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Carpal tunnel syndrome in patients on hemodialysis
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Zespół cieśni kanału nadgarstka u pacjentów 
hemodializowanych  

Przewlekła choroba nerek w 5 stadium, predysponuje do występowania 
zespołu cieśni kanału nadgarstka (ZCN). Zespół cieśni kanału nadgarstka 
znacznie częściej występuje u pacjentów hemodializowanych, niż u leczonych 
zachowawczo. Zazwyczaj dotyczy jednego nadgarstka, ale może występować 
jednoczasowo obustronnie. 

Jedną z  głównych przyczyn ZCN u chorych leczonych hemodializami jest 
amyloidoza dializacyjna z β-2mikroglobuliny (β-2MG). Przewlekły stan zapalny 
związany z zabiegiem hemodializy, właściwości błony dializacyjnej i czystość 
płynu dializacyjnego mają bezpośredni wpływ na syntezę β-2MG, prekursora 
amyloidozy dializacyjnej. 

Z innych przyczyn zespołu cieśni kanału nadgarstka w tej grupie chorych,  
należy wymienić upośledzone unaczynienie nerwu pośrodkowego spowodowane 
wytworzeniem  przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ oraz zmiany  w obrębie 
kanału nadgarstka pod postacią zwapnień, zapalenia kaletek maziowych, czy 
urazów.

Niezależnie od wyżej wymienionych czynników, czas leczenia hemodializami, 
zaawansowany wiek w momencie rozpoczęcia leczenia hemodializami oraz płeć 
żeńska znacznie zwiększa ryzyko pojawienia się ZCN. 

Zespół cieśni kanału nadgarstka ze względu na silne dolegliwości bólowe i 
upośledzenie czynności ręki stanowi istotny problem  w codziennych czynno-
ściach życiowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. 

(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 219-221)

Chronic kidney disease in stage five is predisposed to the occurrence of 
carpal tunnel syndrome (CTS). Carpal tunnel syndrome occurs more frequently 
in hemodialysis patients than those treated conservatively. It usually refers to 
one wrist, but there may be a single stage on both sides.

One of the main causes of CTS in patients on hemodialysis is dialysis 
amyloidosis of β- 2microglobulin (β-2MG). The chronic inflammation associated 
with surgery, hemodialysis, dialysis membrane properties and the purity of the 
dialysis fluid has a direct influence on the synthesis of β-2MG, the precursor of 
dialysis amyloidosis.

The other causes of carpal tunnel syndrome in this group of patients, replace 
the compromised vasculature of the median nerve caused by arteriovenous 
fistula front-venous hemodialysis and changes in the carpal tunnel in the form 
of calcification, bursitis or injuries.

Regardless of the above-mentioned factors, the length of hemodialysis treat-
ment, an advanced age at the start of dialysis treatment and being female greatly 
increases the risk of CTS.

Carpal tunnel syndrome, because of the severe pain and impairment of the 
hand is a major problem in the daily activities of life in patients with chronic 
kidney disease.

(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 219-221)

PRACE 
POGLĄDOWE

Przewlekła choroba nerek (PChN) 
jest zespołem chorobowym, w przebiegu 
którego ryzyko wystąpienia zespołu cieśni 
kanału nadgarstka (ZCN), jest większe niż 
u chorych bez problemów nefrologicznych. 
Istota zespołu, polega na ucisku nerwu 
pośrodkowego, który przebiega przez ka-
nał nadgarstka. W zależności od stopnia 
zaawansowania ZCN, mogą występować 
parestezje, ból, zaburzenia czucia oraz 
zaburzenia czynności mięśni kciuka w 
obszarze zaopatrywanym przez w/w nerw. 
Powyższe zaburzenia mogą powodować 
znacznego stopnia pośledzenie sprawności 
rąk, co jest bardzo uciążliwą dolegliwością w 

codziennym funkcjonowaniu. Zespół cieśni 
kanału nadgarstka w u pacjentów z przewle-
kłą choroba nerek, znacznie częściej poja-
wia się u chorych leczonych hemodializami 
(HD), niż leczonych zachowawczo [1,2]. 

Jedną z przyczyn tego zespołu jest od-
kładający się w kanale nadgarstka amyloid 
zbudowany z β-2mikroglobuliny (β-2MG) 
[2-4]. Złogi amyloidu odkładają się w po-
staci białawej guzowatej masy, zaburzają 
stosunki objętościowe w obrębie kanału 
nadgarstka, wywołując ucisk na przebiega-
jący nerw pośrodkowy. 

Pierwszego opisu ZCN dokonano w 
połowie XIX wieku [5], oczywiście ten opis 
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nie dotyczył osoby dializowanej, ponieważ 
wówczas nie znano jeszcze takiej metody 
leczenia niewydolności nerek. Większe 
zainteresowanie tą problematyką, miało 
miejsce w drugiej połowie ubiegłego wieku, 
po kilkunastu latach od szerszego wprowa-
dzenia do leczenia hemodializy. Zauważono 
wówczas, że ZCN występuje częściej u 
chorych leczonych HD, niż u chorych nie 
otrzymujących takiego leczenia. 

ZCN stanowi istotny problem kliniczny u 
pacjentów z PChN, niejednokrotnie dotyczy 
on obydwóch kończyn, co znacznie ograni-
cza samodzielność pacjenta. Towarzyszące 
przewlekłej chorobie nerek inne zaburzenia 
ze strony układu kostno-stawowego dodat-
kowo pogłębiają ten dyskomfort [2,6].

Należy zaznaczyć, że amyloidoza 
dializacyjna nie jest jedynym czynnikiem 
wywołującym ZCN w tej grupie chorych. 
Wśród innych czynników należy wymienić 
zaburzenia ukrwienia dystalnej części koń-
czyny górnej, spowodowane wytworzeniem 
przetoki tętniczo-żylnej, zapalenia kaletek 
maziowych, czy zmiany wysiękowe w ob-
rębia kanału nadgarstka [7,8]. 

Pośredni wpływ na pojawienie się 
ZCN mają czynniki wpływające na syntezę 
β-2MG, takie jak czystość płynu dializa-
cyjnego, właściwości błony dializacyjnej i 
rodzaj zabiegu nerkozastępczego [9,10].

 Na częstość występowania ZCN u 
chorych z PChN leczonych hemodializami 
wpływa kilka czynników. Z pośród najważ-
niejszych należy wymienić czas dializotera-
pii, wiek pacjentów zwłaszcza w momencie 
rozpoczynania leczenia hemodializami i płeć 
[5,11]. Potwierdzeniem związku pomiędzy 
czasem dializoterapii, wiekiem pacjentów, 
a AD jest obserwacja, z której wynika, że 
ryzyko 50% rozwoju amyloidozy u 20 latka 
wystąpi po ok. 12,3 lata HD, u 60 latka po 
ok.5,2 lat, natomiast 80 letniego pacjenta 
już po nieco 1,5 roku HD [2]. 

Z drugiej strony przegląd piśmiennictwa 
pozwala postawić tezę, że zarówno wiek, 
jak i czas leczenia nerkozastępczego jest 
bardzo zróżnicowany u pacjentów z ZCN 
w przebiegu PChN. Prawdopodobnie te 
różnice mogą wynikać z metodyki oraz 
możliwości diagnostycznych zespołu cie-
śni kanału nadgarstka w okresie, kiedy te 
obserwacje powstawały. 

Z publikacji wynika, że wiek pa-
cjentów hemodializowanych, u których 
stwierdzono ZCN mieścił się w zakresie 
45-65 lat. W starszych publikacjach jest 
niższy, prawdopodobnie wynikało to z kwali-
fikowania do zabiegów HD ludzi młodszych, 
niż obecnie. Gilbert w dużym opracowaniu 
z 1988 roku dotyczącym 488 pacjentów 
wykazał, że średni wiek pacjentów z ZCN 
wyniósł 49,8 lat [12]. Natomiast w nowszych 
opracowaniach średni wiek był znacznie 
wyższy, i wahał się od 54,5 do, 59 lat [13-15].

W większości przypadków pierwsze 
objawy kliniczne amyloidozy dializacyjnej 
pojawiają się po 5 latach leczenia hemodia-
lizami, i ich odsetek wzrasta wraz z czasem 
dializoterapii. Po 10 latach dializoterapii 
ZCN występuje u 20% pacjentów, u 50% 
po 15 latach i u 100% po 20 la-tach dializo-
terapii [16]. Nieco inne dane przedstawia 
Yamamoto i wsp., mianowicie w przedziale 
20-24 lat HD odsetek z ZCN wyniósł 25%, 
25 -29 lat dializoterapii ZCN u 66%, a po 30 

latach HD był obecny u 77,8% pacjentów 
[11]. Zależność pomiędzy występowaniem 
ZCN, a czasem dializoterapii wykazał rów-
nież Kopeć i wsp. W grupie z objawowym 
ZCN czas dializoterapii wyniósł 16,05 lat, 
w porównaniu z 4,5 lat w grupie bez cech 
ZCN [14]. Niezależnie od wspomnianej 
wyżej pracy, również inni autorzy wykazali 
związek pomiędzy czasem trwania terapii 
nerkozastępczej, a występowaniem ZCN w 
tej grupie pacjentów [2,11, 14,16-18]. 

W doniesieniu pochodzącym z 1988 
roku, ZCN stwierdzono u 46 na 485 pacjen-
tów poddawanych przewlekłej dializoterapii, 
co stanowiło 9% badanych [12]. W innym 
dużym badaniu obejmującym 386 pacjentów 
dializowanych, odsetek pacjentów z ZCN 
wyniósł 10,4% [14]. Z kolei prof. Niemczyk 
w swojej pracy dotyczącej interdyscyplinar-
nego potraktowania ZCN, powołując się na 
dane z piśmiennictwa wskazuje, że po 9 
latach dializoterapii ZCN może występować 
u ok. 30 % pacjentów, a po 15 latach diali-
zoterapii tym zespołem może być dotknię-
tych ponad 90% chorych., ale są również 
doniesienia, że już po 4 latach dializoterapii 
ten odsetek może wynieść ok. 33% [18]. W 
badaniu dotyczącym 83 pacjentów, którzy 
byli dializowani minimum 10 lat, wykazano, 
że jednostronny ZCN dotyczył 31% pacjen-
tów, a u 16% dotyczył obydwu nadgarstków, 
i podobnie jak w poprzednich doniesieniach 
objawy ZCN częściej dotyczyły pacjentów z 
dłuższym czasem dializoterapii i w starszym 
wieku [17]. 

W innych doniesieniach dotyczących 
związku pomiędzy ZCN, a czasem dializo-
terapii i wiekiem pacjentów wykazano, że 
po 30 latach leczenia hemodializą 85,7% 
wymagało leczenia operacyjnego ZCN [6], 
natomiast w pracy z Northen General Hospi-
tal z Sheffield przeanalizowano 4 letni okres, 
podczas którego wykonano 26 zabiegów 
z powodu ZCN, średni czas hemodializy 
u tych pacjentów wyniósł 12,6 lat, a wiek 
59 lat [13].

Z innych istotnych czynników wpływa-
jących na częstość występowania ZCN w 
tej grupie chorych, należy wymienić sposób 
przygotowywania wody do dializ i czystość 
płynu dializacyjnego. W jednej z prac pod-
dano analizie wpływ niektórych czynników 
klinicznych i biochemicznych na występo-
wanie ZCN i torbieli kostnych u pacjentów 
dializowanych. Punktem odniesienia było 
wprowadzenie do uzdatniania wody do dializ 
tzw. odwróconej osmozy. Analiza obejmowa-
ła 20 letni okres dializoterapii, a wspomniane 
wprowadzenie odwróconej osmozy miało 
miejsce w połowie w/w okresu tj. po 10 la-
tach. Powyższa analiza wykazała, że ZCN 
przed zastosowaniem odwróconej osmozy 
dotyczył ok.24% pacjentów, natomiast po 
jej zastosowaniu odsetek zmniejszył się do 
7,1%. Niezależnie od tego, ZCN częściej wy-
stępował w grupie osób z obniżonym stęże-
niem albumin i hemoglobiny, podwyższonym 
stężeniem białka ostrej fazy i oczywiście u 
osób starszych i dłużej dializowanych [3]. 
Z kolei w innej pracy dotyczącej czystości 
wody do dializ i płynu dializacyjnego, wyka-
zano, że w grupie dializowanych z użyciem 
ultraczystego płynu dializacyjnego odsetek 
pacjentów z ZCN był znamiennie niższy, 
niż w grupie gdzie dializat nie spełniał tych 
warunków [10].

 Ciekawą obserwację dotyczącą zwięk-
szonego występowania ZCN u chorych dia-
lizowanych poczynił Kopeć i wsp. Wykazał, 
że u 47,5% pacjentów z ZCN stwierdzono 
obecność przeciwciał anty-HCV, podczas 
gdy u pacjentów bez objawów zespołu cieśni 
kanału nadgarstka odsetek przeciwciał HCV 
wyniósł tylko 6,9%. Stwierdzona różnica 
była wysoce znamienna statystycznie [14]. 
Być może kontakt z wirusem C zapalenia 
wątroby jest jednym z nieznnych czynni-
ków wpływających na rozwój amyloidozy 
dializacyjnej.

Z innych czynników klinicznych wpły-
wających na częstość występowania ZCN 
jest płeć. W większości publikacji podaje się, 
że ZCN częściej dotyczy kobiet, w wieku 
około 50 roku życia [9,19,20], ale te dane 
dotyczą populacji ogólnej, bez uwzględnia-
nia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. 
Gilbert i wsp. wykazali, że na 46 pacjentów 
dializowanych u których stwierdzono ZCN, 
30 stanowiły kobiety, a stosunek kobiet do 
mężczyzn wyniósł 1,8/1 [12]. Większość 
kobiet z objawowym ZCN wykazał również 
Kwon i wsp., w pracy dotyczącej 64 pacjen-
tów z ZCN, ale w tym wypadku różnice nie 
były duże [15]. Z obowiązku należy podkre-
ślić, że istnieją również publikacje, które nie 
wykazały żadnego związku pomiędzy płcią, 
a rozwojem ZCN [14].

Niektóre jednostki chorobowe predys-
ponują do częstszego występowania poli-
neuropatii uciskowych, w tym zespołu cieśni 
nadgarstka. Spośród kilku jednostek choro-
bowych najczęściej ZCN towarzyszy reuma-
toidalnemu zapaleniu stawów, niedoczynno-
ści tarczycy, chorobom rozrostowym krwi i 
cukrzycy [18]. Należy podkreślić, że nie ma 
w literaturze zbyt wiele obserwacji opartych 
na dużej liczbie badanych uwzględniających 
związek pacjentów hemodializowanych z 
ZCN, a pierwotną przyczyną przewlekłej 
choroby nerek. 

Jedna z prac, która częściowo spełnia te 
kryteria pochodzi ze Stanów Zjednoczonych 
i została opublikowana w latach osiemdzie-
siątych ubiegłego wieku. W tym wieloośrod-
kowym opracowaniu dokonano analizy 46 
pacjentów z objawowym ZCN leczonych 
w programie przewlekłych hemodializ. 
Wykazano, że u 36,9% główną przyczyną 
przewlekłej choroby nerek było nadciśnienie 
tętnicze, a u 34,7% przewlekłe kłębuszko-
we zapalenie nerek, natomiast nefropatia 
cukrzycowa stanowiła zaledwie 8,6% [12]. 
Obecnie po około 25 latach od ukazania się 
w/w publikacji, nefropatia cukrzycowa jest 
główną przyczyną PChN. W Polsce zajmuje 
1 miejsce i stanowi 24,8% wszystkich przy-
czyn PChN, z powodu których rozpoczęto 
leczenie nerkozastępcze w ostatnich latach 
[21]. Nie zmienia to jednak faktu, w dostęp-
nej literaturze brak jest danych dotyczących 
częstości występowania ZCN w u chorych 
hemodializowanych, z uwzględnieniem 
czynnika etiologicznego PChN. 

Z obowiązku należy zaznaczyć, że 
amyloidoza dializacyjna nie jest jedyną 
przyczyną ZCN u pacjentów leczonych 
hemodializami. Zespół cieśni nadgarstka 
może występować w przebiegu upośledzo-
nego unaczynienia nerwu pośrodkowego z 
powodu przetoki tętniczo-żylnej [15], czy też 
innych czynników, które występują również 
u osób bez PChN takich jak lokalne zwap-
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nienia [22], czy stare zmiany urazowe [23]. 
Potwierdzeniem w/w faktów jest praca w 
której wykazano, że mimo występowania 
ewidentnych objawów ZCN u chorych 
dializowanych, nie stwierdzono amyloidu 
[16]. Co świadczy, że amyloidoza nie jest 
jedynym czynnikiem etiologicznym odpo-
wiedzialnym za ZCN u pacjentów z PChN 
leczonych hemodializami [7,8,15].
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