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Millest juttu tuleb:

• randme anatoomia ja röntgenoloogiline hindamine

• DISI ja VISI – randme ebastabiilsuse sagedasemad mustrid

• kuidas randme ebastabiilsust klassifitseerida

• näited randme ebastabiilsuse põhjustest



os scaphoideum – lodiluu
os lunatum – kuuluu
os triquetrum – kolmkantluu

os pisiforme – hernesluu
os trapezium – trapetsluu
os trapezoideum - trapetsoidluu

os capitatum – päitluu
os hamatum - konksluu



Sisemised sidemed
(intrinsic ligaments)
• = interkarpaalsed sidemed

• kulgevad randmeluult
randmeluule

• olulisemad on:

SL – scapholunate ligament

LT – lunotriquetral ligament

(mõlemad on proksimaalse rea 
sidemed)

• tugevamad, venivamad



Välimised sidemed
(extrinsic ligaments)
PALMAARSED:

• = radiokarpaalsed ja 
ulnokarpaalsed sidemed

• olulisemad kulgevad radiuselt
randmeluudele

RSC – radioscaphocapitate
ligament

sRL – short radiolunate ligament

lRL – long radiolunate ligament



Välimised sidemed
(extrinsic ligaments)

DORSAALSED:

• vähem olulised

• moodustub grupp DRCL – dorsal 
radiocarpal ligaments

RTL – radiotriquetral ligament

RLL – radiolunate ligament

RSL – radioscaphoid ligament



Randme kaared

I proksimaalse rea luude proksimaalne
serv

II proksimaalse rea luude distaalne serv

III os capitatumi ja os hamatumi
proksimaalne serv

• proksimaalne karpaalluude rida = 
intercalated segment

Otsene kontroll luude asendile on 
minimaalne. Määravad on 
naaberühendustele mõjuvad jõud.
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• distaalne randmeluude rida on rigiidne, omavahel tihedalt seotud

• proksimaalne randmeluude rida on mobiilne, liikudes vastavalt
küünarvarreluude ja distaalse rea asendile

• randme stabiilsuse tagavad sidemed

• proksimaalne randmeluude rida paindub radiaalse deviatsiooni korral
ja sirutub ulnaarse deviatsiooni korral koos
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Os lunatumi telg



Os scaphoideumi telg



Os capitatumi telg



Scapholunate angle

NORM: 30-60 kraadi



Capitolunate angle

NORM: 0-30 kraadi



Karpometakarpaalne alignment

• II kuni V CMC liigesepilud peaksid
olema 1-2mm, ühtlased

• moodustab kaks M-joont:

proksimaalne – os trapezoideumi, os
capitatumi ja os hamatumi distaalsed
servad

distaalne – II kuni V metakarpaalluu
basised
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Ebastabiilse randme tunnused: 

• esineb sümptomaatiline malalignment

• ei kanna tavapärast raskust, pigistusjõud vähenenud

• liikumisulatuse vähenemine/patoloogiline liikuvus

1. staatiline ebastabiilsus – diagnoositav rö-l standardülesvõtetel

2. dünaamiline ebastabiilsus – diagnoositav kliiniliselt, 
stressülesvõtetel, artroskoopial või MR-artrograafial

Ebastabiilsuse lokalisatsioon:

- intrakarpaalne

- ekstrakarpaalne



Kaks peamist ebastabiilsuse mustrit: DISI JA VISI

DISI – dorsal intercalated segment 
instability

• os lunatum on kaldu dorsaalsele

• os scaphoideum on kaldu volaarsele

• SL ja CL nurgad on suurenenud: 

SL > 60 kraadi ja CL > 30 kraadi

• põhjused: SL ligamendi katkemine või os
scaphoideumi murd
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Kaks peamist ebastabiilsuse mustrit: DISI JA VISI

VISI – volar intercalated segment instability

• os lunatum on kaldu volaarsele

• os scaphoideum on kaldu volaarsele

• os capitatum on kaldu dorsaalsele

• SL nurk on vähenenud, CL nurk on 
suurenenud:

SL < 30 kraadi ja CL > 30 kraadi

• põhjused: LT ligamendi katkemine (+/-
dorsaalsete ja THC ligamendi katkemine)
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Mayo randme ebastabiilsuse klassifikatsioon –
võtab aluseks karpaalluude ridade terviklikkuse

Ebastabiilsuse tüüp Acronym Location Acronym

Dissociative CID Derangement within or between
bones of same carpal row

Scapholunate (SL) CID-DISI

Lunotriquetral (LT) CID-VISI

Nondissociative CIND Derangement between radius 
and proximal carpal row or 
between proximal and distal 
carpal rows

Radiocarpal (RC) CIND-DISI, CIND-VISI

Midcarpal (MC) CIND-DISI, CIND-VISI

Capitolunate (CL) CIND-CLIP

Ulnar CIND-trans

Complex CIC Combination of CID and CIND Perilunar CIC-DISI, CIC-VISI

Adaptive CIA Origin of instability is proximal or 
distal to wrist



CID – terviklikkuse katkemine ühes reas

Nt SL-ligamendi vigastus:

• kõige tavalisem randme ebastabiilsuse vorm

• põhjused: trauma (sidemele, os
scaphoideumile), RA, CPPD, Kienböcki haigus

• Rö: SL pilu laienemine, kaarte katkemine, võib
viia DISI mustrini

• krooniline kulg võib viia SLAC (scapholunate
advanced collapse) ja SNAC (scaphoid non-
union advanced collapse) muutuseni
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SLAC
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CIND – terviklikkuse katkemine proksimaalse ja 
distaalse rea või proksimaalse rea ja radiuse vahel

Nt radiokarpaalne ebastabiilsus:

• põhjused: väliste RC ligamentide
katkemine, karpaalne
asendipatoloogia (nt RA)

• Rö: proksimaalne rida nihkub
mööda distaalse radiuse pinda
tervikuna kas radiaalsele või
ulnaarsele
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CIC – kahe eelmise kombinatsioon

Enamasti on tegemist os lunatumit ümbritsevate
vigastustega:

• väikese kaare vigastused – ligamentide
katkemised

• suure kaare vigastused – ligamendi vigastusele
lisandub ümbritsevate luude (os scaphoideum, os
trapezium, os capitatum, os hamatum, os
triquetrum) murd
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CIA – randme ebastabiilsus on sekundaarne
muutus
Nt radiuse distaalse otsa murru järgne
deformatsioon:

• jääb püsima radiuse distaalse liigesepinna
dorsaalne kalle

• proksimaalne randmeluude rida püsivas
ebanormaalses kaldes

• midkarpaalliigeses tekib painutusseis



Kokkuvõte:

• Rö-l on vaja hinnata liigesepilusid, randmekaari ja olulisemate luude
vahelisi nurki

• proksimaalset randmeluude rida iseloomustab suur liikuvus

• DISI ja VISI on ebastabiilsuse mustrid – nimetamine põhineb os
lunatumi asendil

• täpsem ebastabiilsuse klassifikatsioon põhineb randmeluude rea 
terviklikkusel
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