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DIAGNÓZA

Brnění, bolesti, necitlivost, ztuhlost ruky. To jsou 
typické projevy syndromu karpálního tunelu, neboli 
myší nemoci. Nejčastěji totiž v moderní době postihuje 
ty, kteří pracují s myší a počítačem. 

NEMOC
Kdysi tato diagnóza postihova-

la hlavně dojičky a lidi vykoná-
vající stereotypní pohyb rukou 
ve fabrikách. Dnes se se syndro-

mem karpálního tunelu nejčastěji potýkají 
lidé, kteří celé dny sedí u počítače a v ruce 
strnule drží myš – prostě si namůžou zá-
pěstí, protože je pod dlouhodobým me-
chanickým stresem. Obtíže postihují až 
čtyřikrát častěji ženy než muže. 

Když brní ruka 
Hodně z nás práce na počítači živí. 
A když neživí, tak u něj prosedíme celé 
hodiny ve volných chvílích. S myší me-
zi prsty. Jak máme při tom podložené zá-
pěstí, vůbec neřešíme. Většinou ho prostě 
opíráme o tvrdou desku stolu. Po určité 
době ale začneme vnímat nenápadné po-
tíže. Nejdřív nám začne brnět a mravenčit 
ruka. Nic si z toho neděláme, vždyť když 
ji protřepeme a promasírujeme, potíže 
na čas zmizí. Pak ale přijde den, kdy ne-
pomáhá vůbec nic, bolest je čím dál hor-
ší, ruku máme stále necitlivější a ztuhlejší. 
Když nás bolesti budí i v noci, především 
nad ránem, většina z nás se vzdává myš-
lenky, že ruku vyléčí obklad nebo cvičení, 
a vydá se k doktorovi. Ten nám dost mož-
ná sdělí, že trpíme syndromem karpální-
ho tunelu.

Myší tunel
„Tunelem je míněná štěrbina mezi zá-
pěstními kůstkami a pruhem vaziva, 

kterou prochází nerv,“ vysvětluje neu-
rolog Martin Jan Stránský. Tunel ucítí-
te, když ohnete všechny prsty do dlaně 
a na zápěstí se vám přibližně pod pro-
středníčkem vytvoří malá prohlubeň. 
Vznik problému se dá vysvětlit laicky 
i tak, že při stereotypním pohybu zá-
pěstí, které nemáme ničím podlože-
né, natečou šlachy, které spojují svaly 
a kosti v ruce. Nateklé šlachy pak tlačí 
na nerv a vzniká bolest, která může být 

velmi silná. U lidí, kteří zápěstí nepře-
těžují, je štěrbina pro nerv dostatečně 
prostorná a ruka zůstává v pořádku. 
Když ale celé dny píšeme na počíta-
či a zápěstím se opíráme o tvrdý stůl, 
začne se prostor v karpálním tunelu 
zmenšovat. „Přirovnal bych to k ohnu-
té zahradní hadici, kterou nemůže do-
statečně protékat voda. Tady útlak 
poškodí nejdříve jemné cévy nebo sa-
motný mediánní nerv. Ten přestane 
správně fungovat a pacient pociťuje 
typické brnění, bolest, ztrátu citlivos-
ti v prstech, do kterých by nerv měl 
přenášet impulzy z mozku,“ pokračuje 
neurolog. 

Jak se to pozná?
Diagnóza syndromu karpálního tune-
lu se stanovuje na základě anamnézy, 
fyzikálního vyšetření a EMG vyšetře-
ní, které měří rychlost vedení vzruchu 
nervem. Dokáže určit, kde přesně po-
stižení je a jaká je jeho závažnost. Zjis-
tí také, jestli jde skutečně o karpální 
tunel, nebo problém způsobený něčím 
jiným, kupříkladu nálezem na páteři. TE
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Jak myší nemoci 
předejít?
■  Nepřetěžujte zápěstí, dejte jim 

odpočinek, když musíte vykoná-
vat stereotypní pohyb, proložte 
ho odpočinkem nebo jiným po-
hybem, který bude zatěžovat jiné 
části těla. 

■  Myš používejte střídavě pravou 
i levou rukou.

■  Kupte si ergonomickou klávesni-
ci, podložky pod zápěstí.

MYŠÍ
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Je vysoce účinný masážní přípravek pro zevní použití při chronickém 
onemocnění kloubů (artróza, artritida) svalů, šlach a vaziva (revmatis-
mus). Zklidní bolesti zad (při tzv. ústřelu) a končetin při otoku. Balzám 
je neocenitelným pomocní-
kem při sportovních a ji-
ných fyzických aktivitách, 
uvolňuje křeče, pohmož-
děné a natažené svaly.  
Obsahuje konopný olej 
lisovaný za studena, který si 
zachovává maximum účin-
ných látek působících pro-
tizánětlivě a regeneračně. 
Mentolová silice příjemně 
chladí.

ALPA KONOPNÝ BALZÁM

Zakoupíte v síti prodejen Makro, Rossmann a v našich lékárnách. 
www.alpa.cz
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▼ INZERCE  

JAK 
TO 
VIDÍ

MUDr. MARTIN JAN STRÁNSKÝ, 
neurolog z polikliniky 
Národní
■ Jak se syndrom karpálního 
tunelu operuje? 
Důležité je říct, že k operaci často 
vůbec nedojde, protože potíže 
velmi často odeznějí samy nebo 
pomocí ortézy, tedy malé elastické 
rukavičky, která zabrání tomu, aby 
se zápěstí ohnulo.  Postižený se 
začne intuitivně vyhýbat poloze, 
která problém zhoršuje, začne ruku 
víc šetřit, relaxovat, rozcvičovat… 
Nicméně když je zákrok nutný, není 
třeba se ho bát. Dnes je častější 
a pro pacienta šetrnější endo-
skopický zákrok, kdy se operuje 
většinou z jednoho nebo dvou 
řezů – na zápěstí a na dlani. Řezem 
se operatér dostane technikou 
se zabudovanou kamerou mezi 
vaz a nerv, který protne, aniž by 
pohmoždil okolní tkáně. Rekonva-
lescence je v řádu dnů.
■ Může se onemocnění vrátit?
Teoreticky může, ale je to jen u vel-
mi malého počtu pacientů. 

Otestuje se podle 
Phalenova manévru
Spojte hřbety obou rukou před 
sebou, s prsty směřujícími k zemi 
(jako obrácené modlení).

Jakékoli brnění v rukou, prs-
tech nebo zápěstí či necit-
livost v prstech, obzvláště 
ve výšce palce, ukazováku 
a části prostředníku, ukazu-
je na pozitivní výsledek.

Měňte polohy
Lékaři radí problémy s karpálním tune-
lem nepodceňovat hned v začátku. Když 
totiž včas změníme nevhodné postave-
ní rukou, při kterém zápěstí přetěžujeme 
a tlačíme na něj, utlačený nerv se postup-
ně může vrátit do původního stavu. Vždy 
ale záleží na stupni postižení. Při lehkém 
postižení nervu se můžou podávat napří-
klad léky, které zmenší otok, a tím  zmen-
ší útlak nervu i cév. Nutný je i klidový 
režim. V horším případě, když je vaz už 
zbytnělý, operaci se asi pacient nevyhne 
a rehabilitace ji nejspíš jen oddálí. V ka-
ždém případě je ale pro zdraví zápěstí 
důležité, v jaké pozici se nacházejí ruce 
například při práci s počítačem. Psát by-
chom měli se zvednutými zápěstími nad 
podložkou – v tom je skvělým pomocní-
kem obyčejný gelový polštářek, kterým se 
zápěstí podkládá. „Problém tedy nespo-
čívá v samotném psaní na klávesnici, ale 
v tom, že ruce držíme ve strnulém stavu 
v jedné poloze,“ říká doktor Stránský. Ru-
ce je třeba co nejčastěji zvednout, vyko-
návat jiný pohyb, procvičovat, promasíro-
vat, zatřepat s nimi.  ■

Náš tip na cvik
Natáhněte obě ruce 

před sebe, dlaní dolů. 
Druhou rukou chytně-
te prsty a tlačte je na-

horu. Opakujte několi-
krát denně.

POZOR!
KDYŽ MÁTE 
SYNDROM 
KARPÁLNÍHO 
TUNELU 
NA PRAVÉ RUCE, 
NEZAČNĚTE 
PRACOVAT 
JEN LEVOU 
RUKOU – PODLE 
ODBORNÍKŮ 
JE TOTIŽ 
K ONEMOCNĚNÍ 
NÁCHYLNĚJŠÍ.

!
MOŽNOSTI 

LÉČBY
Cvičení a rehabilitace

Léky: antirevmatika, kortikoidy
Operace: klasická, šetrnější 

endoskopická (obě proplácejí 
pojišťovny)
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