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Elektrofizjologiczna ocena przewodzenia we w³óknach czuciowych i ruchowych nerwu porodkowego pozwala na obiektywna ocenê stopnia
uszkodzenia nerwu porodkowego w
zespole cieni kana³u nadgarstka. Badanie elektroneurograficzne umo¿liwia potwierdzenie rozpoznania,
zw³aszcza u tych pacjentów, u których
kliniczne objawy nie s¹ charakterystyczne. Zespó³ cieni nadgarstka
spowodowany jest uciskiem nerwu
porodkowego w kanale nadgarstka.
Du¿a czêstoæ wystêpowania tego
schorzenia zwi¹zana jest z licznymi
czynnikami predysponuj¹cymi, zwiêkszaj¹cymi ryzyko wyst¹pienia mononeuropatii. Leczenie tego schorzenia
bywa d³ugotrwa³e, a¿eby przynios³o
dobre efekty, powinno byæ leczeniem
kompleksowym, zarówno w stanach
pocz¹tkowych jak i zaawansowanych
chorobowo oraz wymaga indywidualnego podejcia do pacjenta.

Electrophysiological testing of sensory and motor fibers of entrapped
median nerve allows to assess objectively the degree of median nerve impairment in carpal tunnel syndrome.
The median nerve conduction study
confirms the clinical diagnosis, especially in patients where symptoms are
not obvious. Carpal tunnel syndrome
is caused by compression of the median nerve at the wrist. Due to the fact
that there are many predisposing factors increasing risk of median nerve
mononeuropathy at the wrist, this syndrome is very common. Treatment of
carpal tunnel syndrome may be longlasting. In order to be curative, it needs
to be complex, both in mild and advanced cases and requires medical
personnel to take an individual approach to the patient.

Wstêp
Zespó³ cieni nadgarstka jest najczêciej
rozpoznawan¹ i leczon¹ mononeuropati¹ w
praktyce neurofizjologicznej i chirurgicznej
[12,15,29].
Wiele osób przebywa doæ d³ug¹ drogê
od momentu wyst¹pienia pierwszych dolegliwoci, a¿ do postawienia rozpoznania i
leczenia, odwiedzaj¹c kilku specjalistów
pocz¹wszy od neurologa, poprzez reumatologa, ortopedê i chirurga [9].
Prawid³owe rozpoznanie zespo³u cieni
kana³u nadgarstka bez obiektywnej oceny
przewodnictwa nerwowego mo¿e byæ trudne. Najwiêksze trudnoci diagnostyczne
wystêpuj¹ we wczesnym stadium choroby.
W przypadku w¹tpliwoci lub niepewnego
rozpoznania zespo³u cieni nadgarstka nale¿y zawsze wykonaæ badanie elektroneurograficzne.
Zespó³ cieni nadgarstka jest stosunkowo czêstym schorzeniem zwi¹zanym z wy-

konywaniem pracy zawodowej. W grupie
ryzyka znajduj¹ siê tak¿e osoby wykonuj¹ce czynnoci dnia codziennego, gdzie poprzez powtarzaj¹ce siê przeci¹¿enia dochodzi do ucisku nerwu porodkowego w obrêbie kana³u nadgarstka. Wczesne rozpoznanie choroby i jej leczenie powoduje ust¹pienie dolegliwoci i nie zmusza wielu osób do
rezygnacji ze swojej pracy, czy hobby. Rozpoznanie zespo³u cieni kana³u nadgarstka
jest proste, a kompleksowe leczenie mo¿e
zapobiec ekonomicznym i socjalnym nastêpstwom tej choroby.
Najczêstsze przyczyny i objawy
kliniczne.
Etiologia zespo³u cieni kana³u nadgarstka jest ró¿norodna. Przyczyny mog¹
byæ miejscowe i ogólne. Czêæ przypadków
ma pochodzenie idiopatyczne, zwi¹zane ze
stanem zapalnym w obrêbie pochewek ciêgien wchodz¹cych w sk³ad kana³u nadgarst-
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ka. Miejscowy ucisk, jako przyczyna mononeuropatii nerwu porodkowego, mo¿e
byæ wywo³any przez powtarzane stereotypowe czynnoci, ci¹g³e ruchy skrêtne, d³ugoletni¹ pracê np.: pisanie na klawiaturze
komputera, na maszynie, gra na fortepianie, robienie na drutach, praca w ogródku,
szycie, sk³adanie czêci elektronicznych,
praca w kasie w supermarkecie, fryzjerstwo,
praca mechanika. Czêsto wystêpujê wspó³udzia³ wibracji przenoszonych na rêce np.
z wiertarki, m³ota pneumatycznego, szlifierki, pi³y. Ucisk nerwu porodkowego w kanale nadgarstka mog¹ powodowaæ tak¿e:
gangliony, nerwiaki, t³uszczaki, naczyniaki
[18,23]. Istniej¹ tak¿e zespo³y wrodzone
predysponuj¹ce do tego schorzenia, choæby wrodzony w¹ski kana³ nadgarstka, anomalie miêniowe, przetrwa³a têtnica porodkowa, a tak¿e dziedziczna neuropatia z
nadwra¿liwoci¹ na ucisk. Du¿¹ grupê
sprzyjaj¹c¹ zachorowaniu stanowi¹ urazy:
z³amania koci przedramienia, szczególnie
typu Collesa oraz skrêcenia i zwichniêcia
[2,5,7,16,19].
Do ogólnoustrojowych czynników predysponuj¹cych nale¿¹: cukrzyca, ci¹¿a,
menopauza, zaburzenia endokrynne zw³aszcza niedoczynnoæ tarczycy, akromegalia. Choroby tkanki ³¹cznej jak reumatoidalne zapalnie stawów, zmiany zwyrodnieniowe stawów. Poza tym przewlek³a dializoterapia, amyloidoza, a tak¿e infekcje i
procesy zapalne w przebiegu boreliozy,
sarkoidozy i grulicy [8,14,18,20]. Z tego
wynika, ¿e liczba osób nara¿onych na wyst¹pienie mononeuropatii z ucisku nerwu
porodkowego jest ogromna.
Choroba zaczyna siê doæ niewinnie.
Zwykle pojawia siê pocz¹tkowo drêtwienie
i mrowienie w obrêbie palców 1-3 rêki, pacjenci czuj¹ obrzmienie palców i sztywnoæ.
Dolegliwoci bólowe rêki pojawiaj¹ siê g³ównie w nocy. Ulgê czêsto przynosz¹ potrz¹sanie rêk¹ lub opuszczenie koñczyny górnej. Bywa tak¿e, ¿e ból promieniuje z rêki
poprzez przedramiê i ramiê, do barku i potylicy. Pojawiaj¹ siê obrzêki rêki, zaburzenia czucia pocz¹tkowo w obrêbie palców 1
i 2, nastêpnie w ca³ym zakresie zaopatrzenia czuciowego nerwu porodkowego. Wystêpuje okresowe, a potem sta³e os³abienie si³y miêniowej rêki, zw³aszcza chwytu
szczypcowego, mo¿e tak¿e w bardziej zaawansowanych stadiach dochodziæ do zaniku miêni k³êbu kciuka. Mog¹ pojawiæ siê
zaburzenia naczynioruchowe, odpowiadaj¹ce objawowi Reynauda oraz owrzodzenia
i zmiany troficzne opuszek palców z ogniskami osteolizy [18,30].
Zespó³ cieni kana³u nadgarstka
W 1913 r. Pierre Marie i Foix jako pierwsi przedstawili obustronny zanik miêni k³êbu spowodowany uciskiem pogrubianych
troczków zginaczy na nerwy porodkowe.
Czêstoæ wystêpowania zespo³u cieni
kana³u nadgarstka wynosi ok. 1% populacji
ogólnej. Zwiêksza siê nawet do ok. 63% w
niektórych przypadkach nara¿enia zawodowego.
W zale¿noæ do czasu trwania choroby objawy kliniczne s¹ zró¿nicowane. Pocz¹tkowe stadium choroby z subiektywnymi objawami mo¿e trwaæ nawet wiele lat
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[16,18, 24,30].
Objawy czêciej wystêpuj¹ w rêce dominuj¹cej, ale u ok. 56% pacjentów mog¹
wystêpowaæ obustronnie [25]. Zespó³ cieni nadgarstka wystêpuje trzykrotnie czêciej u kobiet. Najczêciej pomiêdzy 33 a
45 r.¿ oraz po 60 r.¿. [18,24]. Objawy wynikaj¹ z ucisku nerwu porodkowego.
Patomorfologia mononeuropatii nerwu
porodkowego, bêd¹cej przyczyn¹ objawów
zespo³u cieni nadgarstka, jest typowo demielinizacyjna, chocia¿ w ciê¿szych przypadkach do³¹cza siê równie¿ utrata aksonów [33]. Podwy¿szone cinienie w obrêbie kana³u nadgarstka prowadzi do niedokrwienia i zaburzeñ transportu aksonalnego w nerwie porodkowym. Odcinkowa
demielinizacja nerwu porodkowego obejmuje najczêciej 1-2 cm, zlokalizowany ok.
2-4 cm poni¿ej dystalnej kresy nadgarstka
[3]. Mononeuropatia oznacza ogniskowe
uszkodzenie pojedynczego pnia nerwu.
Badania elektrofizjologiczne
Badanie elektroneurograficzne (ENG)
jest niezwykle istotnym i niezawodnym elementem diagnostyki zespo³u cieni nadgarstka. Jego wykonanie wskazane jest
szczególnie przed zabiegiem operacyjnym,
w przypadkach mniej typowych, trudniejszych diagnostycznie, poniewa¿ dostarcza
informacji co do miejsca i ciê¿koci uszkodzenia nerwu [10].
Elektroneurografia ocenia stan czynnociowy w³ókien nerwowych i okrela zdolnoæ przewodzenia impulsów po stymulacji
bodcem elektrycznym. Bodziec taki bywa
odczuwany przez pacjenta jako nieprzyjemny, k³uj¹cy, piek¹cy, niekiedy bolesny.
Badanie elektroneurograficzne wykonuje siê u¿ywaj¹c powierzchniowych elektrod
stymuluj¹cych i odbiorczych, oceniane s¹
w³ókna czuciowe i ruchowe nerwu porodkowego. Podczas stymulacji stosowany jest
bodziec supramaksymalny, tzn. o natê¿eniu przewy¿szaj¹cym o 50% bodziec maksymalny, czyli taki, który pozwala uzyskaæ
maksymalna amplitudê odpowiedzi. Czas
jaki up³ywa od pocz¹tku zadzia³ania bod¿ca na w³ókna czuciowe lub ruchowe do
ujawnienia siê odpowiedzi czuciowej lub
ruchowej nazywamy latencj¹ koñcow¹. Pod
pojêciem szybkoci przewodzenia nale¿y
rozumieæ szybkoæ z jak¹ potencja³ czynnociowy przebywa okrelona drogê w nerwie [9].
W badaniach elektroneurograficznych
zaleca siê technikê oceny przewodzenia we
w³óknach czuciowych nerwu porodkowego poprzez dra¿nienie metod¹ antydromow¹, w odcinku: nadgarstek - 2 palec, odleg³oæ podczas stymulacji wynosi 13 cm, w
odcinku nadgarstek - 3 palec - odleg³oæ zalecana podczas stymulacji 13-14 cm. Czu³oæ tej metody oceniana jest od 53 do 98%
[13]. We w³óknach ruchowych nerwu porodkowego ocenia siê przewodzenie impulsów nerwowych na odcinku: nadgarstek
- miêsieñ odwodziciel krótki kciuka, odleg³oæ podczas stymulacji 5-6.5 cm, stosuje
siê dra¿nienie metod¹ ortodromow¹. Czu³oæ tej metody waha siê od 29 do 81% [21].
Poza tym mo¿na wykonaæ test oceniaj¹cy
ró¿nicê pomiêdzy ruchow¹ latencj¹ koñcow¹ z drugiego miênia glistowatego przy styPrzegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 3

mulacji nerwu porodkowego, a latencj¹ z
drugiego miênia miêdzykostnego przy stymulacji nerwu ³okciowego, zalecana odleg³oæ to 10 cm. Czu³oæ tego testu wynosi
powy¿ej 95%. Nale¿y wspomnieæ tak¿e o
technice krótkich segmentów (inching) w diagnostyce elektrofizjologicznej zespo³u cieni
nadgarstka. Bada siê przewodzenie impulsów w nerwie porodkowym podczas seryjnej stymulacji co centymetr, od przedramienia a¿ po ródrêcze, potencja³ czuciowy rejestruje siê na 2 palcu. Czu³oæ tej metody
siêga ok. 97%, ale ze wzglêdu na du¿e wymagania techniczne i pracoch³onnoæ nie
jest ona wykonywana rutynowo [9].
Badanie elektromiograficzne (EMG) pozwala oceniæ miênie. Wykonywane jest
zw³aszcza w tych przypadkach zespo³u cieni nadgarstka, w których mamy do czynienia z zanikami drobnych miêni r¹k. W stanach bardziej zaawansowanych s³u¿y ró¿nicowaniu z zespo³ami korzeniowymi. W
tych przypadkach wykonuje siê badanie
elektrod¹ ig³ow¹ miêni z miotomów od C5
do Th1. jest niezast¹pionym badaniem. W
diagnostyce ró¿nicowej z SLA elektromiografia jest badaniem niezbêdnym i niezast¹pionym [28].
Rozpoznanie i ró¿nicowanie
Do rozpoznania zespo³u cieni nadgarstka przydatne jest kilka prostych testów, mo¿liwych do wykonania w ka¿dym gabinecie
lekarskim. Nale¿¹ do nich: test Phalena polegaj¹cy na maksymalnym zgiêciu d³oniowym rêki przez 60 sek., podra¿niony w ten
sposób nerw porodkowy daje parestezje w
typowym obszarze unerwienia. W tecie Tinela w wyniku opukiwania nadgarstka w rzucie nerwu porodkowego pojawiaj¹ siê drêtwienia palców 1-3, podobnie w przypadku
testu uciskowego Paleya i McMurtry'ego przy ucisku nadgarstka w rzucie nerwu porodkowego przez 1 min. oraz testu opaskowego- z za³o¿eniem mankietu uciskowego
na ramiê pojawiaj¹ siê parestezje w zakresie nerwu porodkowego. Stosuje siê tak¿e
test dyskryminacji dwóch bodców oraz test
czucia wibracji [17,18,30, 31].
Rozpoznanie zespo³u cieni kana³u nadgarstka wydaje siê doæ proste. W poszukiwaniu przyczyn dolegliwoci mo¿na wykonaæ badania RTG, USG i MR nadgarstkaaby oceniæ struktury kostne, nerwy, miênie,
ciêgna i wiêzad³a w obrêbie kana³u nadgarstka [2]. Nale¿y w przypadkach w¹tpliwych ró¿nicowaæ zespó³ cieni nadgarstka
z zespo³em miênia nawrotnego ob³ego,
zespo³em nerwu miêdzykostnego przedniego lub zespo³em ciasnoty górnego otworu
klatki piersiowej oraz z zespo³ami korzeniowymi C6-C7, a tak¿e z uszkodzeniem splotu barkowego, z jamistoci¹ rdzenia oraz ze
stwardnieniem zanikowym bocznym [4,11].
Szczególnie w przypadkach bardziej zaawansowanych, z zanikami drobnych miêni r¹k, nale¿y zachowaæ czujnoæ diagnostyczn¹. W takich przypadkach niezbêdne
bêd¹ badania dodatkowe, takie jak elektroneurografia i elektromiografia.
Metody kompleksowego leczenia
Je¿eli choroba nie jest zbyt zaawansowana, mog¹ wystarczyæ niesteroidowe leki
przeciwzapalne, pomocna jest tak¿e fizykoD. Biesek i wsp.

terapia. W momencie wyst¹pienia pierwszych dolegliwoci lub u osób bez objawów,
ale nale¿¹cych do grupy zwiêkszonego ryzyka wyst¹pienia mononeuropatii z ucisku
nerwu porodkowego, jako profilaktykê nale¿y traktowaæ czynnoci zwi¹zane z rozgrzewaniem rêki i placów, czêste przerwy
na odpoczynek rêki i rozlunienie. Przy ciê¿szych pracach rêkami mo¿na stosowaæ specjalne opaski ochronne na nadgarstki. Warto zmodyfikowaæ codzienn¹ aktywnoæ podczas pracy i uprawiania hobby tak, aby mniej
obci¹¿aæ nadgarstek.
Badanie elektrofizjologiczne pomaga w
podejmowaniu decyzji odnonie kierunku
leczenia.
Rosenbaum zaproponowa³ metody leczenia w zale¿noci od stopnia uszkodzenia nerwu porodkowego w badaniu elektroneurograficznym (ENG). Dla pierwszego
stopnia zaawansowania, okrelanego jako
niewielki, bezobjawowe zwolnienie szybkoci przewodzenia w nerwie porodkowym
oraz subkliniczne objawy - nie wymagaj¹
leczenia.
Drugi ³agodny stopieñ, z okresowymi
miernie nasilonymi dolegliwociami i obiektywnymi zaburzeniami czucia oraz zwolnienie szybkoci przewodzenia w nerwie porodkowym w badaniu ENG - zaleca unikanie czynnoci nasilaj¹cych objawy, wskazane jest unieruchomienie nadgarstka, niesteroidowe leki przeciwzapalne, w rzadkich
przypadkach miejscowe podanie steroidów
do kana³u nadgarstka. W stopniu trzecim,
okrelanym jako uporczywe, utrzymuj¹ce
siê stale objawy, u pacjentów z niedoczulic¹, os³abieniem si³y miêni i zanikami k³êbu, w ENG - zwolnienie szybkoci przewodzenia - zaleca siê leczenie chirurgiczne.
Dla stopnia czwartego, o znacznym stopniu zaawansowania, gdzie obraz kliniczny
mo¿e wykazywaæ ca³kowit¹ utratê funkcji
nerwu porodkowego, w ENG cechy uszkodzenia aksonalnego - niezbêdne wydaje siê
leczenie chirurgiczne [3,26].
Do zachowawczych metod leczenia o
potwierdzonej skutecznoci nale¿y: unieruchomienie i usztywnienie nadgarstka za
pomoc¹ szyny przez okres 6 tygodni [6],
iniekcje steroidów, które mog¹ byæ wykonywane bezporednio do kana³u nadgarstka [22], lub proksymalnie do kana³u 5/68.
Wykazano skutecznoæ leczenia iniekcjami miejscowymi metyloprednizolonem w
dawce 40 mg jednorazowo lub 2 x 15 mg
podawanych w odstêpie tydzieñ. Doustne
przyjmowanie prednizonu w ma³ych dawkach 20 mg/d przez pierwszy tydzieñ i 10
mg/d przez drugi tydzieñ daje poprawê kliniczn¹ trwaj¹ca ok. 8 tygodni. Zastosowanie ultrad¿wiêków oraz miêkkiego lasera,
wykazuj¹ doæ du¿¹ skutecznoæ dzia³ania
przeciwzapalnego i przeciwbólowego [3].
Natomiast podawanie du¿ych dawek witaminy B6 od 100 do 500 mg/d przez okres 36 miesiêcy wydaje siê byæ skuteczne u osób
z niedoborem pirydoksyny [16].
Nale¿y pamiêtaæ tak¿e o æwiczeniach
manualnych: czynnych i biernych rêki, aby
zachowaæ ruchomoæ stawów palców i nadgarstka. Wskazane s¹ zabiegi tj: jonoforeza, galwanizacja, masa¿e wirowe podwodne, k¹piele wodne, ok³ady borowinowe lub
metoda rêkawiczki parafinowej.
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W przypadku chorób ogólnoustrojowych
zw³aszcza zaburzeñ endokrynologicznych,
nale¿y oczekiwaæ zmniejszenia i ust¹pienia
objawów cieni kana³u nadgarstka, zwi¹zanych z leczeniem choroby podstawowej. W
takich przypadkach zaleca siê leczenie zachowawcze.
U kobiet w ci¹¿y skutecznym postêpowaniem jest unieruchamianie nadgarstka
lub/i miejscowe podawanie steroidów. Zwykle objawy ustêpuj¹ w okresie poporodowym [32].
Przed podjêciem decyzji o leczeniu chirurgicznym nale¿y podj¹æ próbê leczenia
zachowawczego. Trzeba jednak zaznaczyæ,
¿e najpe³niejszym i najbardziej skutecznym
sposobem leczenia jest operacja odbarczaj¹ca. Celem leczenia operacyjnego zespo³u
cieni nadgarstka jest uwolnienie uciniêtego nerwu porodkowego. Wskazaniami do
leczenia chirurgicznego s¹: nieskuteczne
leczenie zachowawcze, zanik miêni k³êbu,
niedoczulica w zakresie nerwu porodkowego, a tak¿e miejscowe zmiany o typie guza
w obrêbie kana³y nadgarstka oraz zmiany
pourazowe. Leczenie operacyjne polega na
przeciêciu wiêzad³a poprzecznego, z ciêcia
u podstawy d³oni metod¹ otwart¹ lub te¿
miniinwazyjn¹ metod¹ endoskopow¹ [1,18].
Leczenie chirurgiczne metod¹ otwart¹ dobrze uwidacznia pole operacyjne, mo¿na
dok³adnie skontrolowaæ kana³ nadgarstka.
Dekompresja endoskopowa pozwala natomiast na szybszy powrót do aktywnoci, a
rana goi siê szybciej.
Wielu pacjentów obawia siê zabiegu
operacyjnego. Podejmuj¹ oni d³ugotrwa³e
leczenie zachowawcze, które w przypadkach zaawansowanych bywa nieskuteczne,
a zwlekanie z leczeniem chirurgicznym prowadzi do trwa³ych zmian w nerwie.
Podsumowanie
Wzrost zapadalnoci na zespó³ cieni
nadgarstka zwi¹zany jest nie tylko ze wzrostem wystêpowania tej jednostki chorobowej w populacji, ale tak¿e ze zmian¹ wiadomoci lekarzy i osób dotkniêtych tym
schorzeniem.
Rozpoznanie zespo³u cieni nadgarstka opiera siê na badaniu podmiotowym,
przedmiotowy, na wykonaniu testów prowokacyjnych oraz badaniu elektrofizjologicznym. Badanie elektroneurograficzne ma
utrwalon¹ pozycjê w diagnostyce zespo³u
cieni nadgarstka i jest badaniem powszechnie dostêpnym [7,18,27]. Jest ono przydatne do oceny stopnia zaawansowania zmian
w nerwie porodkowym, ró¿nicowania i ustalenia najlepszej metody leczenia. Umo¿liwia
obiektywn¹ ocenê dynamiki powrotu funkcji
nerwu po leczeniu zachowawczym i operacyjnym.
Ka¿dy pacjent wymaga indywidualnego
traktowania, ustalania przyczyn choroby i
schematu kompleksowego leczenia. Dla
ka¿dego pacjenta z osobna nale¿y okrelaæ
granice leczenia zachowawczego, oczekiwania na poprawê i kwalifikacji do leczenia
operacyjnego, aby nie dosz³o do nieodwracalnych zmian w nerwie. Wiêkszoæ lekarzy skupia siê na leczeniu farmakologicznym
i chirurgicznym, nie uwiadamia pacjentom
du¿ej roli czynników predysponuj¹cych do
wyst¹pienia choroby. Nale¿y wnikliwie po-

szukiwaæ przyczyn wywo³uj¹cych ucisk na
nerw porodkowy, poniewa¿ jego uszkodzenie prowadzi do dysfunkcji koñczyny i wi¹¿e siê z zaburzonym funkcjonowaniem pacjenta w ¿yciu spo³ecznym.
W chwili obecnej czêste wystêpowanie
zespo³u cieni nadgarstka wi¹¿e siê z du¿ym zainteresowaniem. Problem prawid³owego rozpoznania, diagnostyki i leczenia
pozostaje zagadnieniem interdyscyplinarnym.
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