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Zespół kanału nadgarstka –  
najczęstsza przyczyna bólu rąk

Zespół kanału nadgarstka (ZKN) jest najczęściej występującą neuropatią 
uciskową kończyny górnej, która stanowi 90% wszystkich neuropatii. Jej charak-
terystyczną cechą jest to, iż występuje trzykrotnie częściej u  kobiet zazwyczaj 
między 40. a 60. rokiem życia oraz wykazuje związek z wykonywaniem inten-
sywnych prac ręcznych związanych z dużą liczbą stereotypowych, wielokrotnie 
powtarzanych ruchów. Choroba występuje przede wszystkim w następujących 
zawodach: sekretarki, kasjerki, masażyści, cukiernicy, piekarze, informatycy, 
stomatolodzy [1, 2].   

Pacjenci, u których stwierdza się ZKN, zazwyczaj skarżą się na bolesne zdrę-
twienie, ścierpnięcie lub mrowienie ręki, które występuje w godzinach nocnych, 
zwykle kilka godzin po zaśnięciu. Dolegliwości te określa się mianem „drętwie-
nia, budzącego ze snu”. Palce są odczuwane jako obrzęknięte, napięte i  sztyw-
ne, chociaż obiektywnie nie widać żadnych zmian. W  pewnych przypadkach 
bóle i parestezje mogą promieniować do przedramienia, ramienia, wyjątkowo 
do barku i szyi. Ulgę przynosi masowanie ręki, potrząsanie, pocieranie, wkłada-
nie pod bieżącą wodę, naprzemienne zginanie i prostowanie. Po ponownym za-
śnięciu dolegliwości mogą się wielokrotnie powtarzać w ciągu nocy i prowadzić 
do zaburzeń snu. Pacjenci mają problemy z wykonywaniem czynności życia co-
dziennego. Z czasem dolegliwości zaczynają występować również w czasie dnia. 
W stanach zaawansowanych może  dochodzić do osłabienia i zaniku mięśni kłę-
bu kciuka. Objawy towarzyszące ZKN są zbliżone do objawów choroby zwyrod-
nieniowej kręgosłupa szyjnego na poziomie kręgu C5-C6 i C6-C7 [1, 2, 3, 4, 5].

W opisywanym zespole dochodzi do upośledzenia czynności nerwu pośrod-
kowego w okolicy nadgarstka. Wynika to ze szczególnych warunków anatomicz-
nych charakteryzujących kostno-włóknisty kanał nadgarstka, przez który nerw 
pośrodkowy przechodzi z  przedramienia do ręki. Kanał ten jest przestrzenią 
zawartą pomiędzy kośćmi nadgarstka, a  więzadłem poprzecznym dłoniowym 
(TCL). W niezbyt obszernej owalnej przestrzeni przebiegają w pochewkach ścię-
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gna zginaczy powierzchniowych i głębokich palców (łącznie 8 ścięgien), ścięgno 
zginacza długiego kciuka oraz nerw pośrodkowy. Głębokość kanału nadgarstka 
waha się między 10-15 mm (ryc. 1) [1, 2, 3, 4, 6].

Ryc. 1. Przekrój poprzeczny kanału nadgarstka
Źródło: Boscheinen-Morrin J., Brouce Conolly W. [7]

Jedną z przyczyn ucisku nerwu pośrodkowego i nasilenia objawów towarzy-
szących ZKN jest wzrost ciśnienia w kanale nadgarstka. Badania przedstawio-
ne przez Tal-Akabi i Rushton [6] oraz Schuind i wsp. [8] pokazały, że najwyż-
sze ciśnienie w kanale występuje w pozycji maksymalnego zgięcia lub wypro-
stu nadgarstka. Najniższa wartość ciśnienia występuje w pozycji nieznacznego  
(ok 5o) wyprostu i  odwiedzenia łokciowego w  stawie promieniowo-nadgarst-
kowym. W warunkach wzmożonego ciśnienia następuje dociskanie nerwu po-
środkowego do leżącego ponad nim troczka zginaczy. Długotrwałe zwiększenie 
ciśnienia i bezpośredni ucisk na nerw pośrodkowy prowadzą do niedokrwienia 
nerwu dystalnie od miejsca ucisku, a w konsekwencji uszkodzenia na tle zblizno-
wacenia wewnątrznerwowego [2].

Opierając się na powyższych danych, można stwierdzić, że w celu uzyska-
nia efektu zmniejszenia ciśnienia oraz zmniejszenia nasilenia dolegliwości na-
leży unieruchomić nadgarstek w pozycji neutralnej lub nieznacznego wyprostu. 
Unieruchomienie nadgarstka w  ortezie (ryc. 2) uznawane jest za bardzo sku-
teczną, dostępną i stosunkowo niedrogą metodę leczenia zachowawczego ZKN. 
Zaleca się, aby w okresie zaostrzenia pacjent używał ortezy zarówno w nocy, jak 
i w dzień. Taka orteza powinna unieruchamiać tylko okolicę nadgarstka, pozo-
stawiając swobodę ruchu palców. Z czasem ortezę wykorzystuje się tylko w nocy, 
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natomiast w  ciągu dnia pacjent obligowany jest do stosowania zasad ergono-
mii i unikania pozycji zgięciowych i wyprostnych nadgarstka. Zmiana charak-
teru pracy lub modyfikacja miejsca pracy ma pozytywny wpływ na długotrwałe 
utrzymanie efektów leczenia zachowawczego u osób z ZKN [9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15].

W tym miejscu należy wspomnieć, że sposób leczenia ZKN jest uzależnio-
ny od stopnia nasilenia objawów. Przyjmuje się, że pacjenci z  lekkim i umiar-
kowanym nasileniem zespołu mogą być kierowani do leczenia zachowawczego, 
podczas gdy leczenie operacyjne wskazane jest u pacjentów z ciężkim ZKN lub 
tych, u których leczenie zachowawcze nie daje spodziewanych efektów terapeu-
tycznych i nie spełnia oczekiwań pacjenta [16].

Ryc. 2. Unieruchomienie nadgarstka w ortezie
Źródło: oprac. własne

Pewną alternatywą dla łusek unieruchamiających nadgarstek jest użycie 
technik tapingu medycznego, które umożliwiają unieruchomienie nadgarstka, 
a dodatkowo wywierają korzystny wpływ na więzadło poprzeczne nadgarstka. 
W celu uzyskania efektu zmniejszenia ciśnienia w kanale nadgarstka należy usta-
bilizować go w pozycji nieznacznego wyprostu. Można to osiągnąć przez zasto-
sowanie techniki mięśniowej, gdzie taśma w kształcie litery X, naklejana jest od 
przyczepu początkowego prostowników nadgarstka (nadkłykcia bocznego kości 
ramiennej) do grzbietowej strony 2. i 5. kości śródręcza. Aby uzyskać efekt roz-
luźnienia więzadła poprzecznego nadgarstka należy zastosować technikę wię-
zadłową, w której stopień naciągnięcia taśmy powinien wynosić 80-100%, a jej 
kierunek jest zgodny z przebiegiem więzadła poprzecznego nadgarstka (TCL). 
W  celu zwiększenia oddziaływania na TCL należy wykorzystać dwie taśmy: 
pierwszą działającą na dystalny (okolicę rozcięgna dłoniowego), a drugą na pro-
ksymalny koniec TCL. Efekt terapeutyczny może być większy, gdy taśma zosta-
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nie naklejona w pozycji kiedy więzadło poprzeczne nadgarstka jest rozluźnione 
– kciuk jest przeciwstawiony do palca małego (ryc. 3)  [16].

Ryc. 3. Aplikacja tape mająca na celu ułożenie nadgarstka w lekkim wyproście – kolor 
niebieski oraz rozluźnienie więzadła poprzecznego nadgarstka – kolor czerwony

Źródło:  Georgiew i wsp. [16]

Kolejną metodą wykorzystywaną w leczeniu zachowawczym ZKN są mobi-
lizacje więzadła poprzecznego nadgarstka. Mobilizacja struktur kostnych nad-
garstka przynosi poprawę poprzez „rozluźnienie” więzadeł łuku kostno-więza-
dłowego. Rozciągnięcie przerośniętego więzadła poprzecznego sprzyja zmniej-
szeniu nacisku oraz podrażnienia nerwu pośrodkowego. Efekt rozciągnięcia 
więzadła poprzecznego nadgarstka może być lepszy, jeżeli mobilizacja poprze-
dzona jest zabiegami rozgrzewającymi i rozmiękczającymi więzadło. W tym celu 
można zastosować: jonoforezę z 10% roztworem jodku potasu, ultradźwięki (fala 
ciągła, dawka termiczna), zabiegi ciepłolecznicze np. aerodyn, ciepłe okłady lub 
zawijania, kąpiele wirowe, naświetlanie lampą sollux z filtrem czerwonym. Koń-
cowy wynik mobilizacji może zostać utrwalony poprzez zastosowanie tapingu 
medycznego [5, 16].

Ryc. 4. Przekrój poprzeczny kanału nadgarstka – 
rozkład sił rozciągających więzadło poprzeczne (TCL) w trakcie mobilizacji

Źródło: za Georgiew i wsp. [5]



67Zespół kanału nadgarstka – najczęstsza przyczyna bólu rąk

Warto pamiętać, że zastosowanie łuski unieruchamiającej nadgarstek lub 
tapingu medycznego może być jednym z  elementów kompleksowego leczenia 
pacjentów z  ZKN. 

W celu zwiększenia końcowego efektu metody te można łączyć z innymi for-
mami leczenia zachowawczego. W świetle najnowszych badań najczęściej łączy 
się je z:

 − injekcjami do kanału nadgarstka tzw. blokadami. Do wykonania takiej blo-
kady wykorzystuje się następujące środki: sterydy (np. depomedrol), ligno-
kainę, ozon. Publikacje poruszające ten temat podają, że jednorazowa in-
jekcja wpływa na poprawę skuteczności leczenia. Aby uzyskany efekt tera-
peutyczny był, dłuższy można wykonać nawet kilka ostrzyknięć w odstępie 
czasu [10, 11, 12, 17, 18],

 − zabiegami ciepłoleczniczymi, do których można zaliczyć okłady parafinowe 
i borowinowe. Z reguły czas trwania okładu wynosi 20 minut, temperatura 
działająca na okolicę nadgarstka wynosi około 55 °C [13, 14, 19],

 − ultradźwiękami o następujących parametrach zabiegu: częstotliwość 1 MHz, 
natężenie zabiegu 1,0 W/cm2, fala impulsowa o wartości współczynnika wy-
pełnienia 1:4, wielkość głowicy 5 cm2. Obszar nadźwiękawiania obejmuje 
okolicę kanału nadgarstka [19], 

 − prądami typu TENS oraz prądami średniej częstotliwości tzw. interferencyj-
nymi [15],

 − niskoenergetyczną biostymulacją laserową [20].
Wymienione metody leczenia mogą okazać się skuteczne w leczeniu lub zła-

godzeniu objawów zespołu kanału nadgarstka, a co za tym idzie przyczynić się 
do lepszego samopoczucia i zdolności funkcjonowania pacjenta na co dzień.
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Streszczenie

Zespół kanału nadgarstka (ZKN) jest najczęściej występującą neuropatią uciskową wy-
wołaną przewlekłym uciskiem nerwu pośrodkowego w obrębie kanału nadgarstka. Do 
ucisku dochodzi na skutek zwiększenia ciśnienia w kanale lub zmniejszenia jego objęto-
ści. Obecność zespołu wpływa na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów. W leczeniu 
ZKN ważne miejsce zajmują metody fizjoterapeutyczne. Przyjmuje się, że pacjenci z lek-
kim i umiarkowanym nasileniem zespołu mogą być kierowani do leczenia zachowaw-
czego, na które składa się w pierwszej kolejności unieruchomienie nadgarstka w szynie 
w nocy najczęściej na kilka tygodni. Zmiana charakteru pracy lub modyfikacja miejsca 
pracy ma pozytywny wpływ na długotrwałe utrzymanie efektów leczenia zachowawcze-
go u osób z ZKN.

słowa kluczowe: zespół kanału nadgarstka, leczenie zachowawcze 

Summary

The carpal tunnel syndrome is the most common entrapment neuropathy. CTS is caused 
by pressure of the median nerve in the carpal tunnel. The pressure takes place in the event 
of increase of the pressure in the carpal canal or decrease of his volume. The carpal tunnel 
syndrome cause considerable decrease of patient’s quality life. Physical therapy methods 
play a significant role in the treatment of CTS. For mild to moderate CTS, conservative 
nonsurgical treatments are recommended prior to surgery. Currently, the most common 
initial treatment is use of a rigid splint immobilizing the wrist, usually during night-ti-
me, for several weeks. Changing the nature of work or modifying the workplace have 
a positive effect on the long-term maintenance of the effects of conservative treatment in 
individuals with CTS.

Keywords: carpal tunnel syndrome, conservative treatment


