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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Guz olbrzymiokomórkowy pochewki ścięgnistej jest najczęściej występującą łagodną zmianą rozrostową  
w obrębie kończyny górnej, charakteryzującą się stosunkowo dużą skłonnością do nawrotów po leczeniu operacyjnym. 

  Cel: Celem pracy była retrospektywna analiza wyników leczenia operacyjnego tych guzów w obrębie ręki po stosunkowo 
długim, bo średnio 4-letnim, okresie obserwacji. 

  Materiał i metodyka: Badanie przedoperacyjne przeprowadzono u 58 pacjentów, 36 kobiet (62%) i 22 mężczyzn (38%),  
w wieku śr. 41 lat, a wyniki leczenia oceniono u 47 osób (81% operowanych) po śr. 4,2 latach od operacji (zakres 3–5 lat). Badanie 
kontrolne miało formę wywiadu telefonicznego. 

  Wyniki: Najczęstszą lokalizacją guzków były palce – 42 przypadki (72%). U 38 osób (65%) guzek był otorebkowany, a u 11 
(19%) stwierdzono od 1 do 3 guzków satelitarnych, które wycięto razem z główną zmianą. W okresie śr. 4,2-letniej obserwacji 
zanotowano 9 wznów (21%), które wystąpiły w okresie pierwszych 2 lat po operacji. Dwóch chorych miało kolejny nawrót po 
drugiej operacji. U 8 z 9 pacjentów, u których wystąpiła wznowa, wycinany pierwotnie guz nie miał wykształconej torebki. 
Wśród 38 osób, które nie miały nawrotu, 31 nie złaszało żadnych dolegliwości, a 7 skarżyło się na niewielki ból blizny i/lub 
zdrętwienie części palca. 

  Wnioski: Najważniejszymi przyczynami stosunkowo wysokiej częstości wznów była niedoszczętność resekcji, na co wpływały 
niewystarczająca staranność przy operacji i typ guza pozbawiony torebki. Wskazano na zasadność operowania z użyciem 
urządzeń powiększających i wycinania z większym marginesem guzków pozbawionych torebki łącznotkankowej, co może 
przełożyć się na zmniejszenie częstości nawrotów.

SŁOWA KLUCZOWE: guz olbrzymiokomórkowy pochewki ścięgnistej, guz ręki, guz tkanek miękkich, pochewka ścięgna

ABSTRACT:    Introduction: Giant cell tumor of the tendon sheath is the most common benign proliferative lesion involving the upper limb, 
characterized by relatively high recurrence rate after surgery. 

  Aim: The objective of the study was a retrospective analysis of outcomes of the operative treatment of these tumors, in a long-
term (a mean of 4,2 year) follow-up. 

  Material and methods: Preoperative examination was performed in 58 patients, 36 females (62%) and 22 males (38%), in  
a mean age of 41 years, and treatment outcomes were assessed in 47 persons (81% of the operated patients), at a mean of  
4.2-year follow-up. The final assessment was performed in a form of phone interview. 

  Results: The most common site of the tumors was the fingers – 42 cases (72%). In 31 patients (53%) the lesion had a well-defined 
capsule, and in 11 (19%) a satellite nodule was found around the main tumor. A total of 9 relapses (21%) occurred, all within the 
first 2 years following surgery. Two patients had a next episode of recurrence after the second operation. In 8 out of the 9 patients 
with a recurrence, the primary lesion did not have a well-defined capsule. In 38 patients who had no relapse, 31 were completely 
symptom-free, whereas 7 complained of mild pain of the scar and/or numbness of a part of the involved finger. 

  Conclusions: The main factor that impacted the high rate of recurrence was incomplete tumor excision, which resulted from 
inadequately accurate surgery and the tumor morphology (having no well-defend capsule). The role of operating with the use 
of magnifying devices and keeping a greater surgical margin at resection of the non-capsulated lesions was emphasized, as it 
could translate into reducing the recurrence rate. 
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MATERIAŁ I METODYKA

W latach 2013–2014 w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zoperowano 
58 pacjentów, 36 kobiet (62%) i 22 mężczyzn (38%), w wieku śr. 41 
lat (zakres 31–55) z guzkami, które w badaniu histopatologicznym 
okazały się guzami olbrzymiokomórkowymi pochewki ścięgnistej. 
Rozpoznanie ustalano na podstawie objawów klinicznych – wi-
doczny guzek na ręce. Dwunastu pacjentów wykonało we własnym 
zakresie badanie USG, które potwierdzało obecność litego guzka  
w obrębie palca lub ręki, bez sprecyzowania jego związku z kon-
kretną tkanką, np. ścięgnem lub torebką stawową. Nie wykonywa-
no rutynowo zdjęć RTG przed operacją. Wszyscy pacjenci byli ope-
rowani; zmiany na palcach wycinano w znieczuleniu miejscowym  
i niedokrwieniu, w postaci gumowego pierścienia zaciśnięte-
go na podstawie palca. Guzki na śródręczu i nadgarstku wy-
cinano w bloku splotu ramiennego i z opaską zaciśniętą na  
ramieniu. Guzy starano się wycinać w całości, a jeżeli posiada-
ły torebkę – wyłuszczać. Przy operacji nie korzystano rutynowo  
z urządzeń powiększających (lup), choć część z operatorów to 
robiła. Ranę pooperacyjną zamykano szwami. Wycięte guzki 
przesyłano do badania histopatologicznego. Warunkiem włą-
czenia pacjenta do grupy badanej był wynik badania hist.-pat., 
potwierdzający rozpoznanie guza olbrzymiokomórkowego po-
chewki ścięgnistej. Pacjenci byli kontrolowani po śr. 4,2 latach 
od operacji (zakres 3–5 lat). Badanie kontrolne miało formę wy-
wiadu telefonicznego, w którym pytano o: nawroty guzków, do-
legliwości w miejscu operowanym i ewentualne upośledzenie 
czynności ręki. Badanie kontrolne udało się przeprowadzić u 47 
pacjentów (81%) z grupy operowanej. 

WYNIKI
Guzki były najczęściej zlokalizowane na palcach – 42 przypadki 
(72%), na grzbietowej u 25 (43%) i dłoniowej stronie palca u 17 
(29%) pacjentów. U 9 chorych (16%) guzki były umiejscowione 
na nadgarstku, a u 7 (12%) na dłoniowej stronie śródręcza. Naj-
częściej zajętym palcem był wskaziciel – 13 przypadków (31%)  
i palec środkowy – 10 (24%), a następnie kciuk – 8 (19%), palec 
obrączkowy – 6 (14%) i mały – 5 (12%) przypadków. Czas trwania  

WSTĘP

Guz olbrzymiokomórkowy pochewki ścięgnistej jest najczęściej 
występującą zmianą rozrostową w obrębie kończyny górnej. Inna 
spotykana w piśmiennictwie, starsza nazwa tego guza, to „villono-
dular synovitis”. 

Guz olbrzymiokomórkowy należy do rodziny łagodnych zmian roz-
rostowych, których miejscem powstania jest błona maziowa, pochew-
ka ścięgna lub kaletka maziowa [1–7]. Przyczynę jego pojawienia 
się stanowi odczynowy lub regeneracyjny przerost błony maziowej 
ścięgna, z towarzyszącym słabo nasilonym komponentem zapalnym 
[7–9]. Histologicznie guz ma niejednorodną budowę i składa się z: 

• wielojądrzastych komórek olbrzymich przypominających  
osteoklasty,

• histiocytów,
• komórek ksantynowych zawierających żółto zabarwione złogi 

lipidowe,
• złogów włóknika i hemosyderyny, co sprawia, że na przekroju na 

barwę żółto-brązową.

Guzy olbrzymiokomórkowe pochewki ścięgnistej mają mie-
szaną strukturę, nowotworowo-zapalną. Występują w róż-
nym wieku i u obu płci, jednak częściej u kobiet w przedziale  
wieku 40–60 lat [1–8]. 

Klinicznie schorzenie to ma postać powoli rosnącego guzka umiejsco-
wionego na palcu, a rzadziej na śródręczu lub nadgarstku. Większość 
guzów olbrzymiokomórkowych nie daje żadnych objawów, jednak  
u niektórych chorych mogą one powodować ból lub zaburzać  
ruchomość palca. Głównemu guzkowi mogą towarzyszyć guzki sa-
telitarne, oddalone o kilka lub kilkanaście milimetrów. Są to zmiany 
łagodne i nie ma zagrożenia ich zezłośliwienia przy dłuższym czasie 
wzrostu lub osiągnięciu większych rozmiarów [9–11]. 

Rozpoznanie opiera się na badaniu klinicznym i w większości przy-
padków nie wymaga badań obrazowych. W rzadkich przypadkach, 
kiedy guz uciska na kość paliczka, może to wywoływać impresję na 
korówce, widoczną na zdjęciu RTG. USG pozwala na potwierdze-
nie litej zmiany rozrostowej w obrębie palca, a tomografia rezonan-
su magnetycznego uwidacznia precyzyjnie stosunek tkanki guza do 
sąsiadujących struktur, np.: stawów, nerwów lub naczyń [12–14]. 
Badania USG, tomografii MR, podobnie jak biopsja, są rzadko wy-
konywane w diagnostyce guzków ręki, ponieważ w przeważającej 
większości to zmiany łagodne i mogą być radykalnie wycięte przy 
pierwszej operacji. Klasyfikacja Al-Qattan’a rozróżnia 2 typy guza: 

• w typie 1 jest to pojedyncza zmiana, otoczona torebką o różnej 
grubości,

• w typie 2 jest to kilka guzków, które nie mają dobrze wykształco-
nej torebki łącznotkankowej (Tab. I.) [15].

W polskim piśmiennictwie nie opublikowano dotychczas żadnej pra-
cy o wynikach leczenia tych częstych zmian rozrostowych w obrębie 
ręki, co skłoniło autorów do napisania tego artykułu. 

Celem niniejszej pracy była retrospektywna analiza wyników lecze-
nia operacyjnego guzów olbrzymiokomórkowych pochewki ścię-
gnistej w obrębie ręki, po stosunkowo długim, bo średnio 4-letnim, 
okresie obserwacji.

Ryc. 1.  Obraz śródoperacyjny wyłuszczania dobrze otorebkowanego guzka olbrzymio- 
komórkowego pochewki ścięgnistej na palcu małym.
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od zauważenia zmiany do operacji wynosił średnio 14 miesięcy (za-
kres 4–56). W znacznej większości przypadków guzy były bezobja-
wowe, a tylko 8 pacjentów (14%) odczuwało niewielki ból przy wy-
konywaniu chwytu ręką, kiedy guz był umiejscowiony na dłoniowej 
stronie palca. Śródoperacyjnie notowano, czy guzek miał dobrze wy-
kształconą torebkę i czy były przy nim guzki satelitarne. U 31 osób 
(53%) guzek był otorebkowany (Ryc. 1.), u 27 (47%) nie miał wykształ-
conej torebki (Ryc. 2A.–C.), a u 11 (19%) zanotowano obecność od  
1 do 3 guzków satelitarnych, które wycięto razem z główną zmianą.  
U jednego pacjenta guz na nadgarstku miał znaczne rozmiary  
(2,5 x 2 cm), wyjątkowe dla tego typu schorzenia (Ryc. 3A., B.). Przebieg 
pooperacyjny był niepowikłany u 51 pacjentów, a u 7 (12%) rana goiła 
się z odczynem zapalnym, co wymagało kilkudniowej antybiotykote-
rapii. U 3 osób (5%) rana zropiała, a gojenie przebiegało „na otwarto”. 
U wszystkich chorych rana ostatecznie zagoiła się. 

Badanie kontrolne w formie wywiadu telefonicznego udało się prze-
prowadzić u 47 pacjentów (81%). W okresie śr. 4,2-letniej obserwacji 
zanotowano 9 nawrotów (21%), w których była konieczna ponowna 
operacja. Wszystkie wznowy wystąpiły w ciągu pierwszych 2 lat po 
operacji (zakres 7–24 miesiące): w 5 przypadkach na operowanym 
palcu, w 2 na śródręczu i w 2 na nadgarstku. Dwóch chorych miało 
kolejny nawrót po drugiej operacji. U 8 z 9 pacjentów, u których wy-
stąpiła wznowa, guz wycinany przy pierwszej operacji nie miał wy-
kształconej torebki. Wśród 38 osób, które nie miały nawrotu, 31 nie 
miało żadnych dolegliwości w miejscu operowanym, a 7 (18%) skar-
żyło się na niewielki ból blizny i/lub zdrętwienie części palca. U żad-
nego z pacjentów nie powodowało to upośledzenia sprawności ręki.

OMÓWIENIE

Przedstawione w pracy wyniki leczenia guzów olbrzymiokomórko-
wych pochewki ścięgnistej w obrębie ręki wskazują, że jest to scho-
rzenie umiarkowanie częste w praktyce chirurgicznej i obarczone 

stosunkowo wysoką nawrotowością. Dziewięć przypadków wznów 
(21%) to stosunkowo dużo w porównaniu z wynikami z piśmiennictwa 
z ostatnich 10 lat (Tab. II.). Przyczyn takich wyników może być kilka, 
ale według autorów, najważniejsza była niewystarczająca staranność 
przy operacji, tzn. wycinanie guzków bez adekwatnego marginesu, 
niekiedy we fragmentach i operowanie w większości przypadków bez 
urządzeń powiększających. Wszystkie te czynniki stwarzają ryzyko 
niedoszczętnego wycięcia zmiany, szczególnie, kiedy nie ma ona do-
brze wykształconej torebki albo kiedy towarzyszą jej guzki satelitar-
ne. Wprawdzie operacje były wykonywane standardową techniką, ale 
wydaje się, że w przypadkach podejrzenia guzka olbrzymiokomór-
kowego pochewki ścięgnistej w obrębie ręki, dokładność wycięcia 
zmiany powinna być możliwie jak największa. Innym czynnikiem, 
który mógł mieć znaczenie, był brak dobrze wykształconej torebki 
guzka przy pierwszej operacji – u 8 z 9 pacjentów, u których wystą-
piła wznowa. Autorzy nie oceniali guzów w skali Al-Qattana, ale brak 
torebki jest jednym z atrybutów typu 2 tej klasyfikacji. 

Należy także zauważyć, że badanie kontrolne przeprowadzono tylko 
u 81% wszystkich operowanych. Z dużą dozą prawdopodobieństwa 
można przypuszczać, że pacjenci, których nie udało się zlokalizować, 
nie mieli wznowy, gdyż zgłosiliby się wtedy z tym problemem do kli-
niki autorów, która jest ośrodkiem referencyjnym dla leczenia urazów 
i chorób ręki dla 3 województw. Zakładając taki scenariusz, odsetek 
nawrotów byłby istotnie niższy – 9/58, czyli 15%.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA 
ZWIĘKSZONĄ CZĘSTOŚĆ NAWROTÓW 
PO LECZENIU OPERACYJNYM GUZÓW 
OLBRZYMIOKOMÓRKOWYCH POCHEWKI 
ŚCIĘGNISTEJ

Częstość nawrotów pooperacyjnych podawana w piśmiennictwie 
jest stosunkowo duża: od 4 do 27%. Wpływa na to kilka czynników,  

TYP I: CAŁY GUZEK JEST OTOCZONY TOREBKĄ O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

a. Pojedynczy guzek otoczony dobrze zdefiniowaną i stosunkowo grubą torebką,
b. Pojedynczy guzek otoczony stosunkowo cienką torebką,
c. Guzek o kształcie grona, posiadający wspólną torebkę.

TYP II: GUZEK NIE JEST W CAŁOŚCI OTOCZONY TOREBKĄ

a. Główny guzek ma torebkę, ale towarzyszy mu pojedynczy guzek satelitarny bez torebki, 
b. Typ rozlany: kilka położonych obok siebie guzków bez torebki,
c. Typ policentryczny: kilka osobnych guzków zajmujących jeden palec.

Tab. I.  Klasyfikacja Al Qattan’a guzów olbrzymiokomórkowych pochewki ścięgnistej.

Ryc. 2.  (A) Guz zlokalizowany na przyśrodkowej powierzchni kciuka; (B) obraz śródoperacyjny wycinania guza pozbawionego torebki; (C) widoczna „groniasta” faktura wyciętego 
guzka i jama w kciuku po jego wycięciu. 

A B C
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z których najważniejsze jest niedoszczętne wycięcie guza [3, 4, 
7, 8]. Jak już wspomniano, tylko część zmian jest otoczona do-
brze wykształconą torebką łącznotkankową, która pozwala na 
wyłuszczenie guza w całości. W guzach nieposiadających torebki 
granica między zdrową a chorą tkanką nie zawsze jest łatwa do 
rozróżnienia i dlatego stosunkowo często fragmenty guza pozo-
stają w granicach cięcia, co jest oczywistym powodem wznowy 
[3, 7]. Także obecność guzków satelitarnych, które łatwo pomi-
nąć przy usuwaniu zasadniczej zmiany, sprzyja nawrotom. Inne 
czynniki sprzyjające podawane w piśmiennictwie wymieniono  
w Tab. III. Z wyjątkiem niedoszczętnego wycięcia, faktyczne zna-
czenie pozostałych czynników na częstość nawrotów pozostaje 
niepewna, także z tego powodu, że okres obserwacji poopera-
cyjnej jest bardzo różny: od 6 miesięcy do nawet 10 lat (Tab. II.). 
Podkreśla się znaczenie tego czynnika dla rzetelnej oceny często-
ści wznów: zauważalne jest, że w publikacjach, w których okres 
obserwacji jest krótszy niż 1 rok, częstość nawrotów jest mniej-
sza w porównaniu z tymi, które prezentują wyniki w dłuższej 

perspektywie. Z tego powodu optymalny czas oceny częstości 
nawrotów po operacjach powinien wynosić przynajmniej 3 lata 
[3, 4, 7, 10]. Obecnie prezentowana praca spełnia to kryterium.

PRZEGLĄD NIEKTÓRYCH PUBLIKACJI NA TEMAT 
WYNIKÓW LECZENIA OPERACYJNEGO GUZÓW 
OLBRZYMIOKOMÓRKOWYCH POCHEWKI 
ŚCIĘGNISTEJ 

Williams i wsp. (2010) przedstawili wyniki leczenia operacyj-
nego 186 pacjentów, w równej proporcji mężczyzn i kobiet, 
w wieku średnio 45 lat, z guzami olbrzymiokomórkowymi po-
chewki ścięgnistej, z okresem obserwacji średnio 5 lat. Najwię-
cej guzków było zlokalizowanych: na paliczkach bliższych – 50 
(27%) i środkowych palców – 37 (20%), na śródręczu – 27 (14%) 
i na kciuku – 33 (18%). Guzki były położone częściej na stro-
nie grzbietowej niż dłoniowej, w stosunku 1,3:1. U 42 osób (22%)  

Ryc. 3.  (A) Pozornie niewielki guzek na dłoniowej stronie nadgarstka; (B) śródoperacyjny widok wycinanego guza pozbawionego torebki.

A B

AUTOR I ROK LICZBA CHORYCH CZĘSTOŚĆ NAWROTÓW ŚREDNI OKRES I ZAKRES OBSERWACJI (MIES.)

Byers et al. (1968) 26 27% 88 (36–240)

Fyfe et al. (1980)   51 19% 906–240

Grover et al. (1998) 52 15% 79 (7–174)

Reilly et al. (1999) 70 26% 40 (7–138)

Kotwal et al. (2000)* 48 4% 52 (24–132)

Al-Qattan (2001) 30 12% 48 (24–72)

Ozalp et al. (2004) 134 14% 42 (6–132)

Lowyck et al. (2006) 43 16% 68 (15–136)

Williams et al. (2010) 186 14% 52 (36–86)

Di Grazia et al. (2013) 64 5% ? (2–153)

Koutserimpas et al. (2018) 36 11% 21 (?)

Ozben et al. (2019) 50 6% 84 (38–173)

Żyluk et al. (2020) 47 21% 50 (38–64)

Tab. II.  Częstość nawrotów po wycięciu guzów olbrzymiokomórkowych pochewki ścięgnistej podawana w piśmiennictwie.

* Leczenie chirurgiczne z pooperacyjną radioterapią
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Fotiadis i wsp. (2011) przeprowadzili metaanalizę piśmiennic-
twa na temat wyników leczenia guzów olbrzymiokomórkowych 
pochewki ścięgnistej. Wzięto pod uwagę 21 publikacji z okresu 
30 lat (1980–2009), które zawierały dane na temat łącznie 605 
pacjentów w wieku od 32 do51 lat. Schorzenie było częstsze  
u kobiet, w stosunku 1,5:1, co stanowiło różnicę istotną statystycz-
nie. Najczęściej guz był umiejscowiony na palcu wskazującym  
– 30% i środkowym – 25%. U 85% pacjentów był on bezobjawo-
wy, a u 15% sprawiał niewielki ból lub drętwienie palca. Średni 
czas wzrostu guza do zgłoszenia się do lekarza (operacji) wynosił 
2,5 roku. W 28% przypadków na zdjęciach RTG widoczna była 
nadżerka korówki kości nad guzkiem. U 5% w wywiadzie był uraz 
okolicy, w której później pojawił się guzek. Wielkość wyciętych 
zmian wynosiła od 0,5 do 5 cm. Typ 1 w klasyfikacji Al Qattan’a 
był częstszy (79%) niż typ II (21%). Częstość nawrotów wynosiła 
od 0 do 50%, a czynniki wpływające istotnie na zwiększenie ryzy-
ka wznowy były takie same, jak wymienione w Tab. III. Autorzy 
konkludują, że najważniejszym czynnikiem ograniczającym ry-
zyko nawrotu jest radykalne wycięcie zmiany z użyciem urządzeń 
powiększających. Także morfologiczny typ 1 guza w klasyfikacji 
Al Qattana jest obarczony istotnie niższą nawrotowością [10].

Chociaż zasadniczą metodą leczenia jest operacja, to w celu 
zmniejszenia częstości wznów były podejmowane próby radio-
terapii celowanej na okolicę operowaną. Autorzy jednej pracy 
zanotowali tylko 4% wznów po zastosowaniu tej terapii uzupeł-
niającej [16]. Jednak późniejsze publikacje nie potwierdziły jed-
noznacznie korzyści radioterapii w zapobieganiu nawrotów po 
operacji i – ze względu na jej szkodliwość i koszty – nie jest ona 
stosowana [10]. 

PODSUMOWANIE

W podsumowaniu stwierdzamy, że guzy olbrzymiokomórko-
we pochewki ścięgnistej są najczęstszymi, łagodnymi zmiana-
mi spotykanymi w kończynie górnej, głównie na palcach. Pod-
stawową metodą leczenia jest ich wycięcie, ale częstość wznów 
po operacji jest stosunkowo duża, co wynika z kilku przyczyn, 
z których najważniejszą stanowi niedoszczętność resekcji.  
Zarówno wyniki naszej pracy, jak i dane z piśmiennictwa, wska-
zują na zasadność większej staranności przy operacjach tych 
zmian, tzn. operowanie z użyciem urządzeń powiększających  
i wycinanie z większym marginesem guzków pozbawionych 
torebki. Operacje powinny być oczywiście przeprowadzane  
w bezkrwawym polu operacyjnym. 

zaobserwowano zmiany na zdjęciach RTG, zwykle dyskretną nad-
żerkę kości w miejscu odpowiadającym lokalizacji guzka lub zmia-
ny zwyrodnieniowe w sąsiednim stawie. 

Autorzy zanotowali 27 nawrotów (14%) w 5-letnim okresie ob-
serwacji i zbadali czynniki, które wpływały na większe ryzyko 
nawrotu. Okazały się nimi: zajęcie przez guz ścięgna (prostow-
nika lub zginacza) oraz torebki stawowej; ryzyko nawrotu przy 
związku z tymi tkankami wynosiło 32% (21/66) w porównaniu  
z ryzykiem 4% (6/147), kiedy guz ich nie zajmował. Powikłania 
pooperacyjne wystąpiły u 46 chorych (25%). U większości (n = 
44) były to przejściowe zaburzenia czucia na operowanym palcu. 
Widoczne w badaniu radiologicznym zmiany na kościach palicz-
ków nie wpływały na większe ryzyko nawrotów. Autorzy zauwa-
żyli, że ok. 1/3 przypadków nawrotów wystąpiła między 3. a 5. ro-
kiem od operacji [4].  

Di Grazia i wsp. (2013) przestawili wyniki leczenia operacyj-
nego 64 pacjentów, 40 kobiet i 26 mężczyzn, w wieku śr. 45 lat  
z guzami olbrzymiokomórkowymi pochewki ścięgnistej. Zmia-
ny najczęściej były zlokalizowane na: palcu środkowym, kciuku, 
wskazicielu i śródręczu, po ok. 20% przypadków. Operacje wyko-
nywano w powiększeniu, z użyciem lup lub mikroskopu opera-
cyjnego. Autorzy odnotowali 3 przypadki nawrotów (5%). Także 
u 3 pacjentów na zdjęciach RTG były widoczne nadżerki na ko-
rówce kości paliczka, w miejscu odpowiadającym lokalizacji guz-
ka. U 7 chorych (11%) guzy były położone w sąsiedztwie pęczka 
naczyniowo-nerwowego i też u 7 (11%) pozostawały w związku 
ze ścięgnami, jednak żaden z tych czynników nie miał wpływu na 
częstość nawrotów [7].   

Ozben i wsp. (2019) przedstawili wyniki leczenia operacyjnego 
50 pacjentów, 34 kobiet i 16 mężczyzn, w wieku śr. 44 lat (zakres 
18–69) z guzami olbrzymiokomórkowymi pochewki ścięgnistej. 
Zmiany najczęściej były zlokalizowane na: palcach długich – 34 
przypadki (68%), kciuku – 15 (30%), a tylko jeden na śródręczu 
(2%). Najczęstsza lokalizacja na palcach dotyczyła paliczków dal-
szych i stawów DIP – 15 przypadków (45%), paliczków środkowych 
i stawów PIP – 12 (35%) i paliczków bliższych – 7 (20%). Operacje 
były wykonywane w powiększeniu, z użyciem lup lub mikroskopu 
operacyjnego. Wyniki oceniano po śr. 7 latach od operacji. Autorzy 
zanotowali 3 wznowy (6%), dwie po 1,5 roku, a jedną po 4 latach 
od operacji. We wszystkich przypadkach guzki były zlokalizowa-
ne w pobliżu stawów międzypaliczkowych, co skłoniło autorów 
do konkluzji, że związek zmiany z torebką stawową jest istotnym 
czynnikiem ryzyka wznowy [3]. 

CZYNNIK SPRZYJAJĄCY POWSTANIU WZNOWY

Niedoszczętne wycięcie guza

Widoczne w RTG nadżerki korówki kości paliczka

Lokalizacja w pobliżu stawu międzypaliczkowego

Widoczne w RTG zmiany zwyrodnieniowe stawu, w pobliżu którego znajduje się guz

Typ 2 guza w klasyfikacji Al-Qattana

Zwiększona aktywność mitotyczna w badaniu histologicznym

Lokalizacja w pobliżu pęczka naczyniowo-nerwowego palca 

Tab.III.  Czynniki sprzyjające wznowie po wycięciu guzków olbrzymiokomórkowych pochewki ścięgnistej.



21POL PRZEGL CHIR 2020: 92 (6): 16-21

artykuł oryginalny / original article

Liczba słów: 2822               Liczba stron: 6                 Tabele: 3                 Ryciny: 3                 Piśmiennictwo: 16

10.5604/01.3001.0014.4136   Spis treści: https://ppch.pl/issue/13436

Some right reserved: Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny. Published by Index Copernicus Sp. z o. o. 

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

The content of the journal „Polish Journal of Surgery” is circulated on the basis of the Open Access which means free 
and limitless access to scientific data.

This material is available under the Creative Commons – Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). 
The full terms of this license are available on: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode

prof. dr hab. n. med. Andrzej Żyluk; Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki, Pomorski Uniwersytet Medyczny  
w Szczecinie; ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, Polska; e-mail: azyluk@hotmail.com

Zyluk A., Owczarska A.: Outcomes of surgery for giant cell tumors of the tendon sheath within the hand; Pol Przegl Chir 
2020: 92 (6): 16-21

DOI:

Prawa autorskie:

Konflikt interesów:

Autor do korespondencji:

Cytowanie pracy:

PIŚMIENNICTWO
1. Żyluk A.: Guzy w obrębie kończyny górnej. In: Chirurgia ręki. Ed.: A. Żyluk, 

Medipage. Warszawa 2017: 233–274. 

2. Lucas D.R.: Tenosinovial giant cell tumor: case report and review. Arch Pathol 
Lab Med., 2012; 136: 901–906. 

3. Ozben H., Coskun T.: Giant cell tumor of tendon sheath in the hand: analy-
sis of risk factors for recurrence in 50 cases. BMC Musc Dis, 2019; 20: 457.

4. Williams J., Hodari A., Janevski P., Siddiqui A.: Recurrence of giant cell  
tumors of the hand: a prospective study. J Hand Surg Am., 2010; 35: 451–456.

5. Darwish F.M., Haddad W.H.: Giant cell tumour of tendon sheath: experience 
with 52 cases. Singap Med J., 2008; 49: 879–882.

6. Gouin F., Noailles T.: Localized and diffuse forms of tenosynovial giant cell 
tumor (formerly giant cell tumor of the tendon sheath and pigmented villono-
dular synovitis). Orthop Traumatol Surg Res., 2017; 103: 91–97.

7. Di Grazia S., Succi G., Fraggetta F., Perrotta R.E.: Giant cell tumor of tendon 
sheath: study of 64 cases and review of literature. G Chir., 2013; 34: 149–152.

8. Kitagawa Y., Ito H., Yokoyama M., Sawaizumi T., Maeda S.: The effect of cel-
lular proliferative activity on recurrence and local tumour extent of localized 
giant cell tumour of the tendon sheath. J Hand Surg Br., 2004; 29: 604–607.

9. Koutserimpas C., Kastanis G., Ioannidis A., Filippou D., Balalis K.: Giant 
cell tumors of the tendon sheath of the hand: an 11-year retrospective study.  
J Buon., 2018; 23: 1546–1551.

10. Fotiadis E., Papadopoulos A., Svarnas T., Akritopoulos P., Sachinis N.P. et al.: 
Giant cell tumour of tendon sheath of the digits. A systematic review. Hand., 
2011; 6: 244–249.

11. Reilly K., Peter M.D., Stern P.J., Dale J.A.: Recurrent giant cell tumors of the 
tendon sheath. J Hand Surg Am., 1999; 24: 1298–1302.

12. Messoudi A., Fnini S., Labsaili N., Ghrib S., Rafai M. et al.: Giant cell tumors 
of the tendon sheath of the hand: 32 cases. Chir Main., 2007; 26: 165–169.

13. Ozalp T., Yercan H., Kurt C., Ozdemir O., Coskunol E.: Giant cell tumour of 
the tendon sheath involving the hand or the wrist: an analysis of 142 patients. 
Acta Orthop Traumatol Turc., 2004; 38: 120–124.

14. Lowyck H., De Smet L.: Recurrence rate of giant cell tumors of the tendon she-
ath. Eur J Plast Surg., 2006; 28: 385–388.

15. Al-Qattan M.M.: Giant cell tumours of tendon sheath: classification and  
recurrence rate. J Hand Surg Br., 2001; 26: 72–75.

16. Kotwal P.P., Gupta V., Malhotra R.: Giant-cell tumour of the tendon sheath is 
radiotherapy indicated to prevent recurrence after surgery. J Bone Joint Surg 
Br., 2000; 82: 571–573.


