


Zespołowi rowka nerwu łokciowego to-
warzyszą:
• Objawy czuciowe - nieokreślone bóle 

łokcia oraz drętwienie palca małego 
i serdecznego, nasilające się po zgię-
ciu ręki w stawie łokciowym.

• Objawy ruchowe - słabość, niezdar-
ność ruchowa i upuszczanie przed-
miotów. Muzycy na przykład mają 
trudności podczas gry na skrzypcach, 
gitarze i pianinie. W wykryciu zespołu 
rowka nerwu łokciowego pomaga ba-
danie EMG

Po rozpoznaniu zespołu rowka nerwu 
łokciowego i podjęciu decyzji o leczeniu 
stosuje się różnorodne metody zachowaw-
cze, m.in. unikanie czynności wywołują-
cych objawy, okresowe unieruchomienia 
łokcia, fizjoterapia oraz metody operacyjne. 
Wskazaniem do zabiegu chirurgicznego są 
zaburzenia czucia, które utrzymują się dłu-
żej niż 3 miesiące, oraz stwierdzone przez 
lekarza zaburzenia czynności ręki. Nie ma 
jednak ogólnie przyjętego typu zabiegu 

operacyjnego, ponieważ wybór 
w dużej mierze zależy od stopnia 
ucisku nerwu oraz umiejętności 
chirurga.

Zespół kanału Guyona przeja-
wia się najczęściej:
• bólem przedziału łokciowe-

go nadgarstka, 
• zaburzeniami czucia,
• niekiedy wrażliwością na 

zimno. 

Warto podkreślić, że objawy 
związane są zawsze z drętwie-
niem opuszki małego palca, czasem także 
opuszki palca serdecznego, możliwy jest 
zanik mięśni kłębika (wewnętrznej strony 
dłoni). Najczęstsze przyczyny ucisku ner-
wu łokciowego na poziomie nadgarstka to: 
tłuszczak, ganglion, czynności związane 
z wykonywanie pracy w trudnych warun-
kach (np. obsługa młota pneumatycznego), 
a także uprawianie niektórych dyscyplin 
sportowych (np. kolarstwa). W odróżnieniu 
od zespołu rowka nerwu łokciowego, ze-
spół Guyona leczy się tylko operacyjnie.

Istnieje jeszcze wiele innych, rzadziej spo-
tykanych chorób nerwów obwodowych. 

A celu weryfikacji rozpoznania 
i ustalenia dalszego leczenia należy 
się skonsultować z Poradnią Chirur-
gii Ręki (ul. Na Uboczu 5, przyjęcia 
w czwartki 16.00–19.00).

W następnym wydaniu „Zdrowia Ursy-
nowa” omówimy ogólne postępowanie 
w wypadku częstych chorób ręki spowodowa-
nych zapaleniem pochewek ścięgnistych. 

Dlaczego boli ręka? 
Część II. Uszkodzenia uciskowe nerwu łokciowego
W poprzednim wydaniu „Zdrowia Ursynowa” opisałem dolegliwości 
związane z bólami ręki (tzw. zespół kanału nadgarstka), spowodowane 
uciskiem na nerw pośrodkowy. Poniższy artykuł poświęcony jest dru-
giej pod względem częstotliwości występowania chorobie nerwów obwodowych kończyny 
górnej, czyli neuropatii uciskowej nerwu łokciowego, najczęściej występującej w okolicy 
łokcia (tzw. zespół rowka nerwu łokciowego) lub nadgarstka (tzw. zespół kanału Guyona). 

R E K L A M A

dr nn.med. JJarosławw  Strychhar
specjalista ortopedii 

i traumatologii narządu ruchu 
przychodnia przy ul. Na Uboczu 5

ZDROWIE URSYNOWA 9



Dlaczego boli ręka? 
Część III. Zapalenia pochewek ścięgien
Powodem częstych bólów ręki oraz zaburzeń jej czynności są palce prze-
skakujące (strzelające) lub zapalenie pochewek ścięgnistych palców.

Objaw zauważany przez pacjentów to 
bezbolesne przeskakiwanie palca, które 
z czasem staje się uciążliwe i bolesne, 
powodując znaczny dyskomfort. Ból ten 
może być umiejscowiony w okolicy stawu 
śródręczno-paliczkowego i niekiedy pro-
mieniuje w kierunku bliższym. Zdarza się, 
że palec strzelający zostaje zablokowany 
w zgięciu i wówczas możliwe jest jedynie 
wyprostowanie palca przy pomocy dru-
giej ręki (tzw. wyprost bierny). W wypad-
ku zablokowania w wyproście pacjent nie 
może wykonać pełnego, czynnego zgięcia 
palca. U pacjentów z przewlekle zabloko-
wanym palcem przeskakującym niekiedy 
dochodzi do utrwalonych przykurczów 
stawowych, które utrudniają diagnozę. 
Chory bowiem często sądzi, że przyczyną 
dolegliwości są zmiany w bliższym stawie 
międzypaliczkowym. 

Wiele przypadków pierwotnych palców 
przeskakujących u dorosłych można sku-
teczne leczyć sposobem zachowawczym.  
W ramach postępowania nieoperacyjne-

go zalecana jest zmiana aktywności ru-
chowej, szyny unieruchamiające, okłady 
z lodu, niesterydowe leki przeciwzapalne 
oraz miejscowe podawanie zastrzyków.

Standardowym postępowaniem w chirur-
gicznym leczeniu palców przeskakujących 
jest otwarte uwolnienie więzadła A1, uciska-
jącego ścięgna zginaczy. Operację wykonu-
je się w znieczuleniu miejscowym, z małego 
cięcia skóry po stronie dłoniowej ręki. Wska-
zaniem do leczenia chirurgicznego mogą 
być m.in. guzkowate palce przeskakujące, 
brak pozytywnej reakcji na leczenie zacho-
wawcze, trwały przykurcz, zmiany dotyczą-
ce kilku palców bądź długo trwające (ponad 
5 miesięcy).

Choroba De Quervaina jest to zwężające 
zapalenie pochewek ścięgien, które obej-
muje grzbietową stronę nadgarstka. Wystę-
puje dość często, a jej rozpoznanie opiera 

się na stwierdzeniu zapalenia, nadwrażli-
wości na dotyk, często pojawiającego się 
zgrubienia ścięgien pierwszego przedziału 
prostowników (w okolicy wyrostka rylco-
watego kości promieniowej). Inną metodą 
rozpoznania choroby De Quervaina jest 
wykonanie testu Finkelsteina, polegającego 
na zaciśnięciu ręki w pięść (kciuk w dłoni) 
i odchyleniu jej w stronę odłokciową. Poja-
wiający się ból ponad wyrostkiem rylcowa-
tym kości promieniowej oznacza dodatni 
wynik testu. Często samo zaciśnięcie ręki w 
pięść ponad kciukiem jest dla pacjenta bo-
lesne i odmawia on odchylenia łokciowego 
nadgarstka.

Leczenie choroby De Quervaina należy 
rozpocząć od podania niesterydowych le-
ków przeciwzapalnych oraz wstrzyknięcia 
steroidów do pochewki. Niestety, lecze-
nie zachowawcze dość często kończy się 
niepowodzeniem i wskazane jest leczenie 
operacyjne, polegające na przecięciu po-
chewki ścięgien.

Wszystkie powyższe schorzenia 
mogą być operowane w trybie jedno-
dniowym po wstępnym zakwalifikowa-
niu w Poradni Chirurgii Ręki (ul. Na 
Uboczu 5, przyjęcia w czwartki 16.00–
19.00).  
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