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���faza przebudowy trwa do 12 miesięcy; 
stopniowo włókna kolagenu układają się 
podłużnie, a odporność na obciążenie 
wzrasta. 

Przebieg choroby i obraz kliniczny

Wywiad 

���Pozwala określić okoliczności urazu, w tym 
rodzaj narzędzia, które go spowodowało 
(np. nóż, piła tarczowa, gilotyna, ugryzie-
nie itp.);

���ma istotny wpływ na rokowanie i przebieg 
leczenia; 

���określamy, czy podczas urazu palce ręki 
były zgięte czy wyprostowane — ułatwia 
to planowanie cięć podczas odnajdywania 
końców przeciętych ścięgien. 

Badanie kliniczne

���Lokalizacja rany sugeruje nam, jakie struk-
tury mogą być uszkodzone; 

���prawidłowo napięte ścięgna ustawiają pal-
ce w jednej linii w swobodnym ich ułoże-
niu — tzw. kaskada palców (ryc. 13.1); 

���brak napięcia — uszkodzenie, powodu-
je wyprost palca, w którym uszkodzone są 
zginacze (ryc. 13.2);

���odpowiednio — brak czynnego wyprostu 
palca i ustawienie zgięciowe wskazuje na 
uszkodzenie prostownika (ryc. 13.5);

Defi nicja 

Uszkodzeniem ścięgna nazywamy wszelkie 
formy przerwania jego ciągłości.

Epidemiologia

���Najczęściej dotyczy pracowników fi zycz-
nych,

���uszkodzenia prostowników występują czę-
sto podczas uprawiania sportu lub czynno-
ści życia codziennego.

Etiologia

��Uraz bezpośredni,
��uraz pośredni.

Patogeneza

Ścięgna są elementem tkanki łącznej. W ich 
obrębie znajdują się naczynia krwionośne, 
chłonne i nerwy z zakończeniami czuciowy-
mi. Uraz powoduje rozpoczęcie procesów 
gojenia typowych dla tkanki łącznej. 
���Pierwsza faza gojenia — naciek zapalny, trwa 

do piątego dnia po uszkodzeniu. Stymulo-
wane urazem komórki produkują i zmie-
niają poziom wielu czynników wzrostu;

���faza proliferacji trwa do 28. dnia. Rozpo-
czyna się wzmożona produkcja kolagenu, 
a jego włókna zaczynają łączyć oba końce 
ścięgna; wytrzymałość mechaniczna zro-
stu jest bardzo mała; 
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Rycina 13.1. Palce ręki układają się prawie w jed-
nej linii.

Rycina 13.2. W przypadku uszkodzenia brak na-
pięcia powoduje wyprost palców.

���należy zbadać czucie w obrębie ręki, aby wy-
kluczyć współistniejące uszkodzenia nerwów.

Badania dodatkowe

Obrazowanie

RTG
Przeglądowe badanie radiologiczne wykony-
wane jest w celu wykluczenia ewentualnych 
dodatkowych uszkodzeń, np. oderwania ścięg-
na z fragmentem kostnym przyczepu (złama-
nie awulsyjne).

USG
Pozwala na dokładną ocenę końców ścięgna 

i określenie ich położenia. Oceniane są także 
najbliżej położone naczynia i nerwy.

Systemy klasyfi kacji

Podział uszkodzeń zginaczy i prostowni-
ków oparty jest na lokalizacji topografi cznej 
uszkodzenia (ryc. 13.3, 13.4).

.

Rycina 13.3. Strefa I — miejsce przyczepu ścię-
gien, strefa II — obszar pochewek zginaczy, stre-
fa III — obszar mięśni glistowatych, strefa IV — 
kanał nadgarstka; strefa V — proksymalnie od 
kanału nadgarstka. Dla kciuka z oznaczeniami T.

Różnicowanie

���Brak funkcji ścięgna w wyniku uszkodze-
nia nerwu różnicuje się na podstawie ba-
dania neurologicznego stanowiącego część 
badania ortopedycznego ręki.

���W przypadku zakleszczającego zapalenia 
pochewki włóknistej przewlekły charak-
ter dolegliwości, charakterystyczne prze-
skakiwanie palca i napięcie ścięgna pod-
czas badania wystarczają do postawienia 
diagnozy.
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���szew wtórny — po 10 dniach do 3, rzadko 
4 tygodni od urazu.

Szwy pierwotny i pierwotny odroczony 
dają najlepsze rezultaty. Po okresie 4 tygodni 
wykonuje się wtórną rekonstrukcję ścięgien.
Rekonstrukcja wtórna:
���jednoetapowa plastyka ścięgna. Stosowana 

jest w przypadku małych ran z uszkodze-
niem skóry i/lub nerwu z zachowanym za-
kresem ruchu w stawach palca — uszko-
dzone ścięgno zastępowane jest wolnym 
przeszczepem ścięgna;

 —  jako przeszczep najczęściej stosowane 
jest ścięgno mięśnia dłoniowego dłu-
giego lub podeszwowego;

���dwuetapowa plastyka ścięgna. Stosowana 
jest w rozległych uszkodzeniach z ograni-
czeniami zakresu ruchu w stawach palca;

 —  w trakcie plastyki dwuetapowej, jeżeli za-
chodzi potrzeba, rekonstruuje się uszko-
dzone nerwy, troczki zginaczy, stabilizu-
je kości i wykonuje plastykę skóry;

 —  w miejsce uszkodzonego ścięgna wpro-
wadza się protezę ścięgnową;

 —  tkanka łączna podczas gojenia tworzy 
dookoła niej warstwę wydzielającą płyn 
podobny do maziówkowego — to on 
pomaga w odżywianiu przeszczepione-
go ścięgna do czasu jego rewaskularyza-
cji; postępuje ona od strony obu końców 
ścięgna oraz od tkanek otaczających.

Uszkodzenia prostowników w strefach I–V 
bez przerwania ciągłości skóry i współistnie-
jących złamań można leczyć zachowawczo, 
stosując różnego rodzaju stabilizatory; wyni-
ka to z małej ekskursji ścięgien w tym obsza-
rze (ryc. 13.5.);
���w przypadku ran otwartych szyjemy ścięg-

na, zaopatrując ranę,
���wszelkie uszkodzenia od strefy V do IX za-

opatrujemy operacyjnie,
���technika zespalania ścięgien obejmuje za-

stosowanie szwów wieloniciowych, tzn. ta-

Rycina 13.4. Strefy uszkodzeń ścięgien prostow-
ników. Dla kciuka z oznaczeniami T.

Profi laktyka

Przestrzeganie zasad BHP w miejscu pracy, 
właściwe i uważne obchodzenie się z narzę-
dziami podczas prac domowych.

Leczenie

Leczenie nieoperacyjne

Przy uszkodzeniu ścięgna <60% przekroju 
(ćwiczenia w odciążeniu lub unieruchomie-
nie). 

Leczenie operacyjne

Przy uszkodzeniu ścięgna >60% przekroju.

Metody leczenia

����Szew pierwotny (po urazie) — wykonywa-
ny do 12 godzin po urazie, wyjątkowo do 
24 godzin;

���szew pierwotny odroczony — zaopatrze-
nie rany i wykonanie szwu w przedziale 
czasu od 24 godzin do 10 dni po urazie;
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garstka i palców z jednoczesnym prowadze-
niem ruchu:
���biernego zgięcia i czynnego wyprostu (me-

toda Kleinerta),
���biernego zgięcia i wyprostu (metoda Du-

rana–Housera),
��czynnego zgięcia i wyprostu.

Najlepsze rezultaty uzyskuje się w ostat-
niej z wymienionych metod, jednak odsetek 
zerwań jest tu najwyższy.

Po operacji ścięgien prostowników sto-
sowane jest unieruchomienie na okres 4 ty-
godni lub metoda leczenia czynnościowe-
go — czynnego zgięcia i biernego wyprostu 
(odwrotnie niż w przypadku zginaczy), któ-
ra zapobiega zrostom ścięgna z otoczeniem 
i jest godna polecenia.

Uszkodzenia u dzieci wymagają szcze-
gólnej uwagi. Techniki operacyjne i wska-
zania są podobne. Inne jest jednak postępo-
wanie pooperacyjne. Trudno jest namówić 
dziecko do ćwiczeń w okresie pooperacyj-
nym, stosuje się więc unieruchomienie w łu-
skach stabilizujących na okres do 4 tygodni. 
Następnie rozpoczyna się usprawnianie.

Rokowanie

���Rokowanie dobre, wyniki bardzo dobre 
i dobre sięgają około 70%;

���rokowanie zależy bezpośrednio od umie-
jętności i doświadczenia operatora.

Powikłania

���Zrosty ścięgien z otoczeniem,
���zerwania w 15–20% przypadków,
���przykurcze stawów u około 17% chorych.

Piśmiennictwo. 
Zalecana literatura rozszerzająca
Green’s Operative Hand Surgery, ed. by S.W. Wolfe et 

al., Churchill Livingstone, Philadelphia 2011.

kich, w których więcej niż dwie nici prze-
chodzą przez miejsce zespolenia,

���podczas operacji należy zachować troczki 
zginaczy dla prawidłowej funkcji palca; ich 
brak powoduje przykurcz stawu, tak więc 
przynajmniej troczki A2 i A4 w obrębie 
palców i troczek skośny w obrębie kciuka 
powinny być zachowane.

Postępowanie pooperacyjne

Polega na pielęgnacji rany oraz wczesnym 
usprawnianiu już od następnego dnia po 
operacji. Dla ścięgien zginaczy stosowane są 
szyny ograniczające wyprost w obrębie nad-

Rycina 13.5. Zerwanie prostownika palca i jego 
zaopatrzenie szyną aluminiową.










