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Zespół kanału nadgarstka (ZKN) 

jest schorzeniem wywołanym uciskiem 

na nerw pośrodkowy w kanale 

nadgarstka. 

 

 
 Rozpoznanie ZKN  

opiera się na obecności typowych 

objawów klinicznych i ocenie 

przewodnictwa w nerwie pośrodkowym.  

 

 

 



W bogatym piśmiennictwie na 

temat leczenia ZKN wartość 

stosowanych metod leczenia 

jest różnie oceniana. 



Leczenie zachowawcze ZKN 

• Leki przeciwzapalne 

• Unieruchomienie nadgarstka 

• Witaminoterapia 

• ! Iniekcje steroidów 



Leczenie zachowawcze ZKN 

• Wszystkie metody fizjoterapii i leczenia 

NLPZ są skuteczne w krótkiej perspektywie, 

ale wyniki odległe są niezadowalające.  
 (Wilson J.K., Sevier T.L.: A review of treatment for CTS. Disabil. Rehab., 2003;25:113-9) 

 

• Systematyczna kuracja steroidami może 

przynieść poprawę trwającą ponad 2 

miesiące, jednak i ta kuracja nie przynosi 

trwałego wyleczenia.  
 (Wong S.M., Hui A.C.: Local vs. Systemic corticosteroids in the treatment of 

CTS. Neurology, 2001; 56:1565-1567) 



Leczenie operacyjne ZKN – 

przecięcie troczka zginaczy 
• Klasyczna metoda otwarta  

(OCTR – open carpal tunnel release) 
Sir James Learmonth – 1933r. 

• Metody endoskopowe  

(ECTR – endoscopic carpal tunnel release) 

• Metody otwarte z małych cięć  

(LOCTR – limited open carpal tunnel release) 



Klasyczna metoda otwarta  

 

              

              



Zalety OCTR 

• Komfort operatora, dobry wgląd w pole 

operacyjne 

• Możliwość rewizji nerwu 

pośrodkowego 

• Ocena patologii wewnątrzkanałowych 

 



Nie zaleca się przekraczać dolną 

linię zgięciową nadgarstka. 

X 



Wyniki OCTR: 

• Do 30% niezadowalających odległych 

wyników – osłabienie siły chwytu i 

dyskomfort w okolicy blizny pooperacyjnej; 

57% nawrotów części objawów po 2 latach 

od operacji (Nancollas M.P.: Long-term results of CTR. J. of Hand 

surgery(Br.,1995) 20B:4:470-474) 

     - TKLIWOŚĆ BLIZNY NA NADGARSTKU I ŚRÓDRĘCZU PO OCTR 

MOŻE BYĆ TAK DOKUCZLIWA, ŻE NIWECZY CZĘŚCIOWO LUB 

CAŁKOWICIE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z DEKOMPRESJI NERWU. 

 



Podwójna presja, zarówno firm 

produkujących coraz doskonalszy sprzęt 

endoskopowy, jak i pacjentów, 

szczególnie czynnych zawodowo, którzy 

chcą jak najszybciej powrócić do pełnej 

aktywności, wymusza na chirurgach 

skłanianie się ku technikom 

małoinwazyjnym, co jest zgodne z 

ogólnym trendem w chirurgii. 

 



Metody endoskopowe  

 

    

     



Zalety ECTR: 

• Minimalna blizna 

• Znacznie mniejszy ból pooperacyjny 

• Szybsza poprawa siły i sprawności ręki? 

• Wcześniejszy powrót do pracy? 

 
Gerritsen AA, Uitdehaag BM Open Carpal Tunnel Release Is the Preferred 

Method of Surgical Treatment for Carpal Tunnel Syndrome. Br J Surg. 

2001 Oct;88:1285-95 

 



Wyniki ECTR: 

• Więcej powikłań (uszkodzenia nerwów 

palcowych wspólnych, nerwu 

pośrodkowego, ścięgien zginaczy i łuku 

naczyniowego) 

• Gorszy wgląd w pole operacyjne 

(częściowe przecięcie troczka zginaczy) 

• Wyższe koszty 

 
S.L. Lo et al. / Hand Clin 18 (2002) 211–217 

Palmer AK, Toivonen DA. Complications of endoscopic and open carpal tunnel 

release. J Hand Surg [Am]. 2000 Jan;25(1):185. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=10642493


Dekompresja kanału nadgarstka 

metodą jednego lub dwóch 

małych cięć 

                     



Ponieważ są to metody 

wprowadzone niedawno, w 

piśmienictwie nadal brakuje 

danych na temat większej lub 

mniejszej skuteczności 

małoinwazyjnych metod z 

jednego lub dwóch małych cięć. 

 



W Klinice Ortopedii i Rehabilitacji UM 

w Warszawie objęto badaniem  

65 chorych (73 operacji) 

operowanych z powodu ZKN metodą 

małoinwazyjną z jednego lub dwóch 

małych cięć. 
 



LOCTR z jednego cięcia 

        



LOCTR z dwóch cięć  

             



 

Zalety metody LOCTR: 
• Cięcie skóry w miejscu bezpiecznym, nie 

ma potrzeby rewidować nerw pośrodkowy 

• Nie wykonujemy epineurolizy n. 

pośrodkowego – brak wskazań wg. 

piśmiennictwa (Fissette and Onkelinx, 1979; Graham, 1983; 

Hybbinette and Mannerfelt, 1975, Foulkes et al, 1994; Lowry and Follender, 

1988; MacKinnon et al, 1991) 

• Unikamy „pillar pain” i tkliwości blizny 

pooperacyjnej – zachowujemy gałązkę 

skórną n. pośrodkowego 

 



Zalety metody LOCTR: 

• Po operacjach metodami małoinwazyjnymi można 

spodziewać się mniejszego spadku siły chwytu 

globalnego ręki i szybszej jego poprawy. 

• Obie techniki operacyjne są jednakowo skuteczne 

w leczeniu typowych dla zespołu kanału nadgarstka 

dolegliwości bólowych i parestezji, a także 

zapewniają podobny stopień poprawy czucia.  

 
J. STRYCHAR. A COMPARISON OF TWO LIMITED OPEN TECHNIQUES FOR CARPAL TUNNEL RELEASE. THE 

JOURNAL OF HAND SURGERY VOL. 31B No. 5 OCTOBER 2006 
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