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Staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka 

(TMC – trapeziometacarpal joint) 

jest jednym z najczęściej dotykanych przez 

chorobę zwyrodnieniową stawów w obrębie 
kończyny górnej.



Wynika to w dużej mierze ze 
specyficznego kształtu powierzchni 

stawowych i stosunkowo małej zborności i 
zwartości stawu. Czynnikami 

predysponującymi jest wiotkość więzadeł z 
ponawianym obciążeniem związanym z 

ruchami „przyszczypywania” (np. robienie 
na drutach lub cięcie).



Objawy choroby zwyrodnieniowej 
stawu TMC.

 Ból, obrzęk nad stawem TMC, 

deformacja w stawach TMC, MCP

 Osłabienie czynności chwytnych 

z użyciem kciuka

 Grind test, próba „mielenia” –

osiowy ucisk na staw TMC z 

równoczesną delikatną rotacją

!Kobiety : mężczyźni – 10-15:1



Badanie RTG
1973, Eaton and Littler

 I – powierzchnie stawowe bez zmian,

objętość stawu może być poszerzona 

z powodu zapalenia błony maziowej, 

możliwe nieznaczne podwichnięcie w stawie

 II – lekkie zwężenie stawu, osteofity do 2 mm, powierzchnie 
stawowe bez zmian, możliwe podwichnięcie w stawie >1/3 
powierzchni stawowwej

 III – znaczne zwężenie stawu, sklerotyzacja powierzchni 
stawowych, torbiele subchondralne, osteofity >2mm; staw 
STT bez zmian patologicznych

 IV – pantrapezial arthritis – uszkodzenie stawów TMC i STT



Leczenie zachowawcze

 NLPZ

 Fizykoterapia, hydroterapia

 Dostawowe iniekcje steroidów

 Stosowanie ortez 

unieruchamiających



Leczenie operacyjne
(zależy od stadium choroby)

 I – rekonstrukcja więzadeł, osteotomia I 
kości śródręcza, artroskopia

 II-III – hemitrapezektomia, artrodeza 
TMC, artroplastyka za pomocą implantów

 IV – trapezektomia z lub bez rekonstrukcji 
więzadeł

Green’s Operative Hand Surgery, 2005, p.466



Littler-Eaton ligament
reconstruction

Stabilizacja stawu TMC doprowadza do ustąpienia 
dolegliwości bólowych tylko w przypadku braku zmian 

zwyrodnieniowych powierzchni stawowych! 



Metacarpal Extension
Osteotomy

Alternatywa do operacji rekonstrukcji więzadeł. 

Dobre wyniki wczesne. Brak odległych obserwacji pooperacyjnych.

Thumb by Metacarpal Extension Osteotomy: Rationale and Efficacy for Eaton Stage I 

Disease Hand Clinics, Volume 22, Issue 2, Pages 137-141 M.TOMAINO



Artroskopia TMC

 Diagnostyka

 Debridement (oczyszczenie stawu)

 Synowektomia

 Plastyka torebki stawowej



Ligament reconstruction and
tendon interposition (LRTI)

 Osteoarthritis of the base of the thumb. N. D. Downing* and T. R. C. Davis Current Orthopaedics (2001) 15, 
305-313



LRTI

Green’s Operative Hand Surgery, 2005, p.471



Arthrodesis

Methods of carpometacarpal arthrodesis. (A) Slotted bone graft. (B) Cerclage wiring. (C) Staple fixation.

(D) Tension band wiring. (E) K-wire fixation. (F) Screw fixation. (From Schwendeman LJ, Stern PJ.

Trapeziometacarpal joint fusion. Atlas of the Hand Clinics 1997;2:169–82;

+ Wieksza siła chwytu 

- Większa ilość powikłań, 

- Większy czas immobilizacji,             

- Mniejszy zakres ruchów



Trapeziectomy
and Hematoma Arthroplasty

Hand Clin 24 (2008) 271–276 Brian T. Fitzgerald, MD*, Eric P. Hofmeister, MD

+ Szybka operacja

+ Ustąpienie dolegliwości bólowych

- Niestabilność, proksymalna 

migracja I kości śródręcza



Trapeziectomy and Implant 
Arthroplasty



Trapeziectomy and Implant 
Arthroplasty

+ Szybkie ustąpienie dolegliwości bólowych

- Koszty endoprotezy

- Dłuższy czas operacji

- Zwichnięcia, obluzowania, uszkodzenia 
mechaniczne endoprotez

- Reakcja organizmu



Trapezectomy, Suspensionplasty
of TMC?

 Tenodeza wisząca stawu TMC w ostatnich 
latach zaczyna być co raz  bardziej 
popularna:

- technicznie mniej skomplikowana oraz 
szybsza operacja

- wystarczająca stabilizacja I kości śródręcza

- dobre wyniki pooperacyjne



Trapezectomy, Suspensionplasty
of TMC?

 Całkowite usunięcie kości czworobocznej 
większej (w połączeniu z tenodezą
wiszącą) ma co raz szersze wskazania, co 
jest związane z częściej rozpoznawaną 
artrozą stawu TS

 Operacja proponowana w II-IV stadium 
choroby

Matthew M. Tomaino, MD, MBA Suspensionplasty for Basal Joint Arthritis: Why and How. 

Hand Clin 22 (2006) 171–175



Trapezium resection, 
APL Suspensionplasty for 

Basal Joint Arthritis



Opis operacji
Trapezium resection, APL Suspensionplasty for 

Basal Joint Arthritis

Pacjentka O.H., lat 63. 

Dolegliwości bólowe w stawie TMC ręki 
lewej od 2 lat. Leczenie zachowawcze, 
rehabilitacja, pobyt sanatoryjny – brak 
poprawy.

Zakwalifikowana do leczenia operacyjnego.



RTG przed operacją



Cięcie skóry, identyfikacja ścięgien 
APL i EPB, uwolnienie I przedziału     

prostowników



Przecięcie torebki stawowej, 
rewizja stawu TMC



Preparowanie kości czworobocznej 
większej



Usunięcie kości czworobocznej 
większej



Podłużne rozdzielenie ścięgna APL



„Zachaczenie” części APL za FCR



Podszycie APL do torebki stawowej 
u podstawy I kości śródręcza



Szwy warstwowe. Opatrunek. 
Longeta gipsowa



RTG po operacji



Leczenie pooperacyjne

 1 dzień po op. – zmiana opatrunków
 1 tydzień po op. – zmiana opatrunków, 

skrócenie longety gipsowej celem umożliwienia 
ruchów w stawie IP kciuka

 2 tydzień po op. – usunięcie szwów
 3-4 tydzień po op. – założenie stabilizatora 

kciuka, ćwiczenia isometryczne mięśni kłębu 
kciuka, umożliwienie ruchów w stawie MCP 
kciuka

 6-8 tydzień po op. – ćwiczenia wzmacniające siłę 
chwytu ręki i chwytu dwupunktowego, założenie 
stabilizatora na noc, fizjoterapia



Wstępne wyniki operacji.

W okresie 11.2007 – 07.2008 w Klinice 
Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału 
Lekarskiego WUM przeprowadzono 9 
operacji.

 Operowano 5 kobiet (u 2 kobiet 
operowano 2 ręce) i 2 mężczyzn.

 Średni wiek pacjentów 62 lata.

 Okres obserwacji 6 miesięcy.



Wstępne wyniki operacji.

 Do oceny wyników uwzględniono czynniki

- obiektywne (siła chwytu globalnego, 
dwupunktowego i siły chwytu klucza) oraz 

- subiektywne (ustępowanie dolegliwości 
bólowych i poprawa sprawności ręki)



Wstępne wyniki operacji.

 Siła chwytu globalnego – obniżenie o 37%

 Siła chwytu dwupunktowego – obniżenie o 46%

 Siła chwytu klucza – obniżenie o 41%
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Wstępne wyniki operacji.

 Poprawę sprawności ręki i ustępowanie 
dolegliwości bólowych oceniano za 

pomocą kwestionariusza Quick Dash.
- Wynik kwestionariusza QuickDASH jest obliczany osobno 

dla dwóch jego części: pytań dotyczących ograniczeń i 
objawów (11 pytań punktowanych od 1 do 5)

- Wyższa wartość wskaźnika oznacza większe ograniczenia 
w wykonywaniu czynności. 

- Wskaźnik ograniczeń i objawów QuickDASH = {(suma n 
odpowiedzi / n) -1} ×25 



Wstępne wyniki operacji.
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-Ustąpienie dolegliwości bólowych jest najbardziej 

spektakularnym dowodem skuteczności leczenia operacyjnego 

artrozy stawu TMC.

-Zwraca na siebie uwagę również znaczna poprawa 

użyteczności ręki w wykonywaniu czynności życia 

codziennego



Wnioski

 Osłabienie siły chwytów globalnego, 
dwupunktowego i klucza po leczeniu 

operacyjnym artrozy stawu TMC metodą 
trapezektomii i tenodezy wiszącej 

ścięgnem APL nie wiąże się z lepszą 
subiektywną oceną sprawności ręki w 

wykonywaniu czynności życia codziennego 
przez operowanych chorych.



Wnioski

 Możliwe, że jest to związane ze znacznym 
osłabieniem lub całkowitym ustąpieniem 
dolegliwości bólowych po operacji.

 Z powodu braku w piśmiennictwie  
odległych prospektywnych wyników 
leczenia ww. metodą operacyjną 
wskazane zwiększenie ilości operacji i 
dalsza obserwacja operowanych chorych.
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