ZDROWIE

ZESPÓŁ CIEŚNI
NADGARSTKA
Czy obudził Cię kiedyś skurcz? Na
pewno każdemu z nas się to zdarzyło.
Ale czy w środku nocy wyrwał Cię ze
snu uporczywy ból i drętwienie dłoni?
Tym razem to nie brak magnezu, zmęczenie czy stres mogą być tego skutkiem. Co zatem kryje się za tym drażniącym zdrętwieniem kciuka i bólem
w obrębie nadgarstka?
W okolicach nadgarstka, po wewnętrznej stronie dłoni, znajduje się
nerw pośrodkowy. Umieszczony jest
dosyć ciasno w kanale, którego ściany
stanowią trzy kości nadgarstka i więzadło. Takie właśnie ułożenie nerwu
może skutkować jego podrażnieniem.
ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA TO JEDNOSTKA CHOROBOWA, W KTÓREJ
DOCHODZI DO OPUCHNIĘCIA, URAŻENIA CZY TEŻ USZKODZENIA NERWU
POŚRODKOWEGO NADGARSTKA.

CZYNNIKI RYZYKA
Pojawić się może w każdym wieku. Szczególnie narażone są kobiety,
u których stwierdza się zespół cieśni nadgarstka trzy razy częściej niż
u mężczyzn. Problem dotyka osób
wykonujących monotonne ruchy
dłońmi. W pracy może to być pisanie
na klawiaturze komputera. W życiu
codziennym podstawowe czynności jak obieranie warzyw czy pisanie.
Często zespół stwierdza się u muzyków, instrumentalistów. Przyczyną
pojawienia się drętwienia jest ucisk
na nerw pośrodkowy. Powtarzające
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się ruchy ścięgien w kanale nadgarstka drażnią więzadło poprzeczne, co
skutkuje jego przerostem. Podrażnione ścięgna również zaczynają przyrastać. W konsekwencji przestrzeń
w kanale nerwowym znacząco się
zmniejsza. Dochodzi wtedy do ucisku
naczyń krwionośnych odżywiających
nerw oraz do ucisku samego nerwu. 90% przypadków zachorowań to
idiopatyczny zespół cieśni, czyli taki,
w którym ciężko jest ustalić przyczynę podrażnienia nerwu. Choroby reumatyczne (zmiany zwyrodnieniowe),
gruźlica, niedoczynność tarczycy czy
cukrzyca (zaburzenia hormonalne) są
stanami sprzyjającymi powstawaniu
zespołu cieśni. Często dochodzi do
obrzęku nerwu podczas ciąży, czy też
urazów i złamań nadgarstka.
CHOROBA
ZWYKLE
WYSTĘPUJE
W RĘCE DOMINUJĄCEJ, CO OZNACZA,
ŻE U OSÓB PRAWORĘCZNYCH ZESPÓŁ
CZĘŚCIEJ WYSTĄPI W PRAWEJ DŁONI,
A U OSÓB LEWORĘCZNYCH W LEWEJ. CHOROBA CHARAKTERYZUJE
SIĘ GŁÓWNIE DYSKOMFORTEM I DRĘTWIENIEM W OKOLICY NADGARSTKA,
KCIUKA, PALCA WSKAZUJĄCEGO I POŁOWY PALCA ŚRODKOWEGO. Nieleczona może doprowadzić do degeneracji
mięśni kłębu kciuka i osłabienia mięśni nadgarstka. W początkowej fazie
ból pojawia się głównie nocą. Potrafi
być na tyle dokuczliwy, że wybudza
chorego ze snu. Następnego dnia rano
pacjent może odczuwać dyskomfort,

ZDROWIE
przez co trudniej mu wykonywać
codzienne, nawet lekkie czynności,
takie jak utrzymanie kubka czy zapięcie guzików koszuli. W późniejszych
stadiach ból zaczyna promieniować
aż do ramienia i barku. Jeśli na tym
etapie pacjent zbagatelizuje problem,
może dojść do zmian anatomicznych
i degeneracji nerwu na skutek ucisku
obrzęku na tętnice, doprowadzające
elementy odżywcze z krwi do nerwu.

Kiedy nerw zacznie obumierać zmniejszą się objawy choroby. Często pacjenci mylnie interpretują nagłą ulgę za
wyleczenie. Niestety, w takiej sytuacji
jest zupełnie odwrotnie, a zespół cieśni może być wtedy wyleczony jedynie operacyjnie.

DIAGNOZA
Aby przekonać się, czy rzeczywiście
cierpimy na zespół cieśni nadgarst-

ka najlepiej udać się do ortopedy.
Zazwyczaj wywiad przeprowadzony
z pacjentem, a także drobne testy ruchowe, pomogą lekarzowi ostatecznie
stwierdzić, czy mogło dojść do obrzęku nerwu pośrodkowego. Test Tinela
polega na opukiwaniu nadgarstka.
Podrażniany wtedy nerw powoduje
drętwienie palców. Drugi test - test
Phalena - diagnozuje ból i drętwienie
przy maksymalnym zgięciu

11

REKLAMA
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Monolipid K
suplement diety

„Nawet nieznacznie podwyższony
cholesterol grozi zawałem serca” *
* naukawpolsce.pap.pl

Wspomaga
obniżenie
cholesterolu

TM

Kupuj świadomie
Nie zamieniaj

Ekstrakt z czerwonych drożdży ryżu
Witaminy z grupy B
Kwas foliowy i chrom
Naturalny koenzym Q10
Kapsułka z celulozy roślinnej
Preparat złożony. Monolipid K zawiera 30 kapsułek z celulozy roślinnej.
Przeznaczenie: Monolipid K stosuje się u osób dbających o prawidłowe
stężenie cholesterolu we krwi. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
Stosowanie: Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka. RWS (Referencyjna
Wartość Spożycia) oraz ilość każdego suplementu diety zalecanych do spożycia
w ciągu dnia można znależć na opakowaniu preparatu. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu
zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Producent:
Xenico Pharma Sp. z o.o., ul. Adama Gdacjusza 24A, 54-515 Wrocław, tel. 71 307 41 51
biuro@xenico.pl, www.monolipid.pl

www.monolipid.pl
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nadgarstków. W razie jakichkolwiek
wątpliwości lekarz może zlecić badanie EMG - elektromiografię, która ma
na celu zmierzenie szybkości przewodzenia nerwu pośrodkowego.

LECZENIE
W zależności od tego, na jakim stadium zespołu cieśni nadgarstka został
on zdiagnozowany leczenie może być
różne. W POCZĄTKOWYCH STADIACH
WYSTARCZY PODAWAĆ PACJENTOWI LEKI Z GRUPY NIESTEROIDOWYCH
LEKÓW PRZECIWZAPALNYCH, KTÓRE
ZAPOBIEGNĄ STANOWI ZAPALNEMU
TOCZĄCEMU SIĘ W KANALE NERWOWYM ORAZ ZMNIEJSZĄ OBRZĘK.
W trudniejszych przypadkach lekarz
może zalecić podanie sterydów zarówno doustnie, jak i w iniekcji bezpośrednio do kanału nerwowego. Zbagatelizowany przez pacjenta problem
drętwienia dłoni może doprowadzić
do operacji. Jednakże i na tym etapie
lekarze są w stanie pomóc pacjentowi
i wyprowadzić go z choroby. Operacje przeprowadzone w zespole cieśni
nadgarstka zaliczają się do tak zwanej
chirurgii jednego dnia, ponieważ nie
ma potrzeby przeprowadzać zabiegu w znieczuleniu ogólnym. Podane
znieczulenie miejscowe w zupełności
wystarcza, a zabieg jest małoinwazyjny. Może być przeprowadzony typowo
chirurgicznie lub też endoskopowo.
W zależności od stanu kanału nerwowego i zmiany, jaka zaszła w nadgarstku, operacja może mieć na celu
wyłącznie usunięcie urazu, obrzęku
czy zmian zwyrodnieniowych lub też
może być potrzebne nacięcie więzadła
poprzecznego nadgarstka. Takie nacięcie pozwala na zwiększenie miejsca
w obrębie kanału, dzięki czemu nerw
nie będzie już przez nic drażniony,
obrzęk ustąpi, a tętnice będą mogły
transportować odżywcze składniki do
nerwu pośrodkowego. Więzadło po
paru tygodniach zrośnie się i będzie
funkcjonować tak jak dawniej, jednakże wciąż będzie zajmować mniej

miejsca i nie będzie uciskać na nerw.
Przeciwwskazaniami do operacji są:
ciąża, choroby ogólnoustrojowe, stan
zapalny skóry oraz infekcja miejscowa.
Po wykonaniu zabiegu zaleca się rehabilitację i ćwiczenia nadgarstka. Ręka
powróci do pełnej ruchomości po
około 3-4 tygodniach od operacji. Po
operacji należy unikać wykonywania
czynności, które wywołują ból w nadgarstku. Często pacjenci, w zależno-

ZDROWIE

ści od wykonywanych obowiązków
w pracy, muszą skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. W przypadku pracy
biurowej już po około 1-2 miesiącach
mogą wrócić na swoje stanowisko.
Jednakże pracownicy fizyczni powinni
z tym zaczekać około 3-4 miesięcy.

suplementację witaminą B6 oraz B12.
W diecie witaminy te występują w:
mięsie, rybach, szpinaku, bananach
czy ziemniakach. Należy jednak pamiętać, że przedawkowanie witaminy
B6 może dawać mylące objawy drętwienia i mrowienia w obrębie dłoni.

bagatelizujmy problemu, jednakże
nie starajmy się również sami siebie
leczyć. W przypadku zespołu cieśni
nadgarstka szybka i dokładna konsultacja lekarska może zapobiec groźnym
powikłaniom obrzęku nerwu, takim jak
zanik i niedowład.

Często nie tylko w zespole cieśni nadgarstka, ale także w ogólnych problemach z nerwami, lekarze zalecają

Pamiętajmy, każdy nowy, niepokojący objaw chorobowy powinien być
zgłaszany lekarzowi rodzinnemu. Nie

KATARZYNA KOWAL
Pracownik Apteki
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