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POSTĘPOWANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE W LECZENIU ZESPOŁU KANAŁA 

NADGARSTKA 

 

Zespół Kanału Nadgarstka (ZKN) należy do najczęstszych neuropatii w obrębie 

kończyny górnej. Poza najczęściej spotykaną nazwą – Zespół Kanału Nadgarstka, można 

spotkać się również z określeniem Cieśni Kanału Nadgarstka, czy często używanym skrótem 

CTS (ang. Carpal Tunnel Syndrome). Opóźnione porażenie nerwu pośrodkowego (ang. tardy 

median nerve palsy), to o wiele rzadsza, ale również spotykana nazwa tego schorzenia. 

Choroba dotyczy głównie kobiet w przedziale wiekowym od 40 do 60 roku życia. U 

mężczyzn choroba ta jest spotykana ze względu na wykonywaną pracę fizyczną polegającą 

na obsłudze maszyn wibrujących oraz noszeniu ciężkich przedmiotów. Coraz częściej także 

mówimy o tej chorobie w grupie zawodowej informatyków i pracowników biurowych, 

pracujących dużo myszką i nie ergonomicznie klawiaturą. W sporcie bardzo często, i to 

niezależnie od płci, obserwujemy objawy Zespołu Cieśni Nadgarstka u kolarzy, gimnastyków 

sportowych, narciarzy zjazdowych oraz osób uprawiających kalistenikę (street workout). 

Znane są pojedyncze przypadki chorych w wieku młodzieńczym oraz dzieci (najczęściej w 

przypadku wad wrodzonych w obrębie ręki lub w związku z dużą aktywnością sportową). 

Jeśli choroba dotyczy dzieci, diagnozowana jest zazwyczaj bardzo późno, ponieważ większość 

testów prowokacyjnych daje najczęściej wyniki ujemne i nie jest rozpoznaniem pierwszego 

rzutu. 

Anomalie elektrofizjologiczne w badaniu elektromiograficznym EMG w CTS występują 

oburęcznie nawet, jeśli tylko jedna ręka jest objęta objawami klinicznymi. W badaniu tym 

ocenia się zdolność nerwu pośrodkowego (nerwus medianus) do przewodzenia impulsu 

nerwowego z CUN (centralnego układu nerwowego) do mięsni dłoni. Badanie 

przewodnictwa jest bardzo precyzyjne i jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem 

określić w ten sposób miejsce ucisku na nerw i tym samym rozpoznać jednostkę chorobową.  

W przypadkach kiedy objawy kliniczne (opisane poniżej) potwierdzone badaniem 

EMG potwierdzą obecność CTS operacyjne przecięcie więzadła poprzecznego jest jedynym 

skutecznym sposobem leczenia. Powoduje to odbarczenie struktur nerwowych (m.in. nerwu 

pośrodkowego) i struktur naczyniowych (m.in. tętnicy promieniowej). Objawy dotyczą o 

wiele częściej ręki dominującej. Na początku symptomy ustępują w przerwie dłuższej między 



 

 2 

pracą (np. okresie wakacji) i powracają po jej ponownym rozpoczęciu. Jest to spowodowane 

cyklicznym pojawianiem się, ze względu na obciążenia, stanu zapalnego i tym samym 

obrzęku powięzi struktur naczyniowo-nerwowych znajdujących się pod więzadłem 

poprzecznym. Wzrost objętości tkanek miękkich zwiększa pośrednio ucisk więzadła na nerw i 

daje objawy. Na tym etapie możliwe jest stosowanie fizjoterapeutycznego, osteopatycznego 

i fizykoterapeutycznego leczenia opartego na zmniejszeniu stanu zapalnego i zapobieganiu 

pojawienia się zrostów. 

We wczesnym okresie rozwoju choroby ZKN, przepływ krwi w nanerwiu (epineuralny) 

jest zmniejszony, co powoduje ograniczenie transportu aksonalnego, nie występują jeszcze 

zmiany morfologiczne. Pacjent skarży się na okresowe występowanie objawów, których 

nasilenie powodują testy prowokacyjne. Może występować również przeczulica. Ucisk 

umiarkowany, to istniejąca trwała przeszkoda dla krążenia wewnątrznerwowego, z 

epineuralnym (nanerwia) i wewnątrznaczyniowym obrzękiem. Mogą występować wewnątrz-

nerwowe zwłóknienia, ale nie dochodzi do degeneracji neuropatologicznej włókien 

(zwyrodnienie typu Wallera). Badanie może wykazać zmniejszone odczuwanie wibracji, 

dodatnie testy prowokacyjne, osłabienie mięśni kłębu kciuka oraz czucia. Silny ucisk, 

powoduje długo utrzymujący się obrzęk nanerwia (epineuralny), który może doprowadzić do 

obrzęku śródnerwia (endoneuralnego) i zwłóknienia. Może dojść wówczas do zniszczenia 

włókien. Badanie EMG wykazuje potencjał odnerwienia w mięśniach zaopatrywanych przez 

nerw pośrodkowy. Widoczne są zmiany czucia, nieprawidłowe rozróżnienie dwupunktowe 

(powyżej 4 mm) oraz atrofia mięśni kłębu kciuka. 

Dodatkowo w Zwyrodnieniu typu Wallera przerwanie ciągłości nerwu może 

powodować zmiany czynnościowe i strukturalne zmiany w aksonie i jego otoczce mielinowej. 

Dystalna w stosunku do odciętej  części aksonu ulega w degeneracji w pierwszej kolejności. 

W mikroskopie obserwuje się dezintegrację cytoszkieletu i akumulacje organelli. W dalszych 

etapach dochodzi do zaburzeń osłonki mielinowej i powstania komory niedokrwiennej, 

owoidów, złogów lipidowych, nacieku makrofagów. Puste, pozbawione aksonów osłonki 

mielinowe, mogą przetrwać do 52 dni. Tyle też mamy czasu na podjęcie decyzji leczenia 

operacyjnego w momencie pojawienia się objawów ze strony struktur nerwowo 

mięśniowych. 

Przyczyny ucisku w kanale nadgarstka 
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Ucisk nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka może być spowodowany wieloma 

różnymi czynnikami, wśród których najczęściej podaje się przyczyny idiopatyczne (50 – 84%). 

Przyczyny te doprowadzające zazwyczaj do objawów obustronnych, które mogą stanowić 

powikłania związane z wcześniejszymi urazami kończyny górnej. Często są to następstwa 

złamań czy zwichnięć w obrębie dystalnego odcinka przedramienia i nadgarstka albo 

nakładające się urazy. W przypadku złamań przedramienia powodem ucisku nerwu 

pośrodkowego może być nie tylko przesunięty lub nieprawidłowo nastawiony odłam kostny, 

ale również pozycja, w której unieruchomiony zostaje nadgarstek (lekkie zgięcie i odchylenie 

łokciowe) oraz niewłaściwie wykonany opatrunek. Bardzo często Zespół Kanału Nadgarstka 

współwystępuje z chorobami zwyrodnieniowymi, ganglionami i guzami w obrębie 

nadgarstka. Wśród przyczyn wymienia się także zakażenia w obrębie nadgarstka oraz stany 

zapalne w obrębie aparatu ścięgnistego. Charakterystyczne dla tego schorzenia objawy wiążą 

się również z zaburzeniami ukrwienia nerwu, obrzękiem różnego pochodzenia, w tym po 

mastektomii, nadwagą, czy ciążą. 

Coraz częściej diagnozowane objawy mają związek z wykonywaną pracą zawodową 

lub pracami domowymi i są efektem przeciążeń oraz powtarzanych ruchów i/lub statycznej 

zgięciowej, czy też wyprostnej pozycji nadgarstka oraz palców. Takie ekstremalne pozycje 

nadgarstka i palców powodują wzrost ciśnienia w kanale nadgarstka, co może powodować w 

efekcie rozwój ZKN. 

Zespół Kanału Nadgarstka niejednokrotnie łączony jest również z innymi 

schorzeniami. Należą do nich: szpiczak, dna, niedoczynność tarczycy oraz jej leczenie, 

cukrzyca, gruźlica, choroba Pageta, choroba Raynaud, zakrzepica tętnicy pośrodkowej, liszaj 

rumieniowaty układowy, sarkoidozy, amyloidozy, różyczka, hemofilia, RZS czy zespół 

Sudecka. Bardzo często występowanie CTS wiąże się z wadami wrodzonymi w obrębie ręki 

(np. akromegalia) oraz pewnymi anomaliami anatomicznymi (np.: nietypowy przebieg 

mięśnia dłoniowego długiego, zginacza głębokiego palców, czy tętnicy pośrodkowej). 

Odnotowuje się również występowanie objawów cieśni u kobiet po operacji wycięcia 

jajników. U wielu pacjentów cierpiących z powodu ucisku nerwu pośrodkowego w kanale 

nadgarstka stwierdza się współwystępowanie innych zespołów uciskowych w obrębie 

kończyn czy też kręgosłupa. Jako osoby z grupy ryzyka, podaje się m.in. pacjentów 

zażywających doustne środki hormonalne oraz coraz częściej chorych dializowanych. 
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Stadia ucisku/podział kliniczny 

Podział kliniczny Zespołu Kanału Nadgarstka w zależności od częstości występowania 

objawów [za Katz i wsp. 1990]: 

 Okres 0 – bezobjawowe zmiany patologiczne w nerwie pośrodkowym – ujemne testy 

prowokacyjne, zmiany widoczne wyłącznie w badaniu patologicznym; 

 Okres 1 – objawowy, przejściowy ucisk na nerw pośrodkowy: 

- podrażnienie subkliniczne nerwu – brak dolegliwości, dodatnie testy kliniczne; 

- łagodny ZKN – okresowe występowanie dolegliwości (jeden raz na tydzień, 

miesiąc lub rzadziej); 

- umiarkowany ZKN – objawy występują kilka razy w tygodniu; 

 Okres 2 – stało-objawowy Zespół Kanału Nadgarstka; 

 Okres 3 – ciężki ZKN – widoczne zmiany troficzne skóry, zaniki mięśni kłębu kciuka. 

 

Podział kliniczny Zespołu Kanału Nadgarstka w zależności od stopnia nasilenia zmian 

elektrofizjologicznych testach elektrodiagnostycznych [za Mondelli i wsp. 2002]: 

 Stopień ujemny – bez zmian elektrofizjologicznych; 

 Stopień minimalny – anormalny SCV (sensory conduction velocity) palec IV – 

nadgarstek; 

 Stopień łagodny – zwolnienie SCV w nerwie pośrodkowym, segmentu palec - 

nadgarstek („digit – wrist”), bez zmian DML (distal motor latencies); 

 Stopień umiarkowany – zwolnienie SCV w nerwie pośrodkowym segmentu palec – 

nadgarstek i opóźnienie DML; 

 Stopień ostry, ciężki – brak potencjału czuciowego dla segmentu palec – nadgarstek i 

zwolnienie DML; 

 Stopień skrajny – brak potencjału czuciowego i pogorszenie potencjału ruchowego 

kłębu kciuka. 
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Podział kliniczny Zespołu Kanału Nadgarstka na podstawie zmodyfikowanego 

kwestionariusza „The Levin-Katz self-administered carpal tunnel questionnaire”, 

obejmującego ocenę dokonywaną przez samych pacjentów w oparciu o Skalę Ciężkości 

Objawów (Symptom Severity Scale) i Skalę Stanu Funkcjonalnego (Functional Status Scale). 

Odpowiedzi przedstawione w formie punktowej (1 pkt – najłagodniej, 5 pkt – najostrzej, 0 

pkt – brak odpowiedzi) [za Dhong i wsp. 2000]: 

 ekstremalny (4,1 – 5 pkt); 

 ciężki (3,1 – 4 pkt); 

 umiarkowany (2,1 – 3 pkt); 

 łagodny (1,1 – 2 pkt); 

 minimalny (0,1 – 1 pkt). 

Objawy 

Do najczęstszych objawów Zespołu Kanału Nadgarstka należy zaliczyć: 

 przeczulicę („hypesthesie”) lub „parestezje” w obszarze zaopatrywanym przez 

nerw pośrodkowy (98,2%); 

 nasilenie objawów w nocy (89,7%); 

 subiektywne osłabienie siły i sprawności ręki widoczne w czynnościach życia 

codziennego i pracy (52,7%); 

 utrata czucia w palcach (20%); 

 ból nadgarstka (16%); 

 osłabienie / atrofia odwodziciela krótkiego kciuka (14%). 

 

Odczuwany ból może być umiejscowiony zarówno w obszarze nadgarstka, jak też 

może promieniować od niego w kierunku proksymalnym, a nawet dystalnym. Często 

dochodzi do osłabienia i zaniku mięśni kłębu kciuka oraz obniżenia siły ręki. 

Podczas wywiadu oraz badania stwierdzić można dodatnie wyniki testów 

prowokacyjnych (np. Phalena, Tinel’a – pozytywne u 2/3 pacjentów z ZKN), zmniejszenie 

czucia lub przeczulicę. Badani opisują swoje odczucia, jako uczucie palenia, szpilek, 

cierpnięcia, drętwienia palców, wskazując obszar zaopatrywany przez nerw pośrodkowy, a 
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czasem także wszystkie pięć palców (co może wynikać z wielu połączeń występujących 

pomiędzy nerwami pośrodkowym i łokciowym). Pacjenci skarżą się czasem także na 

wrażliwość na zimno lub niemożność odróżnienia zimna od gorąca oraz obrzęk nadgarstka. U 

większości pacjentów (93%) wynik badania EMG wykazuje zwolnienie przewodnictwa 

nerwowego czuciowego i ruchowego, chociaż (szczególnie we wczesnym stadium choroby), 

także te wartości mogą być prawidłowe. Charakterystyczne jest również częste zmniejszenie 

objawów po zastosowaniu aparatownia (unieruchomienia) nadgarstka w pozycji neutralnej 

lub lekkim wyproście oraz ich nasilenie w czasie snu (89%) i podczas używania ręki. Znaczna 

część pacjentów zgłasza również poprawę związaną ze „strzepywaniem rąk”, co korzystnie 

wpływa na poprawę ukrwienia nerwu (tzw. objaw strzepywania – „flick’a”). 

 

Diagnostyka 

Diagnostyka ZKN bazuje na analizie wyników wielu subiektywnych i obiektywnych 

testów klinicznych oraz bardzo dokładnym wywiadzie opartym właśnie o subiektywne 

odczucia pacjentów. Wśród najczęściej spotykanych metod diagnostycznych, należy 

wymienić: 

 wywiad, historia choroby; 

 subiektywne odczucia pacjenta dotyczące nasilenia objawów oraz problemów 

związanych z wykonywaniem czynności życia codziennego i pracy zawodowej; 

 określenie zwolnienia przewodnictwa ruchowego i czuciowego w badaniach 

elektrodiagnostycznych; 

 testy prowokacyjne; 

 ocenę siły ręki; 

 ocenę czucia powierzchownego; 

 określenie procentowego ubytku funkcji kończyny górnej i ręki na podstawie 

wyników pomiarów zakresów ruchów w poszczególnych stawach; 

 testy sprawności manualnej. 

W zakresie diagnostyki, poza wywiadem, praktycznym narzędziem diagnostycznym są 

kwestionariusze, które często bazują na typowych dolegliwościach ZKN, m.in: 



 

 7 

 Bostoński Kwestionariusz Zespołu Kanału Nadgarstka (BQ), „The Levine-Katz self-

administered carpal tunnel questionnaire”, „The Boston Carpal Tunnel 

Questionnaire – BCTQ/BQ”, „Levinescale”, „Carpal tunnel syndrome instrument”, 

„Brigham and Womans’Carpal tunnel questionnaire”); 

 The 6-item CTS symptoms scale; 

 The hand diagram; 

 Quick DASH; 

 Kwestionariusz Funkcji Ręki Alderson – McGall dla pacjentów z Zespołem Kanału 

Nadgarstka (AMHFQ); 

 the patient-specific functional score (PSFS). 

Kolejnym ważnym narzędziem diagnostycznym, są proste i szybkie w wykonaniu testy 

prowokacyjne: test Phalena (zgięciowy nadgarstka) / odwrócony test Phalena; objaw Tinel’a; 

objaw strzepywania / flick’a (flicking test); objaw zaciśniętej pięści (closed fist sign, lumbrical 

provocation test – LPT); test ucisku nadgarstka. 

Badanie siły, obejmuje ocenę siły: odwodziciela krótkiego kciuka; ścisku globalnego 

ręki; chwytów precyzyjnych. 

W ocenie czucia najbardziej powszechnym jest test statycznego rozróżnienia 

(dyskryminacji) dwupunktowego. 

 

Normy statycznej dwupunktowej dyskryminacji [wg Moberg]: 

Obszar ..............................odległość punktów [mm] 

Opuszka kciuka .......................... 2,5 – 5 

Opuszka palca II ......................... 3 – 5 

Opuszki palców III – V .............. 4 – 6  

Podstawa dłoniowej części palców ... 5 – 6  

Obszar kłębu i kłębika ....................... 5 – 9  

Śródręcze .......................................... 11 

Grzbietowa powierzchnia palców ..... 6 – 9 

Grzbietowa powierzchnia ręki .......... 7 – 12 

Sposoby postępowania leczniczego 
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Ogólnie przyjęte metody postępowania w przypadku Zespołu Kanału Nadgarstka, 

dzielą się na zachowawcze i chirurgiczne. Leczenie nieoperacyjne może być skuteczne we 

wczesnej fazie ucisku, zanim dojdzie do nieodwracalnych zmian degeneracyjnych nerwu. W 

późniejszym okresie, gdy nerw wykazuje znaczny potencjał odnerwienia i dochodzi już do 

zaników mięśniowych, leczenie tradycyjne nie przynosi zazwyczaj pożądanych efektów, a 

postępowaniem z wyboru jest interwencja chirurgiczna, z którą nie można zbyt długo 

zwlekać. Leczenie operacyjne zalecane jest również pierwotnie w sytuacji, gdy objawy ZKN 

występują już ponad rok, w przypadkach wad wrodzonych u dzieci, czy anomalii 

anatomicznych. 

 

 

LECZENIE ZACHOWAWCZE 

Zasadnicze cele postępowania zachowawczego, to: 

1. zmniejszenie występujących dolegliwości (bólu, mrowienia, drętwienia, itd.); 

2. zwiększenie lub utrzymanie sprawności funkcjonalnej i siły ręki; 

3. edukacja pacjenta (w zakresie profilaktyki, czynników nasilających objawy, czy 

modyfikacji pozycji rąk podczas wykonywanej pracy). 

W obrębie leczenia zachowawczego najczęściej stosuje się: 

 niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSAIDs) (47% –  częstości stosowania w ZKN 

wg badań Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki) i zastrzyki steroidowe do 

kanału nadgarstka (60%) – pomagające zmniejszyć stan zapalny oraz ból; 

 aparatowanie nadgarstka – w pozycji neutralnej lub lekkiego wyprostu, 

stwarzającej, jak najwięcej miejsca w kanale nadgarstka i zmniejszającej ciśnienie, 

w tym ucisk na nerw pośrodkowy (77%); 

 program fizjoterapii – obejmujący ćwiczenia lecznicze, mobilizacje 

(atumobilizacje) nerwów, ścięgien, fizykoterapię, edukację pacjenta, analizę 

czynników, które mogą nasilać objawy (np.: zmiana pozycji lub rodzaju pracy); 

 taping medyczny (stosuje się 2 plastry w kształcie „X” i „I”) stosowany w redukcji 

obrzęku, stanu zapalnego, napięcia, bólu oraz stabilizacji: 



 

 9 

- „ X ” podstawę plastra przykleja się na wewnętrznej stronie nadgarstka, przy 

dłoni zgiętej grzbietowo; krótsze ramiona plastra przykleja się  podstawy 

kciuka i palca V; dłuższe wewnętrzne ramię plastra przykleja się po 

wewnętrznej stronie przedramienia, do nadkłykcia przyśrodkowego kości 

ramieniowej, a dłuższe zewnętrzne ramię plastra przykleja się po wewnętrznej 

stronie przedramienia, do nadkłykcia bocznego kości ramieniowej, przy 

kończynie górnej wyprostowanej. Napięcia plastra 15-25%, ostatnie 2 cm 

zarówno przy podstawie, jak i na końcach przykleja się bez napięcia; 

- „I” środek plastra przykleja się na zewnętrznej stronie nadgarstka, przy 

niewielkim zgięciu grzbietowym dłoni, przy napięciu plastra 50%. Końce 

plastra przykleja się na wewnętrznej stronie nadgarstka, bez napięcia. 

 środki moczopędne (w przypadku ciąży, obrzęków); 

 łączenie i kombinacje powyższych sposobów. 

Wybrane programy postępowania zachowawczego: 

1. Program leczenia wg Boscheinen – Morrin i Conolly [2001] 

 Aparatowanie nadgarstka w pozycji neutralnej lub lekkiego wyprostu (przez około 

2 tygodnie): tylko w nocy – jeśli objawy nie występują w ciągu dnia; w nocy i w 

dzień – jeśli objawy występują cały czas (w nocy i w ciągu dnia); ciągłe 

unieruchomienie nadgarstka przez okres 2 tygodni – po iniekcji kortykosteroidów; 

 Kortykosteroidowe zastrzyki do kanału nadgarstka; 

 Ćwiczenia poślizgowe nerwu pośrodkowego (mobilizacje nerwów); 

 Ocena pozycji w czasie pracy i codziennej aktywności; 

 W razie konieczności – modyfikacja stanowiska pracy. 

2. Program leczenia wg Lyall i wsp. [2002] 

 Zastrzyki steroidowe; 

 Aparatowanie: 

- zakładane po zastrzyku; 

- pierwsze 3 dni cały czas – aparat utrzymujący nadgarstek w pozycji 20º 

wyprostu oraz obejmujący palce: stawy śródręczno-paliczkowe – 70º ugięcia, 
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stawy międzypaliczkowe – pozycja neutralna (0º), kciuk – pozycja 

spoczynkowa; 

- 4 dni – 6 tygodni – aparat używany tylko w czasie snu; 

 4 – 5 dni po zastrzyku, ćwiczenia wg programu: 

- ćwiczenia czynne zakresu ruchu (AROM – active range of motion exercises); 

- ćwiczenia poślizgowe ścięgien i nerwów; 

- analiza stanowiska pracy – edukacja pacjenta dotycząca nawyków w pracy i 

pozycji nadgarstka i palców. 

 14 – 21 dni po zastrzyku: 

- ćwiczenia pełnego zakresu ruchu; 

- ćwiczenia rozciągające; 

- symulacja pracy; 

- wdrażanie zaleceń ergonomicznych. 

Leczenie warunkowano stopniem nasilenia objawów pacjenta. 

3. Program leczenia wg Clark i wsp. [1999] 

 Aparat utrzymujący nadgarstek w pozycji neutralnej przez okres 3 – 4 tygodni i 

utrzymywany w okresie nocnym przez kolejne 3 – 4 tygodni; 

 Zastrzyki steroidowe w kanał nadgarstka; 

 Terapia witaminą B6; 

 Zabiegi fizykoterapeutyczne – fonoforeza, jonoforeza i krioterapia; 

 NSAID’s. 

4. Postępowanie wg Szczepańskiego [1999] (dotyczy okresów 0, 1A i 1B wg Katz’a, a 

więc bezobjawowych zmian patologicznych nerwu pośrodkowego – 0 oraz objawowego, 

przejściowego ucisku: podrażnienie subkliniczne nerwu – 1A i łagodny CTS – 1B). 

 Postępowanie niefarmakologiczne: 

- edukacja pacjenta, zapoznanie i uświadomienie istoty choroby; 

- analiza czynników, które mogą nasilać dolegliwości (zmiana pozycji, rodzaju 

pracy, itp.); 

- unieruchomienie nadgarstka na noc w lekkim wyproście. 

 Postępowanie farmakologiczne: 
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- środki moczopędne (w obrzękach i ciąży); 

- moczenie rąk w solach leczniczych; 

- maści i kremy przeciwzapalne (stosowane miejscowo); 

- niesteroidowe leki przeciwzapalne; 

- iniekcje kortykosteroidów do kanału nadgarstka (3 – 4 zastrzyków w okresie 

kilku miesięcy). 

Postępowanie wg Akalin i wsp. [2002] 

 4 tygodnie: 

- aparat nadgarstkowy (w pozycji neutralnej) – zakładany na noc i w ciągu dnia 

możliwie, jak najczęściej; 

- ćwiczenia poślizgowe – 5 x dziennie 10-krotne powtórzenie każdego 

ćwiczenia, z utrzymaniem pozycji przez 5 sekund: ścięgien – 5 pozycji (straight, 

hook, fist, tabletop i straightfist); nerwu pośrodkowego [wg Totten i Hunter]. 

Komplikacje postępowania zachowawczego. Do najczęstszych komplikacji leczenia 

zachowawczego należą: stały ból, z nasileniem objawów, bez poprawy; postępujący zanik 

mięśni kłębu kciuka oraz zwyrodnienie nerwu; upośledzenie funkcji ręki. 

LECZENIE OPERACYJNE 

Leczenie operacyjne daje zazwyczaj szybkie zmniejszenie występujących dolegliwości. 

W wyniku prawidłowo wykonanego zabiegu operacyjnego, dolegliwości bólowe powinny 

ustąpić natychmiast, ustępowanie drętwienia, mrowienia, czy też powrót siły mięśniowej, 

może być jednak znacznie wolniejszy i niecałkowity. Poprawa przewodnictwa nerwowego 

jest natomiast zazwyczaj procesem bardzo powolnym i może trwać nawet do dwóch lat. 

Zabieg chirurgiczny, polega na całkowitym przecięciu więzadła poprzecznego 

nadgarstka i jego powięziowych przedłużeń w celu zwiększenia przekroju poprzecznego 

kanału nadgarstka. Uwolnienie więzadła poprzecznego można przeprowadzić, jako operację 

metodą otwartą lub endoskopową. Przeprowadzany tradycyjnie zabieg otwartej dekompresji 

umożliwia dokładne uwidocznienie pola operacyjnego, pozwalając zauważyć istnienie np. 

anomalii budowy anatomicznej. Endoskopowa dekompresja kanału nadgarstka umożliwia 

szybszy powrót siły chwytów ręki oraz wcześniejsze rozpoczęcie normalnych aktywności 
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fizycznych, stwarza jednak większe ryzyko uszkodzeń śródoperacyjnych, ze względu na brak 

możliwości kontroli nerwu pośrodkowego i jego okolicy podczas zabiegu operacyjnego. 

W metodzie otwartej, bez względu na stosowaną metodę, cięcie jest zawsze 

podłużne (równoległe do „linii życia”) i umiejscowione na wysokości nadgarstka lub 

proksymalnego odcinka śródręcza. Może ono leżeć w połowie szerokości przedramienia lub 

być przesunięte w stronę wyniosłości kłębika palca małego. Długość cięcia waha się 

zazwyczaj od 1,5 – 4 cm. Więzadło poprzeczne rozcina się na całej jego długości, aż do 

całkowitego uwidocznienia przebiegu nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. Należy 

równocześnie skontrolować dno kanału w poszukiwaniu ganglionów, wyrośli kostnych, czy 

innych anomalii. Skórę zamyka się cienkimi, pojedynczymi szwami. 

Podstawowe wskazania do leczenia operacyjnego: 

 zanik mięśniowy; 

 całkowity brak czucia; 

 stały ból, brak poprawy, nasilenie objawów; 

 postępująca degeneracja nerwu; 

 znaczne zwolnienie przewodzenia nerwu; 

 zmniejszenie funkcji ręki. 

Najczęstsze powikłania pooperacyjne: 

1. Komplikacje śródoperacyjne: uraz nerwu pośrodkowego lub jego gałęzi. 

2. Wczesne komplikacje pooperacyjne: krwiak ze zniszczonego powierzchownego 

łuku dłoniowego; obrzęk; infekcje; rozejście się brzegów rany. 

3. Późne komplikacje: 

 nawrót choroby; 

 utrzymujące się osłabienie siły ręki; 

 dalszy ból, drętwienie, mrowienie, cierpnięcie (blizny, palców, kłębu kciuka, 

kłębika palca małego); 

 ból, przeczulica w obszarze blizny (nerwiak w bliźnie); 
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 „Pillarpain” (ból wyniosłości dłoni) – objawia się bólem w obszarze dekompresji 

(np. pomiędzy wyniosłością kłębu kciuka i kłębika palca małego), może być 

odczuwany przez wiele miesięcy; 

 obecność dyskomfortu nocnego (nadgarstka i palców); 

 przerost blizny; 

 zapalenie powięzi dłoniowej; 

 “Chronic regional pain syndrome” (CRPS), rezultat urazu powierzchownych gałęzi 

dłoniowych nerwu; 

 odruchowa dystrofia współczulna; 

 tworzenie i występowanie blizn pooperacyjnych, wywołujących dysfunkcję 

nerwu. 

 

Postępowanie fizjoterapeutyczne pooperacyjne 

Ogólne zasady postępowania we wczesnym okresie pooperacyjnym skupiają się w 

pierwszej kolejności na zwalczaniu bądź minimalizowaniu objawów bólowych, obrzęku, na 

terapii rany i blizny oraz zapobieganiu wystąpienia przykurczów lub sztywności stawów. 

Program usprawniania obejmuje [wg Boscheinen-Morrin i Conolly, 2001]: 

 edukację pacjenta; 

 postępowanie z raną; 

 zwalczanie bólu; 

 kontrolowanie obrzęku; 

 ćwiczenia – zarówno bierne, jak i czynne (mają na celu m.in.: utrzymanie 

ruchomości stawów oraz ślizgu ścięgien i nerwów, zwalczanie obrzęków, poprawę 

krążenia). Tempo wykonywania ćwiczeń bardzo ostrożne i wdrożone do programu 

(także domowego) tak wcześnie, jak jest to tylko możliwe; 

 postępowanie z blizną; 

 unieruchomienie; 

 zwalczanie nadmiernego uwrażliwienia tkanek; 

 ocenę i reedukację czucia; 
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 ćwiczenia poślizgowe nerwów i ścięgien; 

 poprawę czynności funkcjonalnych; 

 wsparcie psychologiczne; 

 elewację kończyny (poprawa krążenia, zmniejszenie obrzęku, zmniejszenie bólu); 

 zimne okłady; 

 delikatny ucisk oraz masaż (również delikatny masaż podciśnieniowy); 

 ruch – jak najwcześniejsze, delikatne ćwiczenia bierne i/lub czynne. Zależnie od 

potrzeb i możliwości pacjenta zaleca się ćwiczenia: nadgarstka (wyprost, zgięcie, 

odwodzenie, przywodzenie), przedramienia (supinacja, pronacja), stawów MP i IP 

kciuka (wyprost, zgięcie), stawów palców II – V (zgięcie stawów MP z 

równoczesnym wyprostem stawów IP oraz wyprost stawów MP z równoczesnym 

zgięciem stawów IP), stawów MP palców II – V (przywodzenie, odwodzenia), 

stawu CMCP kciuka (przywodzenie, odwodzenie, zgięcie, wyprost) oraz opozycja 

kciuka względem pozostałych palców; 

 zabiegi fizykoterapeutyczne przyspieszające gojenie, odwrażliwiające (np.: 

magnetoterapia, TENS). 

 

 

 

 

Wybrane sposoby postępowania usprawniającego pooperacyjnego: 

1. Postępowanie usprawniające pooperacyjne wg Boscheinen – Morrin i Conolly 

[2001] 

 1 – 2 dni po zabiegu: 

- zaopatrzenie rany z jej lekkim uciskiem; 

- unieruchomienie nadgarstka w pozycji neutralnej;  

- ćwiczenia karku, barku i łokcia – podłużnego ślizgu nerwu pośrodkowego; 

- ćwiczenia kciuka i palców nieobjętych unieruchomieniem; 

 2 – 3 dni po zabiegu: 

- delikatne ćwiczenia czynne nadgarstka; 
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- ćwiczenia poślizgowe nerwu pośrodkowego – jak w leczeniu zachowawczym, 

wykonywane delikatnie, co 2 godziny do uczucia dyskomfortu; 

- unikanie równoczesnego zginania nadgarstka i palców; 

 10 dni po zabiegu: 

- usunięcie szwów; 

- rozpoczęcie terapii blizny; 

- lekki masaż z użyciem oliwki lub kremu, wykonywany 4 – 6 x, jako część programu 

domowego; 

 2 – 3 tygodnie po zabiegu: 

- lekka aktywność dzienna (czynności cięższych należy unikać przez 2 lub 3 

miesiące); 

 4 – 6 tygodni po zabiegu: 

- terapia uciskowa blizny (silikonowy żel utrzymywany przy pomocy elastycznego 

bandażu); 

 2 – 3 miesiące po zabiegu: 

- możliwość cięższej aktywności. 

Postępowanie w przypadkach przeczulicy w okolicy blizny: żel silikonowy stosowany 

w okolicy blizny; opatrunek OpsiteFlexifix – stosowany na nadwrażliwy obszar oraz prądy 

TENS wokół danego obszaru. 

Postępowanie w przypadkach bólu wyniosłości dłoniowych „Pillarpain”: ochronne 

opaski lub szyny nadgarstkowe, co łagodzi dyskomfort i zapewnia większą pewność użycia 

ręki. 

 

Powrót maksymalnej siły ścisku globalnego ręki może zająć kilka miesięcy. 

2. Postępowanie usprawniające pooperacyjne wg Lyall i wsp. [2002] 

 bezpośrednio po zabiegu: opatrunek „bulky”, aparat dłoniowy; 

 3 - 5 dni po zabiegu: 

- aparat spoczynkowy: nadgarstek – 20-30º wyprostu, stawy śródręczno-

paliczkowe palców – 70-90º zgięcia, stawy międzypaliczkowe – wyprost, kciuk – w 

pozycji spoczynkowej; 

- aparat nadgarstkowy nie obejmujący palców; 
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 5 – 10 dni po zabiegu: 

- rozpoczęcie programu ćwiczeń – zgięcie grzbietowe nadgarstka; 

 10 – 13 dni po zabiegu: 

- ćwiczenia czynne zakresu ruchu (AROM); 

- włączenie do programu zgięcia dłoniowego nadgarstka; 

- zmniejszenie czasu używania aparatu. 

 14 – 21 dni po zabiegu: 

- koniec programu aparatowania; 

- delikatne ćwiczenia z oporem progresywnym („kitu terapeutycznego”); 

- wzmacnianie ręki; 

- symulacja pracy; 

 21 – 27 dni po zabiegu: 

- intensyfikacja ćwiczeń oporowych; 

- 20 minut symulacji pracy; 

 28 – 34 dni po zabiegu: 

- 40 minut symulacji pracy; 

 35 dni po zabiegu: 

- 60 minut symulacji pracy. 

3. Postępowanie usprawniające pooperacyjne wg Clark i wsp. [1999] 

 1 – 14 dni: 

- unieruchomienie nadgarstka w pozycji neutralnej; 

- ćwiczenia czynne zakresu ruchu (AROM) wszystkich palców. 

 

 

 Dzień 15: 

- usunięcie szwów; 

- ćwiczenia czynne zakresu ruchu (AROM) nadgarstka; 

- kontynuacja ćwiczeń czynnych zakresu ruchu wszystkich palców; 

- odczulanie – w razie konieczności; 

- rozpoczęcie terapii blizny. 

 Dzień 21: 
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- ćwiczenia wzmacniające; 

 Dzień 28: 

- ocena czucia; 

- dalszy trening; 

- można rozpocząć ciężką pracę. 

4. Postępowanie usprawniające pooperacyjne wg Donachy i Christian [2002] – dla 

pacjentów z ZKN leczonym operacyjnie, po zabiegu mastektomii i z obrzękiem 

limfatycznym): 

 1 – 10 dni: 

- lekko uciskający opatrunek, założony od dystalnej kresy dłoniowej, proksymalnie 

(zmieniany co 2 – 3 godziny); 

- utrzymanie kończyny górnej w elewacji (w czasie snu oraz w dzień pomiędzy 

ćwiczeniami); 

- ćwiczenia izometryczne wszystkich dużych grup mięśniowych chorej kończyny 

(zginaczy i prostowników – w kolejności: palców, nadgarstka, łokcia) dla 

zmniejszenia obrzęku (napięcie izometryczne – 3 sekundy, odpoczynek – 10 

sekund, 3 sety po 6 powtórzeń, minimum 3 razy dziennie, w zależności od stanu i 

odczuć pacjenta); 

 10 dni – 3 tygodni: 

- usunięcie szwów; 

- terapia blizny – delikatny masaż (olejek z witaminą E) – w celu zmiękczenia blizny i 

zmniejszenia zrostów; 

- rozpoczęcie ćwiczeń czynnych nadgarstka w granicach bezbólowych (10 

powtórzeń w każdym kierunku, minimum 3 razy dziennie – zależnie od 

możliwości); 

- kontynuacja terapii uciskowej – kontrola obwodów. 

 3 – 6 tygodni: 

- ćwiczenia oporowe mięśni działających na nadgarstek z użyciem elastycznych gum 

Thera-Band (3 sety po 10 powtórzeń, 3 razy dziennie); 

- zmniejszenie terapii uciskowej do 2 godzin w ciągu dnia; 

 6 tygodni po operacji: 
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- normalna aktywność nie powodująca bólu; 

- rozpoczęcie ćwiczeń zwiększających siłę ścisku globalnego ręki (3 sekundy 

napięcia, 10 sekund rozluźnienia, 3 sety po 10 powtórzeń, 3 razy dziennie); 

- po 5 dniach – zwiększenie czasu napięcia (10 sekund napięcia i 10 rozluźnienia); 

- kontynuacja wcześniejszego programu ćwiczeń i terapii uciskowej. 

5. Postępowanie usprawniające pooperacyjne wg Milford [1982] 

 bezpośrednio po zabiegu: 

- delikatny opatrunek uciskowy i aparat dłoniowy; 

- czynne użycie ręki po zabiegu, najszybciej, jak tylko jest to możliwe (szczególna 

uwaga na pozycję ręki w czasie wykonywania czynności); 

 1 tydzień po zabiegu: 

- zmniejszenie opatrunku; 

- zalecane jest normalne używanie ręki; 

 10 – 14 dni po zabiegu: 

- usunięcie szwów; 

 14 – 21 dni po zabiegu: 

- usunięcie aparatu. 

Zalecany harmonogram badań w przypadkach Zespołu Kanału Nadgarstka [wg Clark i 

wsp. 1999]: 

 Pierwsza wizyta lub wizyta przed operacją: 

- badanie czucia; 

- badanie zakresów ruchów; 

- manualne testowanie mięśni. 

 Leczenie pooperacyjne – powtarzanie testów co miesiąc. 

- pierwsza wizyta po operacji (badanie zakresów ruchów, ocena rany); 

- 3 tygodnie po operacji (manualne testowanie mięśni); 

- 4 tydzień po operacji (ocena czucia, wcześniejsze badania powtarzane, co miesiąc). 

PROPONOWANA METODA POSTĘPOWANIA LECZNICZEGO U PACJENTÓW Z ZESPOŁEM 

KANAŁU NADGARSTKA 
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I. Postępowanie fizjoterapeutyczne przed zabiegiem 

1. Diagnostyka: 

a. ocena czucia (statyczne rozróżnienie dwupunktowe); 

b. ocena zakresu ruchów czynnych (nadgarstka, palców); 

c. ocena siły (ścisku globalnego i chwytów precyzyjnych); 

d. ocena sprawności manualnej (Nine Hole PegTest); 

e. testy prowokacyjne; 

f. ocenę napięcia kończyny górnej i umiejętności jej rozluźniania; 

g. testy napięciowe nerwów (pośrodkowego, łokciowego); 

h. elektrodiagnostyka. 

2. Terapia: 

a. edukacja pacjenta dotycząca schorzenia, profilaktyki, wytłumaczenia istoty zabiegu 

operacyjnego oraz celu ćwiczeń domowych; 

b. ustalenie programu domowego, zawierającego: ćwiczenia poślizgowe nerwu 

pośrodkowego (rys.4.1. i 4.2.) i ścięgien (rys.3.1) [za Akalin i wsp. 2002]; ćwiczenia 

czynne wolne i czynne z oporem palców oraz nadgarstka – z zastosowaniem „kitu 

terapeutycznego” (rys.4.3.A) lub gąbek (rys.4.3.B); unieruchomienie nadgarstka w 

pozycji neutralnej lub lekkim wyproście (rys.4.4.); w razie potrzeby modyfikacja 

stanowiska pracy; 

c. instruktaż dotyczący postępowania pooperacyjnego. 
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Rys.4.1. Ćwiczenia poślizgowe nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka 

 

 

 

Rys.4.2. Ćwiczenia poślizgowe splotu ramiennego 
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A   B  

Rys.4.3. Przykładowe ćwiczenia czynne z oporem: A – odwodzenie kciuka; B – opozycja 

palców I – V. 

 

Rys.3.1. Ćwiczenia poślizgowe ścięgien: 1-straight, 2-hook, 3-fist, 4-tabletop, 5-straight fist 

[za Akalin i wsp. 2002] 

II. Postępowanie fizjoterapeutyczne po zabiegu 

Okres pierwszych 14 dni po zabiegu 

1. Diagnostyka: badanie obejmuje ocenę zakresu ruchów, czucia oraz rany. 

2. Terapia: 

a. w razie potrzeby unieruchomienie nadgarstka w pozycji neutralnej lub w lekkim 

wyproście (rys.4.4.); 

b. terapia rany (ochrona, utrzymanie właściwej wilgotności, zapobieganie nadmiernemu 

rozciąganiu); 

c. ćwiczenia czynne palców, nadgarstka (delikatne, po 2-3 dniach, z ograniczeniem 

ruchu wyprostu), poślizgowe nerwu pośrodkowego (w ograniczonym zakresie) 

(rys.4.1. i 4.2.), poślizgowe ścięgien, rozluźniające kończyny górnej; 
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d. delikatne ćwiczenia czynne z oporem nadgarstka (w ograniczonym zakresie) i palców 

prowadzone w systemie Peg-board (rys.4.5.), który umożliwia odpowiednią 

stabilizację, prowadzenie ćwiczeń w ograniczonym zakresie i z niewielkim oporem w 

początkowym okresie terapii oraz jego stopniowe zwiększanie w okresie późniejszym; 

e. fizykoterapia: pole magnetyczne niskiej częstotliwości, TENS, światło spolaryzowane, 

laseroterapia. 

 

A   B  

Rys.4.4. Unieruchomienie nadgarstka:  

A – nadgarstkowy aparat termoplastyczny; B – tutor nadgarstkowy 
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A        B  

Rys.4.5. Przykładowe ćwiczenia w systemie Peg-board: A – wyprost nadgarstka (kołeczki 
pomiędzy którymi odbywa się ruch mogą go ograniczać do bezbolesnego lub bezpiecznego 
sektora albo – w okresie późniejszym – działać mobilizująco na zasadzie biofeedbacku 
wzrokowego); B – odwodzenie kciuka 
 

Okres 15-20 dni po zabiegu 

1. Program diagnostyki i terapii j.w. 

2. Dodatkowo: 

a. usunięcie szwów; 

b. początek terapii blizny: lekki masaż, nawilżanie, delikatną terapię uciskową, a w 

dalszym etapie masaż głęboki, z zastosowaniem żelu lub maści (rys.4.6.A), właściwa 

terapia uciskowa (rys.4.6.B), program odwrażliwiający;  

c. ćwiczenia czynne nadgarstka i palców (we wszystkich stawach i płaszczyznach, m.in.: 

nadgarstek – wyprost, zgięcie, odwodzenie i przywodzenie; palce – opozycja, stawy 

MP – wyprost, zgięcie, odwodzenie, przywodzenie; stawy PIP i DIP – wyprost i zgięcie, 

...); 

d. fizykoterapia: fluidoterapia 7.), masaż wirowy, TENS, elektroakupunkturę, światło 

spolaryzowane; 

 

A      B  



 

 24 

Rys.4.6. Elementy terapii blizny: A – masaż głęboki, B – terapia uciskowa 

Okres 21-28 dni po zabiegu 

1. Program diagnostyki i terapii j.w. 

2. Diagnostyka: diagnostyka: ocena blizny, manualne testowanie mięśni, Nine Hole PegTest. 

3. Terapia: 

a. ćwiczenia: trening oporowy (delikatnie), biofeedback wzrokowy, ergoterapia (rys.4.7.), 

program „flextend”, ćwiczenia chwytności, manipulacji, koordynacji, odwrażliwiające, 

terapia odczulająca; 

b. terapia blizny: podciśnieniowa mobilizacja blizny (w wyjątkowych przypadkach po 

odpowiedniej kwalifikacji); 

c. funkcjonalna elektryczna stymulacja (FES) (rys.4.8.); 

d. fizykoterapia: fonoforeza, ultradźwięki, masaż podwodny prowadzony. 

 

  A   B  

Rys.4.7. Elementy ergoterapii: A – bez i B – z udziałem wzroku 
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Rys.4.8. Funkcjonalna elektryczna stymulacja mięśnia odwodziciela krótkiego kciuka  

z wykorzystaniem systemu Peg-board 

Okres po 28 dniach od zabiegu 

1. Program diagnostyki i terapii j.w. 

2. Diagnostyka: diagnostyka: badanie czucia, siły (ścisk globalny, szczypcowy, boczny). 

3. Terapia: trening czucia. 

Program fizykoterapii w okresie pooperacyjnym (w zależności od celu terapii): pole 

magnetyczne niskiej częstotliwości, TENS, światło spolaryzowane, masaż pneumatyczny, 

fluidoterapię, masaż wirowy, elektroakupunkturę, fonoforezę, ultradźwięki, masaż 

podwodny prowadzony, funkcjonalną elektryczną stymulację, laseroterapię. 

Pooperacyjny program domowy (zależnie od indywidualnych potrzeb i stanu 

pacjenta) obejmuje: 

a. Terapię rany (ochrona, utrzymanie odpowiedniej wilgotności). 

b. Terapię blizny: lekki masaż, nawilżanie, delikatna terapia uciskowa, a w dalszym 

etapie masaż głęboki z zastosowaniem żelu lub maści, właściwa terapia uciskowa, 

program odwrażliwiający oraz selektywnie podciśnieniowa mobilizacja blizny. 

c. Ćwiczenia: czynne palców, nadgarstka, poślizgowe nerwu pośrodkowego, poślizgowe 

ścięgien, rozluźniające kończyny górnej. 

d. Trening oporowy. 

e. Ergoterapię. 

f. Ćwiczenia chwytności, manipulacji, koordynacji. 

g. Ćwiczenia odwrażliwiające, terapia odczulająca. 

h. Trening czucia. 


