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Περίληψη

Περιγράφουμε τα αποτελέσματα τροποποιημένης εγχείρησης 
Nicoll σε 5 ασθενείς με ψευδαρθρώσεις καταγμάτων κερκίδος ή 
ωλένης. Ο μέσος χρόνος που μεσολάβησε από το κάταγμα μέχρι 
την εγχείρηση ήταν 25 μήνες. Το οστικό έλλειμμα κυμαίνονταν 
από 1,5 – 2,5 cm και πληρώθηκε με αυτομόσχευμα 3 φλοιών από 
τη λαγόνιο ακρολοφία. Η οστεοσύνθεση του κατάγματος έγινε 
με αυτοσυμπιέζουσα πλάκα και βίδες. Όλες οι ψευδαρθρώσεις 
πωρώθηκαν. Ο μέσος χρόνος πώρωσης ήταν 3 μήνες. Ο μέσος 
χρόνος μετεγχειρητικής παρακολούθησης ήταν 5 χρόνια. Όλοι οι 
ασθενείς ήταν ικανοποιημένοι γιατί επέστρεψαν στην προηγού-
μενη εργασία τους.

Η περιγραφόμενη μέθοδος λόγω της απλότητας της δεν χρειά-  
ζεται εξειδικευμένα εργαλεία ούτε μακρά ακινητοποίηση του μέ-
λους και μπορεί να πραγματοποιηθεί από κάθε Ορθοπαιδικό Xει-
ρουργό.

Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
υπάρχει φλεγμονή και το οστικό έλλειμμα δεν είναι πολύ μεγάλο. 

Όροι ευρετηρίου:  ψ ευδάρθρωση οστών αντιβραχίου, οστικό έλλειμμα, 
εγχείρηση Νιcoll.



Εισαγωγή

Η ψευδάρθρωση καταγμάτων της διάφυσης 
της κερκίδος ή της ωλένης προκαλεί βράχυνση 
του αντίστοιχου οστού. Η βράχυνση αυτή πρέπει 
να αποκατασταθεί για να υπάρχει επαρκής στρο-
φή του αντιβραχίου (Davey & Simonis 2002).

Εάν υπάρχει μικρή βράχυνση (λιγότερο του 1 
cm) τότε αυτή δεν επηρεάζει το λειτουργικό α-
ποτέλεσμα. Αν όμως η βράχυνση είναι μεγαλύ-
τερη, τότε επηρεάζεται και η εμφάνιση και η λει-
τουργία του άνω άκρου. Θα πρέπει λοιπόν στην 
περίπτωση αυτή να εφαρμοσθεί μία μέθοδος που 
να αποκαθιστά το μήκος, με παράλληλη πώρωση 
του κατάγματος. Αυτό μπορεί να γίνει με αγγει-
ούμενο οστικό μόσχευμα (συνήθως περόνης) και 
με οστεο-μεταφορά με σύστημα Ilizarov. Οι δύο 
αυτές μέθοδοι χρειάζονται εξειδίκευση και είναι 
πολύπλοκες. Το 1956 ο Nicoll περιέγραψε μία α-
πλή μέθοδο για θεραπεία καταγμάτων κνήμης 
με οστικό έλλειμμα Nicoll, 1956, (Χαριτίδης και 

συν. 1986) στην οποία το οστικό κενό πληρώνο-
νταν με ενιαίο σπογγώδες οστούν από τη λαγό-
νια ακρολοφία και στερεώνονταν το κάταγμα με 
πλάκα και βίδες. Αργότερα λόγω των καλών α-
ποτελεσμάτων εφαρμόσθηκε και σε άλλα μακρά 
οστά.

Την απλή αυτή επέμβαση ελαφρά τροποποιη-
μένη τη χρησιμοποιήσαμε σε 5 ασθενείς μας με 
κατάγματα οστών του αντιβραχίου.

Yλικό

Πρόκειται για 3 περιπτώσεις ψευδάρθρωσης 
κερκίδας και 2 περιπτώσεις ψευδάρθρωσης ωλέ-
νης σε 5 ασθενείς, ηλικίας από 20 μέχρι 74 χρό-
νων, με μέσο όρο τα 47 χρόνια.

   Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν χειρουρ-
γικά για το κάταγμα σε άλλα νοσοκομεία. Ο μέ-
σος χρόνος που μεσολάβησε από το κάταγμα μέ-
χρι την εγχείρηση Nicoll ήταν 25 μήνες.
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Εικ. 1.Κατάγμα ωλένης πριν από 22 μήνες – ψευδάρθρωση. 
Προηγήθηκε αλλαχού αφαίρεση υλικών και παραμένει μέρος αυτών.



Μέθοδος

Μετά την προσπέλαση της ψευδάρθρωσης γί-
νεται νεαροποίηση των νεκρωτικών οστικών ά-
κρων, διάνοιξη του αυλού και υπολογισμός του 
τελικού οστικού ελλείμματος. Στη συνέχεια λαμ-
βάνεται αναλόγου μήκους λαγόνιο αυτομόσχευ-
μα 3 φλοιών από τη λαγόνιο ακρολοφία, το οποίο 
τοποθετείται στο οστικό κενό που υπάρχει έτσι 
ώστε η φέρουσα τη λαγόνιο ακρολοφία πλευ-
ρά του μοσχεύματος να βρίσκεται απέναντι από 
την πλάκα. Μετά τοποθετείται αυτοσυμπιέζουσα 
πλάκα μικρών οστών και γίνεται ακτινολογικός 
έλεγχος για επιβεβαίωση της αποκατάστασης 
της σχέσης μήκους των οστών. Δια μέσου της 
πλάκας, μετά τη συμπίεση, μπορεί να στηριχθεί 
το μόσχευμα με μία ή δύο βίδες (εικ. 2 και εικ. 3).

Μετά τη σύγκλειση του τραύματος τοποθετεί-
ται βραχιονοπηχεοκαρπικός γύψινος επίδεσμος 
για 2 εβδομάδες.

Το μήκος του οστικού ελλείμματος που πλη-
ρώθηκε στις περιπτώσεις μας ήταν από 1,5 μέχρι 
2,5 cm.

Αποτελέσματα

Οι ψευδαρθρώσεις πωρώθηκαν από 2 μήνες 
και 20 ημέρες μέχρι 3 μήνες και 5 ημέρες με μέσο 
χρόνο 3 μήνες.

Ο χρόνος μετεγχειρητικής παρακολούθησης 
κυμάνθηκε από 3 μέχρι 9,2 χρόνια με μέσο όρο 
5 χρόνια.

Όλοι οι ασθενείς ήταν ενθουσιασμένοι γιατί ε-
πέστρεψαν στην προηγούμενη εργασία τους.

Συζήτηση

Οι ψευδαρθρώσεις των οστών του αντιβραχίου 
είναι σχεδόν όλες ατροφικού τύπου και συνοδεύ-
ονται από απώλεια οστού (εικ. 1). Αυτό έχει σχέ-
ση με την οστική απώλεια κατά το χειρουργικό 
καθαρισμό ενός ανοικτού τραύματος ή φλεγμο-
νής, την απαγγείωση κατά την εφαρμογή υλικών 
οστεοσύνθεσης, τη δημιουργούμενη φλεγμονώ-
δη αντίδραση από χαλάρωση υλικών και κίνηση 
κατά την εστία της ψευδάρθρωσης (Ring et al. 
2004). Αν η βράχυνση μετά την αφαίρεση των νε-
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Εικ. 2. Οστεοσύνθεση μοσχεύματος και κατάγματος με πλάκα - βίδες  ΑΟ LC – DCP



κρωτικών οστικών άκρων, είναι μεγαλύτερη του 
1 cm τότε πρέπει να αποκατασταθεί το σχετικό 
μήκος για τη σωστή λειτουργία των κερκιδωλε-
νικών αρθρώσεων. Μέχρι οστικού κενού 6 cm 
μπορεί να εφαρμοσθεί η μέθοδος  Nicoll και οι 
τροποποιήσεις της. Όλες αυτές οι μέθοδοι χρη-
σιμοποιούν ένα λαγόνιο μόσχευμα 3 φλοιών από 
τη λαγόνιο ακρολοφία, το οποίο ενσφηνώνεται 
στο οστικό κενό· το μεγαλύτερο ευθύ οστικό μό-
σχευμα, από τη λαγόνιο ακρολοφία, δεν μπορεί 
να ξεπεράσει τα 6 cm σε μήκος (Davey & Simonis 
2002).

Οι Shelton και Sage (1981) τοποθετούν το λα-
γόνιο μόσχευμα χωρίς στερέωση με βίδα, με τη 
σπογγώδη επιφάνεια απέναντι από την πλάκα 
για πιο εύκολη επαναγγείωση του. Οι Grace και 
Eversmann (1980) τοποθετούν το λαγόνιο μό-
σχευμα με τη σπογγώδη επιφάνεια προς την πλά-
κα και το στερεώνουν με 1-2 βίδες μέσα από την 
πλάκα, για καλύτερη σταθεροποίηση και γρήγο-
ρη κινητοποίηση. Αυτή την τεχνική τελευταία 
χρησιμοποιούμε και εμείς γιατί επιπρόσθετα μπο-
ρεί να εφαρμοσθεί ισχυρή συμπίεση χωρίς θραύ-
ση ή μετατόπιση του μοσχεύματος. Οι Davey και 

Simonis (2002) διαμορφώνουν το οστικό κενό σε 
σχήμα τραπεζίου και δίνουν στο μόσχευμα όμοια 
μορφή και το τοποθετούν με την μικρή βάση και 
το φλοιώδες μέρος απέναντι από την πλάκα. Έτσι 
υποστηρίζουν ότι αυξάνει η επιφάνεια επαφής 
και γίνεται καλύτερη ενσφήνωση του μοσχεύμα-
τος και δεν χρειάζεται επιπλέον στερέωση του 
μοσχεύματος με βίδα.

Οι Ring και συν (2004) για την πλήρωση του 
κενού χρησιμοποιούν πολλά μικρά λαγόνια μο-
σχεύματα μετά από στερεά οστεοσύνθεση, υπό 
τον όρο της καλής τοπικής κατάστασης των μα-
λακών μορίων.

Για οστικό έλλειμμα μεγαλύτερο από 6 cm 
συνιστάται το αγγειούμενο μόσχευμα περόνης, 
ειδικά εάν το έλλειμμα συνοδεύεται από σοβα-
ρές βλάβες των μαλακών μορίων (Han και συν. 
1992). Η μέθοδος αυτή απαιτεί εξειδικευμένη ο-
μάδα χειρουργών. 

Όταν το οστικό έλλειμμα συνοδεύεται από το-
πική φλεγμονή και υπάρχει κίνδυνος για το μό-
σχευμα, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η μέ-
θοδος της οστεομεταφοράς, χρησιμοποιώντας 
ένα πλαίσιο Ilizarov (Davey & Simonis 2002). 
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Εικ. 3. Πώρωση της ψευδάρθρωσης με εμφανή οστική γέφυρα μετά 2,5 μήνες. 
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Πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας ότι η κερκίδα και 
η ωλένη δεν είναι καλοί οστεοπαραγωγοί κατά 
την πωροδιάταση και ότι έτσι το πλαίσιο Ilizarov 
θα αφαιρεθεί μετά από πολλούς μήνες.

Η μέθοδος Nicoll είναι παλιά και απλή. Λόγω 
της απλότητας της, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
από κάθε Ορθοπαιδικό Xειρουργό, δεν χρειά-
ζονται εξειδικευμένα εργαλεία, ούτε μακρά ακι-
νητοποίηση του μέλους. Τα αποτελέσματα είναι 
εξαιρετικά υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει 
φλεγμονή και ότι το έλλειμμα δεν ξεπερνά τα 6 
cm.

Abstract

Modified Nicoll’s operation in the forearm
Ousantzopoulos I., Karanikolas A.,
Georgiadis A., Valikidis A. and Haritidis I.  
G. H. Kilkis 
A΄ Orthopaedic Clinic 

We describe the results of modified Nicoll’s 
operation in 5 patients with nonunion of radius 
or ulna. The average interval between the fracture 
and the operation was 25 months. The bone defect 
was 1,5 –2,5 cm long. It was filled with autologous 
graft (3 cortices) from the iliac crest. The fracture 
was internally fixed with AO LC - DCP plate and 
screws.  

In all cases we had union. The average time 
of union was 3 months. The average time of 
postoperative follow up was 5 years.       

All the patients were satisfied because they 
returned to their previous activities.  

We describe this method because of its simplicity, 
it doesn’t require special tools, it doesn’t require 
long immobilization of the upper limb and it can 
be performed by any general Orthopaedic Surgeon.  

The final results are exceptional if there is no 
infection and the bone defect is not too long.   
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