
60. Bolesny nadgarstek Bolesny nadgarstek
(painful wrist, wrist pain)

PIOTR CZARNECKI

Defi nicja

Ból okolicy nadgarstka (w szerszym znacze-
niu zawiera koniec dalszy kości łokciowej 
i promieniowej oraz nadgarstek). W związ-
ku z typowymi przyczynami bólu i uszko-
dzeniami można wyróżnić lokalizację bólu 
w kolumnie promieniowej, środkowej i łok-
ciowej.

Epidemiologia

Może wystąpić w każdym wieku.

Etiologia

Urazowa lub nieurazowa.

Przebieg choroby i obraz kliniczny

Wywiad

�  Dolegliwości bólowe okolicy nadgarstka 
(ryc. 60.1),

�  najczęściej dotyczą strony grzbietowej,
�  często nasilają się podczas wysiłku,
�  istotne informacje: czas trwania dolegli-

wości, okolica i charakter bólu, możliwa 
przyczyna (np. uraz, praca).

Badanie kliniczne

�  Oglądając, można stwierdzić zmianę obry-
su nadgarstka, obrzęk;

Złamanie lub staw Złamanie lub staw 
rzekomy kości rzekomy kości 
łódeczkowatejłódeczkowatej

Złamanie końca Złamanie końca 
dalszego kościdalszego kości

promieniowejpromieniowej

Zwyrodnienie stawuZwyrodnienie stawu
promieniowo-promieniowo-

-nadgarstkowego-nadgarstkowego

Ganglion grzbietowy Ganglion grzbietowy 
nadgarstka, niestabilność nadgarstka, niestabilność 
łódeczkowato-księżycowatałódeczkowato-księżycowata

Jałowa martwicaJałowa martwica
kości księżycowatejkości księżycowatej

Uszkodzenia kompleksuUszkodzenia kompleksu
chrząstki trójkątnejchrząstki trójkątnej

Rycina 60.1. Najczęstsze lokalizacje bólu nadgarstka wraz z rozpoznaniem patologii.
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�  przy dłużej trwających objawach lub bar-
dziej zaawansowanej patologii widoczne 
mogą być wtórne zmiany zwyrodnieniowe.

KT
Wykorzystywane do obrazowania skompli-
kowanych urazów kostnych lub w przypad-
ku wątpliwości w ocenie RTG.
USG
�  Przydatne do wstępnego wyjaśnienia przy-

czyn zapalnych lub uszkodzeń więzadło-
wych;

�  dodatkowym atutem jest możliwość obra-
zowania w sposób dynamiczny.

MRI
�  Najczęściej wykorzystywane i zalecane do 

obrazowania uszkodzeń więzadeł, zmian 
martwiczych kości,

�  możliwe jest podanie kontrastu do stawu 
co zwiększa czułość badania (artrografi a 
— MR).

�  w badaniu ważna lokalizacja miejsc boles-
nych i ograniczenia zakresu ruchu,

�  pomocne są specyfi czne objawy i testy wy-
krywające określone patologie (ryc. 60.2).

Badania dodatkowe

Obrazowanie 

Jest bardzo istotnym elementem w ustale-
niu rozpoznania z powodu wielu możliwych 
przyczyn dolegliwości.
RTG
�  Podstawowe projekcje to przednio-tylna 

i boczna,
�  dodatkowo projekcje: skośne lub w chwy-

cie siłowym czy odwiedzeniu,
�  po wykonaniu zdjęć możliwa jest ocena 

wzajemnych stosunków poszczególnych 
kości nadgarstka, określenie kątów, ocena 
charakterystycznych objawów (ryc. 60.3), 

Rycina 60.2. Testy wykorzystywane w badaniu nadgarstka: a, b — test Watsona niestabilności łódeczko-
wato-księżycowatej badany w odchyleniu promieniowym (a) i łokciowym (b); c — objaw dołka (fovea 
sign) w uszkodzeniu przyczepu łokciowego kompleksu chrząstki trójkątnej; d — test balotowania kości 
łokciowej w niestabilności stawu promieniowo-łokciowego dalszego.

a

b
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d
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Leczenie
�  Leczenie uzależnione jest od przyczyny 

bólu nadgarstka. Podstawowe przyczyny, 
najczęściej stosowane badania i możliwo-
ści leczenia pokazuje tabela 60.1.

Rycina 60.3. Objaw radiologiczny niestabilności łódeczkowato-księżycowatej — zwiększenie odstępu 
pomiędzy tymi kośćmi (zaznaczone okręgiem), nazywane objawem Terry’ego Th omasa — od charakte-
rystycznej przerwy między zębami tego angielskiego aktora.

PRZYCZYNA 
DOLEGLIWOŚCI

BADANIE
BADANIA 

DODATKOWE
MOŻLIWOŚCI LECZENIA

U
ra

zo
w

a złamanie obrzęk, deformacja RTG
nastawienie, unieruchomienie, 
stabilizacja operacyjna

uszkodzenie więzadła ból, niestabilność, osłabienie MR rekonstrukcja

zwichnięcie ból, obrzęk, deformacja RTG nastawienie, unieruchomienie

N
ie

ur
az

ow
a

zwyrodnienie ból podczas ruchu i obciążania RTG
usprawnianie, fi zykoterapia, 
operacja

zapalenie
ból w spoczynku, ograniczenie 
ruchu 

USG
leki przeciwzapalne, iniekcja 
kortykosteroidu

ganglion guz, ból USG aspiracja, usunięcie operacyjne

jałowa martwica 
kości księżycowatej

ból, ograniczenie ruchu RTG, MR unieruchomienie, operacja

zespół kanału 
nadgarstka

charakterystyczny wywiad, 
zaburzenia czucia, drętwienia

ENG, EMG iniekcja kortykosteroidu, operacja

Tabela 60.1. Najczęstsze przyczyny bólu nadgarstka wraz z charakterystycznymi cechami klinicznymi 
oraz możliwościami leczenia

�  Leczenie obejmuje zarówno techniki otwar-
te, jak i artroskopowe (ryc. 60.4); często 
w rekonstrukcjach wykorzystuje się im-
planty — kotwice (ryc. 60.5).
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Rycina 60.4. Artroskopowa rekonstrukcja kom-
pleksu chrząstki trójkątnej nadgarstka.

Rycina 60.5. Rekonstrukcja więzadła łódeczko-
wato-księżycowatego przy użyciu kotwicy.


