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I  WSTĘP 

 

I 1.  Wprowadzenie 

 

Funkcja ręki jest jedną z ważniejszych funkcji w życiu człowieka, nie tylko 

do wykonywania codziennych, podstawowych czynności, ale także do rozwiązywania 

problemów, inicjowania działań oraz do przekazywania uczuć. Jest to więc bardzo 

precyzyjne "narzędzie pracy" człowieka, o charakterze manipulacyjno-sprawnościowym. 

Mając sprawne ręce, człowiek jest w stanie zrobić wszystko, np. otwierać drzwi, zapinać 

guziki, pisać, zakręcać i odkręcać butelki/słoiki, nawlekać igłę itp. Poza precyzyjnymi 

działaniami, dzięki ręce człowiek może "odbierać" doznania sensoryczne, rozróżniać, czy 

coś jest ciepłe lub zimne, miękkie lub twarde, gładkie lub szorstkie, suche lub mokre itp. 

Funkcjonalność ręki, czyli jej zdolności manipulacyjne, jakość i wartość chwytu, 

zależą od prawidłowego zakresu ruchu w poszczególnych stawach ręki, od siły 

mięśniowej, a także od prawidłowego sterowania motorycznego. Stawy nadgarstka, 

śródręcza i palców wykazując w warunkach fizjologicznych znaczną ruchomość, 

umożliwiając duże zdolności manipulacyjne i chwytne ręki. Zdolności te i możliwości są 

również uwarunkowane umięśnieniem, unaczynieniem i unerwieniem ręki. Jeśli któryś 

z powyższych elementów zostanie uszkodzony np. w wyniku urazu, ucisku lub procesu 

chorobowego, sprawność chwytno-manipulacyjna ręki również ulegnie zaburzeniu. 

Taka sytuacja ma miejsce w przypadku zespołu cieśni nadgarstka (zcn). Patologia ta jest 

wynikiem ucisku nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. 

 

I 2.  Budowa anatomiczna kanału nadgarstka i funkcja nerwu pośrodkowego 

 

Kanał nadgarstka jest to przestrzeń, przez którą przechodzą ścięgna i nerw. 

Przestrzeń ta, od strony grzbietowej, bocznej i przyśrodkowej, jest ograniczona przez kości 

nadgarstka. Od strony bocznej ograniczona jest przez wyniosłość promieniową nadgarstka, 

która utworzona jest przez powierzchnie dłoniowe kości łódeczkowatej i czworobocznej 

większej. Natomiast od strony przyśrodkowej, przez wyniosłość łokciową nadgarstka – 

utworzoną przez haczyk kości haczykowatej i kość grochowatą. Od strony dłoniowej kanał 
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zamyka troczek zginaczy. Przez kanał ten przebiega nerw pośrodkowy, który jest nerwem 

ruchowo-czuciowym. Na tym poziomie ruchowo unerwia mięsień odwodziciel krótki 

kciuka, mięsień przeciwstawiacz kciuka i mięsień zginacz krótki kciuka (Jakimowicz, 

1981). Czuciowo nerw pośrodkowy unerwia powierzchnię dłoniową trzech i pół palca 

od strony promieniowej, natomiast na powierzchni grzbietowej paliczki dalsze palca II, III 

oraz połowę palca IV (Lewińska i Walusiak-Skorupa, 2014).  

W wyniku uszkodzenia nerwu pośrodkowego może dojść do zaniku mięśni kłębu, 

co znacząco wpływa na jakość i siłę chwytu ręki, której powierzchnia dłoniowa staje się 

spłaszczona. Wszelkie procesy chorobowe, które doprowadzają do zmniejszenia 

przestrzeni w obrębie kanału, powodują zaburzenia funkcji nerwu pośrodkowego, 

wynikiem czego może być zespół cieśni nadgarstka. 

Wpływa to na motoryczną sprawność ręki oraz czucie, dając szereg objawów 

charakterystycznych dla zespołu cieśni nadgarstka (zcn), które szerzej zostały 

przedstawione w rozdziale I 4. 

 

I 3.  Etiologia i patogeneza zespołu cieśni nadgarstka  

 

Zespół cieśni nadgarstka jest najczęściej występującą i opisywaną neuropatią 

uciskową w obrębie kończyny górnej, która dotyczy od 1% do 5%  (Atroshi i wsp., 1999), 

a wg niektórych nawet 10% populacji (Georgiew i wsp., 2008). Patologia ta najczęściej 

rozpoznawana jest między 30 a 60 rokiem życia. Szczyt zapadalności przypada po 55 roku 

życia, a schorzenie częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn, ze stosunkiem 2:1 (Georgiew 

i wsp., 2008; Kiwerska-Jagodzińska i wsp., 2001; Woźniak, 2013), a według niektórych 

autorów stosunek ten może wynosić nawet 3:1 (Bongers i wsp., 2007; Geoghegan i wsp., 

2004).  

Wśród przyczyn omawianej jednostki chorobowej wymienia się czynniki 

zawodowe, demograficzne, anatomiczne, mechaniczne, biomechaniczne, współistniejące 

choroby, zaburzenia krążenia i wiele  innych. Przyczyny te, czy też czynniki ryzyka, 

są burzliwie dyskutowane i nieustannie są podejmowane nowe próby wyjaśniania 

i poznania źródła powstawania omawianej patologii. Najczęściej wymieniana jest cukrzyca 

(Balci i Utku, 2007; Urits i wsp., 2019), niedoczynność tarczycy (Karne i Bhalerao, 2016; 
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Shiri, 2014), wiek (Banach i Bogucki, 2003), płeć (Bongers i wsp., 2007), reumatoidalne 

zapalenie stawów (Muramatsu i wsp., 2008; Żyluk-Gadowska i Żyluk, 2016), złamania 

w obrębie nadgarstka (McCartan i wsp., 2012), otyłość (Bland, 2005; Sharifi-Mollayousefi 

i wsp., 2008), ciąża (Osterman i wsp., 2012; Pazzaglia i wsp., 2005), czynniki zawodowe 

(Aouatef i wsp., 2017; Bonfiglioli i wsp., 2007), miażdżyca (Fuchs i wsp., 1991), a także 

podłoże genetyczne (Elstnar i wsp., 2006). Osoby zgłębiające wiedzę na temat tej patologii 

starają się przedstawiać podziały, czynniki ryzyka tej jednostki chorobowej (Lewczuk 

i Affelska-Jercha, 2002; Geoghegan i wsp., 2004; Gniadek i Trybus, 2016) 

Większość przypadków zcn ma charakter idiopatyczny. Do wystąpienia zespołu 

cieśni nadgarstka predysponowane są osoby wykonujące zawody wymagające 

precyzyjnego, długotrwałego i powtarzalnego ruchu, który obciąża rękę oraz przedramię 

(Armstrong i wsp., 2008), a także pracę, w której dodatkowo działa duża siła i drgania 

mechaniczne (Aroori i Spence, 2008).  

Ponieważ nie można wskazać jednej, konkretnej przyczyny zcn, uważa się, 

że zmiany patofizjologiczne w przebiegu tego zespołu mogą mieć różny charakter i nie są 

one do końca wyjaśnione (Aroori i Spence, 2008; Sen i wsp., 2002). 

 

I 4.  Obraz kliniczny zespołu cieśni nadgarstka  

 

W początkowym okresie zaburzenia funkcji nerwu pośrodkowego w przebiegu 

zespołu cieśni nadgarstka są odwracalne, natomiast w przypadku długotrwałego ucisku 

może dojść do zmian utrwalonych (Romanowski, 2002). Wśród dolegliwości, jakie 

pacjenci najczęściej wymieniają, znajduje się „piekący” ból w obrębie stawów nadgarstka 

i dłoni, zarówno podczas ruchu, jak i w spoczynku – głównie w nocy (Mokrzycki, 2016), 

drętwienie, mrowienie w obrębie ręki oraz parestezje w obszarze zaopatrywanym przez 

nerw pośrodkowy. Dolegliwości te mogą także promieniować w kierunku przedramienia, 

ramienia, a także barku (Lewińska i Walusiak-Skorupa, 2014). Z upływem czasu pojawiają 

się zaburzenia czucia powierzchniowego w obrębie opuszki palca I-III oraz połowie palca 

IV. Zaburzenia czucia na początku mogą być bardzo subtelne, a w późniejszym etapie 

może dojść do zaburzeń czucia dwupunktowego, szczególnie na opuszkach palca I-III. 

Charakterystycznym objawem jest również objaw „strzepywania”, który przypomina 
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strząsanie termometru, najczęściej ma to miejsce w nocy, w momencie kiedy objawy się 

znacznie nasilają (Nowak i Noszczyk, 2012). Kozubski i Liberski twierdzą, że tego typu 

ruchy powodują zniesienie zastoju żylnego, a za tym idzie zmniejszenie objawów 

związanych z tą patologią (Kozubski i Liberski, 2004).  

W przebiegu zcn mogą również pojawić się zaburzenia ze strony układu 

współczulnego, a mianowicie: zblednięcie skóry palców, suchość lub nadmierna potliwość 

rąk, fenomen Raynauda czy bolesny obrzęk palców. Zaburzenie te mogą dotyczyć nawet 

50% pacjentów (Żyluk i Kosowiec, 2008). 

W okresie późniejszym, zaawansowanym, dostrzegalne są zaburzenia ruchowe 

w obrębie ręki, które charakteryzują się trudnościami w wykonywaniu precyzyjnych 

ruchów (takich jak zapinanie guzików, chwytanie drobnych przedmiotów, sznurowanie 

obuwia, itp), pojawia się także problem z utrzymaniem przedmiotów w ręce, zostaje 

upośledzona funkcja chwytna ręki (Szyluk i wsp., 2006). Spowodowane to jest 

uszkodzeniem gałązki ruchowej nerwu pośrodkowego, która zaopatruje mięśnie kłębu 

kciuka. W zaawansowanym stadium tej patologii ma miejsce zanik głowy powierzchownej 

mięśnia zginacza krótkiego kciuka, mięśnia odwodziciela kciuka, a także mięśnia 

przeciwstawiacza kciuka, co doprowadza do powstania tzw. „ręki małpiej” (Kozubski 

i Liberski, 2004). Klinicznie ilustruje się to jako objaw butelki (test butelki Luthy’ego). 

W przypadku upośledzenia funkcji mięśnia odwodziciela krótkiego kciuka nie powstaje 

„fałd pływaka” (fałd między kciukiem a wskazicielem), przez co pacjent nie jest w stanie 

objąć butelki na całym obwodzie (Sztuce, 2014). O dysfunkcji mięśnia przeciwstawiacza 

kciuka świadczy trudność złączenia opuszek kciuka oraz V palca (szybki test dla nerwu 

pośrodkowego). 

Podsumowując, zespół cieśni nadgarstka jest to neuropatia uciskowa nerwu 

obwodowego, powodująca drętwienia, mrowienia, ból, osłabienie i zanik mięśni (Duquette 

i wsp., 2015). Objawy te bardzo często są niejednorodne i zróżnicowane. 

 

I 5.  Diagnostyka zespołu cieśni nadgarstka 

 

Najbardziej miarodajnym badaniem diagnostycznym jest badanie przewodnictwa 

nerwowego (Descatha i wsp., 2010; Kohara, 2007; MacDermid i Doherty, 2004; Robinson, 
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2007), które pozwala na obiektywną ocenę stopnia zaawansowania zmian oraz może 

pomóc w wyborze najlepszej metody leczenia (Karsidag i wsp., 2007). 

Wielu autorów, badanie przewodnictwa nerwowego uważa za „złoty standard”, 

jednak należałoby zaznaczyć, iż w zaawansowanych stadiach tej patologii obraz kliniczny  

może nie potwierdzać zmian, które są obserwowane w tym badaniu (Aroori i Spence, 

2008).  

Dlatego też powyższe badanie warto, a nawet należy uzupełnić analizą objawów 

w obrębie ręki oraz wykonaniem testów prowokacyjnych (Katz i wsp., 1991). Bożek 

i Gaździk w swoich badaniach wykazali, iż obecność takich objawów jak nocne bóle, 

parestezje, osłabienie czucia powierzchniowego palców I i III oraz dodatni objaw Phalena 

i Tinela, z bardzo dużym prawdopodobieństwem umożliwia zdiagnozowanie zespołu 

cieśni nadgarstka (Bożek i Gaździk, 2001).  

Wśród metod diagnostycznych wykorzystuje się także badanie USG, które pozwala 

ocenić cechy ucisku nerwu pośrodkowego, a także obecność patologicznych struktur 

wywołujących ten ucisk.  

Poza wspomnianymi metodami w diagnostyce wykorzystywane jest także badanie 

MR, które umożliwia wizualizację kanału nadgarstka oraz nerwu pośrodkowego. Dzięki 

temu badaniu można ocenić jego kompresję, wielkość obrzęku oraz stopień demielinizacji 

(Jarvik i wsp., 2002; Kobayashi i wsp., 2009).  

Przy diagnozowaniu zespołu cieśni nadgarstka należy pamiętać, że istnieją inne 

rodzaje patologii, które cechują podobne do omawianej objawy, a mianowicie: 

radikulopatia szyjna, zespół mięśnia nawrotnego obłego, zespół nerwu międzykostnego 

przedniego, zespół górnego otworu klatki piersiowej (Wipperman i wsp., 2016).  

 

 

I 6.  Metody leczenia zespołu cieśni nadgarstka 

 

Zespół cieśni nadgarstka wymaga leczenia w celu poprawy sprawności ręki 

pacjenta, potrzebnej zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Jednak różnorodność 

czynników etiopatogenetycznych oraz zmiany metaboliczne, które prowadzą do 

zaburzenia mikrokrążenia, obrzęku, bólu, parestezji, a w efekcie do nieodwracalnej 
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dysfunkcji nerwu pośrodkowego, powodują, że nie ma jednoznacznie określonego 

i sprecyzowanego postępowania w przypadku leczenia zcn (Dakowicz i wsp., 2010). 

Wśród metod leczenia wymienić można: leczenie nieoperacyjne (zachowawcze) 

oraz leczenie operacyjne. Zarówno pierwszy, jak i drugi sposób leczenia, ma swoich 

zwolenników, jak i przeciwników, a jego wybór wzbudza wiele kontrowersji. Uważa się, 

że proces leczenia należy rozpocząć od postępowania zachowawczego, a w momencie 

kiedy nie przynosi ono oczekiwanych efektów, należy wdrożyć leczenie operacyjne 

(Whitley i McDonnel, 1995). W leczeniu nieoperacyjnym zwraca się uwagę 

na postępowanie fizjoterapeutyczne: fizykoterapię (laseroterapia, ultradźwięki, TENS, pole 

magnetyczne, ultrafonoforeza), kinezyterapię, neuromobilizację oraz farmakoterapię 

i stosowanie ortez (Zwolińska i Kwolek, 2012). Wybór konkretnego sposobu postępowania 

nieoperacyjnego również nie jest łatwy i często wzbudza wiele kontrowersji. Mimo iż 

Amerykańska Akademia Chirurgów Ortopedycznych ocenia to postępowanie jako 

nieefektywne, podejmowane są badania oceniające zakres i stopień skuteczności 

stosowanych form terapii. 

Najczęstszym sposobem leczenia zcn jest szynowanie oraz iniekcje sterydowe 

(kortykosteroidy). W pierwszym z tych sposobów wykorzystywana jest orteza, która 

powoduje, że staw promieniowo-nadgarstkowy ustawiony jest w neutralnej pozycji, w celu 

uniknięcia zgięcia dłoniowego czy też zgięcia grzbietowego (Hamanaka i wsp., 1995). 

Wpływa to na zmniejszenie objawów klinicznych poprzez obniżenie ciśnienia w kanale 

nadgarstka oraz zwiększenia jego objętości.  

Celem zastosowania leczenia z wykorzystaniem kortykosteroidu jest 

zminimalizowanie obrzęku oraz procesu zapalnego (Padua i wsp., 2016).  

Szeroko rozumiana fizjoterapia powinna działać przeciwbólowo, przeciwzapalnie, 

przeciwobrzękowo, a także powinna wspomagać i przyspieszać regenerację nerwu 

pośrodkowego oraz wszystkich struktur, które go otaczają. Jednym z zabiegów, który 

pozwala osiągnąć ten cel, jest laseroterapia. Dzięki energii, która jest przekazywana, 

zwiększa się produkcja endorfin, serotoniny i innych mediatorów, które pozytywnie 

wpływają na zmniejszenie procesu zapalnego, a także znacznie obniżają odczucia bólowe 

(Chang i wsp, 2008). Kolejnym sposobem jest zastosowanie ultradźwięków (UD) w terapii 
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zcn. Istnieją badania, w których zwraca się uwagę na korzystne działanie UD, 

a mianowicie zwiększenie przepływu krwi w obszarze poddanym zabiegowi.  

Z zakresu fizykoterapii wykorzystywane są także takie zabiegi jak: TENS, pole 

magnetyczne, krioterapia czy też ultrafonoforeza. Wszystkie te zabiegi mają działanie 

przede wszystkim przeciwbólowe, jednak nadal potrzebne jest wykonywanie szerokich 

badań klinicznych, które definitywnie potwierdziłyby skuteczność wymienionych 

zabiegów. 

Wśród leczenia nieoperacyjnego warto zwrócić uwagę na terapię powięziową 

tkanek miękkich (skóra, powięź, mięśnie), kinesiotaping czy neuromobilizację nerwu 

pośrodkowego. Są to metody stosunkowo nowe, które wymagają dalszych badań 

w zakresie oceny ich przydatności.  

W piśmiennictwie również można spotkać doniesienia o niekonwencjonalnych 

metodach leczenia, takich jak akupunktura (Sim i wsp., 2011) czy stosowanie tradycyjnych 

baniek (Michalsen i wsp., 2009), które mogą korzystnie wpływać na czuciową i ruchową 

funkcję nerwu pośrodkowego. Jednak w literaturze nadal jest zbyt mało badań, które 

dostarczałyby jednoznacznych dowodów na to, że leczenie niekonwencjonalne przynosi 

bardzo dobre i trwałe rezultaty.  

Wielu autorów zwraca uwagę na dobre, a nawet bardzo dobre wyniki leczenia 

operacyjnego (Badger i wsp., 2008; Jimenez i wsp., 1998; Mardanpour i wsp., 2019). 

Wśród tego typu leczenia można wyróżnić dwie metody: metodę otwartą oraz metodę 

zamkniętą (endoskopową). 
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II  CEL PRACY  

 

Celem pracy jest ocena sprawności funkcjonalnej ręki pacjentów z zespołem cieśni 

nadgarstka (zcn) leczonych chirurgicznie, z zastosowaniem odrębnych procedur 

postępowania pooperacyjnego.  

 

 

III  PYTANIA BADAWCZE 

 

1. Czy i w jakim zakresie zmianie ulega siła chwytu, zakres ruchomości nadgarstka, 

sprawność funkcjonalna ręki oraz czucie powierzchniowe przed i po zabiegu 

operacyjnym?  

2.  Czy proponowany program postępowania fizjoterapeutycznego dla pacjentów 

po leczeniu operacyjnym zespołu cieśni nadgarstka (zcn) będzie miał wpływ 

na badane parametry ze szczególnym uwzględnieniem funkcji ręki? 
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IV  MATERIAŁ  I  METODY  

 

IV 1.  Osoby badane  

 

Przed rozpoczęciem badań pacjenci zostali poinformowani o celu pracy oraz 

metodach, które wykorzystano w pracy. Chorzy wyrazili dobrowolną zgodę na udział 

w badaniach, które zostały zatwierdzone uchwałą nr 21/2016 przez Senacką Komisję 

ds. Etyki Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

Badaniami objęta została grupa 60 osób leczonych operacyjnie w Klinice Chirurgii 

Urazowej i Chirurgii Ręki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-

Radeckiego we Wrocławiu z powodu zespołu cieśni nadgarstka (zcn). Pacjenci zostali 

losowo podzieleni na dwie grupy, z których każda liczyła 30 osób. W pierwszej grupie, 

po leczeniu operacyjnym, zostało zastosowane postępowanie fizjoterapeutyczne, 

po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez pacjentów. Natomiast w drugiej grupie jedynym 

postępowaniem terapeutycznym była operacja. Wszyscy pacjenci zostali poddani 

badaniom kontrolnym w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki w ustalonych 

odstępach czasu: 30 dni po zabiegu, 2 miesiące po zabiegu i 3 miesiące po zabiegu. 

Kryteria wykluczenia z udziału w badaniach to: występowanie radikulopatii 

szyjnej, mielopatii szyjnej, polineuropatii, chorób o podłożu reumatoidalnym, chorób 

tarczycy, cukrzycy, chorób psychicznych. Ponadto z udziału w badaniach wykluczały: 

ciąża, przebyte urazy nadgarstka (rany, złamania) oraz brak współpracy ze strony pacjenta. 
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IV 2.  Metody badań 

 

Do realizacji celu pracy wykorzystano narzędzie badawcze, które składało się 

z wywiadu oraz badania klinicznego (załączniki). 

 

IV 2.1.  Wywiad 

 

Wywiad zawierał pytania, które dotyczyły danych osobowych, rodzaju 

wykonywanej pracy, współistniejących chorób, dotychczasowego leczenia, zarówno 

usprawniającego, jak i operacyjnego. Pytano również o dolegliwości charakterystyczne 

dla zcn. 

 

IV 2.2. Badanie kliniczne 

 

Do badań zostały włączone osoby zakwalifikowane do leczenia operacyjnego 

na podstawie badania EMG oraz obecności następujących objawów, takich jak: 

1. Objaw Phalena – wyzwolenie parestezji w palcach przy zgięciu dłoniowym 

nadgarstka przez ok. 10s. Pozycja ta nasila ucisk w kanale nadgarstka, co powoduje 

wywołanie lub nasilenie objawów (Georgiew, 2007). 

2. Objaw Tinela-Hoffmanna – wyzwolenie parestezji przy opukiwaniu za pomocą palca 

wskazującego lub młotka neurologicznego troczka zginaczy (Nowak i Noszczyk, 

2012). 

3. Objaw tourniquete (objaw opaski uciskowej) – przy napompowaniu mankietu 

ciśnieniomierza na ramieniu, do wysokości ciśnienia tętniczego skurczowego 

i utrzymanie tego ucisku przez 1-2 minuty pojawiają się objawy (ból, mrowienia, 

drętwienie zaburzenie czucia, itp.) (Sztuce, 2014). 

4. Nocne parestezje w obszarze unerwienie nerwu pośrodkowego. 

5. Poranna sztywność. 

6. Objaw strzepywania. 

7. Pieczenia w obszarze unerwienia nerwu pośrodkowego. 

8. Ból. 
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Do realizacji celu pracy wykonany został następujący zakres badań: 

1. Ocena zakresu ruchu w stawie promieniowo-nadgarstkowym (wyprost, zgięcie, 

odchylenie promieniowe i łokciowe). Do oceny wykorzystany został System 

MyoMotion (rycina 1). System Noraxon MyoMotion to połączenie sprzętu 

i oprogramowania pozwalające na rejestrację ruchu człowieka o trzech stopniach 

swobody (3 DOF). Mała inercyjna jednostka pomiarowa (IMU) umieszczona 

na dowolnym segmencie ciała precyzyjnie śledzi orientację kątową 3D danego 

segmentu ciała. Umieszczając pojedyncze czujniki IMU na dwóch sąsiadujących 

segmentach ciała można ocenić zakres ruchu (ROM) stawu leżącego między tymi 

segmentami. Ta zasada działania jest z łatwością rozszerzana z pomiaru ruchu 

pojedynczego stawu do jednoczesnego pomiaru ruchu całego ciała we wszystkich 

głównych stawach. 

 

 

Rycina 1. System Noraxon MyoMotion 

 

W czasie badania pacjent znajdował się w pozycji siedzącej, kończyny górne były zgięte 

w stawach łokciowych 90 stopni, ramię ułożone przy tułowiu. Za pomocą paska 

na grzbietowej część ręki oraz przedramienia umieszczono jednostkę pomiarową (IMU), 

następnie proszono, aby pacjent nie wykonywał żadnych ruchów, aby system mógł 

skalibrować pozycję dla prawidłowego odczytu danych. Po prawidłowej kalibracji 

proszono, aby pacjent wykonał wyprost i zgięcie w obu stawach promieniowo-

nadgarstkowych, a następnie odwiedzenie dopromieniowe i odłokciowe. Po wykonaniu 

badania dane zostały zapisane. 
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2. Ocena sprawności funkcjonalnej ręki 

• ocena siły chwytu: siła chwytu była mierzona przy pomocy dynamometru Jamar. 

W pozycji stojącej dokonywano pomiaru siły chwytu globalnego. Próbę 

wykonywano trzykrotnie, a następnie uśredniano wyniki. 

• test Exner - składał się z trzech zadań: 1. obracanie szpicu ołówka do sufitu 

i do podłogi (10 razy w jedną oraz 10 razy w drugą stronę); 2. przesuwanie 

palcami wzdłuż ołówka (10 razy do góry, 10 razy w dół); 3. Liczenie monet z ręki 

(wykorzystane było pięć monet 50gr). Zadanie było wykonywane na czas. 

• Modyfikacja testu Sollermana – mini wersja. Pełna wersja testu Sollermana 

składa się z 20 zadań. Ocenie podlegają różne aktywności dnia codziennego, które 

wymagają wykorzystania 6 podstawowych chwytów ręki. Natomiast w tej pracy 

były oceniane 3 zadania wymagające precyzji i sprawności manualnej ręki. 

Należały do nich: zakręcanie nakrętek na śruby (rycina 2), wyjmowanie monet 

z portfela (rycina 3) oraz zapinanie guzików (rycina 4). W każdym zadaniu 

wykorzystane były cztery elementy (4 nakrętki w rozmiarach: 4 mm, 6 mm, 

8 mm, 12 mm; 4 guziki, w rozmiarach: 30 mm, 18 mm, 15 mm, 10 mm; 

4 monety: 20 gr, 50 gr, 1 złoty, 5 złotych).  

Punktacja zadań testu Sollermana:  

– 4 punkty: zadanie wykonane bez trudności w 20 sekund, prawidłowym 

chwytem;  

– 3 punkty: zadanie wykonane w ciągu ponad 20 sekund, ale mniej niż 

60 sekund, z niewielką trudnością;  

– 2 punkty: zadanie wykonane w czasie ponad 60 sekund z dużą trudnością 

i/lub chwytem innym niż prawidłowy;  

– 1 punkt: zadanie wykonane częściowo w 60 sekund;  

– 0 punktów: zadanie niemożliwe do wykonania (Sollerman i Ejeskar, 1995). 
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Rycina 2. Zakręcanie nakrętek na śruby 

 

 

Rycina 3. Wyjmowanie monet z portfela 
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Rycina 4. Zapinanie guzików 

 

3. Ocena bólu (skala VAS - Visual Analog Scale). Jest to subiektywna metoda oceny 

bólu, który odczuwa pacjent. Na tej skali (od 0 do 10) pacjent zaznacza aktualny 

poziom odczuwania bólu w obrębie ręki spowodowany zespołem cieśni nadgarstka 

(rycina 5). 

• 0 – brak bólu, 

• 1 – najsłabszy ból, 

• 1 - 3  – ból słaby,  

• 4 - 6  – ból umiarkowany, 

• 7 - 8 – ból silny,  

• 9 - 10  – ból nie do zniesienia 

___|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Rycina 5.  Wzrokowa skala natężenia bólu 

 

4. Ocena czucia dwupunktowego dyskryminatorem Dellona (rycina 6). Ocena 

dokonana została w wersji statycznej, która bada gęstość unerwienia wolno 

adaptujących się receptorów dotyku (tarczki Merkla/ciałka czuciowe) oraz w wersji 

dynamicznej, która bada gęstość szybko adaptujących się receptorów (ciałka 

Pacciniego) (Majcher i Gołąbek, 2017). Test był przeprowadzany za pomocą 

dyskryminatora w kształcie dysku. Narzędzie przykładane było do opuszki palca 

wskazującego i pacjent, bez kontroli wzroku, określał czy odczuwa ucisk w jednym 

czy w dwóch punktach. Oceniano najmniejszą odległość, przy której badany 

odczuwał dwa punkty jako oddzielne. Próbę wykonywano trzykrotnie, a następnie 

uśredniano wynik. Prawidłowe wartości statycznej (S-2PD) i dynamicznej (M - 

2PD) dyskryminacji czucia w autonomicznym obszarze unerwienia nerwu 

pośrodkowego wynoszą: S-2PD: 2 – 6mm, a M - 2PD: 2 – 3mm (Dellon, 1990; 

Dellon i wsp., 1987). 
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Rycina 6. Dyskryminator Dellona 

 

IV 2.3.  Metody postępowania fizjoterapeutycznego 

 

Postępowanie fizjoterapeutyczne obejmowało: 

1. Ćwiczenia czynne kompleksu barkowego (mobilizacja łopatki bazując na wzorcach 

PNF (ang. proprioceptive neuromuscular facilitation - proprioceptywne nerwowo-

mięśniowe torowanie ruchu) ruchy w stawie ramiennym we wszystkich 

płaszczyznach, wzorce PNF kończyny górnej i stawu łokciowego. 

2. Ćwiczenia czynne stawu promieniowo-nadgarstkowego. 

3. Ćwiczenia poślizgowe ścięgien mięśni zginaczy palców i nerwu pośrodkowego. 

4. Terapia czynności manualnych (np. otwieranie zamka kluczem, otwieranie 

słoików, zawiązywanie sznurowadeł, zapinanie guzików, podnoszenie małych 

ciężarów, podnoszenie większych ciężarów, obracanie kart, pisanie). 

5. Terapia czucia. 

6. Terapia powięziowa i tkanek miękkich. 

7. Autokorekta postawy ciała. 
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IV 3.  Metody statystycznego opracowania wyników 

 

Zgromadzone dane zostały zestawione w formie tabel. Rozkłady badanych 

zmiennych w poszczególnych grupach określono podając średnią i odchylenie 

standardowe. W analizie zmian wartości parametrów w trakcie rekonwalescencji 

wykorzystano test t dla prób zależnych oraz analizę wariancji z powtarzanymi pomiarami 

dla sprawdzenia zależności między przebiegiem rekonwalescencji a stosowaniem bądź nie 

zabiegów fizjoterapeutycznych. Testowanie normalności rozkładu badanych zmiennych 

dokonano przy pomocy testu Shapiro-Wilka. Wszystkie analizy danych przeprowadzono 

z wykorzystaniem programu Statistica 13.1. 

Analizowano następujące parametry dla prawej oraz lewej ręki: 

Zmienne zależne (ilościowe): 

1. siła chwytu, 

2. zakres ruchomości nadgarstka (wyprost + zgięcie + odchylenie 

łokciowe + odchylenie promieniowe), 

3. sprawność funkcjonalna ręki 

a) mierzona testem Sollermana (zad.1 + zad.2 + zad.3) na szybkość, 

b) mierzona testem Exner (zad.1 + zad.2 + zad.3) na szybkość. 

Zmienna niezależna (jakościowa): 

− grupa (nieusprawniana, usprawniana). 
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V  WYNIKI 

 

Badaniem objęto 60 pacjentów z zespołem cieśni nadgarstka, 41 kobiet (68,33%) 

oraz 19 mężczyzn (31,67%) W grupie usprawnianej (badanej) było 21 kobiet (35%) 

i 9 mężczyzn (15%), a średnia wieku wynosiła 55,4 lat. Natomiast w grupie 

nieusprawnianej (kontrolnej) było 20 kobiet (33,33%) i 10 mężczyzn (16,67%), a średnia 

wieku wynosiła 57,6 lat. Czas trwania choroby wahał się od 1 miesiąca do 18 lat: 

• występowanie objawów < 1 roku zgłaszało 26 osób (43,33%), grupa usprawniana 

16 osób (26,67%), grupa nieusprawniana 10 osób (16,67%).  

• występowanie objawów od 1 do 2 lat zgłaszało 17 osób (28,33%%), grupa 

usprawniana 9 osób (15%), grupa nieusprawniana 8 osób (13,33%). 

• występowanie objawów > 2 lat zgłaszało 17 osób (28,33%), grupa usprawniana 

5 osób (8,33%), grupa nieusprawniana 12 osób (20%). 

U wszystkich pacjentów zespół cieśni nadgarstka miał charakter idiopatyczny. 

U 33 osób (55%) rozpoznano go w kończynie prawej, a u 27 (45%) w kończynie lewej. 

W grupie usprawnianej w kończynie prawej występował u 17 osób (56,66%), 

a w kończynie lewej u 13 osób (43,33%). W grupie nieusprawnianej przedstawiało się to 

następująco: 16 osób (53,33%) w kończynie prawej, u 14 osób (46,66%) w kończynie 

lewej.  

Szczegółową charakterystykę grup i występowanie poszczególnych objawów 

uzyskanych z wywiadu przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1.  Dane demograficzne i występowanie objawów klinicznych w grupie 

usprawnianej i nieusprawnianej 

Grupa usprawniana nieusprawniana 

Płeć 
K 

M 

21 

9 

20 

10 

Wiek wartość średnia 55,4 57,6 

Nocne parestezje 
brak 

obecne 
6 

24 
12 
18 

Pieczenie, obrzęk 
brak 

obecne 
14 
16 

15 
15 

Poranna 

sztywność ręki 

brak 

obecne 

3 

27 

7 

23 
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Tabela 1 (c.d.) Dane demograficzne i występowanie objawów klinicznych w grupie 

usprawnianej i nieusprawnianej 

Grupa usprawniana nieusprawniana 

Objaw 

strzepywania 
brak 

obecne 
3 

27 
7 

23 

Osłabienie czucia 
brak 

obecne 
6 

24 
10 
20 

Ból wartość średnia 6,1 6,9 

Test  

Tinel-Hoffmann 
ujemny 
dodatni 

12 
18 

16 
14 

Test Phalena 
ujemny 

dodatni 

8 

22 

9 

21 

Test tourniquet 
ujemny 
dodatni 

9 
21 

10 
20 

Obecność 

objawów 

< 1 rok 
1 – 2 lata 

> 2 lat 

16 
9 
5 

10 
8 

12 

Lokalizacja 
prawa 

lewa 

17 

13 

16 

14 

 

Pierwszym parametrem analizowanym statystycznie u pacjentów była siła chwytu 

prawej ręki przed zabiegiem oraz po zabiegu operacyjnym.  

W grupie usprawnianej siła chwytu po zabiegu początkowo malała, ale 

w 3 miesiącu po zabiegu była wyższa (M = 19,9) niż przed zabiegiem (M = 17,9). Różnica 

ta jest statystycznie istotna (t = –5,306; df = 16, p < 0,001).  

Natomiast w grupie nieusprawnianej siła chwytu ręki po 3 miesiącach była nieco 

mniejsza (M = 23,69) niż przed zabiegiem (M = 24,62). Różnica ta jest również 

statystycznie istotna (t = 3,529, df = 15, p < 0,05).  

Wyniki przedstawiono w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Siła chwytu prawej ręki w grupie nieusprawnianej i usprawnianej 

 siła chwytu 

(kg) 
M min max SD 

G
ru

p
a 

n
ie

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
6
) 

przed 

zabiegiem 
24,62 8 56 14,46 

1 mc po 23,38 8 56 14,66 

2 mc po 21,88 7 50 13,16 

3 mc po 23,69 7 56 14,60 
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Tabela 2 (c.d.). Siła chwytu prawej ręki w grupie nieusprawnianej i usprawnianej 

 siła chwytu 

(kg) 
M min max SD 

G
ru

p
a 

 

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
7
) 

przed 

zabiegiem 
17,88 1 51 12,10 

1 mc po 16,88 1 48 11,52 

2 mc po 16,12 1 48 11,58 

3 mc po 19,94 4 52 12,20 

N – liczebność; M – średnia; SD – odchylenie standardowe  

 

Wyniki badań zakresu ruchomości prawego nadgarstka przed zabiegiem oraz 

po zabiegu operacyjnym przedstawiono w tabeli 3.  

W grupie usprawnianej zakres ruchomości w stawie promieniowo-nadgarstkowym 

stopniowo rosło do 2 miesiąca po zabiegu, a następnie zdecydowanie wzrastał, osiągając 

wartość M = 181,05 w porównaniu z wartością przed zabiegiem M = 138,21. Różnica ta 

jest statystycznie istotna (t = –6,402, df = 16, p < 0,001). 

W grupie nieusprawnianej zakres ruchomości w stawie promieniowo-

nadgarstkowym przez pierwsze 2 miesiące malał, następnie wzrastał. Należy również 

zaznaczyć, że wartość tego parametru przed zabiegiem była większa i wynosiła 

M = 161,23, natomiast 3 miesiące po zabiegu zmniejszyła się do wartości M = 156,32. 

Różnica ta nie jest statystycznie istotna (t = 0,5637, df = 15, p > 0,05). 

 

 

Tabela 3. Zakres ruchomości prawego nadgarstka w grupie nieusprawnianej 

i usprawnianej 

 Zakres 

ruchomości 

(stopnie) 
M min max SD 

G
ru

p
a 

n
ie

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
6
) 

przed 

zabiegiem 
161,23 107,30 251,20 37,514 

1 mc po 153,73 94,20 215,00 30,363 

2 mc po 146,30 87,20 195,50 32,743 

3 mc po 156,32 103,40 196,70 26,137 
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G
ru

p
a 

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
7
) 

przed 

zabiegiem 
138,21 68,250 212,30 34,963 

1 mc po 143,20 71,300 213,90 38,796 

2 mc po 153,48 88,900 212,60 31,166 

3 mc po 181,05 97,700 225,40 31,355 

 

Wyniki zmodyfikowanego testu Sollermana dla prawej ręki przedstawiono w tabeli 4. 

W grupie usprawnianej sprawność funkcjonalna ręki mierzona zmodyfikowanym 

testem Sollermana uległa poprawie z każdym miesiącem. Wartość tego parametru przed 

zabiegiem wynosiła M = 94,26 natomiast 3 miesiące po zabiegu M = 64,65. Wskazuje to 

na to, że pacjent w coraz krótszym czasie wykonywał zadanie więc jego możliwości 

funkcjonalne były coraz lepsze. Różnica ta jest statystycznie istotna (t = 3,722, df = 16, 

p < 0,05). 

W grupie nieusprawnianej sprawność funkcjonalna ręki mierzona 

zmodyfikowanym testem Sollermana nie uległa znacznej poprawie. Wartość tego 

parametru przed zabiegiem wynosiła M = 83,79 natomiast 3 miesiące po zabiegu 

M = 75,26. W pierwszym miesiącu po zabiegu zauważalna była poprawa, jednak w drugim 

miesiącu po zabiegu sprawność funkcjonalna ręki zmniejszyła się (pacjent wykonywał 

zadanie w dłuższym czasie), po czym w trzecim miesiącu po zabiegu ponownie uległa 

poprawie. Różnica między wartością tego parametru przed zabiegiem i w 3 miesiącu po 

zabiegu nie jest statystycznie istotna (t = 1,843, df = 15, p > 0,05). 

 

 

Tabela 4. Sprawność funkcjonalna prawej ręki w grupie nieusprawnianej i usprawnianej 

mierzona zmodyfikowanym testem Sollermana 

 Test Sollermana (s) M min max SD 

G
ru

p
a 

n
ie

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
6
) 

przed 

 zabiegiem 
83,79 53,49 165,0 26,15 

1 mc po 76,10 42,57 106,6 20,85 

2 mc po 81,04 45,80 116,1 22,22 

3 mc po 75,26 39,77 111,5 21,16 
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Tabela 4 (c.d.). Sprawność funkcjonalna prawej ręki w grupie nieusprawnianej 

i usprawnianej mierzona zmodyfikowanym testem Sollermana 

 Test Sollermana (s) M min max SD 

G
ru

p
a 

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
  
=

 1
7
) 

przed  
zabiegiem 

94,26 44,17 256,6 49,92 

1 mc po 74,75 41,27 129,8 24,19 

2 mc po 73,21 40,54 127,4 24,79 

3 mc po 64,65 38,47 112,5 21,73 

 

Wyniki testu Exner dla prawej ręki przedstawiono w tabeli 5.  

W grupie usprawnianej sprawność funkcjonalna ręki mierzona testem Exner, 

podobnie jak w zmodyfikowanym teście Sollermana, uległa poprawie. Wartość tego 

parametru przed zabiegiem wynosiła M = 53,92 natomiast 3 miesiące po zabiegu 

M = 35,43. Różnica ta jest statystycznie istotna (t = 3,025, df = 16, p < 0,01). 

W grupie nieusprawnianej sprawność funkcjonalna ręki mierzonej testem Exner 

nie uległa znacznej poprawie. Wartość tego parametru przed zabiegiem wynosiła 

M = 41,90 natomiast 3 miesiące po zabiegu M = 39,10 a różnica ta nie jest statystycznie 

istotna (t = 1,576, df = 15, p > 0,05). W pierwszym miesiącu po zabiegu sprawność ręki 

uległa poprawie, zadania wykonywane były szybciej. W drugim miesiącu uległa 

delikatnemu pogorszeniu, po czym ponownie sprawność funkcjonalna poprawiła się. 

 

Tabela 5. Sprawność funkcjonalna prawej ręki w grupie nieusprawnianej i usprawnianej 

mierzona testem Exner 

 Test Exner (s) M min max SD 

G
ru

p
a 

n
ie

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
6
) 

przed 

zabiegiem 
41,90 31,61 63,00 9,52 

1 mc po 40,53 27,13 68,69 10,29 

2 mc po 42,74 28,51 66,88 9,82 

3 mc po 39,10 22,59 70,40 11,09 

G
ru

p
a 

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
7
) 

przed 

zabiegiem 
53,92 30,93 166,5 32,29 

1 mc po 42,07 28,97 74,7 11,87 

2 mc po 40,98 27,48 72,4 11,86 

3 mc po 35,43 25,91 57,5 9,69 

 

 



25 

Wyniki badań dwupunktowej dyskryminacji czucia (ocena statyczna) prawej ręki 

przedstawiono w tabeli 6. 

W grupie usprawnianej statyczna dyskryminacja czucia dwupunktowego zaraz 

po zabiegu operacyjnym uległa znacznej poprawie. Wartość tego parametru przed 

zabiegiem wynosiła M = 8,06, natomiast 3 miesiące po zabiegu M = 4,06. Różnica ta jest 

statystycznie istotna (t = 7,597, df = 15, p < 0,0001). W każdym miesiącu zauważalna była 

znaczna poprawa. W grupie nieusprawnianej statyczna dyskryminacja czucia również 

uległa poprawie zaraz po zabiegu, jednak w każdym kolejnym miesiącu poprawa ta była 

słabsza niż w grupie usprawnianej. Wartość tego parametru przed zabiegiem operacyjnym 

w grupie nieusprawnianej wynosiła M = 7,60, natomiast 3 miesiące po zabiegu M = 5,19. 

Różnica ta jest również statystycznie istotna (t = 6,387, df = 15, p < 0,0001). 

 

Tabela 6.  Wyniki badań dwupunktowej dyskryminacji czucia prawej ręki w grupie 

nieusprawnianej i usprawnianej, badanie statyczne S-2PD 

 S-2PD M min max SD 

G
ru

p
a 

n
ie

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
6
) 

przed 
zabiegiem 

7,60 3 16 4,15 

1 mc po 5,31 2 18 4,19 

2 mc po 5,25 2 18 4,23 

3 mc po 5,19 1 18 4,29 

G
ru

p
a 

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
7
) 

przed 

zabiegiem 
8,06 2 17 4,37 

1 mc po 5,47 1 14 3,68 

2 mc po 4,71 1 13 3,26 

3 mc po 4,06 1 12 3,03 

 

Wyniki badań dwupunktowej dyskryminacji czucia (ocena dynamiczna) prawej ręki 

przedstawiono w tabeli 7. 

W grupie usprawnianej dynamiczna dyskryminacja czucia dwupunktowego zaraz 

po zabiegu operacyjnym uległa znacznej poprawie. Wartość tego parametru przed 

zabiegiem wynosiła M = 5,59, natomiast 3 miesiące po zabiegu M = 3,00. Różnica ta jest 

statystycznie istotna (t = 5,857, df = 15, p < 0,0001). W każdym miesiącu zauważalna była 

znaczna poprawa. W grupie nieusprawnianej dynamiczna dyskryminacja czucia również 

uległa poprawie zaraz po zabiegu, natomiast w każdym kolejnym miesiącu poprawa ta 

była słabsza niż w grupie usprawnianej. Wartość tego parametru przed zabiegiem 
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operacyjnym w grupie nieusprawnianej wynosiła M = 5,56, natomiast 3 miesiące 

po zabiegu M = 3,56. Różnica ta również jest statystycznie istotna (t = 4,899, df = 15, 

p < 0,001). 

 

Tabela 7.  Wyniki badań dwupunktowej dyskryminacji czucia prawej ręki w grupie 

nieusprawnianej i usprawnianej, badanie dynamiczne M-2PD 

   M-2PD M min max SD 

G
ru

p
a 

n
ie

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
=

1
6
) 

przed 
zabiegiem 

5,56 2,0 16 4,00 

1 mc po 3,81 1,0 16 3,78 

2 mc po 3,69 1,0 16 3,82 

3 mc po 3,56 1,0 16 3,71 

G
ru

p
a 

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
=

1
7
) 

przed 

zabiegiem 
5,59 1,0 14 3,45 

1 mc po 3,71 1,0 11 2,52 

2 mc po 3,18 1,0 10 2,35 

3 mc po 3,00 1,0  9 2,21 

 

Wyniki oceny siły chwytu lewej ręki przed zabiegiem oraz po zabiegu operacyjnym 

przedstawiono w tabeli 8. 

W grupie usprawnianej siła chwytu po zabiegu początkowo malała, ale 

w 3 miesiącu po zabiegu była wyższa (M = 22,2) niż przed zabiegiem (M = 19,5). Różnica 

ta jest statystycznie istotna (t = –7,323, df = 12, p < 0,0001).  

W grupie nieusprawnianej siła chwytu ręki stopniowo wzrastała i w trzecim 

miesiącu osiągała wyższą wartość niż przed zabiegiem, ale różnica między pomiarem 

przed zabiegiem i w 3 miesiącu po zabiegu nie jest statystycznie istotna (t = –1,496, 

df = 12, p > 0,05). 

 

Tabela 8. Siła chwytu lewej ręki w grupie nieusprawnianej i usprawnianej 

 Siła chwytu 

(kg) 
M min max SD 

G
ru

p
a 

n
ie

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
4
) 

przed 

zabiegiem 
16,5  9,00  36,0  8,29  

1 mc po 16,8  7,00  36,0  9,48  

2 mc po 16,9  7,00  38,0  9,60  

3 mc po 18,3  8,00  38,0  9,54  
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G
ru

p
a 

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
3
) 

przed 

zabiegiem 
19,5  1,00  60,0  15,0  

1 mc po 18,5  1,00  59,0  14,9  

2 mc po 18,0  2,00  59,0  14,9  

3 mc po 22,2  5,00  65,0  15,3  

 

Kolejnym parametrem, który był analizowany, to zakres ruchomości lewego 

nadgarstka przed zabiegiem oraz po zabiegu operacyjnym. Wyniki przedstawiono 

w tabeli 9. 

W grupie usprawnianej zakres ruchomości w stawie promieniowo-nadgarstkowym 

w pierwszym miesiącu malał do wartości M = 156,7, jednak w drugim i trzecim znacznie 

wzrastał, osiągając wartość M = 186,7. Różnica, między pomiarem przed zabiegiem 

a pomiarem w 3 miesiącu po zabiegu, jest statystycznie istotna (t = –2,249, df = 12, 

p < 0,05). 

Natomiast w grupie nieusprawnianej zakres ruchomości w stawie promieniowo-

nadgarstkowym przez pierwszy miesiąc delikatnie się poprawiał uzyskując wartość 

M = 143,8 i utrzymywał się na stałym poziomie przez kolejny miesiąc i dopiero w trzecim 

miesiącu znacząco wzrastał i wynosił M = 166,1. Różnica ta jest również statystycznie 

istotna (t = –2,698, df = 13, p < 0,05).  

 

Tabela 9.  Zakres ruchomości lewego nadgarstka w grupie nieusprawnianej 

i usprawnianej 

 Zakres ruchomości 

(stopnie) 
M min max SD 

G
ru

p
a 

n
ie

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
4
) 

przed zabiegiem 140,1 81,10 210,0 42,13 

1 mc po 143,8 83,70 215,5 33,77 

2 mc po 143,9 82,10 212,7 29,40 

3 mc po 166,1 85,40 216,6 33,49 

G
ru

p
a 

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
3
) 

przed zabiegiem 164,0 67,0 249,1 51,19 

1 mc po 156,7 56,6 234,4 41,25 

2 mc po 170,1 110,1 217,8 27,91 

3 mc po 186,7 137,5 229,8 22,01 
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Wyniki zmodyfikowanego testu Sollermana dla lewej ręki przedstawiono 

w tabeli 10. 

W grupie usprawnianej sprawność funkcjonalna ręki mierzona zmodyfikowanym 

testem Sollermana uległa poprawie z każdym miesiącem. Wartość tego parametru przed 

zabiegiem wynosiła M = 86,5, natomiast 3 miesiące po zabiegu M = 61,0. Różnica ta jest 

statystycznie istotna (t = 3,756, df = 12, p < 0,05). Pacjent w coraz krótszym czasie 

wykonywał zadanie  

W grupie nieusprawnianej sprawność funkcjonalna ręki mierzona 

zmodyfikowanym testem Sollermana także uległa poprawie. Wartość tego parametru przed 

zabiegiem wynosiła M = 106,5 natomiast 3 miesiące po zabiegu M = 79,1. Różnica ta jest 

również statystycznie istotna (t = 2,701, df = 13, p < 0,05).  

 

Tabela 10.  Sprawność funkcjonalna lewej ręki w grupie nieusprawnianej i usprawnianej 

mierzona zmodyfikowanym testem Sollermana 

 Test 

Sollermana (s) 
M min max SD 

G
ru

p
a 

n
ie

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
4
) 

przed 

zabiegiem 
106,5  61,85  211,5  46,93  

1 mc po 94,8  54,98  228,2  52,53  

2 mc po 92,5  48,16  229,8  54,07  

3 mc po 79,1  46,83  224,7  44,69  

G
ru

p
a 

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
3
) 

przed 

zabiegiem 
86,5  39,5  190,0 36,7  

1 mc po 69,8  38,6  101,0  19,0  

2 mc po 66,1  39,5  95,0 17,9  

3 mc po 61,0  35,9  94,0  16,2  

 

Wyniki testu Exner lewej ręki przedstawiono w tabeli 11.  

W grupie usprawnianej sprawność funkcjonalna ręki mierzona testem Exner, 

podobnie jak w zmodyfikowanym teście Sollermana, uległa poprawie. Wartość tego 

parametru przed zabiegiem wynosiła M = 47,8 natomiast 3 miesiące po zabiegu M = 34,0. 

Różnica ta jest statystycznie istotna (t = 5,021, df = 12, p < 0,001).  

W grupie nieusprawnianej sprawność funkcjonalna ręki mierzonej testem Exner 

także uległa poprawie, ale nie tak dużej, jak w grupie usprawnianej. Wartość tego 

parametru przed zabiegiem wynosiła M = 49,90 natomiast 3 miesiące po zabiegu 

M = 43,3. W pierwszym miesiącu po zabiegu sprawność ręki uległa poprawie, zadania 
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wykonywane były szybciej, w drugim miesiącu poprawa była niewielka, natomiast 

w 3 miesiącu nastąpił znaczny progres. Niemniej różnica, między pomiarem przed 

zabiegiem a pomiarem w 3 miesiącu, jest tu również statystycznie istotna (t = 2,859, 

df = 13, p < 0,05).  

 

Tabela 11.  Sprawność funkcjonalna lewej ręki w grupie nieusprawnianej i usprawnianej 

mierzona testem Exner 

 Test Exner (s) M min max SD 

G
ru

p
a 

n
ie

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
4
) 

przed 

zabiegiem 
49,9 34,8 63,6 8,30 

1 mc po 48,4 38,0 64,1 7,18 

2 mc po 47,1 35,5 58,5 7,67 

3 mc po 43,3 34,1 53,8 6,79 

G
ru

p
a 

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
3
) 

przed 

zabiegiem 
47,8 33,4 85,0 15,7 

1 mc po 40,0 23,4 60,6 10,9 

2 mc po 38,4 22,6 59,5 10,2 

3 mc po 34,0 22,3 51,6 8,5 

 

Wyniki badań dwupunktowej dyskryminacji czucia (ocena statyczna) lewej ręki 

przedstawiono w tabeli 12. 

W grupie usprawnianej statyczna dyskryminacja czucia dwupunktowego, podobnie 

jak w ręce prawej, zaraz po zabiegu operacyjnym uległa znacznej poprawie. Wartość tego 

parametru przed zabiegiem wynosiła M = 9,0 natomiast 3 miesiące po zabiegu M = 4,85. 

Różnica ta jest statystycznie istotna (t = 8,708, df = 12, p < 0,0001). W każdym miesiącu 

zauważalna była znaczna poprawa.  

W grupie nieusprawnianej statyczna dyskryminacja czucia również uległa poprawie 

zaraz po zabiegu, natomiast w każdym kolejnym miesiącu poprawa była słabsza 

niż w grupie usprawnianej. Wartość tego parametru przed zabiegiem operacyjnym 

w grupie nieusprawnianej wynosiła M = 9,29, natomiast 3 miesiące po zabiegu M = 5,54. 

Różnica ta jest statystycznie istotna (t = 7,629, df = 13, p < 0,0001). 
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Tabela 12.  Wyniki badań dwupunktowej dyskryminacji czucia lewej ręki w grupie 

nieusprawnianej i usprawnianej, badanie statyczne S-2PD 

 S-2PD M min max SD 

G
ru

p
a 

n
ie

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
4
) 

przed 
zabiegiem 

9,29 2,0 15 4,21 

1 mc po 5,79 1,0 11 3,17 

2 mc po 5,71 1,0 11 3,12 

3 mc po 5,54 1,0 11 3,07 

G
ru

p
a 

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
3
) 

przed 
zabiegiem 

9,00 2,0 16 4,69 

1 mc po 6,38 2,0 16 4,52 

2 mc po 5,69 1,0 15 4,42 

3 mc po 4,08 1,0 14 4,00 

 

Wyniki badań dwupunktowej dyskryminacji czucia (ocena dynamiczna) lewej ręki 

przedstawiono w tabeli 13. 

W grupie usprawnianej dynamiczna dyskryminacja czucia dwupunktowego zaraz 

po zabiegu operacyjnym uległa znacznej poprawie. Wartość tego parametru przed 

zabiegiem wynosiła M = 6,62, natomiast 3 miesiące po zabiegu M = 3,46. Różnica ta jest 

statystycznie istotna (t = 5,376, df = 13, p < 0,001). W każdym miesiącu zauważalna była 

znaczna poprawa.  

W grupie nieusprawnianej dynamiczna dyskryminacja czucia również uległa 

poprawie zaraz po zabiegu, natomiast w każdym kolejnym miesiącu poprawa była słabsza 

niż w grupie usprawnianej. Wartość tego parametru przed zabiegiem operacyjnym 

w grupie nieusprawnianej wynosiła M = 6,50, natomiast 3 miesiące po zabiegu M = 3,69. 

Różnica ta jest również statystycznie istotna (t = 6,283, df = 12, p < 0,001). 
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Tabela 13.  Wyniki badań dwupunktowej dyskryminacji czucia lewej ręki w grupie 

nieusprawnianej i usprawnianej, badanie dynamiczne M-2PD 

 M-2PD M min max SD 

G
ru

p
a 

n
ie

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
4
) 

przed 
zabiegiem 

6,50 2,0 12 3,30 

1 mc po 4,00 1,0   8 2,29 

2 mc po 3,79 1,0   8 2,15 

3 mc po 3,69 1,0   8 2,18 

G
ru

p
a 

u
sp

ra
w

n
ia

n
a 

(N
 =

 1
3
) 

przed 
zabiegiem 

6,62 1,0 16 4,13 

1 mc po 4,31 1,0 12 3,12 

2 mc po 3,92 1,0 11 2,81 

3 mc po 3,46 1,0 10 2,50 
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VI  WNIOSKI  

 

1. Leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka przynosi poprawę funkcji 

ruchowej ręki i czuciowej oraz zmniejsza lub powoduje całkowite ustąpienie 

dolegliwości bólowych związanych z uciskiem nerwu pośrodkowego. 

2. Zastosowanie odpowiedniego programu postępowania fizjoterapeutycznego 

w okresie pooperacyjnym w korzystny sposób wpływa na czas i stopień 

powrotu sprawności funkcjonalnej ręki, co znajduje odzwierciedlenie 

w poprawie: siły chwytu, zwiększenia zakresu ruchomości stawu promieniowo-

nadgarstkowego, zwiększenia zdolności manualnych oraz czucia 

powierzchniowego. 
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