις περιπτώσεις των ασθενών στις οποί-
ες αναφερόμαστε άρκεσε για την οριστική 
θεραπεία τους (εικ. 1). 

Εικ. 1. - Συντριπτικό κάταγμα διάφυσης βραχιονίου αντιμετώ-
πιση με νάρθηκα δίκην U

Σε 4 περιπτώσεις μόνο χρησιμοποιήθηκε 2. 
εναλλακτικώς ο κρεμάμενος γύψος μέχρι να 
επιτευχθεί κλειστή ανάταξη για να μεταπέσει 
και πάλι στην πρώτη επιλογή (εικ. 2). Μόνο 
σε δύο ασθενείς χρειάστηκε να καταφύγουμε 
σε ανοικτή ανάταξη και συμπιεστική οστεο-
σύνθεση. 
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Εικ. 2. - Εφαρμογή κρεμάμενου γύψου για την αντιμετώπιση 
κατάγματος διάφυσης βραχιονίου

Ασθενείς με κατάγματα του βραχιονίου που 3. 
αντιμετωπίστηκαν με συμπιεστική οστεοσύν-
θεση ή/και γεφυροποιητική οστεοσύνθεση 
(Law et al 2007, Foster et al 1984). Στην 
ομάδα αυτήν ανήκουν 20 ασθενείς. Η συμπι-
εστική οστεοσύνθεση διενεργούνταν με συ-
μπιεστικές πλάκες (δυναμικής ή αυτόματης 
συμπίεσης) (εικ. 3). Κατά την εγχείρηση λαμ-
βανόταν μέριμνα ώστε να συμπεριληφθούν 
τρεις τουλάχιστον οπές κεντρικώς και περι-
φερικώς της ακρότατης καταγματικής γραμ-
μής και ακολουθούνταν οι γενικές αρχές της 
συμπιεστικής οστεοσύνθεσης των καταγμά-
των των μακρών οστών (Müller et al 1990).

Εικ. 3. - Συμπιεστική οστεοσύνθεση κατάγματος διάφυσης 
βραχιονίου

Ασθενείς με κατάγματα του βραχιονίου που 4. 
αντιμετωπίστηκαν με μη ασφαλιζόμενη κλειστή 
ενδομυελική ήλωση. Δέκα κατάγματα του βρα-
χιονίου επί πολυτραυματιών ή βαριά πασχό-
ντων τραυματιών (Μπισχινιώτης και συν 1998) 
αντιμετωπίστηκαν με κλειστή ανάταξη και συμ-
βατική μη ασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση. 
Στην ίδια κατηγορία ταξινομούμε και πέντε κα-
τάγματα βραχιονίου που αντιμετωπίστηκαν με 
μερικώς ασφαλιζόμενη ή ενδοασφαλιζόμενη 
κλειστή ενδομυελική ήλωση (εικ. 4). 

Εικ. 4. - Ενδοασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση κατάγματος 
διάφυσης βραχιονίου

Ασθενείς με κατάγματα του βραχιονίου που 5. 
αντιμετωπίστηκαν με διάφορες συσκευές 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης κυρίως λόγω 
συνύπαρξης πολυσυστηματικών (ελλειμμα-
τικών) βλαβών στο άνω άκρο και την ωμι-
κή ζώνη (Gustilo et al 1990). Επρόκειτο για 
κατάγματα της κατηγορίας ΙΙΙΒ δηλαδή για 
ανοικτά κατάγματα με εκτεταμένες αποκολ-
λήσεις των μαλακών μορίων και απογύμνω-
ση του οστού σε μεγάλη έκταση, όπως και 
τραύματα από πυροβόλα όπλα με κατάγματα 
του βραχιονίου (εικ. 5). Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν ένδεκα ασθενείς.

Εικ. 5. - Το απόλυτο ΙΙΙΒ (Gustilo) κάταγμα διάφυσης βραχι-
ονίου
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Ασθενείς με κατάγματα του βραχιονίου που 6. 
αντιμετωπίστηκαν κατ’ οικονομία με εφαρμο-
γή γύψινου νάρθηκα δίκην U, λόγω βαριάς 
γενικής κατάστασης των ασθενών κατά την 
εισαγωγή τους. Στη συνέχεια λόγω πρακτι-
κής αδυναμίας διατήρησης της ανάταξης 
έγινε επιλογή άλλης θεραπευτικής μεθόδου. 
Στα κατάγματα αυτής της κατηγορίας το κυ-
ριότερο πρόβλημα δεν ήταν η απώλεια της 
διατήρησης ικανοποιητικού ανατομικού άξο-
να, όσο η αποτροπή διάστασης στην εστία 
του κατάγματος μετά την κινητοποίηση του 
ασθενούς. Χρησιμοποιήθηκαν κατά προτί-
μηση μέθοδοι ελαχίστης παρέμβασης όπως 
η υβριδική οστεοσύνθεση TGF (εικ 6). Στην 
κατηγορία αυτή ανήκαν έξι ασθενείς.

Εικ. 6. - Εφαρμογή υβριδικής εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε 
μακρό λοξό κάταγμα βραχιονίου σε εξασθενημένη ασθενή

Για την εκτίμηση της πώρωσης διενεργούνταν 
διαδοχικοί ακτινολογικοί έλεγχοι. Το γενικό πρό-
γραμμα του ακτινολογικού ελέγχου περιλάμβανε 
μετεγχειρητικό ακτινολογικό έλεγχο μετά τη δια-
σφάλιση ικανοποιητικής ανάταξης και ακτινολογι-
κό έλεγχο κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα μέχρι 
την κατάδειξη ασφαλούς πώρωσης. 

Αποτελέσματα

Από τα κατάγματα της ομάδας αυτής τα 6 κατέ-
ληξαν σε σχηματισμό ψευδάρθρωσης που αντιμε-
τωπίστηκε σε 2 με αφαίρεση τμηματικού κυλίνδρου, 
συμπιεστική οστεοσύνθεση και αυτομοσχεύματα 
και σε 4 εφαρμογή κύκλων διαλείπουσας συμπίε-
σης/διάτασης με πλαίσια εξωτερικής οστεοσύνθε-
σης. Σε 4 ασθενείς η βλάβη του κερκιδικού ήταν 
μόνιμη και αντιμετωπίστηκε αναλόγως.

Συζήτηση 
Τα κατάγματα της διάφυσης του βραχιονίου εί-

ναι συνήθως κλειστά και παράγονται από άσκηση 
καταπονήσεων λυγισμού, οπότε παράγονται εγκάρ-
σια κατάγματα, στροφικών καταπονήσεων που πα-
ράγουν σπειροειδή, συνδυασμό των δύο ανωτέρω 
ειδών καταπονήσεων που παράγουν σπειροειδή 
με ελεύθερη παρασχίδα και τέλος οι συμπιεστικές 
καταπονήσεις που παράγουν τα διάφορα σχήματα 
συντριβής. 

Τα κατάγματα του βραχιονίου συνήθως αντι-
μετωπίζονται συντηρητικώς. Η συντηρητική θερα-
πεία είναι απλή καθοδηγείται από τη βαρύτητα στις 
περισσότερες των περιπτώσεων. Αρκεί συνήθως 
η εφαρμογή απλού νάρθηκα δίκην “U” και στενή 
παρακολούθηση, τουλάχιστον κατά τα πρώτα στά-
δια (Charnley 1974, Sarmiento 1990). Στα εγκάρ-
σια κατάγματα, η ταχύτητα πώρωσης είναι μικρή 
λόγω του περιορισμένου της επιφάνειας των προς 
άλληλες συντεταγμένες επιφάνειες. Η συντηρητική 
επιλογή κινδυνεύει από απώλεια της συμπλησία-
σης των περάτων λόγω διατατικών δυνάμεων και 
εμφάνιση διάστασης με συνακόλουθη παρεμβολή 
μαλακών μορίων και σχηματισμό ψευδάρθρωσης. 
Η απώλεια της ανάταξης και η επί 30 ημέρες καθυ-
στέρηση ακτινολογικών σημείων πώρωσης σημαί-
νει ανάληψη παρεμβατικής χειρουργικής θεραπείας. 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι όταν πρόκειται για απόλυτη 
διασφάλιση του τελικού αποτελέσματος, όπως και 
επί θωρακικού τραύματος αλλά και πολυτραυμα-
τιών είναι δόκιμη η άμεση προσφυγή στην ενδο-
ασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση με πολύ καλά 
αποτελέσματα (Zogaib et al 2014). Στις δικές περι-
πτώσεις η εμφανισθείσα μία περίπτωση ασθενούς 
με ολιγοτροφική ψευδάρθρωση αντιμετωπίστηκε 
καθυστερημένα είτε με αφαίρεση του ατροφικού 
κυλίνδρου είτε με άσκηση επαναλαμβανομένων 
κύκλων άσκησης διάτασης και συμπίεσης επί του 
ψευδαρθρωσικού ιστού (Ασσάντης et al 2008). 

Τα σπειροειδή κατάγματα συνήθως αποτέλεσμα 
στροφικών καταπονήσεων συνήθως υπακούουν 
στην συντηρητική θεραπεία και μόνο. Αλλά σε πε-
ριπτώσεις μεγάλης συντριβής ή εκτεταμένης συ-
νοδού βλάβης των μαλακών μορίων καταφύγαμε 
σε εφαρμογή ετερόπλευρων πλαισίων εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης, με τη δυναμοποίηση των οποίων 
ολοκληρώθηκε ο κύκλος της πώρωσης (Fragomen 
και Rozbruch 2007).
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Χρησιμοποιήσαμε στο παρελθόν την συμβατική 
μη ενδοασφαλιζόμενη ελαστική ενδομυελική με 
την μορφή των ήλων Rush για την αντιμετώπιση 
της βραχιονίου διάφυσης σε βαριά πάσχοντες και 
πολυτραυματίες (Rush και Rush 1986, Μπισχινιώ-
της et al 2008). Η εισαγωγή των ήλων ήταν ορθό-
δρομη από την περιοχή του μείζονος βραχιονίου 
ογκώματος είτε ανάδρομη είτε ανάδρομη από την 
κορυφή του κορωνοειδούς βόθρου. Παρά τα πλεο-
νεκτήματα τόσο από την τηλεσκοπική αστάθεια όσο 
και από την ελαστικότητα των υλικών τα αποτε-
λέσματα σκιάζονταν από τις περιπτώσεις μεγάλης 
αστάθειας που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί. 
Από την άλλη πλευρά παρά τις προόδους στην εν-
δομυελική ήλωση ως ενδοασφαλιζόμενης και τη 
διεύρυνση των ενδείξεων εφαρμογής της, ο ρό-
λος της δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί (Singisetti 
και Ambedkar 2010, Garnavos 2011, Kumar et al 
2012, Wali et al 2014). Η εφαρμογή της κλειστής 
ενδομυελικής ήλωσης επί καταγμάτων του κάτω 
τριτημορίου της βραχιονίου διάφυσης και μετάφυ-
σης (Holstein fracture) ενέχει τον κίνδυνο τραυ-
ματισμού του κερκιδικού νεύρου, πράγμα το οποίο 
δεν διασφαλίζεται ακόμη επαρκώς (Holstein και 
Lewis 1963, Μπισχινιώτης et al 1993).

Είναι βέβαιο ότι παρ’ όλες τις προόδους στις 
άλλες παρεμβατικές μεθόδους, η βεβαιότητα που 
παρέχει η οστεοσύνθεση με πλάκα αποτελεί ακόμη 
και σήμερα τη «χρυσή σταθερά» της πρωτογενούς 
παρεμβατικής αντιμετώπισης καταγμάτων της βρα-
χιονίου διάφυσης (Foster et al 1984, Πετσατώδης 
και συν 1990, Kontakis et al 2007, Jones et all 
2011, Kumar et al 2013). Η βεβαιότητα της οστεο-
σύνθεσης αυξάνει με την προοπτική των νέων κλει-
δούμενων πλακών και με την εισαγωγή και χρήση 

νέων κραμάτων. Η αξία όμως των τεχνικών ελάχι-
στης παρέμβασης φαίνεται ότι επηρεάζεται από τη 
σχέση του οστού με το κερκιδικό νεύρο (Shetty et 
al 2011, Zogaib et al 2014). 

Είναι πάντως γεγονός, ότι σε σχέση η βιολογική 
συμπεριφορά του βραχιονίου οστού σε συνθήκες 
κατάγματος και πώρωσης δεικνύει στενή συσχέ-
τιση με το ρόλο του ως μη φέροντος οστού επί 
του ανθρώπου, την ακεραιότητα της τροφοφόρου 
κυκλοφορίας του και την κρισιμότητα ως προς την 
παραπέρα εξέλιξη των πρώτων σταδίων της πώ-
ρωσης (Charnley 1974). Έτσι, γίνεται κατανοητή 
τόσο η ευκολία της αντιμετώπισης και η κρισιμό-
τητα της αποφυγής πρώιμων επιπλοκών ανάταξης 
και πώρωσης όσο και η δυσχέρεια της αντιμετώπι-
σης των ψευδαρθρώσεων. Η ιδιαίτερη σχέση του 
βραχιονίου οστού και του κερκιδικού νεύρου είναι 
η άλλη παράμετρος του προβλήματος των επιπλο-
κών αλλά και πιθανότατα της βιολογικής συμπερι-
φοράς του πώρου (Pollock et al 1981, Μπισχινιώ-
της et al 1993). 

Συμπεράσματα
Παρά τις προόδους σε μέσα και πρακτικές οστε-

οσύνθεσης η συντηρητική θεραπεία εξακολουθεί 
να αποτελεί πρώτη εκλογή για τα κατάγματα της 
βραχιόνιας διάφυσης. Η αποτυχία και η απώλεια 
της ανάταξης, οι εκτεταμένες βλάβες των μαλα-
κών μορίων, ο κυμαινόμενος αγκώνας, κατάγματα 
με εκτεταμένες βλάβες των μαλακών μορίων αλλά 
και με αγγειακές κακώσεις ιδιαίτερα για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων στη φάση της επαναι-
μάτωσης και η εμφάνιση νευρολογικών επιπλοκών 
μετά χειρισμούς ανάταξης αποτελούν τις απόλυτες 
ενδείξεις παρεμβατικής θεραπείας. 
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