
C
elem leczenia scho-
rzeń ręki jest przy-
wrócenie funkcji nie 
tylko uszkodzonego 
obszaru, lecz całej 

kończyny górnej. 

Skaczące palce
Powodem częstych bólów ręki oraz 
zaburzeń jej czynności są palce prze-
skakujące (strzelające) lub zapalenie 
pochewek ścięgnistych palców. Ob-
jaw zauważalny przez Pacjentów to 
bezbolesne przeskakiwania palca, któ-
re z czasem stają się uciążliwe i bole-
sne, powodują znaczny dyskomfort. 
Wiele przypadków pierwotnych pal-
ców przeskakujących u dorosłych 
można skutecznie leczyć sposobem 
zachowawczym (fizjoterapia, miej-
scowe podawanie zastrzyków). Wska-
zaniem do leczenia chirurgicznego 
(operacja w znieczuleniu miejsco-
wym!) mogą być guzkowate palce 
przeskakujące oraz brak pozytywnej 
reakcji na leczenie zachowawcze. 

Choroba  
DeQuervaina
Następną jednostką chorobową zwią-
zaną z przeciążeniowym zapaleniem 
pochewek ścięgien jest choroba De-
Quervaina. Występuje dość często, 
a jej rozpoznanie opiera się na stwier-
dzeniu zapalenia, nadwrażliwości na 
dotyk, często pojawiającego się zgru-
bienia ścięgien prostowników w oko-
licy wyrostka rylcowatego kości  
promieniowej. Leczenie choroby  
DeQuervaina należy rozpocząć od 
podania niesterydowych leków prze-
ciwzapalnych oraz wstrzyknięcia ste-
roidów do pochewki. Niestety lecze-
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Bóle ręki u osób 
aktywnych fizycznie
Ręka ludzka jest skomplikowanym narzędziem o wyjątkowo wszechstronnym 

zastosowaniu. Współczesny człowiek prowadzący aktywny tryb życia często 

doświadcza zmian przeciążeniowych ścięgien, przyczepów mięśni, chrząstek 

stawowych oraz nerwów obwodowych. 

n a S z  e k S P e rt

zespół kanału  
nadgarstka
W praktyce każdego lekarza, nieza-
leżnie od specjalizacji, wcześniej lub 
później pojawia się Pacjent z obja-
wami nocnych bólów ręki oraz za-
burzeń jej czucia. Najczęstszą przy-
czyną ww. dolegliwości jest zespół 
kanału nadgarstka (ZKN), często 
określany przez Pacjentów jako cieśń/
ciasnota nadgarstka. ZKN jest scho-
rzeniem wywołanym mechanicznym 
uciskiem na nerw pośrodkowy w ka-
nale nadgarstka. Chorzy mają wra-
żenie, że palce ręki są obrzęknięte, 
a całe ramię ciężkie. Chcąc uzyskać 
ulgę, zwieszają ramię z łóżka i po-
trząsają ręką. ZKN częściej wystę-
puje u osób wykonujących zawód 
związany z powtarzającymi się mi-
krourazami i przeciążeniem ręki, np. 
u osób pracujących przy kompute-
rze. Są trzy sposoby leczenia chirur-
gicznego ZKN: tradycyjna metoda 
otwarta, metoda małych cięć i de-
kompresja endoskopowa. Wybór za-
leży od doświadczenia lekarza spe-
cjalisty, zawsze jednak należy mieć 
na uwadze dobro i bezpieczeństwo 
Pacjenta. Z moich obserwacji kli-
nicznych wynika, że najlepsza jest 
metoda jednego małego cięcia, po-
nieważ wiąże się z mniejszym bó-

lem i szybszym 
odzyskaniem 
sprawności ręki.
Istnieje jeszcze 
wiele chorób 

(kciuk narciarza, 
łokieć golfisty, artroza 

i niestabilność nadgarst-
ka) związanych z prze-
ciążeniem ręki. 
W celu ustalenia roz-
poznania oraz odpo-
wiedniej taktyki lecze-
nia zalecana jest 

konsultacja w Centrum 
Chirurgii Ręki w Szpita-

lu LUX MED. 

nie zachowawcze dość często kończy 
się niepowodzeniem i wskazane jest 
leczenie operacyjne, polegające na re-
konstrukcji pochewek ścięgien pro-
stowników.

Łokieć tenisisty
Około 50% osób grających w tenisa 
może w pewnym momencie cierpieć 
z powodu „łokcia tenisisty”. Jednak 
określenie „łokieć tenisisty” praw-
dopodobnie jest błędne, ponieważ 
95% przypadków dotyczy osób, któ-
re nie uprawiają tej dyscypliny spor-
tu. Do powstania ww. patologii szcze-
gólnie predestynuje wykonywanie 
powtarzalnych ruchów rotacyjnych 
przedramienia, przeciążanie pro-
stowników nadgarstka i palców, a tak-
że uprawianie dyscyplin sportu, 
w których wykonuje się rzuty, gry 
z użyciem rakiet oraz pływanie. 
„Łokieć tenisisty” objawia się prze-
wlekle narastającym bólem po 
stronie bocznej stawu łokciowe-
go oraz osłabieniem siły mięśni. 
Ból najczęściej jest opisywany ja-
ko piekący, może promie-
niować w dół do przedra-
mienia oraz grzbietu 
dłoni. Leczenie zawsze 
zaczynamy od zastoso-
wania zabiegów rehabi-
litacyjnych (kinezytera-
pia, fizjoterapia). 
Postępowanie nieopera-
cyjne może potrwać na-
wet 2-3 miesiące, zanim 
dojdzie do zmniejszenia 
dolegliwości. W przypad-
ku niepowodzenia lecze-
nia zachowawczego stosu-
je się leczenie operacyjne. 

Najnowszą alternatywą otwartej me-
tody chirurgicznej jest leczenie czyn-
nikami wzrostu (przy użyciu PRP 
– Platelet Rich Plasma, osocze bo-
gatopłytkowe), które podaje się w wa-
runkach sali operacyjnej pod kon-
trolą USG.

95% przypadków 
„łokcia 

tenisisty” dotyczy 
osób, które nie 
uprawiają tej 

dyscypliny sportu.
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