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Randme- ehk karpaalkanali sündroom on enam levinud kompressioonneuropaatia.  
Seisund tekib survest n.medianus`sele selle läbimisel karpaalkanalis. Randmekanal on 
väiksemõõtmeline ruum, seda piirab üheltpoolt randmeluud, palmaarsel retinaculum 

flexorum ja ristipidine randmeside. Iga protsess mis kahandab randmekanali 
mõõtmeid või millega kaasneb randmekanalit läbivate struktuuride mõõtmete 
suurenemine võib põhjustada survet n.medianus`ele ja nii viia sündroomi tekkeni.  
Randmekanali sündroom esineb sagedamini vanusevahemikus 30-60 a, naiste-meeste 
suhe on 3:1. Selle haigestumus (incidence) on 125/100 000 elaniku kohta.  
Sagedasemad haigused millega võib kaasneda randmekanalisündroom on: 
randmekanalit läbivate kõõluste tenosünoviit, ülekoormus, reumatoidartriit, 
degeneratiivne liigeshaigus, kristallartropaatia, vedeliku retensioon hüpotüreoosist, 
rasedusest või ravimitest, amüloidoos, akromegaalia, tuumor, ganglion jt. Paljudel 
juhtudel ei õnnestu konkreetset randmekanalisündroomi põhjust selgitada, sellisel 
juhul viidatakse idiopaatilisele etioloogiale. Diferentsiaaldiagnostiliselt tuleb seisundi 
diagnoosimisel otsida sümptomeid teistest keha piirkondadest,  mõtelda tuleb  
reumatoidartriidile, erineva etioloogiaga polüneuropaatiale, tservikaalsele 
radikulopaatiale, nägemishäire, diplopia ja vertigo olemasolul ka sclerosis 

multipelx`ile. 
SÜMPTOMATOLOOGIA 
Randmekanali sündroomile on iseloomulikud järgnevad sümptomid. Tuimus-, 
sipelgajooksutunne või valu n.medianus`e innervatsiooni alal, II-IV sõrme 
palmaarpinnal ja peopesal. Vaevusi võib esile kutsuda kestev randmeliigeste painutus-
sirutus, see võib olla üks kutsehaigustest. Sündroomi iseloomulikumaks tunnuseks on 
öised sümptomid: valu, tuimus, paresteesia- need taanduvad labakäe raputamisel. 
Valu võib levida ka küünarvarde ja isegi õlga, see võib suunata diagnostilise mõtte 
hoopis radikulopaatiale. Raskekujulise randmekanalisündroomiga kaasneb thenar`i 
ehk m.abductor pollicic brevis`e nõrkus ja atroofia. 
DIAGNOOSIMINE 
Randmekanali sündroomi diagnoosimine tugineb haiguse anamneesile, füüsikalisele 
uurimisele, elektrofüsioloogilisele uuringule ja võimalike põhihaiguste sedastamisele. 
Kasutusel on järgnevad uuringuvõtted.Tinell`i test: randmepiirkonda koputatakse 
refleksihaamriga, test on positiivne kui kaasneb valu, paresteesia võu“elektritunde” 
levik peopessa ja sõrmedesse löögi hetkel. Phalen`i test: uuritav hoiab mõlema käe 
randmed paindes 30-60 sekundit. Kui selle aja jooksul tekkivad sümptomid on test 
positiivne. Randme kompressiooni test: arst surub oma pöidlaga 30 sekundiks 
uuritavale randmele, sümptomite tekkel on test positiivne. Tuntud on ka Flicki 
sümptom. Arst palub kirjeldada midagi mis leevendab vaevusi. Positiivse sümptomi 
korral patsient raputab kätt, liigutus sarnaneb kraadiklaasi allalöömisele. Üheks 
võimaluseks saada täpne ettekujutus vaevust põhjustava ala paiknemisest on patsiendi 
poolt käe kontuuri viirutamine. Patsient asetab käe A4 paberile, peopesa ülespoole, 
paberile kantake käe kontuur. Järgneb patsiendi poolt valuliku ja paresteetilise ala 
viirutamine. Positiivse testi korral langeb see kokku N.medianus`e innervatsionialaga. 
Testi eeliseks on lihtsus ja kiirus, seda on võimalik ka säilitada dünaamika 
hindamiseks.  
Elektrofüsioloogilise uuringu teostamiseksv on kasutusel mitmed seadmed. 
Närvierutuse ja motoorse vastuse instrumentalsel määramisel on kasutusel 



elektromüograaf. Randmekanali läbimisel aeglustub närviimpulsi levik, ka ilmneb 
motoorse vastuse nõrgenemine. Polüfunktsionaalse, statsionaarse diagnostikaseadme 
kõrval on Soomes väljatöötatud seade “Mediracer”. Instrument võimaldab täpsustada 
ainult karpaalkanali sündroomi, selle sensitiivsus on 94 % ja spetsiifilisus 98%. 
Sellega töötamine on lihtne, sobilik abipersonalile, täpsed teadmised 
neuroanatoomiast pole vajalikud. 
RAVIVÕIMALUSED 
Esmasteks ravivõteteks on kergema astme karpaalkanalisündroomi korral 
mittesteroidsed valu ja põletikuvastased ravimid, käelise tegevuse piiramine, ortoos 
randmele, võimaliku põhihaiguse mõjutamine. Kasutusel on ka öölahas, sellega 
välditakse uneaegset randme paindes asendit, selle kasutamine meie meditsiiniruumis 
on tagasihoidlik. 
Invasiivse ravi leebema võttena on kasutusel pikatoimelise steroidhormooni 
kristallsuspensiooni manustamine randmekanalisse..Kui 2-3 süsteraviprotseduuri ei 
ole andnud soovitavat efekti või esineb väljendunud sümptomaatika, thenar`i atroofia 
on näidustatud operatiivne ravi.  
ISIKLIK KOGEMUS 
Töötades Tõstamaal, maakonnakeskusest 50 km eemal paiknevas tervisekeskuses, on 
mõistetav püüd aidata võimalikult hästi vastuvõtule pöördunud patsiente. Elanike arv 
teeninduspiirkonnas, Tõstamaa ja Varbla vallas on kokku u. 2500, sellele lisanduvad 
vähesel määral patsiendid teistest piirkondadest.  
Randmekanalisündroomi süsteraviosas sain praktilise koolituse internatuuri ajal 
Tallinna Keskhaiglas, juhendajaks dr.Ingrid Sepp. Ülikooliõpingute ajal huvitusin 
prof.Arvo Tikk fakultatiivkursustest süsteravist laiemalt. Olen läbinud dr.Aalo Elleri 
täienduskursuse ambulatoorsest traumatoloogiast kus käsitleti ka 
randmekanalisündroomi. Tervisekeskuses on sisseseatud nõuetekohane väikekirurgia 
kabinett.  
Analüüsides randmekanalisündroomi kood G56 esinemist diagnooside andmebaasis 
sain järgnevad tulemused. Seisundi diagnoos on tulenenud eelkirjeldatud kliinilistel 
testidel, rakendatud on järgnev süsteravi, koodiga 7005.  
AASTA G56 kokku Neist mehi Esmasjuhte Märkmeid, 

kood 7005 
2004 16 - 5 Süsteravi 23 tk 
2005 18 4 6 Süsteravi 26 tk 
2006 (3.12 seis) 16 2 5 Süsteravi 22 tk 
 
Operatiivse ravi näidustus on kujunenud keskmiselt 1-2 patsiendil aastas. Senise 11 
tööaasta jooksul on 6 haigel teostatud operatiivne ravi erinevates raviasutustes.  
 
ARUTELU 
Karpaalkanali sündroom on suhteliselt levinud patoloogia. Enamus juhtudel on piisav 
seisundi diagnoosimine tuginedes anamneesile ja füüsikalisele uurimisele, 
instrumentaalne diagnostika ei ole vajalik. Karpaalkanali sõndroomi ravis on 
kasutusel erinevad võimalused, konservatiivne ravi, süsteravi ja operatiivne ravi. 
Süsteravi efekt on krjanduse alusel hea üle 70% patsientidest, seda on vaja korrata 
oleneb patsiendist 1-2 x aastas kuni 1 süst iga 3-4 aasta tagant. Operatiivne ravi annab 
püsivama hea efekti 80% haigetest. Praktilises töös sõltub ühe või teise ravivõtte valik 
patsiendi eelistustest, rahulolu senise raviga. Kirurgilise ravi soovitamisel võib kohata 
patsiendi negatiivset hinnangut, ühelpoolt on tegemist ikkagi operatsiooniga, 
pikemaaegse töövõimetusega. Samuti on oma, peamiselt negatiivne roll ka 



patsientidevahelisel infovahetusel ( kellelgi hakkas käsi värisema, haav infitseerus või 
ei kasvanud kinni, sümptomid ennistusid).  
Hinnates süsteravi perearsti praktikas ilmneb selle kõrge kulutõhusus, nii on võimalik 
hoida piirkonna 16-18 patsiendi sümptomeid kontrolliall ligikaudu 1000-1200 
krooniga aastas. Kulud diagnoosimisele ja ravile on kordades väiksemad võrreldes 
tavapäraste eriarstide konsultatsioonide, uuringute ja sisuliselt sama 
raviprotseduuriga. Tähtis on ka patsiendi aitamine pöördumisel kodulähedases 
tervisekeskuses, säästes teda vintsutustest ja tarbetutest rännakutest 
meditsiinisüsteemis.  
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Tikk, dr.Aalo Eller. Teilt saadud innustus ja praktiline õpetus on olnud suureks abiks 
ühe Eestimaa nurgakese patsientide ravimisel.  
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