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Abstract
This thesis is quantitative research of effectiveness. The purpose of this study was to determine
effectiveness of LymphaTouch-treatment in Carpal Tunnel Syndrome.
The study subjects were applied by advertisement and private persons who had very likely the
carpal tunnel syndrome were taken along to the study. Ten study subjects were participating in this
study, and six of them had the treatment in both wrists. Therefore the sample size of this study was
16 wrists (n=16). Seven wrists were diagnosed by a doctor.
LymphaTouch-treatment was given six times to the study subjects with model of carpal tunnel
treatment. Treatment was given 2-3 times a week on average. In first and last course of treatment
the study subjects filled the initial and the final questionnaires and they were tested with the initial
and the final measurements. After three weeks from the last course of treatment the study subjects
filled another final questionnaire. The effect of treatment to the symptoms and hand function were
determined in questionnaires and measurements. In questionnaires the study subjects evaluated
the volume of symptoms with visual analogue scale. Hand function was measured with Jamar the
hand grip strength meter, Pinch the thumb opposition strength meter, goniometer and Phalen’s,
Tinel’s ja Tetron’s provocative tests. Numeric study material was analyzed by counting arithmetic
means and ranges. Open questions were analyzed by itemizing the contents.
LymphaTouch-treatment effected individually and the differences in treatment effects between the
study subjects were high. LymphaTouch-treatment reduced experienced symptoms (50 %) and
hand function improved on average except hand grip strength. In addition the degree of disability to
symptoms in daily living reduced (51 %).
LymphaTouch-treatment reduced the symptoms of carpal tunnel syndrome and improved the hand
function at least in short-term. LymphaTouch-treatment is worth of trying as alternative conservative treatment. More research is needed because the sample size of this study was small.
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1

JOHDANTO

Rannekanavaoireyhtymä on yleisin ääreishermoston pinnetila, jota esiintyy eniten
keski-ikäisillä ja iäkkäillä naisilla (Viikari-Juntura, Arokoski & Vasenius 2009, 161).
Pinnetilassa keskihermo joutuu kulkureitillään anatomisista syistä puristuksiin aiheuttaen hermon toimintahäiriöitä (Falck & Puusa 2006, 469). Rannekanavaoireyhtymän
ensisijaisia hoitomuotoja ovat konservatiiviset hoidot (Viikari-Juntura 2003, 330; Ylinen ym. 2003, 3180). Oireyhtymän yleisyydestä huolimatta vaikuttavaksi todettuja
konservatiivisia hoitomuotoja on tällä hetkellä olemassa vähän (Huisstede, 2010,
981-1004; Käypä hoito 2007).

LymphaTouch-hoitomenetelmä on puolestaan uusi suomalainen, imunestekierron
tehostamiseen perustuva alipainehoito, josta on tehty aiemmin vain tapaustutkimuksia (Raittila 2010). Tapaustutkimuksissa LymphaTouch-hoitoa on käytetty muun muassa erilaisten leikkausten jälkeisten ja traumojen sekä sairauksien aiheuttamien turvotustilojen ja fibroottisten sidekudosmuutoksien hoidossa. Hoitokokemukset niissä
ovat olleet pääosin positiivisia ja LymphaTouch-hoito on koettu jopa manuaalista lymfaterapiaa tehokkaammaksi. (Morand, 2009; Nikula, 2009; Schreicher, 2009; Juuti;
Virtala.) Hoitomenetelmän vaikuttavuudesta rannekanavaoireyhtymän hoidossa ei ole
vielä olemassa tutkimustietoa, joten tämä opinnäytetyö on pioneerityötä uuden suomalaisen innovaation hyväksi.

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan LymphaTouch-hoitomenetelmän vaikuttavuutta rannekanavaoireyhtymän hoidossa. Tutkimuksen tavoitteena on saada uusi hoitomenetelmä terveysalan ammattilaisten tietoisuuteen ja saada tietoa, sopiiko se vaihtoehtoiseksi konservatiiviseksi hoitomuodoksi rannekanavaoireyhtymän hoidossa. Opinnäytetyö on kvantitatiivinen eli määrällinen vaikuttavuustutkimus. Tutkimusasetelmana on before-after -asetelma, jossa hoitomenetelmän vaikuttavuutta arvioidaan vertaamalla tutkimushenkilöiden alku- ja lopputilannetta. Hoitomenetelmän vaikuttavuutta selvitetään mittaamalla tutkimushenkilöiden käden toimintakykyä, tiedustelemalla
tutkimushenkilöiden oireita, särkylääkkeiden käyttöä sekä hoitomenetelmän vaikutusta niihin, ennen hoitoa ja hoidon jälkeen.

Tarve opinnäytetyölle tuli suomalaiselta terveydenhoitoalan teknologiayritykseltä
Healthy Life Devicelta (HLD), joka on kehittänyt LymphaTouch-hoitomenetelmän.
(Raittila, 2010). Opinnäytetyön aihe valikoitui omien mielenkiinnonkohteiden pohjalta.
Fysioterapeuttiopiskelijoina olemme kiinnostuneita erilaisten hoito- ja terapiamene-
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telmien vaikuttavuudesta tuki- ja liikuntaelinperäisten vaivojen hoidossa. Etenkin
LymphaTouch-hoitomenetelmä kiinnosti meitä, sillä se on uusi hoitomenetelmä ja sitä
on

tutkittu

varsin

vähän.

Lisäksi

tähänastiset

tutkimukset

LymphaTouch-

hoitomenetelmästä ovat olleet tapaustutkimuksia ja koimme hoitomenetelmän vaikuttavuudesta ja käyttökelpoisuudesta tarvittavan lisää tutkimusta.
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2

RANNEKANAVAOIREYHTYMÄ JA SEN HOITO

Rannekanavaoireyhtymä eli syndroma canalis carpi on keskihermon (nervus medianus) pinnetila rannekanavassa (Tunninen 2002).

Rannekanavaoireyhtymä on

yleisin ääreishermoston pinnetila ja sitä esiintyy eniten keski-ikäisillä ja iäkkäillä naisilla (Viikari-Juntura ym. 2009, 161). Lähes jokainen kokee joskus elämänsä aikana
rannekanavaoireyhtymästä aiheutuvaa puutumista. Varsinainen rannekanavaoireyhtymä on kuitenkin huomattavasti harvinaisempi. (Aalto 2007, 20.) Suomalaisessa
väestössä sen esiintyvyys naisilla on 5,3 %:a ja miehillä 2,1 %:a. Esiintyvyydestä
voidaan

erottaa

myös

kaksi

huippua:

50−59-vuotiailla

ja

yli

80-vuotiailla. Rannekanavaoireyhtymä on yhtä yleinen vallitsevassa kuin eivallitsevassa kädessä ja lähes kolmasosalla sairaus on molemminpuolinen. (ViikariJuntura ym. 2009, 161.)

Ääreishermoston pinnetila on yksi merkittävimmistä hermovaurion aiheuttajista ja sillä
tarkoitetaan hermon puristustilaa, joka aiheuttaa hermon toimintahäiriöitä. Pinnetila
johtuu anatomisista syistä ja syntyy usein kohtiin, joissa hermo kulkee ahtaassa paikassa ja joutuu kulkureitillään paikallisen kroonisen (pitkä-aikaisen tai toistuvan) paineen, venytyksen ja verenkiertohäiriön kohteeksi. Pinnetilan aiheuttamasta hermovauriotyypistä (s. 12–13) riippuen johtumisnopeus hidastuu tai estyy kokonaan, mikä
voidaan todeta mittaamalla hermonjohtumiskykyä elektromyagrafiassa eli ENMG:ssä.
(Vainio 2009; Vastamäki & Vastamäki 2009, 2565–2572; Falck & Puusa 2006, 469.)

Pinnetilasta aiheutuvat oireet voivat kehittyä joko vähitellen (viikkojen tai kuukausien
kuluessa) tai äkillisesti jopa vuorokaudessa. Kipu, tuntohäiriöt, puutuminen, voimattomuus ja kömpelyys ovat tyypillisiä hermopinteen oireita. Puristus tuntohermorungossa aiheuttaa kipua puristuskohdassa sekä tuntohäiriöitä puristuksessa olevan
hermon hermotusalueella. Kipu voi tulla vähitellen tietyssä rasituksessa ja hävitä,
sitten taas tulla uudelleen yhä herkemmin ja useammin. Tuntohäiriöt voivat olla parestesiatyyppisiä ja esiintyä esimerkiksi pistelynä, tikkuiluna ja kihelmöintinä. Tätä
tuntemusta potilaat kuvaavat muurahaisten kävelynä kyseisellä ihoalueella. Pinteen
vaikeutuessa tunto voi huonontua niin, ettei siinä ole 2-piste-erotuskykyä tai kylmän
ja kuuman tuntoa. Puristus motorisessa hermossa aiheuttaa puolestaan taas paikallista kipua puristuskohtaan ja hermotusalueen lihaksiston toimintahäiriöitä, heikkoutta, pahimmillaan jopa lihassurkastuman tai halvauksen. Halvaustila voi kehittyä hitaasti potilaan huomaamatta. Aluksi voi esiintyä vain raajan tai lihasryhmän tavallista
helpompi väsyminen ja suuremmassa rasituksessa ilmenevä kömpelyys. Usein pin-
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netila on kuitenkin lievä tai ohimenevä, eikä mitään varsinaista hoitoa tarvita. Enemmän oireilevia pinteitä hoidetaan aluksi konservatiivisin keinoin ennen kuin päädytään
leikkaushoitoon. (Vastamäki & Vastamäki 2009, 2565–2572.)
2.1

Rannekanavan rakenne ja keskihermon sijainti

Rannekanava on rakenteeltaan ranneluiden, nivelsiteiden sekä kalvorakenteiden
muodostama ahdas tunneli, jossa kulkevat sormien pitkät koukistajajänteet, keskihermo sekä arteria (valtimo) mediana (kuva 1) (Alanko & Parikka 2009, 38−39; Budowick, Bjålie, Rolstad & Toverud 1995, 110−111). Rannekanava on muodoltaan
tiimalasin muotoinen ja sen läpimitta on vain noin 1 cm ja pituus noin 5 cm:ä
(Reichert 2008, 109).

Ranteen kahdeksan luuta muodostavat kaaren käden kämmenselän puolelle (dorsaalipuolelle) ja kourun kämmenen puolelle (volaaripuolelle) (Nienstedt, Hänninen,
Arstila & Björkqvist 2002, 121−123). Tätä luista kaarta/kourua kutsutaan ranteen poikittaiseksi holviksi, joka muodostaa rannekanavan pohjan. Ranteen poikkiside (transversaaliligamentti) (kuva 1), joka sijaitsee ranteen kämmenen puolella, sulkee tämän
poikittaisen holvin muodostaen näin rannekanavan tunnelin. Ranteen poikkiside lähtee värttinäluun puolelta (radiaalisesti) veneluusta (os scaphoideum) ja monikulmaluusta (os trapezium) ja kiinnittyy kyynärluun puolelle (ulnaarisesti) herneluuhun (os
pisiform) ja hakaluuhun (hamalus os hamatis). (Reichert 2008, 79−81.) Ranteen
poikkiside on noin 2−3 millimetriä paksu ja 3−4 cm leveä (Alanko & Parikka 2009,
38).
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Kuva 1.

Rannekanavan rakenne ja keskihermon sekä poikkisiteen sijainti ranne-

kanavassa (Aalto 2007, 20. Lupa Hjort, A. Kliininen neurofysiologian osasto, TYKS)
Keskihermo lähtee selkärangan C6−T1-nikamien välistä ja kulkee olkavarren etusisäpuolelta (etumediaalipuolelta) kyynärvarteen. Kyynärpään kohdalla hermo haarautuu käsivarressa sijaitsevaan liereään sisäänkiertäjä lihakseen (musculus pronator
teres) sekä sormien ja ranteiden koukistaja lihaksiin. Ranteen yläpuolella keskihermosta erkanee kämmenen puoleinen (palmaarinen) ihohaara. Loppu osa keskihermoa ja sormien koukistajajänteet kulkevat rannekanavassa ranteen poikkisiteen alla
(kuva 1). (Puustjärvi-Sunabacka & Salmi 2009, 305−306.)

Keskihermo hermottaa kämmenen thenar- eli peukalonpäkiä-lihaksista, peukalon
oppositiosta (opponens pollicis) sekä loitonnuksesta vastaavia lihaksia (abductor pollicis brevis) (Puustjärvi-Sunabacka & Salmi 2009, 305−306). Peukalon oppositio on
liike, jossa peukalon pää koskettaa muiden sormien päitä (Kapit & Elson 2001, 59).
Keskihermon vaurio aiheuttaa toimintahäiriötä edellä mainittuihin lihaksiin. Peukalon
oppositio- sekä loitonnusliikkeen häiriö onkin usein merkki hermovauriosta. (Puustjärvi-Sunabacka & Salmi 2009, 305−306.) Pitkälle edenneessä keskihermovauriossa voi
olla nähtävissä myös thenar-lihaksiston surkastumaa (atrofia) sekä keskihermon tuntoalueen tuntopuutosta (kuva 2 Katzin käsidiagrammi s.17) (Puustjärvi-Sunabacka &
Salmi 2009, 305−306).
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2.2

Hermovauriotyypit

Hermovaurion aiheuttaa useimmiten hermoon kohdistunut mekaaninen vamma: puristus, venytys, viilto tai paine. Tärkeimpiä hermovaurioiden aiheuttajia ovat pinnetilat,
tilapäisestä puristuksesta johtuvat vauriot, traumat, tuumorit, sädehoito, tuntemattomasta syystä johtuvat akuutit ääreishermoston vauriot sekä tilaa vievät prosessit
hermon ympärillä, kuten verenpurkaumat, kasvaimet, hermosolmut ja etäpesäkkeet.
Hermovauriotyyppi, vaikeusaste ja ennuste riippuvat vaurion aiheuttajasta. Syy vaurioon tulisi aina selvittää, jotta voitaisiin valita oikea hoito ja selvittää potilaalle toipumisennuste. (Falck & Puusa 2006, 467−468.) Hermovauriotyypit voidaan jakaa kolmeen eri päätyyppiin: 1) demyelinaatioon eli neurapraksiaan, 2) aksonaaliseen vaurioon eli aksonotmeesiin ja 3) hermokatkokseen eli neuronotmeesiin (Lang, Häkkinen,
Larsen & Partanen 1991, 29).

Neurapraksialla tarkoitetaan hermovauriota, jossa itse hermon rakenne säilyy ehjänä,
mutta hermon johtumiskyky on alentunut myeliinin (hermosyyn tupen) vaurioitumisen
takia. Tämä näkyy ENMG:ssä johtumiskatkoksena tai hidastumana. (PuustjärviSunabacka & Salmi 2009, 293; Soinila & Launes 2007, 507.) Neurapraksia on usein
puristuksen aiheuttama toiminnallinen häiriö, joka aiheuttaa hermon sensorisella alueella motorista puutosta, voimattomuutta ja tuntopuutosta (Koivu 2006, 392; Soinila &
Launes 2007, 507 ). Jopa vain tunnin kestävä verenkierron tai mekaanisen vaurion
(paine, vamma, jne.) aiheuttama iskemia (hapenpuute) hermorungossa voi aiheuttaa
neurapraksia tyyppisen hermovaurion (Koivu 2006, 392; Puustjärvi-Sunabacka &
Salmi 2009, 293). Myös kasvaimen aiheuttama puristus, rasitusvammaan liittyvä turvotus, raskaus tai ylipaino saattaa aiheuttaa neurapraksian. Neurapraksia on luonteeltaan ohimenevä ja hermon toimintahäiriö kestää vain muutamista tunneista joihinkin päiviin, harvoin sen pidempään. (Soinila & Launes 2007, 507.) Neurapraksiasta toipumisen ennuste on hyvä ja paraneminen täydellistä, sillä aksoni (hermosolun
viejähaarake, jota pitkin impulssit kulkevat) ei ole vaurioitunut. (Puustjärvi-Sunabacka
& Salmi 2009, 293.)

Aksonotmeesi tarkoittaa hermovauriota, jossa hermon sidekudosrakenne (hermotuppi) säilyy ehjänä, mutta aksoni (viejähaarake) vaurioituu (Tolonen 2002, 6). Aksonin
kyky johtaa hermoimpulssia lakkaa vaurion jälkeen. Motorisissa aksoneissa johtumiskyky salpaantuu 3−5 ja sensorisissa 7−10 vuorokauden kuluttua vammasta. (Koivu 2006, 392.) Noin 10−28 vuorokauden kuluttua vauriosta aksoni alkaa uusiutua
ehjää hermotuppea pitkin 1−2 mm vuorokausi vauhdilla. Aksonin kasvu on hidasta,
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minkä vuoksi hermovauriosta toipuminen voi viedä vauriopaikasta riippuen useita
kuukausiakin. (Soinila & Launes 2007, 507; Tolonen 2002, 6; Koivu 2006, 292.)

Neuronotmeesissä eli täydellisessä hermokatkoksessa koko hermo on anatomisesti
poikki. Vaurio on niin aksonissa ja myeliinissa kuin sitä ympäröivässä tukikudoksessa. (Puustjärvi-Sunabacka & Salmi 2009, 294.) Tämän asteisen hermovaurion voi
aiheuttaa esimerkiksi viiltohaava (Soinila & Launes 2007, 507). Hermossa ei ole johtumiskykyä ollenkaan vaurion kohdalla, mikä käytännössä tarkoittaa täydellistä tunnon ja motoriikan puutosta hermon hermottamalla alueella. Vaurio vaati aina mikrokirurgisen operaation, jossa hermon päät asetetaan tarkasti yhteen. Tämän tyyppisessä vauriossa paranemisennuste on huonoin. (Puustjärvi-Sunabacka & Salmi 2009,
294; Soinila & Launes 2007, 507.)

Hermovaurioiden yhteydessä voidaan puhua myös iskeemisesta hermovauriosta,
minkä voi aiheuttaa tilapäinen lieväasteinen suora hermopuristus tai mikä tahansa
hermon ympäristön painetta nostava tekijä, jolloin hermon verenkierto estyy, mutta
neurapraksiaa ei vielä kehity. Iskeemisen hermovaurion lievin muoto on puutuminen.
(Soinila & Launes 2007, 507.)
2.3

Rannekanavaoireyhtymän etiologia ja oireet

Keskihermon pinnetilan syynä on jokin rannekanavaa ahtauttava tekijä, joka saa aikaan rannekanavan sisäisen paineen nousun ja sitä kautta hermokudokseen muodostuu iskeminen tila (Alanko & Parikka 2009, 38−39). Tällaisia rannekanavaa ahtauttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi tulehduksen ja nivelreuman aiheuttama turvotus kudoksissa, ranteen kulumat (artroosi), värttinäluun murtuman jälkitilat, diabetes, ylipaino, raskaus tai munuaissairaudet. Myös pinne keskihermon tyviosassa
(esimerkiksi C6-juuriaukossa) saattaa altistaa rannekanavaoireyhtymälle, sillä samaan hermoon tuleva paineen aiheuttama ärsytys useassa kohdassa hermoa saa
sen reagoimaan pieneenkin ärsytykseen (Alanko & Parikka 2009, 38; Viikari-Juntura
2003, 323). Muita rannekanavaoireyhtymälle altistavia tekijöitä ovat samojen työliikkeiden toistuvuus useaan kertaan, suuren puristusvoiman käyttö, ranteeseen kohdistuva tärinä ja ranteen keskiasennosta poikkeavat työasennot. Myös ikä ja sukupuoli
voivat altistaa oireyhtymälle, sillä suurin osa sairastavista on keski-ikäisiä tai iäkkäitä
naisia. (Viikari-Juntura ym. 2009, 161; Käypä hoito 2007; Hervonen 2004, 382−383.)
Jotkut urheilulajit, kuten pyöräily, jalkapallo, golf, vuorikiipeily, painonnosto, paini,
pyörätuolilajit sekä haavipallo, joissa tarvitaan puristusvoimaa sekä ranteen neutraaliasennosta poikkeavia liikkeitä, saattavat altistaa rannekanavayhtymälle (McKeon &
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Yankosec 2008, 325). Yhdessä esiintyessään nämä edellä mainitut tekijät voimistavat toistensa vaikutuksia, mutta usein selvää syytä oireistolle ei kuitenkaan voida
osoittaa (Viikari-Juntura ym. 2009, 161; Käypä hoito 2007; Hervonen 2004,
382−383).

Tyypillinen rannekanavaoireyhtymää sairastava henkilö on ylipainoinen keski-ikäinen
nainen, joka tekee raskasta työtä. Esimerkiksi jousisoittajien, lentokone-, auto- sekä
elektroniikkateollisuuden työntekijöillä esiintyy tyypillisesti rannekanavaoireyhtymää.
(Falck & Puusa 2006, 472; Fess, Gettle, Philips & Janson 2005, 465.) Tietokoneella
näppäilytyön tai hiirenkäytön ei ole osoitettu lisäävän rannekanavaoireyhtymän riskiä,
vaikka rannekanavaoireyhtymää esiintyy usein monella toimistotyöntekijällä (Käypä
hoito 2007; Fess ym. 2005, 465).

Rannekanavaoireyhtymästä kärsivät henkilöt kokevat tyypillisesti oireilevassa kädessä kipua ja voimattomuuden tunnetta sekä puutumista ja tuntohäiriötä, jotka esiintyvät
keskihermon distaalisella kulkualueella eli peukalon, etu-, keskisormen ja osittain
nimettömän sormen alueella. Ulnaariset sormet eli pikkusormi ja nimetön ovat kuitenkin usein oireettomia. Toisinaan oireet voivat olla epämääräisiä ja oireyhtymästä kärsivä henkilö voi kuvata oireiden esiintyvän koko yläraajassa. Oireet voimistuvat tyypillisesti levon aikana yöllä ja usein rannekanavaoireyhtymästä kärsivä henkilö kertoo
heräävänsä oireisen käden puutumiseen aamuyöstä. Rannekanavaa ahtauttavat
toimet, joissa käytetään ranteen ja sormien koukistajia, provosoivat myös usein oireita. Käsien ravistelu ja liikuttelu puolestaan lievittää oireita, mutta pinteen ollessa tiukka oireet voivat tuntua jatkuvasti eikä edes liikuttelu helpota paineen aiheuttamia
muutoksia. Tilan pahentuessa myös käden thenar-lihaksisto alkaa surkastua, jonka
myötä peukalon pinsettiote heikentyy ja sormien hienomotoriikka häiriintyy. Tällöin
oireyhtymästä kärsivät henkilöt kuvaavat oireista kättä kömpelöksi: tavarat eivät pysy
käsissä vaan ne putoavat lattialle, paidan napittaminen tuntuu vaikealta ja ompelutyöt
eivät meinaa onnistua. (McCabe, 2010, 646; Viikari-Juntura ym. 2009, 161; ViikariJuntura 2009; Puustjärvi-Sunabacka & Salmi 2009, 305; Käypä hoito 2007; Hervonen
2004, 382−383.)
2.4

Rannekanavaoireyhtymän diagnostiikka ja tutkiminen

Epäily rannekanavaoireyhtymästä herää oirekuvan perusteella. Diagnoosi perustuukin oireisiin ja kliinisten tutkimusten tuloksiin. Keskeistä diagnostiikassa on erotella
rannekanavaoireyhtymä muista mahdollisista tuki- ja liikuntaelinperäisistä sairauksista sekä tunnistaa leikkaushoitoa vaativa rannekanavaoireyhtymä lievemmistä tapa-
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uksista (Käypä hoito 2007). Rannekanavaoireyhtymän hermopinteen voimakkuutta
voidaan kuvata lieväksi, kohtalaiseksi sekä vaikeaksi. Vaikea rannekanavaoireyhtymä tulee leikata aina viipyilemättä. Kohtalainen sekä lievä hermopinne leikataan, jos
oireet jatkuvat pitkään eikä niitä saada asettumaan konservatiivisilla hoitokeinoilla.
(Vastamäki & Vastamäki 2009, 2566.)

Yläraajan erilaiset puutumisoireet ovat melko tavallisia ja niistä vain osa selittyy rannekanavaoireyhtymän perusteella. Joillakin potilailla on rannekanavaoireyhtymälle
tyypilliset oireet, mutta selvää pinnetilaa ei ole osoitettavissa. Osalla on taas epätyypillisiä ja epämääräisiä puutumisoireita, jotka osoittautuvat rannekanavaoireyhtymäksi. (Puusa 2007, 75.) Tämän vuoksi erotusdiagnoosin kannalta kliinisessä tutkimisessa on tärkeää tutkia koko yläraaja kaularangasta lähtien. Esimerkiksi kaularankaoireyhtymään (C6- tai C7-juuren oire) ja välilevyn pullistumaan voi liittyä samankaltaisia
oireita kuin rannekanavaoireyhtymään. Nämä ovat kuitenkin harvinaisia alle 40vuotiailla. Lisäksi erotusdiagnostiikassa on otettava huomioon muut yläraajan pinnetilat, nivelrikko, olkapään kiputilat, tenniskyynärpää, monihermovauriot (polyneuropatiat) ja kasvaimet. Esitiedot onkin tärkeä selvittää tarkasti, jotta saadaan tietoa muista
mahdollisista säteilykivuista. Epäselvissä tilanteissa diagnoosi tulee tehdä vasta
ENMG:n jälkeen. (Käypä hoito 2007; Viikari-Juntura 2009.)

Tärkein johtolanka diagnostiikassa on yöllinen käden puutuminen tai tuntohäiriö keskihermon kulkualueella. Keskihermon tunnon testaaminen onkin keskeinen osa rannekanavaoireyhtymän diagnostiikkaa, koska se lienee herkkä vaurion osoittaja. (Käypä hoito 2007.) Lievässä pinnetilassa ihotunto on normaali, mutta voimakkaassa pinnetilassa on tyypillisesti alentunut ihotunto (Aalto 2007, 20). Hermon tuntoa voidaan
testata 2-piste-testillä (Bickel 2010). Potilaan käden puutumis- ja kipuoireiden sijainnin osoittamiseksi voidaan käyttää Katzin käsidiagrammia (Kuva 2) (Käypä hoito
2007). Rannekanavaoireyhtymän tarkimmat diagnostiset testit ovat kiputunnon ja
peukalon loitonnuksen voimaa mittaavat testit (Käypä hoito 2007). Kiputuntoa voidaan testata muun muassa kevyesti nipistämällä (Toimintakyvyn mittarit 2010). Tutkiessa on hyvä havainnoida myös peukalon päkiän lihaskato (Puustjärvi-Sunabacka
& Salmi 2009, 305−306).
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Katzin käsidiagrammi
Rannekanavaoireyhtymän klassinen löydös: oireita kahden sormen alueella sormissa I – III.

Rannekanavaoireyhtymä todennäköinen: oireita yhden sormen alueella sormissa
I – III.

Rannekanavaoireyhtymä epätodennäköinen: ei oireita sormissa I – III.

© 2007 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Kuva 2. Katzin käsidiagrammi (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2007. Lupa
Pellinen, M. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim)
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Rannekanavaoireyhtymän diagnosoinnissa voidaan käyttää apuna myös Tinelin,
Phalenin ja Tetronin provokaatiotestejä, jotka ovat osoittautuneet kohtalaisen herkiksi
ja spesifeiksi testeiksi rannekanavaoireyhtymän diagnosoinnissa (MacDermid &
Wessel 2004, 309). Tinelin -testissä koputetaan kevyesti tutkittavan keskihermoa
sormenpäällä tai refleksivasaralla rannekanavan alueelta. Löydös on positiivinen, jos
potilas tuntee säväyksen keskihermonalueella. Käden ja kyynärvarren rasitussairauksien käypä hoito-suosituksen 2007 mukaan Tinelin -testi on kuitenkin yksinään varsin
epätarkka vaurion osoittaja. Phalenin -testissä ranteet pidetään 90 asteen fleksiossa
kämmenselät vastakkain. Puutuminen tai pistely keskihermon alueella viittaa rannekanavaoireyhtymään. Testiä jatketaan oireiden ilmaantumiseen asti korkeintaan minuutin ajan. Käden ja kyynärvarren rasitussairauksien käypä hoito-suosituksen 2007
mukaan Phalenin -testi on kohtalaisen tarkka vaurion osoittaja henkilöillä, joilla esiintyy käden puutumista. Tetronin -medianuskompressiotestissä tutkittavan ranne
viedään 60 asteen fleksioon ja rannekanavan aluetta painetaan peukalolla. Positiivinen löydös eli puutuminen keskihermon hermottamissa sormissa ilmaantuu tyypillisesti 20 sekunnin kuluessa. Testiä jatketaan tarvittaessa minuutin ajan. Kaikissa
edellä kuvatuissa testeissä positiiviset löydökset viittaavat rannekanavaoireyhtymään,
mutta negatiiviset löydökset eivät sulje pois rannekanavaoireyhtymän mahdollisuutta.
Diagnostiset kriteerit vaativat ainakin yhden positiivisen löydöksen kliinisissä testeissä sekä puutumisoireen kädessä keskihermon hermotusalueella. (Viikari-Juntura
2009; Käypä hoito 2007; Pasternack 2007; Pasternack 2006.)

2.5

Rannekanavaoireyhtymän konservatiivinen hoito

Rannekanavaoireyhtymän ensisijainen hoitomuoto on aina konservatiivinen, etenkin
jos etiologia on selkeästi ohimenevä tai oireet ja kliiniset löydökset ovat lieviä eikä
leikkaushoito ole aiheellinen (Käypä hoito 2007; Viikari-Juntura 2003, 330). Konservatiivisia hoitomuotoja on olemassa paljon, mutta hoitomuotojen vaikuttavuus on yksilöllistä, eikä kaikkia ole tieteellisesti voitu osoittaa vaikuttaviksi (Huisstede ym. 2010,
981-1004).

Konservatiivinen hoito tulee antaa tietyn ajan sisällä, jotta siitä on hyötyä. Konservatiivinen hoito auttaa normaalisti 6−52 viikossa, jonka jälkeen joudutaan usein turvautumaan leikkaushoitoon. (Bickel 2010, 150.) Yleisimmin käytettyjä konservatiivisia
hoitomuotoja ovat lääkehoito (esimerkiksi tulehduskipulääkkeet ja kortisoni-injektio),
lastahoito, venytys- ja liikeharjoitteet, fysikaalinen hoito, ergonomiaohjaus, ergonomisesti muotoillut apuvälineet ja elämäntapamuutokset (Viikari-Juntura 2003, 330; Yli-
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nen ym. 2003, 3180; Huisstede ym. 2010, 981−1004). Rannekanavaoireyhtymän
hoitoon voidaan käyttää myös manuaalisen terapian menetelmiä kuten pehmytkudosten käsittelyä, nivelten ja hermokudoksen (neuraalikudoksen) mobilisointia ja manipulointia (Alanko & Parikka 2009, 39). Muita kokeilemisen arvoisia hoitomuotoja ovat
muun muassa ultraääni, magneettiterapia, vitamiinit, jooga, kiropraktiikka, laserhoito,
akupunktio, hieronta, kuppaus ja lämpöhoito (Huisstede ym. 2010, 981−1004).
2.5.1

Lastahoito

Lastahoito on yleisin konservatiivinen hoitomuoto, sillä sen on todettu vähentävän
oireita ja parantavan käden toimintakykyä (Huisstede ym. 2010, 993; Käypä hoito
2007; Varonen 2007). Lastahoito perustuu ajatukseen, että rannekanavan paine pääsee tasaantumaan, kun ranne immobilisoidaan väliaikaisesti lastalla (Malmivaara &
Karppinen 2003, 327). Paine rannekanavassa kasvaa ranteen ollessa fleksiossa ja
vielä enemmän ekstensiossa. Lastahoidon aikana ranne ei pääse taipumaan näihin
huonoihin asentoihin, joissa rannekanavan paine pääsisi kasvamaan. Rannelasta
auttaa myös kiinnittämään huomiota ranteen asentoon. (Ylinen ym. 2003, 3182.)
Ranne kannattaa lastoittaa neutraaliasentoon, sillä neutraaliasentoon lastoittaminen
on lyhytaikaisesti vaikuttavampi hoitokeino kuin 20 asteen ojennukseen (ekstensioon)
lastoittaminen (Huisstede ym. 2010, 983; Brininger ym. 2007, 1433−1434; Malmivaara & Karppinen 2003, 327). Matalin paine rannekanavaan saadaan aikaan, kun ranne
on lastoitettu 2 asteen ojennukseen (+/- 9 ˚) ja 2 asteen sivutaivutukseen pikkusormenpuoleen (ulnaarideviaatioon) (+/- 6 ˚) (Fess ym. 2005, 465).

Lastahoito on kannattavaa aloittaa heti oireiden ilmaannuttua ja se on suositeltavaa
etenkin lievässä rannekanavaoireyhtymässä. Lastahoidon hoitotulosten on todettu
olevan sitä parempia, mitä lyhyemmän aikaa oireet ovat kestäneet ja mitä lievempiä
oireet ovat olleet ennen hoidon aloitusta. (Viikari-Juntura 2003, 331.) Rannelastaa
käytettäessä tulee huomioida, että se on kiinnitetty löysästi. Mikäli lasta on liian tiukasti kiinni, voi rannekanavaan syntyä lisää kompressiota ja oireet voivat pahentua.
(Ylinen ym. 2003, 3182.)

Yölastoitus on tärkein hoitomuoto etenkin, jos potilaalla ei todeta keskihermon vaurion merkkejä eli lihasatrofiaa tai tuntopuutosta (Käypä hoito 2007). Lastan käyttö yöaikaan on riittävä, sillä sen on todettu olevan yhtä tehokas kuin koko päivän pidettävän lastan. Yölastaa ei kannata korvata yöaikaan käytettävällä siteellä, sillä yölasta
on tehokkaampi tukiväline ranteen immobilisointiin. (Huisstede ym. 2010, 986−993.)
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Yölastahoidon sijaan rannekanavaoireyhtymää sairastavat potilaat kuitenkin lähetetään monesti melko varhain kirurgiseen hoitoon, koska sen on todettu olevan tehokkaampi hoitokeino (Viikari-Juntura 2003, 330; Malmivaara & Karppinen 2003, 329).
Leikkaushoito näyttäisi myös edistävän itsearvioitua toipumista paremmin kuin immobilisoiva lastahoito (Havulinna 2007). Myös suun kautta otettavat steroidit ovat lyhytaikaisesti vaikuttavampia kuin lastahoito, mutta steroidihoitoon liittyy kuitenkin haittavaikutuksia (Huisstede ym. 2010, 988; Käypä hoito 2007).
2.5.2

Lääkehoito

Vaikuttavia lääkinnällisiä hoitokeinoja rannekanavaoireyhtymän hoitoon on tällä hetkellä olemassa vähän. Rannekanavaoireyhtymän lääkinnällisenä hoitona voidaan
käyttää tulehduskipulääkkeitä, B6-vitamiinia, diureetteja, suun kautta otettavia steroideja sekä kortisoni-injektioita. (Huisstede ym. 2010, 989; Käypä hoito 2007.) Lääkehoito perustuu turvotuksen ja paineen vähentämiseen rannekanavassa.

Suun kautta nautituilla tulehduskipulääkkeillä, B6-vitamiinilla tai diureeteilla ei ole
todettu olevan vaikutusta lievän tai keskivaikean rannekanavaoireyhtymän oireisiin.
Suun kautta otettu steroidihoito näyttää vähentävän lievän ja keskivaikean rannekanavaoireyhtymän oireita hoidon ajan. Suunkautta otettavaa steroidihoitoa ei kuitenkaan suositella, koska hoidon haitat näyttävät ylittävän hyödyt. Noin 10 %:lla steroidihoidon saaneista esiintyy mahasuolikanavan oireita eikä hoidon pitkäaikaisesta hyödystä ole näyttöä. (Huisstede ym. 2010, 989; Käypä hoito 2007.)

Kortisoni-injektio vähentää tulehdusta ja sitä kautta lievittää turvotusta koukistajajänteiden jännetupessa, mikä puolestaan vähentää ahtauman aiheuttamaa painetta rannekanavassa (Tunninen, 2004). Paikallinen kortisoni-injektio vähentää lyhytaikaisesti
rannekanavaoireyhtymän oireita, ja sen on todettu olevan lyhytaikaisesti vaikuttavampi kuin koko elimistöön vaikuttava kortisoni-injektio tai suun kautta otetut steroidit
(Huisstede ym. 2010, 991; Arola 2007; Käypä hoito 2007; Hagebeuk & De Weerd
2004, 1464−1466). Paikallinen kortisoni-injektio vaikuttaa nopeasti ja on usein tehokas hoito rannekanavaoireyhtymään. Erityisesti sitä voidaan suositella ennen leikkausta tai kipuoireiden ilmetessä akuutisti rasituksen jälkeen. Kortisoni-injektion antaminen vaatii kuitenkin tekniikan hallinnan, sillä väärin annettuna se voi aiheuttaa pysyvän keskihermovaurion. (Viikari-Juntura 2009; Käypä hoito 2007; Ylinen ym. 2003,
3179−3183.)
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2.5.3

Manuaalinen terapia

Manuaalisella terapialla tarkoitetaan pehmytkudosten käsittelyä (esimerkiksi hierontaa), nivelten ja hermokudoksen mobilisointia ja manipulointia yhdistettynä terapeuttiseen harjoitteluun (Arkela-Kautiainen, Ylinen & Arokoski 2009, 396). Manipuloinnilla
ja mobilisoinnilla tarkoitetaan manuaalista käsittelyä jolla nivel tai nikama vapautetaan toimimaan sille ominaiselle fysiologiselle liikelaajuudelle (Suomen Ortopediset
Osteopaatit

Ry

2007).

Hermokudoksen

mobilisoinnilla

tarkoitetaan

hermon

liu’uttamista esimerkiksi liu’tusharjoituksilla. Hermon ja jänteiden liu’utusharjoituksien
tarkoituksena on pitää yllä verenkiertoa, jänteiden ja nivelten liikkuvuutta sekä mahdollistaa hermon liukumista. Lisäksi liu’utusharjoituksien on ajateltu vähentävän turvotusta ja venyttävän jo syntyneitä kiinnikkeitä. (Koli 2011.)

Ranteen

poikkisiteen

venytys,

rannekanavan

hermojen

ja

jänteiden

liu’utusharjoitukset sekä ranneluiden mobilisointi ovat aliarvostettuja rannekanavaoireyhtymän hoidossa, vaikka niiden on todettu vähentävän painetta rannekanavassa
ja lievittävän rannekanavaoireyhtymän oireita sekä vähentävän leikkaustarvetta
(Alanko & Parikka 2009, 39−40; Ylinen ym. 2003, 3182; Dyster & Iljala 2001, 19−22).
Esimerkiksi ranneluiden mobilisoinnilla on saatu edellä mainittuja positiivisia vaikutuksia aikaan ja se on osoittautunut lyhytaikaisesti vaikuttavaksi. Ranneluiden mobilisointia ja hermon liu’utus harjoituksia on vertailtu, mutta on todettu ettei niiden välillä
ole lyhytaikaisesti merkittävää eroa. (Huisstede ym. 2010, 989.) Lisäksi kerran viikossa toteutettu 15 minuutin hieronta yhdistettynä itse toteutettuun päivittäin toistuvaan
hierontaan lievittää oireita. Etenkin hieronta, joka kohdistetaan tarkkaan paikkaan
(rannekanavaan) on tehokasta. (Huisstede ym. 2010, 988.)
2.5.4

Muita hoitomuotoja

Muita mainitsemisen arvoisia hoitomuotoja rannekanavaoireyhtymän hoidossa ovat
ultraäänihoito, laserhoito, akupunktio, kuppaus, lämpöpakkaushoito ja magneettiterapia. Hoitovasteet näillä hoitomuodoilla ovat kuitenkin yksilöllisiä ja niiden tutkimusnäyttö on vaihtelevaa. (Huisstede ym. 2010, 988−990.) Myös ergonomia- ja apuvälineohjauksella voidaan vähentää ranteeseen kohdistuvaa kuormitusta.

Ultraäänihoidon lyhytaikaisesta vaikutuksesta rannekanavaoireyhtymän hoidossa on
kohtalaista näyttöä. Hoidon tulisi toteutua pitkäkestoisena, ainakin seitsemän viikon
ajan, mikäli halutaan vähentää oireita ja kipua sekä parantaa käden toimintakykyä.
Ultraäänihoidon on myös todettu olevan lyhytkestoisesti parempi hoitomuoto kuin
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laserhoidon. Myös magneettiterapian ja lämpöpakkauksien käytöllä voidaan saada
aikaan lyhytaikaisesti hyviä hoitotuloksia. Lämpöpakkauksia tehokkaammaksi hoitomuodoksi on kuitenkin osoittautunut kuppaus. Akupunktion vaikutusta rannekanavaoireyhtymään on myös tutkittu, mutta sillä ei ole saatu merkittävää muutosta aikaan.
(Huisstede ym. 2010, 988−992.)

Rannekanavaoireyhtymän hoidossa on aiheellista selvittää myös työnkuormitustekijät, etenkin oireiden liittyessä työhön. Työhön liittyvän kuormituksen yhteydessä on
syytä kokeilla lepoa, työn uudelleen järjestelyä (työtehtävien vaihtamista) ja ergonomisia ratkaisuja, vaikka ergonomisten ratkaisujen (näppäimistön, hiiren, rannetuen, työpisteiden sekä menetelmien) vaikutuksista rannekanavaoireyhtymän esiintyvyyteen ei ole luotettavaa tietoa. (Varonen 2006; Käypä hoito 2007.) Ergonomisia
ratkaisuja kannattaa kuitenkin kokeilla, sillä esimerkiksi ergonomisesti muotoillun
näppäimistön on todettu vähentävän kipua ja parantavan käden toimintakykyä verrattuna tavalliseen näppäimistöön (Huisstede ym 2010, 989).

Käsillä työskennellessä tulisi muistaa välttää toimintoja, jotka kasvattavat painetta
rannekanavassa. Työskennellessä ranne tulisi pitää mahdollisimman suorana neutraaliasennossa ja ääriasentoja sekä pitkäaikaista koukistamista, voimakasta käden
puristus- ja pinsettiotetta, tulisi välttää. Erilaisilla apuvälineillä, joilla vältetään ranteen
ääriasentoja ja vähennetään tarvittavan voiman käyttöä, voidaan vähentää ranteen
kuormittuvuutta. Tällaisia apuvälineitä ovat muun muassa pystykahvaiset keittiövälineet ja purkinavaajat (Respectan apuvälinekuvasto 2011, 167−198). Tämän lisäksi
töitä tulisi tauottaa sekä tehdä palauttavia liikkeitä ja venyttelyitä, jotka aktivoivat
imunestekiertoa ja poistavat turvotusta rannekanavasta.
2.6

Rannekanavaoireyhtymän leikkaushoito

Rannekanavaoireyhtymän leikkaushoidolla pyritään vapauttamaan keskihermo ja
lisäämään rannekanavan tilavuutta, jolloin paine hermossa vähenee ja oireet lievittyvät. Leikkaushoidon tarve tulisi aina miettiä tarkkaan, sillä siihen liittyy aina omat riskinsä. Väärällä diagnoosilla tehty leikkaus voi johtaa oireiden pahenemiseen kuten
esimerkiksi jos kyseessä on kaksoispinne eli double crush -syndrooma. (Vastamäki
2000, 212; Dyster & Iljala 2001.)

Leikkaushoito on suositeltavaa keskivaikeassa tai vaikeassa rannekanavaoireyhtymässä, kun konservatiivisella hoidolla ei ole ollut vastetta ja oireet pahenevat (Bickel
2010, 149; Vastamäki & Vastamäki 2009, 2566). Keskivaikealle ja vaikealle ranne-
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kanavaoireyhtymälle on tyypillistä oireiden voimakkuus, thenar-atrofia ja peukalon
motorinen heikkous, jota esiintyy usein peukalo-pikkusormi-yhteen-testissä eli peukalon oppositiossa. Leikkaus tulisi tehdä viivyttelemättä, jos oireet ovat voimakkaat, sillä
viivyttely voi aiheuttaa pysyvän hermovamman. (Käypä hoito 2007; Hervonen 2004,
382−383; Viikari-Juntura 2003, 331.) Halvausoireet vaativat aina leikkausta muutamassa viikossa, koska hermovaurio voi muuttua pinteen jatkuessa astetta pahemmaksi, mikä huonontaa puolestaan paranemisennustetta (Vastamäki & Vastamäki
2009, 2565−2566). Lievä rannekanavaoireyhtymä leikataan, jos potilas tuo itse halukkuutensa leikkaukseen tai potilaan oireita ei saada kuriin yölastalla eikä välttämällä
rasitusta (Bickel 2010, 149; Vastamäki & Vastamäki 2009, 2566).

Ennen leikkausta tehdään aina elektroneuromyografia eli ENMG-tutkimus diagnoosin
varmistamiseksi. Vahva löydös ENMG:ssä viittaa myeliinikatoon tai aksonivaurioon,
jolloin leikkaus on aiheellinen. (Alanko & Parikka 2009, 39; Viikari-Juntura 2007.) Jos
diagnoosi on varmistettu ENMG:llä, rannekanavaoireyhtymä on kestänyt puolivuotta
ja potilas on yli 50-vuotias, tulisi rannekanavaoireyhtymä leikata, sillä on todettu, ettei
rannekanavaoireyhtymä parane ilman leikkausta tällaisessa tilanteessa (Vastamäki
2010).
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3

LYMPHATOUCH-HOITOMENETELMÄ

LymphaTouch-hoitomenetelmä on uusi suomalainen innovaatio, jossa yhdistyvät
fysioterapian ja lymfaterapian periaatteet. Hoitomenetelmä on sovellutus lymfaterapiasta, ja sen vaikutus perustuu imunestekierron tehostamiseen. (Raittila 2010.)
Imunestekierron tärkein tehtävä on huolehtia kudosnesteen säätelystä kehossa ja
ylläpitää terveyttä. Imunestekierto huolehtii ihmiskehon itsesäätelykyvyn ylläpidosta,
valkuaisaineiden kuljetuksesta soluvälinesteistä takaisin verenkiertoon, rasvojen kuljetuksesta suolistosta verenkiertoon, nesteturvotusten estämisestä sekä immunologisesta puolustuskyvystä vieraita soluja, viruksia, bakteereita, mikrobeja ja syöpäsoluja
vastaan. (Rantala 2004.) Erona manuaaliseen lymfaterapiaan LymphaTouch-hoitoa
annetaan hoitolaitteella, joka tehostaa imunestekiertoa alipaineen avulla. Hoitomenetelmällä on saatu hyviä hoitotuloksia muun muassa sidekudosmuodostumien (fibroosien) ja arpien käsittelyssä sekä traumojen ja leikkausten jälkeisten turvotuksien
hoidossa. Lisäksi hoidolla voidaan tehostaa ja nopeuttaa urheiluvammojen paranemista ja urheilusuorituksen jälkeistä palautumista. (Raittila 2010.)

LymphaTouch-hoitolaitteella saadaan aikaan paine-ero hoitopään ja ihon välillä, mikä
synnyttää alipainetilan kudoksessa (kuva 3). Tällöin iho ja ihonalaiset kudokset venyvät ja imuneste pääsee tehokkaammin virtaamaan soluvälitilasta imusuoniin. Alipaine
venyttää myös imusuoniston seinämiä, mikä aktivoi imunestekierron luonnollista
pumppaustoimintaa kiihdyttäen imunesteiden poistumista elimistöstä ja näin turvotus
sekä haitalliset partikkelit, kuten virukset, bakteerit ja kuolleet solut vähenevät. Tämän lisäksi alipainehoidon tiedetään vilkastuttavan aineenvaihduntaa ja kiihdyttävän
verenkiertoa. (Raittila 2010.)

Hoitopää

Alipaine

Imuhiussuonia
Imusuonia

Kuva 3. Alipaineen vaikutus kudoksessa (Healthy Life Devices 2005. Lupa Raittila, S.
Healthy Life Devices)
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LymphaTouch-hoitomenetelmän hoitoaiheet ovat:


posttraumaattiset ja postoperatiiviset turvotukset,



pitkälle edennyt laskimovajaatoiminta ja laskimoperäinen säärihaava,



lipödeeman (vaikea selluliitti) eri muodot,



tulehdukselliset reumasairaudet etenkin tulehdusvaiheen aikana,



hermokudoksen ärsytystilat,



faskiakäsittelyt (lihaskalvokäsittely),



ihotaudit kuten akne, ruusufinni ja krooniset ihottumat,



syövän jälkitilat kuten turvotus ja kiinnikkeet



kudoksia uudistava hoito esimerkiksi leikkausarvet ja säärihaavat,



lihashuolto sekä tapaturman jälkeiset lihasrepeymät, nyrjähdykset, verenpurkaukset, nivelten sijoiltaan menot, luunmurtumat, palovammat ja mustelmat.
(Raittila 2010.)

Vasta-aiheet hoidolle ovat akuutti infektio, tuore laskimotukos sekä vaikea sydämen
vajaatoiminta (Raittila 2010). Laitteen käytöstä raskauden aikana ei ole tutkittua tietoa. Raskaana olevan potilaan hoidosta tulisi keskustella ensin hoitavan lääkärin
kanssa. Myöskään laitteen käytön riskitekijöistä syöpäpotilaan hoidossa ei ole tutkittua tietoa. Laitetta ei tulisi käyttää syöpäpotilaan hoidossa hoitojen ollessa kesken tai
syövän ollessa metastasoitunut (etäpesäke). Lisäksi erityistä varovaisuutta tulisi noudattaa ohuen ihon sekä kaulan alueen hoidossa. (LymphaTouch-laitteen käyttöohje
2007).

3.1

LymphaTouch-hoidon toteutus

LymphaTouch-hoito toteutetaan pienikokoisella ja kevyellä hoitolaitteella (kuva 4),
joka on CE-merkitty (EU:n direktiivien mukainen). Hoitolaite on helppokäyttöinen ja
helposti liikuteltavissa paikasta toiseen pyörillä kulkevalla telineellä. Hoitolaitteeseen
kuuluu hoitopää, johon on valittavissa erikokoisia suulakkeita riippuen hoidettavan
henkilön yksilöllisistä tekijöistä ja hoidettavan kohdan pinta-alasta. Erikokoiset suulakkeet mahdollistavat sen, että kontakti ihoon on mahdollisimman tiivis. Lisäksi hoitolaitteessa on kosketusnäyttö, jonka avulla alipainetta voidaan säätää portaattomasti
10−250 mmHg välillä ja paineen muoto voidaan valita joko jatkuvaksi tai pulsoivaksi.
Myös pulssin pituus voidaan säätää 0,1−5 sekunnin väliltä. (Raittila 2010.)
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Kuva 4. LymphaTouch-hoitolaite (Healthy Life Devices 2005. Lupa Raittila, S. Healthy
Life Devices)

LymphaTouch-hoidonaiheet, hoitoalueet ja hoidettavien alueiden järjestys noudattavat manuaalisen lymfaterapian periaatteita. LymphaTouch-hoito sisältää seuraavanlaisia vaiheita: hoidettavan alueen kannalta olennaisten imusolmukkeiden avaus,
sentraalinen esikäsittely, reittien avaus ja kuljetukset iholla imunesteen virtaussuunnan mukaisesti kohti imusolmukkeita. (Raittila 2010.)
3.2

Käyttökokemuksia LymphaTouch-hoidosta

LymphaTouch-hoitomenetelmän vaikutuksesta erilaisten vaivojen hoidossa on olemassa tällä hetkellä vain Suomessa ja Saksassa tehtyjä tapaustutkimuksia. LymphaTouch-hoitomenetelmän vaikutuksesta on tehty yhteensä 24 tapaustutkimusta. Kuudessa tapaustutkimuksessa käytettiin LymphaTouch-hoitoa yhdessä manuaalisen
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lymfaterapian kanssa ja kolmessa näistä käytettiin lisäksi tukisidosta ylä- tai alaraajassa. Kymmenessä tapaustutkimuksessa hoito aloitettiin manuaalisella lymfaterapialla ja hoitoa jatkettiin LymphaTouch-hoidolla. Näistä kymmenestä tapaustutkimuksesta viidessä käytettiin lisäksi tukisidosta. Kuudessa tapaustutkimuksessa hoitona
käytettiin ainoastaan LymphaTouch-hoitoa. (Morand, 2009; Nikula, 2009; Schreicher,
2009; Juuti; Virtala.)

Hoidettavia vaivoja potilaiden keskuudessa olivat muun muassa erilaiset syövän,
leikkausten, haavaumien (kuva 5), traumojen (kuva 6 ja 7) ja sairauksien jälkeiset
turvotus- ja kiputilat sekä fibroottiset sidekudosmuutokset (esimerkiksi arpikudos).
Lähes kaikissa tapaustutkimuksissa saatiin aikaan merkittäviä muutoksia turvotustilan
vähenemisessä. Lisäksi monessa tapaustutkimuksessa fibroottinen sidekudos pehmeni ja kipu väheni. Yksittäisissä tapaustutkimuksissa ihon lämpötila nousi, katkenneet verisuonet iholla hävisivät, lihaskireydet laukesivat, liikkuvuus parani, märkärakkulat ja haavaumat pienenivät merkittävästi tai hävisivät kokonaan. Kaikissa tapaustutkimuksissa saatiin positiivisia vaikutuksia aikaan ja muutamassa tapaustutkimuksessa LymphaTouch-hoito koettiin jopa manuaalista lymfaterapiaa tehokkaammaksi.
Potilaat myös kokivat LymphaTouch-hoidon miellyttäväksi. (Morand, 2009; Nikula,
2009; Schreicher, 2009; Juuti; Virtala.)

Kuva 5. LymphaTouch-hoitomenetelmä avohaavan hoidossa (Healthy Life Devices
2005. Lupa Raittila, S. Healthy Life Devices)
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Kuva 6. Rannemurtumaan liittyvän turvotuksen hoito lymfaterapialla ja LymphaTouch-hoitolaitteella: Turvotus kämmenselässä (Healthy Life Devices 2005. Lupa
Raittila, S. Healthy Life Devices)

Kuva 7. Rannemurtumaan liittyvän turvotuksen hoito lymfaterapialla ja LymphaTouch-hoitolaitteella: Turvotus kyynärvarressa (Healthy Life Devices 2005. Lupa Raittila, S. Healthy Life Devices)
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4

TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TARKENNETUT TUTKIMUSONGELMAT

Rannekanavaoireyhtymä on yleinen vaiva ja sen hoitoon on olemassa vain vähän
vaikuttavaksi todettuja konservatiivisia hoitomenetelmiä (Huisstede, 2010, 981−1004;
Käypä hoito 2007). LymphaTouch-hoitomenetelmä puolestaan on uusi suomalainen
imunestekiertoa tehostava alipainehoito, josta on tehty aiemmin lähinnä vain tapaustutkimuksia (Raittila 2010). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää hoitomenetelmän vaikuttavuutta rannekanavaoireyhtymän hoidossa. Tutkimuksen tavoitteena
on saada LymphaTouch-hoitomenetelmä terveysalan ammattilaisten tietoisuuteen ja
saada tietoa, sopisiko se vaihtoehtoiseksi konservatiiviseksi hoitomuodoksi rannekanavaoireyhtymän hoidossa.

Tutkimusongelmat:
1. Miten LymphaTouch-hoitomenetelmä vaikuttaa rannekanavaoireyhtymän oireisiin: kipuun, turvotukseen, puutumiseen, kömpelyyteen ja pintatuntoon sekä oireiden haitta-asteeseen päivittäisessä elämässä?
2. Miten LymphaTouch-hoitomenetelmä vaikuttaa käden toimintakykyyn: käden
puristusvoimaan ja liikkuvuuteen sekä peukalon oppositiovoimaan?
3. Miten LymphaTouch-hoitomenetelmä vaikuttaa särkylääkkeiden käyttöön?
4. Millaiseksi tutkimushenkilöt kokivat LymphaTouch-hoitomenetelmän?
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5

5.1

TUTKIMUSMENETELMÄ

Kohderyhmä ja aineiston keruumenetelmä

Kohderyhmällä tarkoitetaan tutkimuksen otoskokoa. Määrällisessä tutkimuksessa
painotetaan kohderyhmän suhdetta perusjoukkoon eli väestöryhmään johon tulokset
halutaan yleistää. Tutkimuksen kohderyhmän tulisikin edustaa perusjoukkoa mahdollisimman hyvin, jotta vältetään virhearvioinnit. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen
2009, 79−83.) Tässä tutkimuksessa kohderyhmänä olivat rannekanavaoireyhtymän
oireista kärsivät yksityiset henkilöt ja tutkimuksen tuloksia halutaan yleistää rannekanavaoireyhtymää sairastavien keskuudessa.

Tutkimus voidaan toteuttaa kokonaistutkimuksena tai otantatutkimuksena. Kokonaistutkimuksessa kohderyhmän muodostaisivat kaikki rannekanavaoireyhtymän oireista
kärsivät henkilöt, jolloin tutkimus olisi laaja ja vaatisi paljon resursseja. Niinpä tämä
tutkimus toteutettiin otantatutkimuksena, ja kohderyhmäksi pyrittiin valikoimaan perusjoukon ominaisuuksia vastaava kohderyhmä eli kohderyhmä, jossa rannekanavaoireyhtymä olisi todennäköinen. Kohderyhmä tutkimukseen valittiin harkinnanvaraista
otantaa käyttäen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 79−83; Vilkka 2007,
58.)
Kohderyhmä tutkimukseen haettiin kevään 2011 aikana lehti-ilmoituksella, joka laadittiin Kuopion Kaupunkilehteen. Lehti-ilmoituksesta kiinnostuneet ottivat yhteyttä
puhelimitse, jolloin heitä pyydettiin kuvailemaan sen hetkisiä oireitaan. Lisäksi heille
tehtiin puhelimessa alustava testi (Ranne.info 2005), jolla kartoitettiin rannekanavaoireyhtymälle tyypillisiä oireita: yöllisiä heräämisiä käsi puutuneena, käden kömpelyyttä, puutuneisuutta, voimattomuutta, kipua sekä oireiden lievittymistä kättä puistelemalla, ja niiden esiintyvyyttä (Käypä hoito, 2007). Testin pohjalta arvioitiin rannekanavaoireyhtymän todennäköisyyttä. Tutkimukseen otettiin 10 ensimmäistä tutkimushenkilöä, joilla rannekanavaoireyhtymä oli testin mukaan todennäköinen. Tutkimuksen kohderyhmäksi muodostui siis kymmenen tutkimushenkilön joukko. Tutkimushenkilöistä kuudella oli oireita molemmissa ranteissa ja heille annettiin hoito molempiin ranteisiin. Täten hoidettavia ranteita oli siis yhteensä kuusitoista. Tutkimusjoukosta yhdeksän oli naisia. Tutkimushenkilöt olivat iältään 29−78-vuotiaita, ja keskiiäksi muodostui 56,4 vuotta.
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Tutkimusjoukko jaettiin kahteen eri ryhmään, sillä tutkimus on kahden fysioterapeuttiopiskelijan lopputyö ja molemmat opiskelijat halusivat osallistua tutkimuksen toteuttamiseen tasapuolisesti. Tutkimusjoukko jaettiin siten, että molemmat fysioterapeuttiopiskelijat saivat hoidettavakseen kahdeksan rannetta. Sama fysioterapeuttiopiskelija toteutti aina samoille tutkimushenkilöille tutkimukseen kuuluvat kyselyt, mittaukset
sekä LympaTouch-hoidon koko tutkimuksen ajan.
Tutkimusaineistoa kerättiin itse suunnitelluilla alku- ja loppukyselyillä (liite 1, 2 ja 3)
sekä Healthy Life Devicelta saaduilla potilaskyselykaavakkeilla (liite 4 ja 5) (Raittila,
2010). Alku- ja loppukyselyillä selvitettiin hoidon vaikutusta oireisiin. Tutkimushenkilöiden subjektiivisia kokemuksia oireiden voimakkuudesta mitattiin VAS-kipujanalla.
VAS-kipujana (Visual Analogue Scale) eli visuaalinen analogiasteikko on 10 cm pituinen jana, jossa 0 tarkoittaa parasta mahdollista tilannetta ja 10 pahinta mahdollista
tilannetta. Mittariksi valittiin juuri VAS-kipujana, sillä se on yleisimmin käytetty kipumittari ja se on todettu luotettavaksi kivun kuin sen lievityksenkin mittaamisessa. Lisäksi
se on mittarina herkkä ja yksinkertainen sekä sen toistettavuus on uusintatutkimuksissa hyvä, jopa erinomainen. VAS-kipujanan avulla saadaan myös numeerisia arvoja, joita tarvitaan tulosten numeerisessa analysoinnissa. (Toimintakyvyn mittarit 2010,
101−103; Kalso, Haanpää & Vainio 2009, 54−55).

Tutkimuksessa käytetyt kyselylomakkeet esitestattiin yhdellä tutkimuksen ulkopuolisella henkilöllä, jolla oli ollut rannekanavaoireyhtymä. Esitestauksella selvitettiin kyselylomakkeiden käyttökelpoisuutta ja toimivuutta. Esitestauksesta saadun palautteen
pohjalta kyselylomakkeisiin tehtiin joitakin muutoksia. Kyselylomakkeisiin lisättiin
muun muassa kohta ”muita huomioita”, johon tutkimushenkilö voi tarvittaessa kirjoittaa lisähuomioita. Lisäksi kyselylomakkeisiin lisättiin kysymyksiä selventäviä täyttöohjeita.
Alkukyselyssä (liite 1) kysymyksillä 9−17 ja potilaskyselykaavakkeella (liite 4) selvitettiin tutkimushenkilöiden taustatietoja. Alkukyselylomakkeen kysymyksillä 1−4 ja
18−25 kartoitettiin tutkimushenkilöiden sen hetkisiä oireita, niiden sijaintia, voimakkuutta ja esiintyvyyttä. Kysymyksillä 5−8 selvitettiin särkylääkkeiden käyttöä ja niistä
saatua hyötyä kivun lievityksessä. Ensimmäisessä loppukyselyssä (liite 2) kysymyksillä 1−3 tiedusteltiin tutkimushenkilöiden kokemuksia hoidosta. Kysymyksillä 9−16
kartoitettiin hoidon vaikutusta oireisiin, niiden sijaintiin, voimakkuuteen ja esiintyvyyteen. Kysymyksillä 5−8 selvitettiin sen hetkistä särkylääkkeiden käyttöä ja niistä saatua hyötyä kivun lievityksessä. Kysymyksellä 4 selvitettiin ovatko tutkimushenkilöt
käyttäneet hoitojakson aikana muita konservatiivisia hoitomuotoja. Toisessa loppu-
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kyselyssä (liite 3) kysymyksillä 1−3 ja 9−15 tiedusteltiin sen hetkisiä oireita, niiden
esiintyvyyttä ja voimakkuutta. Lisäksi toisessa loppukyselyssä tiedusteltiin kysymyksillä 4−8 käyttivätkö tutkimushenkilöt särkylääkkeitä tai muita konservatiivisia hoitokeinoja hoitojakson jälkeen.

Alku- ja loppumittauksilla (liite 6) selvitettiin hoidon vaikutusta käden toimintakykyyn
ja oireisiin. Alku- ja loppumittauksissa toistettiin samat testit, jotta ne olivat vertailukelpoisia. Mittaukset sisälsivät rannekanavaoireyhtymän provokaatiotestit, käden
puristusvoiman, peukalon oppositiovoiman ja ranteen liikkuvuuden sekä pintatunnon
ja turvotuksen mittaamisen. Oireita kartoitettiin mittauksilla 1 ja 4. Käden toimintakykyä selvitettiin mittauksilla 2, 3 ja 5−8. Alku- ja loppumittauksien lisäksi jokaisella hoitokerralla tiedusteltiin tutkimushenkilöiden tuntemukset hoidon jälkeen (liite 5) sekä
mitattiin heidän kokema kipu (VAS-kipujanalla erilliselle paperille), rannenivelen ympärysmitta (liite 5) ja valokuvattiin hoidettava ranne ennen hoitoa ja hoidon jälkeen.
5.2

Mittausten suorittaminen

Rannenivelen aktiiviset liikkuvuudet (dorsaalifleksio, volaarifleksio, ulnaarideviaatio ja
radiaalideviaatio) mitattiin varsigoniometrillä. Tutkimushenkilöt istuivat mittauksen
aikana selkänojattomalla tuolilla tutkimuspöydän ääressä. Dorsaalifleksio (ranteen
ojennus) ja volaarifleksio (ranteen koukistus) mitattiin tutkimushenkilön istuessa mitattavan käden puolen kylki tutkimuspöytään päin ja kyynärvarsi tuettuna sisäkierrossa tutkimuspöytään. Tutkimushenkilön ranne asetettiin tutkimuspöydän reunan yli
neutraaliin keskiasentoon rannenivel suorana, sormet hieman koukistettuna. Dorsaali- ja volaarifleksiota mitattaessa varsigoniometrin keskipiste asetettiin kyynärluun
puikkolisäkkeen lateraali reunalle (ulkosyrjälle). Varsigoniometrin kiinteä varsi asetettiin kyynärluun suuntaisesti ja liikkuva varsi seurasi viidennen kämmenluun reunaa
liikkeen mukana. Ulnaarideviaatio (ranteen taivutus pikkurillin puoleen) ja radiaalideviaatio (ranteen taivutus peukalon puoleen) mitattiin muuten samassa alkuasennossa
kuin dorsaali- ja volaarifleksio, mutta ranne asetettiin keskiasennossa, sormet rentoina tutkimuspöydän päälle. Rannenivelen ulnaari- ja radiaalideviaatioita mitattaessa
varsigoniometrin keskipiste asetettiin ison ranneluun päälle. Varsigoniometrin kiinteä
varsi asetettiin kyynärvarren keskilinjan suuntaisesti ja liikkuva varsi seurasi kolmatta
kämmenluuta liikkeen mukana. Rannenivelen liikkuvuuksien viitearvot ovat ulnaarideviaatiossa 30 astetta, radiaalideviaatiossa 20 astetta, dorsaalifleksiossa 70 astetta
ja volaarifleksiossa 80 astetta. (Toimintakyvyn mittarit 2010, 138−140.)
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Puristusvoima mitattiin Jamar-puristusvoimamittarilla. Mittariksi valittiin juuri Jamarpuristusvoimamittari, sillä se on standardoitu puristusvoiman mittari, jonka mittaustarkkuus on +/-5 % ja eri mittaajien tekemien mittausten yhtäpitävyys on korkea
(r>0,99). Ennen varsinaista mittausta tutkimushenkilöille kerrottiin ja näytettiin oikea
suoritustekniikka ja mittarin oteleveys säädettiin tutkimushenkilön käden koon mukaan, oteleveyksien 1−5 väliltä. Samalla tutkimushenkilöllä käytettiin samaa oteleveyttä alku- ja loppumittauksissa. Suurimmalla osalla tutkimushenkilöistä oteleveydeksi
määräytyi oteleveys 2. Mittauksen ajan tutkimushenkilöt istuivat selkänojattomalla ja
käsinojattomalla tuolilla, olkavarsi kevyesti tuettuna vartaloon. Kyynärnivel koukistettiin 90 asteen fleksioon. Olka- ja kyynärvarsi asetettiin kiertojen suhteen neutraaliasentoon ja rannenivel suoraksi keskiasentoon. Puristusvoiman mittaus aloitettiin
vallitsevalla kädellä. Tutkimushenkilöitä neuvottiin tekemään nopea ja mahdollisimman voimakas puristus. Kukin tutkimushenkilö teki kaksi puristusta, joista parempi
tulos huomioitiin tutkimuksessa. Puristuksien välillä pidettiin 30 sekunnin tauko, joka
mitattiin sekuntikellolla. (Toimintakyvyn mittarit 2010, 178.)

Peukalon oppositiovoima mitattiin standartoidulla Pinch-mittarilla, jonka tarkkuus on
+/-1 % ja eri mittaajien tekemien mittausten yhtäpitävyys on korkea (r>0,98). Mittauksessa käytettiin hienosäätöisintä sormenpääpinsettiotetta, jolloin peukalo ja etusormi
ovat äärimmäisessä oppositiossa. Ennen varsinaista mittausta tutkimushenkilöille
kerrottiin ja näytettiin oikea suoritustekniikka. Tutkimushenkilöt istuivat mittauksen
ajan selkänojallisella käsinojattomalla tuolilla, selkä kiinni selkänojassa ja jalat tukevasti lattialla. Olkavarsi asetettiin 10 asteen abduktioon (loitonnukseen) ja kyynärnivel
90 asteen fleksioon. Tutkimushenkilöt eivät saaneet tukea yläraajaa mittauksen aikana vartaloon. Mittaus aloitettiin vallitsevalla kädellä ja tutkimushenkilöt tekivät kaksi
puristusta kummallakin kädellä vuorotellen. Puristusten välillä pidettiin 30 sekunnin
tauko, joka mitattiin sekuntikellolla. Tutkimushenkilöitä neuvottiin tekemään mahdollisimman voimakas puristus. Parempi tulos huomioitiin tutkimuksessa. (Toimintakyvyn
mittarit 2010, 182, 185.)

Rannenivelen ympärysmitta mitattiin mittanauhalla tutkimushenkilön käden ollessa
rentona hoitoalustan päällä. Rannenivel palpoitiin etsimällä nivelrako, jossa luisina
maamerkkeinä ovat värttinä- ja kyynärluun distaaliset päät sekä ranneluiden proksimaalinen luurivi (Reichert 2008, 82−83).

Käsien pintatuntoa mitattiin soveltamalla Semmes-Weinsteinin Monofilamenttitestiä
(Toimintakyvyn mittarit 2010, 230). Tutkimushenkilö istui selkänojallisella tuolilla ja
kyynärnivelet koukistettiin 90 asteeseen kämmenpohjien osoittaessa lattiaa kohti.
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Tutkimushenkilön tuli harottaa sormia, jotta tutkija pystyi sipaisemaan omalla etusormella jokaisen sormen ulko- ja sisäsyrjän. Tutkimushenkilöä kehotettiin sulkemaan
silmät ja sanomaan ”nyt” heti, kun hän tunsi kosketuksen. Jos tutkimushenkilö ei tuntenut kosketusta ensimmäisellä kerralla, pintatunnon alenema luokiteltiin lieväksi ja
sipaisu toistettiin hieman voimakkaampana. Jos tutkimushenkilö ei vieläkään tuntenut
kosketusta, pintatunnon alenema luokiteltiin keskivaikeaksi ja tutkija toisti sipaisun
hieman voimakkaammin. Jos tutkimushenkilö ei tuntenut edelleenkään kosketusta,
pintatunnon alenema luokiteltiin vaikeaksi.

Käden provokaatioherkkyyttä mitattiin Phalenin, Tinelin ja Tetronin provokaatiotesteillä. Tutkimushenkilöt istuivat selkänojattomalla tuolilla testauksien ajan. Phalenin testissä tutkimushenkilön ranteet asetettiin 90 asteen fleksioon kämmenselät vastakkain. Testitulos luokiteltiin positiiviseksi, mikäli tutkimushenkilöllä ilmeni puutumista tai
pistelyä keskihermon alueella. Testiä jatkettiin oireiden ilmaantumiseen asti, kuitenkin
korkeintaan minuutin ajan. Aikaa mitattiin sekuntikellolla. Tinelin -testissä koputettiin
kevyesti tutkimushenkilön keskihermoa refleksivasaralla rannekanavan alueelta. Löydös luokiteltiin positiiviseksi, jos tutkimushenkilö tunsi säväyksen keskihermonalueella. Tetronin -medianuskompressiotestissä tutkimushenkilön ranne asetettiin 60 asteen fleksioon ja rannekanavan aluetta painettiin peukalolla. 60 asteen fleksio mitattiin varsigoniometrillä. Positiiviseksi löydökseksi luokiteltiin puutuminen keskihermon
hermottamissa sormissa. Testiä jatkettiin tarvittaessa minuutin ajan. Aikaa mitattiin
sekuntikellolla. (Viikari-Juntura 2009; Käypä hoito 2007; Pasternack 2007; Pasternack 2006.)

5.3

Tutkimuksen eteneminen

Tutkimus toteutettiin Savonia-ammattikorkeakoulun tiloissa kesäkuun 2011 aikana.
Tutkimuksessa annettiin rannekanavahoitomallin (taulukko 1, s. 35) mukaista
LymphaTouch-hoitoa yhteensä kuusi kertaa jokaiselle tutkimushenkilölle. Hoidot pyrittiin antamaan joka toinen päivä niin, että hoitokertoja olisi 2−3 kertaa viikossa. Sairastumisten ja tutkimushenkilöiden sovittujen menojen vuoksi tämä ei kuitenkaan
toteutunut, joten joidenkin tutkimushenkilöiden kohdalla hoitoa annettiin useammin
kuin 2−3 kertaa viikossa, enintään kuitenkin neljä kertaa viikossa.

Ensimmäisellä hoitokerralla tutkimushenkilöt täyttivät alkukyselylomakkeen (liite 1) ja
potilaskyselykaavakkeen (liite 4) sekä heille suoritettiin alkumittaukset (liite 6). Tuolloin tutkimushenkilöt allekirjoittivat myös vastuu- ja valokuvaussopimuksen. Viimeisen
hoitokerran päätyttyä tutkimushenkilöt täyttivät loppukyselyn (liite 2) ja heille suoritet-
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tiin loppumittaukset (liite 6). Lisäksi heille annettiin tuolloin mukaan postimerkillä varustettu esitäytetty kirjekuori, joka sisälsi toisen loppukyselyn (liite 5). Toiseen loppukyselyyn merkittiin päivämäärä kolmen viikon päähän viimeisestä hoitokerrasta, jolloin kysely tulisi täyttää ja postittaa kirjekuoressa olevaan osoitteeseen.

Yhden hoitokerran pituudeksi varattiin 30 minuuttia, jolloin tutkimushenkilöille annettiin rannekanavahoitomallin mukainen hoito (kesto 20 minuuttia) sekä tehtiin joka
hoitokerralla suoritettavat mittaukset. Tutkimushenkilöille, joilta hoidettiin kaksi rannetta, varattiin kaksinkertainen hoitoaika, 60 minuuttia. Ensimmäiselle ja viimeiselle
hoitokerralle varattiin 90 minuutin hoitoaikoja, sillä tuolloin hoidon lisäksi tutkimushenkilöt täyttivät alku- ja loppukyselyt sekä heille tehtiin alku- ja loppumittaukset. Tutkimushenkilöille, joilta hoidettiin kaksi rannetta, varattiin ensimmäiselle ja viimeiselle
hoitokerralle 120 minuutin hoitoaikoja.
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TAULUKKO 1. Rannekanavahoitomalli etenemisjärjestyksessä

Hoidettava alue

Pumppaukset

Suulake

Paine

Pulsaa-

koko

(mmHg)

tion
pituus

Soliskuopan alue

3 kohdassa, 3 pumppausta per/ kohta

50

40

2,0 s

Olkavarren

3 kohdassa (leveys suunnassa vierekkäin),

60

80

2,0 s

kosyrjä

ulalkaen

3 pumppausta per/ kohta edeten alaspäin kyynärtaipee-

olkalisäkkeen

seen saakka, siirtäen suulaketta 2/3 suulakkeen mittaa

alapuolelta

kerrallaan.

Kyynärtaive

3 kohdassa, 3 pumppausta per/ kohta

60

80

2,0 s

Kyynärpää

5 pumppausta samalla passiivisesti koukistaen ja 5 pump-

80

120

2,0 s

60

80

2,0 s

pausta samalla passiivisesti ojentaen kyynärniveltä.

Kyynärvarsi,

3 pumppausta per/ kohta edeten alaspäin ranteeseen

ranteen ojentaja-

saakka siirtäen suulaketta 2/3 suulakkeen mittaa kerral-

lihasten alue

laan.

Rannenivelen

5 pumppausta molemmin puolin

60

80

2,0 s

Kämmenpohja

5 pumppausta

60

150

2,0 s

Rannenivel,

5 kohdassa, 3 pumppausta per/ kohta

50

150

2,0 s

Rannenivel,

6 minuutin ajan vaihtaen hoidettavaa kohtaa n. 10 sekun-

50

250

0.1 s

dorsaalipuoli

nin välein

Kyynärvarsi,

3 pumppausta per/ kohta, edeten ylöspäin kyynärtaipee-

60

80

2,0 s

ranteen ojentaja-

seen saakka siirtäen suulaketta 2/3 suulakkeen mittaa

lihasten alueelta

kerrallaan.

Kyynärtaive

3 pumppausta

60

80

2,0 s

Kyynärpää

3 pumppausta

60

80

2,0 s

3 kohdassa (leveys suunnassa vierekkäin), 3 pumppausta

60

80

2,0 s

40

40

2,0 s

dorsaali- ja volaaripuoli

dorsaalipuoli

Olkavarren

ul-

kosyrjä

per/ kohta edeten ylöspäin olkalisäkkeeseen saakka, siirtäen suulaketta 2/3 suulakkeen mittaa kerrallaan.

Soliskuopan alue

3 pumppausta
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5.4

Aineiston analysointi

Numeerisessa muodossa olevaa aineistoa analysoitiin laskemalla mitattavien muuttujien (oireet, käden toimintakyky, särkylääkkeiden käyttö) arvojen sijaintilukuja ja havaintolukuja. Sijaintiluvuista laskettiin keskiarvoja, jotta voitiin tarkastella muuttujien
keskimääräistä muutosta. Hajontaluvuista puolestaan tarkasteltiin vaihteluväliä, jotta
voitiin tarkastella muuttujien havaintoarvojen poikkeamaa toisistaan. (Vilkka 2007,
48−50, 119−120.) Lisäksi mitattujen arvojen prosentuaalista muutosta selvitettiin laskemalla prosentteja. Yli 30 prosentin muutokset luokiteltiin merkittäviksi muutoksiksi,
sillä esimerkiksi yli 30 %:n kivun väheneminen on kliinisesti merkittävää (Kalso,
Haanpää & Vainio 2009, 172). Tuloksia analysoitiin Microsoft Excel ® -ohjelmiston
avulla, jolla saatiin opinnäytetyöhön havainnollistavia ennen ja jälkeen tilannetta kuvaavia taulukoita ja kuvioita. Sanallisessa muodossa olevaa aineistoa analysoitiin
sisällön erittelyllä, jolla tarkoitetaan vastausten kuvausta määrällisesti (Tuomi & Sarajärvi 2009, 106).

VAS-kipujanalla mitattuja oireita pyrittiin luokittelemaan, jotta tutkimustulosten esittäminen olisi helpompaa. Oireet luokiteltiin lieviksi, jos ne oli merkitty janalle alle 2 cm:n
kohdalle. Oireet luokiteltiin puolestaan erittäin voimakkaaksi, jos ne oli merkitty janalle
yli 7 cm:n kohdalle. (Toimintakyvyn mittarit 2010, 101.) Jos taas merkinnät esiintyivät
janalla 2−7 cm:n välillä, oireet luokiteltiin kohtalaisen voimakkaiksi.

Alku- ja loppumittauksissa mitattu käden pintatunto jätettiin pois analysoinnista, sillä
sen arvioiminen osoittautui vaikeaksi ja epäluotettavaksi. Myös joka hoitokerralla otetut valokuvat ranteista ennen hoitoa ja hoidon jälkeen jätettiin analysoimatta kuvien
vertailukelvottomuuden vuoksi.
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6

6.1

TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimushenkilöiden taustatiedot

Kymmenestä tutkimushenkilöstä yhdeksän oli keski-ikäisiä tai iäkkäitä naisia ja yksi
oli nuori mies. Tutkimushenkilöt olivat iältään 29−78-vuotiaita ja tutkimushenkilöiden
keski-iäksi muodostui 56,4 vuotta. Kuudella tutkimushenkilöllä oli rannekanavaoireyhtymän oireita molemmissa käsissä, kolmella vallitsevassa ja yhdellä ei vallitsevassa
kädessä (n=16). Hoidettavista ranteista yhdeksään ei ollut tehty aiemmin rannekanavaoireyhtymädiagnoosia ja seitsemään ranteeseen oli lääkärin tekemä diagnoosi
rannekanavaoireyhtymästä. Lisäksi useassa ranteessa (7) oli todettu nivelrikkoa tai
kulumia käden alueella ja yli puolet tutkimushenkilöistä oli ylipainoisia. Seitsemästä
diagnosoidusta ranteesta yhtä ei ollut hoidettu mitenkään, kolmea operatiivisesti, neljää (kahta leikattua ja kahta leikkaamatonta) särkylääkkeillä ja vain yhtä särkylääkkeiden lisäksi lepolastalla ja kylmähoidolla. Yhdeksästä diagnosoimattomasta ranteesta neljää oli hoidettu särkylääkkeillä, yhtä rannetta liikuttelemalla ja loppuja neljää
rannetta ei ollut hoidettu mitenkään.

Kaikkien tutkimushenkilöiden ammatit ja harrastukset olivat rannetta kuormittavia.
Suurin osa tutkimushenkilöistä joutui työskentelemään työssä tai vapaa-ajalla toistuvasti ranne koukistuneena tai ojentuneena (13 hoidettavista ranteista) päivittäin (11
hoidettavista ranteista) tai useammin kuin kerran viikossa (2 hoidettavista ranteista).
Lisäksi ammatit ja harrastukset vaativat käden suurta puristusvoimaa ja ranteen keskiasennosta poikkeavia työasentoja toistuvasti. Lähes kukaan tutkimushenkilö ei altistunut tärinälle päivittäisissä toimissaan. Esimerkkejä tutkimushenkilöiden rannetta
kuormittavista ammateista ja harrastuksista ovat kokki/tarjoilija, siivooja, henkilökohtainen avustaja, lastentarhanopettaja, käsityöt, pyöräily ja puutarha- /pihatyöt.

Hoitoon hakeutuessa kaikki tutkimushenkilöt (10) joutuivat heräämään yöllä hoidettavan ranteen (15) puutumisen takia. Kolmessa ranteessa esiintyi yöllistä puutumista
kerran viikossa, kahdeksassa 2−4 kertaa viikossa ja neljässä joka yö. Kaikki tutkimushenkilöt kokivat käden aamuisin ja muulloin puutuneeksi, kömpelöksi ja voimattomaksi. Yli puolet hoidettavista ranteista (9) oireili päivittäin ja loput (7) ainakin 2−4
kertaa viikossa. Käsien ja sormien pistelyä ja kihelmöintiä ilmeni yli 12 ranteessa,
joissa suurimmassa osassa (11) kihelmöinti ja pistely olivat päivittäistä tai ainakin 2−4
kertaa viikossa ilmenevää. Kaikilla tutkimushenkilöillä esiintyi kipua oireilevassa ranteessa. Suurimmassa osassa ranteista kipu esiintyi 2−4 kertaa viikossa (12), ja muu-

38
tamassa kipu oli päivittäistä. Kaikki tutkimushenkilöt kokivat käden rasittamisen lisäävän oireita sekä käden puistelun ja asennon muutoksen helpottavan oireita.
Hoidon alkaessa tutkimushenkilöillä esiintyi yhä hoidettavassa ranteessa rannekanavaoireyhtymälle tyypillisiä oireita: puutumista, turtumista ja pistelyä keskihermon
kulkualueella, yläraajaan heijastuvaa kipua rannenivelessä, kömpelyyttä ja voimattomuuden tunnetta koko kädessä. Oireet ilmenivät tutkimushenkilöillä pääsääntöisesti
öisin, aamuöisin, aamuisin ja joskus päivisin rasituksen myötä. Tutkimushenkilöt kuvasivat rasituksen (esim. ompelutyöt, painavien tavaroiden kantaminen ja puristusvoimaa vaativat työt) sekä huonojen työasentojen lisäävän oireita ja niiden voimakkuutta. Käsien ravistelun tai liikuttelun he kuvasivat puolestaan helpottavan oireita.
Lisäksi osa tutkimushenkilöistä, etenkin he joilla oli todettu nivelten kulumista käden
alueella, kertoivat kärsivänsä sormien ja ranteiden jäykkyydestä sekä nivelkivusta
aamuisin. Suurimmalla osalla tutkimushenkilöistä esiintyi myös turvotusta sormien ja
rannenivelen alueella. Yksittäiset tutkimushenkilöt toivat esille myös elohiiren esiintymistä oireilevan käden sormissa sekä kouristuksen tunnetta pinsettiotteessa.
6.2

LymphaTouch-hoidon vaikutus rannekanavaoireyhtymän oireisiin

LymphaTouch-hoidolla saatiin positiivisia vaikutuksia oireiden lievittymiseen (kuvio 1).
Tutkimushenkilöiden kokemat oireet vähenivät merkittävästi (50 %) hoidon vaikutuksesta heti hoitojakson jälkeen. Kolmen viikon kuluttua viimeisestä hoitokerrasta tutkimushenkilöt kokivat oireiden olevan edelleen lievempiä alkutilanteeseen nähden (28
%), mutta hoidon vaikutus oireisiin ei ollut enää niin merkittävää kuin heti hoidon jälkeen.

KUVIO 1. Oireiden lievittyminen hoidon jälkeen ja 3 viikkoa hoidosta VAS-kipujanalla
(cm) mitattuna (0=oireet eivät lievittyneet ollenkaan, 10=täysin oireeton) (n=16)
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Tutkimushenkilöt kokivat oireiden haittaavan päivittäistä elämäänsä kohtalaisen paljon ennen hoitoa (VAS 4,5) sekä edelleen hoidon jälkeen (VAS 2,7) että kolme viikkoa viimeisestä (VAS 2,4) hoidosta (kuvio 2). Yksilölliset erot tutkimushenkilöiden
välillä olivat kuitenkin suuria. Esimerkiksi osa tutkimushenkilöistä arvioi oireiden haittaavan päivittäistä elämää jopa erittäin paljon ennen hoitoa (taulukko 2, s. 40). Hoidon vaikutuksesta oireiden haitta-aste päivittäisessä elämässä väheni kuitenkin keskimäärin merkittävästi (40 %). Kolmen viikon jälkeen hoitojakson päättymisestä oireiden haitta-aste tutkimushenkilöiden päivittäisessä elämässä laski vielä 11 %:a. Kokonaisuudessaan oireiden haitta-aste tutkimuksessa väheni 51 %:a. Yksilöllinen oireiden haitta-asteen väheneminen oli enimmillään 77 %:a.

Tutkimushenkilöt kokivat kätensä kohtalaisen kömpelöksi ennen hoitoa (VAS 4,3),
hoidon jälkeen (VAS 2,7) ja kolme viikkoa hoidosta (VAS 2,8) (kuvio 2), mutta yksilölliset erot tutkimushenkilöiden välillä olivat kuitenkin suuria (taulukko 2, s. 40). Osa
tutkimushenkilöistä koki käden erittäin kömpelöksi ja osa puolestaan ei kokenut kättään ollenkaan kömpelöksi (taulukko 2). Hoidon vaikutuksesta tutkimushenkilöiden
kokema käden kömpelyys laski keskimäärin merkittävästi (37 %) (kuvio 2). Kolmen
viikon kuluttua viimeisestä hoitokerrasta tutkimushenkilöiden kokema käden kömpelyys lisääntyi hieman (4 %), mutta se pysyi merkittävästi alhaisempana (35 %) verrattuna alkutilanteeseen. Yksilöllinen kokemus käden kömpelyyden vähenemisestä oli
enimmillään 82 %.

KUVIO 2. Tutkimushenkilöiden oiretuntemukset ennen, jälkeen ja 3 viikon kuluttua
hoidosta VAS-kipujanalla (cm) mitattuna (n=16)
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Tutkimushenkilöt kokivat kätensä kohtalaisen kipeäksi ennen hoitojaksoa (VAS 4,8)
ja kolmen viikon kuluttua viimeisestä hoitokerrasta (VAS 2,6) (kuvio 2). Hoidon vaikutuksesta kivun tuntemus kädessä muuttui kohtalaisesta lieväksi (VAS 1,5) (kuvio 2).
Yksilölliset erot koetussa kivussa olivat kuitenkin suuria (taulukko 2). Tutkimushenkilöiden kokema kipu hoidon vaikutuksesta väheni keskimäärin merkittävästi (69 %).
Kolmen viikon kuluttua viimeisestä hoitokerrasta tutkimushenkilöiden kokema kipu
kasvoi viimeiseen hoitokertaan nähden merkittävästi (42 %), mutta kipu pysyi kuitenkin merkittävästi alhaisempana alkutilanteeseen nähden (46 %). Enimmillään yhden
tutkimushenkilön kipu lievittyi 99 %:a.

TAULUKKO 2. Pienin (min) ja suurin (max) arvo sekä vaihteluväli (vv) oireiden voimakkuudesta VAS-kipujanalla mitattuna ennen hoitoa, hoidon jälkeen sekä 3 viikon
kuluttua hoidosta

Kömpelyys

min
0

Ennen
max
vv
8.6
8.6

min
0

Jälkeen
max
vv
7
7

3 viikon kuluttua
min
max
vv
0,4
7,3
6,9

Kipu

2

7,1

5,1

0

4,2

4,2

0

5,7

5,7

Puutuminen

1,9

9

7,1

0

9,1

9,1

0

7,9

7,9

Oireiden haitta-aste

1,6

7,5

5,9

0

5

5

0

4,5

4,5

Rannenivelen ympärysmitta

15,5

17,7

2,8

15

17,7

2,7

Rannekanavaoireyhtymälle tyypillistä puutumista esiintyi kaikilla tutkimushenkilöillä.
Tutkimushenkilöiden kokemaa puutumisoireen sijaintia ja esiintyvyyttä kartoitettiin
käsipiirroksilla (kuvat 8, 9 ja 10) ennen ja jälkeen hoitojakson. Puutumisoire esiintyi
pääsääntöisesti keskihermon hermottamissa sormissa. Lisäksi joillakin tutkimushenkilöillä puutumista esiintyi myös kyynärhermon hermottamissa sormissa (nimettömässä ja pikkusormessa). Tutkimushenkilöiden kokema puutumisen tunne oli kohtalaisen voimakasta sekä ennen hoitoa (VAS 5,9) että edelleen hoidon jälkeen (VAS
3,9) ja kolme viikkoa hoidosta (VAS 3,3) (kuvio 2, s. 39). Yksilölliset erot tutkimushenkilöiden kokemasta puutumisoireen voimakkuudesta olivat suuria (taulukko 2).
Osalla puutumisoire oli erittäin voimakasta, miltei sietämätöntä ja osalla hyvin lievää
(taulukko 2). Hoidon vaikutuksesta puutumisoire väheni merkittävästi (34 %), mikä oli
nähtävissä myös tutkimushenkilöiden käsipiirroksissa (kuvat 8, 9 ja 10). Puutumisoire
väheni vielä entisestään (15 %) kolmen viikon kuluttua viimeisestä hoitokerrasta. Kokonaisuudessaan puutumisoire väheni 49 %:a. Enimmillään yhden tutkimushenkilön
puutumisen tunne väheni 88 %:a.
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Kuva 8. Puutumisoireen esiintyvyys ennen hoitoa ja hoidon jälkeen (hoito annettu
molempiin ranteisiin)

Kuva 9. Puutumisoireen esiintyvyys ennen hoitoa ja hoidon jälkeen (hoito annettu
oikeaan ranteeseen)

Kuva 10. Puutumisoireen esiintyvyys ennen hoitoa ja hoidon jälkeen (hoito annettu
molempiin ranteisiin)

Hoidolla oli positiivisia vaikutuksia myös rannenivelen turvotustilaan. Rannenivelen
ympärysmitta laski tutkimushenkilöillä keskimäärin puolella senttimetrillä alkutilanteeseen nähden (kuvio 3). Turvotustilan muutoksessa oli kuitenkin yksilöllisiä eroja. (taulukko 2 s. 40). Enimmillään yhden tutkimushenkilön rannenivelen turvotus laski jopa
yhden senttimetrin.
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KUVIO 3. Rannenivelen ympärysmitta (cm) mittanauhalla mitattuna ennen hoitoa
ja hoidon jälkeen (n=16)
6.3

LymphaTouch-hoidon vaikutus käden toimintakykyyn

LymphaTouch-hoito paransi tutkimushenkilöiden käden toimintakykyä. Ennen hoitoa
volaari- ja dorsaalifleksioiden liikkuvuudet olivat viitearvoihin nähden alentuneita kun
taas radiaali- ja ulnaarideviaatioiden liikkuvuudet olivat yliliikkuvia. Hoidon vaikutuksesta rannenivelen liikkuvuus parantui jokaiseen liikesuuntaan. Merkittävin liikkuvuuden muutos tapahtui dorsaalifleksiossa, jossa liikkuvuus parani 10 astetta. Radiaalideviaatio parani 7 astetta, ulnaarideviaatio 5 astetta ja volaarifleksio 3 astetta (kuvio
4).

KUVIO 4. Ranteen liikkuvuudet varsigoniometrilla mitattuna (°)
hoidon jälkeen (n=16)

ennen hoitoa ja
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Suurimmalla osalla tutkimushenkilöistä käden puristusvoima oli heikentynyt ja se oli
alle viitearvon ennen hoitoa ja hoidon jälkeen. Käden puristusvoimassa ei tapahtunut
hoidon vaikutuksesta merkittävää muutosta (kuvio 5). Tutkimushenkilöiden väliset
yksilölliset erot olivat kuitenkin suuria (taulukko 4). Enimmillään puristusvoima kasvoi
jopa 7,5 kiloa, mutta pahimmillaan se laski jopa 5 kiloa.

Myös peukalon oppositiovoima oli lähes kaikilla tutkimushenkilöillä heikentynyt ja alle
viitearvon ennen hoitoa ja hoidon jälkeen. Peukalon oppositiovoima kasvoi kuitenkin
keskimäärin 0,63 kiloa (kuvio 5) hoidon vaikutuksesta. Peukalon oppositiovoiman
kasvu oli yksilöllistä ja joillakin tutkimushenkilöillä oppositiovoima jopa laski puolella
kilolla. Enimmillään peukalon oppositiovoima kasvoi kuitenkin jopa 2,5 kiloa (taulukko
4).

KUVIO 5. Käden puristusvoima (kg) ja peukalon oppositiovoima (kg) ennen hoitoa ja
hoidon jälkeen (n=16)

TAULUKKO 4. Käden puristusvoiman ja oppositiovoiman vaihteluväli (vv), pienin
(min) ja suurin (max) arvo alku- ja loppumittauksissa
Alkumittaus

Loppumittaus

min

max

vv

min

max

vv

Käden puristusvoima

17

46

29

18

43

25

Peukalon oppositiovoima

2

5,5

3,5

3

6,2

3,2
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Hoidolla saatiin myös haluttuja vaikutuksia aikaan provokaatiotestien tuloksissa. Noin
kolmasosalla tutkimushenkilöistä ranteiden provokaatioherkkyys laski ja testitulokset
muuttuivat positiivisesta negatiiviseksi. Suurimmassa osassa ranteista ei kuitenkaan
saatu muutosta aikaan. Yksittäisissä tapauksissa testin tulos oli ei-haluttu ja tulos
muuttui negatiivisesta positiiviseksi (taulukko 5). Useissa ranteissa, joissa provokaatiotestin tulokset pysyivät positiivisina alku- ja loppumittauksissa, oirekuva kuitenkin
muuttui testin aikana. Esimerkiksi oireet kuten puutuminen tai pistely ilmeni aiempaa
lievempinä ja ilmaantuivat aikaisempaa myöhemmin.

TAULUKKO 5. Provokaatiotestien tulokset ennen hoitoa ja hoidon jälkeen sekä niissä
tapahtuneet muutokset alku- ja loppumittauksissa
Ennen
−

testi

Jälkeen

Muutos

 +

−

+

+−

−+

ei

Phalen

5

11

8

8

5

2

9

Tinel

7

9

13

3

7

1

8

Tetron

3

13

8

8

5

0

11

(- =negatiivinen, +=positiivinen, ei= ei muutosta)

6.4

LymphaTouch-hoidon vaikutus särkylääkkeiden käyttöön

Viiden tutkimushenkilön ei tarvinnut käyttää särkylääkkeitä ollenkaan ennen hoitojaksoa eikä hoitojakson aikana. Neljän heistä ei tarvinnut käyttää särkylääkkeitä myöskään hoitojakson jälkeen. Yksi näistä viidestä tutkimushenkilöistä joutui käyttämää
särkylääkettä hoitojakson jälkeen päivittäin ja hän koki särkylääkkeen vähentävän
kipua kädessä merkittävästi.

Kolme tutkimushenkilöä käytti särkylääkkeitä ennen hoitojaksoa. Kaksi heistä käytti
särkylääkkeitä useammin kuin kerran viikossa ja yksi päivittäin. Päivittäin särkylääkkeitä käyttänyt tutkimushenkilö sai särkylääkkeistä vain hieman apua kipuun kun taas
useammin kuin kerran viikossa särkylääkkeitä käyttäneet tutkimushenkilöt saivat
merkittävää apua särkylääkkeestä. Kaikki kolme tutkimushenkilöä pystyivät jättämään
särkylääkkeiden käytön pois hoitojakson ajaksi ja hoitojakson jälkeen.

Kaksi tutkimushenkilöistä joutui käyttämään särkylääkkeitä koko tutkimuksen ajan.
Toinen heistä käytti särkylääkkeitä päivittäin, ja särkylääke vähensi kipua hieman.
Toinen heistä käytti särkylääkkeitä useammin kuin kerran viikossa ennen hoitojaksoa
ja hoitojakson jälkeen, mutta hoitojakson aikana hän otti särkylääkettä vain kerran
viikossa. Hänellä särkylääke vähensi kipua merkittävästi.
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Puolet (5) tutkimushenkilöistä käytti särkylääkkeitä ennen hoitojaksoa. Hoitojakson
aikana särkylääkkeiden käyttö väheni ja enää vain kaksi tutkimushenkilöä käytti särkylääkkeitä hoitojakson ajan. Hoitojakson jälkeen särkylääkkeiden käyttö pysyi alhaisempana alkutilanteeseen nähden ja hoitojakson jälkeen vain kolmasosa tutkimushenkilöistä käytti särkylääkkeitä.
6.5

Tutkimushenkilöiden kokemukset hoidosta

Tutkimushenkilöiden kokemukset hoidosta olivat vain positiivisia ja kaikki kokivat hoidon auttaneen oireiden vähenemiseen, etenkin puutumisen koettiin vähentyneen.
Myös käden toimintakyky koettiin paremmaksi. Tutkimushenkilöt muun muassa kuvasivat, että käsi ei väsynyt rasituksen myötä yhtä nopeasti kuin aiemmin. Parhaan
hyödyn hoidosta tutkimushenkilöt kertoivat saaneensa heti hoidon jälkeen. Yleisesti
hoito koettiin miellyttäväksi ja rentouttavaksi. Moni kertoi hoidon jälkeen hoidetun
ranteen tuntuvan kevyemmältä ja notkeammalta. Joillakin tutkimushenkilöillä ilmeni
hoidon jälkeen pistelevää tai säröilevää kipua ranteen tai sormien alueella, mikä on
normaalia ja kertoo imusuoniston toiminnan tehostumisesta (Raittila 2010). Muutama
tutkimushenkilöistä koki kehon lämpötilan muuttuvan: osa heistä sai hoidon aikana
vilun väristyksiä ja osa taas tunsi lämmön tunteen leviävän koko kehoon. Kolmen
viikon kuluttua viimeisestä hoitokerrasta suurin osa tutkimushenkilöistä koki oireiden
lisääntyneen, mutta oireet olivat kuitenkin pysyneet lievempinä alkutilanteeseen nähden.
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7

7.1

POHDINTA

Tulosten tarkastelu

Tiedetään, että käden suurta puristusvoimaa ja ranteen ääriasentoja vaativat toimet,
ylipaino sekä käden alueen kulumat ja nivelrikko altistavat rannekanavaoireyhtymälle
(Viikari-Juntura 2009, 161; Käypä hoito 2007; Falck & Puusa 2006, 472). Tutkimushenkilöiden taustatietojen pohjalta voidaan huomata, että tutkimushenkilöiden keskuudessa oli paljon rannekanavaoireyhtymälle altistavia tekijöitä. Tutkimushenkilöiden ammatit ja harrastukset vaativat käden suurta puristusvoimaa ja ranteen ääriasentoja, yli puolet tutkimushenkilöistä oli ylipainoisia ja usealla oli käden alueella
kulumia tai nivelrikkoa. Tiedetään myös, että rannekanavaoireyhtymän esiintyvyys on
naisilla yleisempää kuin miehillä (Viikari-Juntura ym. 2009, 161), mikä oli nähtävissä
myös tässä tutkimuksessa, jossa kymmenestä tutkimushenkilöstä yhdeksän oli naisia. Myös ikänsä puolesta tutkimusjoukon naiset kuuluivat riskiryhmään, sillä tiedetään, että riski sairastua rannekanavaoireyhtymään on suurin keski-ikäisillä ja iäkkäillä naisilla (Viikari-Juntura ym. 2009, 161).

Tutkimushenkilöt kuvasivat oireensa kohtalaisen voimakkaiksi, mikä on merkki keskivaikeasta rannekanavaoireyhtymästä, jossa leikkaushoito on suositeltavaa, kun konservatiivisella hoidolla ei ole vaikutusta (Bickel 2010, 149; Vastamäki & Vastamäki
2009, 2566; Käypä hoito 2007; Viikari-Juntura 2003, 331). Yhdeksään ranteeseen ei
ollut kuitenkaan tehty rannekanavaoireyhtymän diagnoosia, vaikka tehtyjen testien,
kyselyiden ja mittausten pohjalta voidaan sanoa rannekanavaoireyhtymän olevan
todennäköinen ja jopa keskivaikea. Tästä voidaan päätellä, että rannekanavaoireyhtymä saattaa olla alidiagnosoitu ja se on vielä luultua yleisempää. Näyttäisi myös
siltä, että kynnys mennä lääkäriin on korkea. Seitsemästä diagnosoidusta ranteesta
kolmeen ei ollut särkylääkkeitä lukuun ottamatta annettu minkäänlaista hoitoa diagnoosista ja oireiden voimakkuudesta huolimatta. Havainto oli huolestuttava, sillä konservatiivista hoitoa tulisi kokeilla rannekanavaoireyhtymän hoitamiseksi ennen kuin
tilanne pahenee ja paranemisennuste heikkenee (Vastamäki & Vastamäki 2009,
2565−2572; Falck & Puusa 2006, 467−468.)

Tiedetään, että rannekanavaoireyhtymä on yhtä yleinen vallitsevassa kuin eivallitsevassa kädessä ja lähes kolmasosalla molemminpuolinen (Viikari-Juntura ym.
2009, 161). Tässä tutkimuksessa suurimmalla osalla (6) rannekanavaoireyhtymän
oireita oli molemmissa ranteissa ja kolmasosalla (3) oireita esiintyi vallitsevassa kä-
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dessä. Tästä voisi päätellä, että luultavasti riski saada oireyhtymä myös toiseen ranteeseen kasvaa, kun toisessa ranteessa se on jo ennestään. Tällöin ”tervettä” rannetta joudutaan rasittamaan enemmän, kun oireilevaa rannetta ei pystytä käyttämään
normaalisti ja ranne ylirasittuu eikä pääse palautumaan. Ylirasituksen vaikutuksesta
rannekanavaan voi syntyä turvotuksen aiheuttamaa painetta, mikä voi aiheuttaa iskeemisen tilan hermoon altistaen rannekanavaoireyhtymän oireille (Alanko & Parikka
2009, 38–39; Soinila & Launes 2007, 507.)

LymphaTouch-hoitomenetelmän vaikutuksista on tehty aikaisemmin vain tapaustutkimuksia ja niistäkin vain harvassa LymphaTouch-hoito on ollut ainoa hoitomuoto.
Hoitomenetelmän vaikutusta ei ole myöskään tutkittu aiemmin rannekanavaoireyhtymän kaltaisten vaivojen hoidossa. (Morand, 2009; Nikula 2009; Schreicher, 2009;
Juuti; Virtala.) Tämän tutkimuksen tuloksia onkin vaikea peilata aiempaan tutkimustietoon LymphaTouch-hoidon vaikuttavuudesta rannekanavaoireyhtymän oireisiin.

Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa (Morand, 2009; Nikula 2009; Schreicher,
2009; Juuti; Virtala), myös tässä tutkimuksessa tutkimushenkilöiden kokemukset
LymphaTouch-hoidosta olivat positiivisia ja hoito koettiin miellyttäväksi. Lisäksi tässä
tutkimuksessa kaikki tutkimushenkilöt kokivat hoidon vähentäneen oireita ja hoito oli
heidän mielestään rentouttavaa.

Kaiken kaikkiaan LymphaTouch-hoidolla saatiin aikaan positiivisia vaikutuksia rannekanavayhtymän hoidossa ainakin lyhytaikaisesti. Hoidon vaikutuksesta oireet lievittyivät merkittävästi ja niiden haitta-aste päivittäisessä elämässä väheni. Myös käden
toimintakyky parani puristusvoimaa lukuun ottamatta. Peukalon oppositiovoima parani 0,63 kiloa, mitä voidaan pitää merkittävänä muutoksena, sillä kyseessä on pieni
lihasryhmä. Rannenivelen liikkuvuudet paranivat kaikkiin liikesuuntiin, mikä voi johtua
turvotuksen vähenemisestä. Merkittävin muutos tapahtui ranteen ojennuksessa.
Ranteen provokaatioherkkyys laski kolmas osalla tutkimushenkilöistä testitulosten
muuttuessa positiivisesta negatiiviseksi, mikä kertoo että rannekanavan tilanne on
rauhoittunut ja se ei oireile yhtä helposti kuin aiemmin. Tuloksia tarkastellessa täytyy
kuitenkin muistaa, että hoidon vaikutukset olivat yksilöllisiä ja erot tutkimushenkilöiden välillä olivat suuria. Lisäksi kaikkien ulkoisten tekijöiden vaikutuksia tuloksiin ei
tiedetä, sillä kaikkea ei pystytty kontrolloimaan tutkimuksen aikana. Esimerkiksi rasituksen, oireiden pitkäaikaisuuden ja lumevaikutuksen vaikutusta tuloksiin ei kontrolloitu. Myöskään tutkimushenkilöiden asennetta hoitoa kohtaan eikä hoitoa antaneen
fysioterapeuttiopiskelijan terapeuttista vaikutusta huomioitu tuloksissa. Niinpä tutki-
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mustuloksiin voivat vaikuttaa useat eri tekijät ja onkin vaikea eritellä yksittäisten tekijöiden vaikutuksia tuloksiin.

Yksilöllisistä vaikutuksista ja tutkimuksen pienestä otoskoosta huolimatta tässä tutkimuksessa saatujen tulosten pohjalta voidaan todeta LymphaTouch-hoidon vaikuttavan suotuisasti rannekanavaoireyhtymän oireisiin. Niinpä LymphaTouch-hoitoa voidaan suositella kokeiltavaksi yhtenä vaihtoehtoisena konservatiivisena hoitomuotona.
7.2

Eettisyys

Tämä tutkimus, kuten kaikki tieteellinen toiminta perustuu eettisyyteen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 23–27). Tutkimuksessa noudatettiin hyviä tieteellisiä käytäntöjä toimimalla virallisten ohjeiden ja lainsäädännön mukaan. Lähteitä käytettiin asiallisesti ja niihin viitattiin raportointiohjeiden mukaisesti. Tutkimuksessa käytettyihin
kuviin, joihin ei ollut tekijänoikeutta, pyydettiin asianmukaiset käyttöoikeudet. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 172–176; Vilkka 2007, 164–166.) Tutkimustyön
kaikissa vaiheissa vältettiin epärehellisyyttä. Toisten tekstejä ei plagioitu, tuloksia
tarkasteltiin kriittisesti ja ne raportoitiin rehellisesti välttäen harhaanjohtavaa ja puutteellista raportointia. (Hirsjärvi ym 2007, 25−26.)

Tutkimuksessa kunnioitettiin tutkimushenkilöiden ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 177; Vilkka 2007, 164). Tutkimuksessa
noudatettiin ehdotonta salassapitovelvollisuutta, eikä tutkimushenkilöiden henkilötietoja tuotu julki ulkopuolisille missään vaiheessa tutkimusta. Kerättyä aineistoa säilytettiin asiallisesti muiden ulottumattomissa ja tutkimushenkilöiden yksilöllisyys ei ole
tunnistettavissa tutkimusraportista. Tutkimushenkilöistä otettuihin valokuviin ja tutkimushenkilöiden värittämiin käsipiirroskuviin pyydettiin kirjallinen suostumus tutkimushenkilöiltä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 177; Vilkka 2007, 164–166.)
Tutkimushenkilöt osallistuivat tähän tutkimukseen täysin vapaaehtoisesti lehtiilmoituksen pohjalta, eikä heille maksettu korvausta tutkimukseen osallistumisesta.
Heillä oli myös mahdollisuus keskeyttää tutkimus kaikissa tutkimuksen vaiheissa niin
halutessaan. (Vilkka 2007, 164.)

Lisäksi tutkimuksen asiakastilanteissa noudatettiin fysioterapeutin eettisiä ohjeita
(Fysioterapeutin eettiset ohjeet 2010). Jokainen tutkimushenkilö kohdattiin tasavertaisena taustasta riippumatta ja jokaista kohdeltiin oikeudenmukaisesti ihmisarvoa ja
itsemääräämisarvoa kunnioittaen.
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7.3

Luotettavuus

Tutkimustulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat, vaikka tutkimuksessa yritetään
välttää virheiden syntymistä. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan
tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 2007, 226.) Tutkimuksen luotettavuutta arvioitiin tarkastelemalla tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia. Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen kykyä vastata tutkimuskysymyksiin ja reliabiliteetilla taas tulosten
toistettavuutta sekä tutkimuksen kykyä tuottaa ei sattumanvaraisia tuloksia (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2009, 152).

Tutkimuksen reliabiliteettiin vaikuttaa otoksen koko: mitä suurempi kohderyhmä, sitä
luotettavammat tulokset ovat ja mitä pienempi kohderyhmä, sitä sattumanvaraisempia tulokset ovat (Vilkka 2007, 57). Tässä tutkimuksessa kohderyhmän koko oli pieni,
vain 10 tutkimushenkilöä (16 rannetta), joten tutkimusjoukko ei välttämättä vastaa
perusjoukkoa edustavasti. Tutkimustuloksista ei pystytä tällöin tekemään tarpeeksi
päteviä ja yleistäviä johtopäätöksiä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 152;
Vilkka 2007, 149‒150). Aiheesta tarvitaankin lisää tutkimusta suuremmalla kohderyhmällä, jotta tuloksia voidaan yleistää.

Sattumanvaraisten mittaustulosten välttämiseksi tutkijan tulee olla perehtynyt tutkittavaan aiheeseen ja harjoitella tutkimuksessa käytettävien mittareiden sekä laitteiden
käyttö kunnolla ennen varsinaista tutkimusta (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen
2009, 172). Ennen tämän tutkimuksen toteutusta tutkijat suorittivat LymphaTouchkoulutuksen, jonka pohjalta LymphaTouch-hoito annettiin vakioidusti yhtenäisen hoitoprotokollan mukaisesti kaikille tutkimushenkilöille. Myös alku- ja loppumittaukset
suoritettiin yhtenäisesti vakioitujen ohjeiden mukaisesti molempien mittaajien kesken.

Tässä tutkimuksessa käytettiin ammatillisesti luotettavia lähteitä, kuten aiheeseen
liittyvää kirjallisuutta, tutkimustietoa, asiantuntijoiden artikkeleita sekä internetjulkaisuja, ja niihin viitattiin asiallisesti. Lähteet koostuivat pääosin 2000-luvun puolella julkaistusta materiaalista. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 172–176; Vilkka
2007, 164–166). Tutkimuksessa käytetyt mittarit olivat kansainvälisesti tunnettuja,
vakioituja ja luotettavia mittareita, ja niitä käytettiin alku- ja loppumittauksissa sekä
itse suunniteltujen kyselylomakkeiden pohjana. Lisäksi itse suunnitellut kyselylomakkeet esitestattiin, millä pyrittiin selvittämään niiden luotettavuutta ja toimivuutta
(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 154). Esitestaus tapahtui kuitenkin vain
yhden tutkimuksen ulkopuolisen henkilön toimesta eli vastausjoukko esitestauksessa
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oli varsin pieni. Jos esitestaus olisi toteutettu suuremmalla joukolla, olisi kyselylomakkeista saatu vielä toimivammat ja luotettavammat.

Alku- ja loppumittauksilla sekä itse suunnitelluilla kyselylomakkeilla saatiin vastaukset
tutkimuskysymyksiin ja voidaankin olettaa, että ne mittasivat tutkittavaa ilmiötä hyvin.
Mittarit olivat näin ollen riittävän kattavia, jolloin tutkimuksen validiteetti oli todennäköisesti hyvä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 152‒156; Vilkka 2007,
150‒152.) Mittareissa huomattiin kuitenkin joitakin puutteita, jotka ovat saattaneet
vaikuttaa tutkimustulosten luotettavuuteen. Esimerkiksi VAS-kipujanan pituus oli tarkalleen ottaen 9,9 senttimetriä kymmenen senttimetrin sijaan, mikä huomattiin vasta
analysointi vaiheessa. Lisäksi tutkimushenkilöiden oli vaikea ymmärtää joidenkin kysymysten kohdalla täyttöohjeita ja heitä jouduttiin avustamaan hieman suullisesti.
Niinpä kyselylomakkeissa olisi voinut olla enemmän kysymyksiä tarkentavia määritteitä, jolloin suullista ohjausta ei olisi tarvittu. Jälkeenpäin kyselylomakkeista huomattiin myös puuttuvan joitakin olennaisia täsmentäviä kysymyksiä, joiden avulla hoidon
vaikuttavuutta olisi voinut arvioida luotettavammin. Esimerkiksi yleisen särkylääkkeiden käytön sijaan olisi voitu tiedustella käyttävätkö tutkimushenkilöt särkylääkkeitä
juuri rannekanavaoireyhtymän oireiden lievittämiseksi. Lisäksi tutkimushenkilöiden
tuli täyttää loppukyselylomake kolmen viikon kuluttua viimeisestä hoitokerrasta itsenäisesti heille määrättynä päivänä. Loppukyselyn täyttäminen oli kuitenkin heidän
omalla vastuullaan, eikä voida tarkalleen tietää täyttivätkö tutkimushenkilöt lomakkeen juuri tuona ajankohtana.

Jälkeenpäin huomattiin myös asioita, joita olisi voinut tehdä toisin luotettavuuden lisäämiseksi. Esimerkiksi ennen hoitoa ja hoidon jälkeen olisi voitu toistaa sama testi
(Ranne.info 2005) kuin hoitoon hakeutuessa rannekanavaoireyhtymän todennäköisyyden arvioimiseksi. Tällöin hoidon vaikutusta oireisiin olisi voitu vertailla vielä paremmin ja luotettavammin. Testin sijaan oireita tiedusteltiin ennen hoitoa ja hoidon
jälkeen avokysymyksillä, joihin tutkimushenkilöt kuvasivat oireitaan hyvin suppeasti ja
kirjoittivat vastauksiin sellaisiakin asioita, joita ei kysytty. Lisäksi joitakin aineiston
keruumenetelmiä olisi pitänyt vielä suunnitella ennen toteuttamista, sillä ne osoittautuivat jälkeenpäin epäluotettavaksi. Esimerkiksi valokuvaten kerätty kuvamateriaali
jätettiin analysoimatta, sillä valokuvat eivät olleet vertailukelpoisia. Valokuvausmenetelmää ei ollut vakioitu kuvausetäisyyttä lukuun ottamatta. Myöskään pintatunnon
testauksen tuloksia ei analysoitu, sillä testi oli sovellutus Semmes-Weinsteinin Monofilamentti -testistä, ja pintatunnon luokittelu osoittautui hankalaksi arvioida. Testin
tuottamia tuloksia pidettiin sattumanvaraisina.
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Osa tutkimushenkilöistä sai LymphaTouch-hoitoa molempiin ranteisiin ja osa taas
vain toiseen ranteeseen. Tiedetään, että hoito vaikuttaa kokonaisvaltaisesti, vaikka
hoitoa annettaisiin vain yhdelle alueelle kehossa (Raittila 2010). Niinpä ei tiedetä tehostuivatko hoidon vaikutukset tutkimushenkilöillä, jotka saivat kaksinkertaisen määrän hoitoa. Lisäksi tutkimuksessa ei voitu vakioida hoitokertojen toteutumista tutkimushenkilöiden yksilöllisten aikataulujen vuoksi ja tutkimushenkilöt saivatkin eri määrän hoitoja viikossa. Tutkimuksessa ei selvitetty intensiivisesti annetun hoidon vaikutusta ja niinpä ei tiedetä tehostuivatko hoidon vaikutukset tutkimushenkilöillä, jotka
saivat hoitoa tiiviimmässä aikataulussa.

Osa hoidettavista ranteista oli leikattuja eli ranteen tilanne oli huomattavasti kroonisempi kuin tutkimushenkilöillä, joiden rannetta ei ollut aiemmin leikattu. Tiedetään,
että esimerkiksi lastahoidon hoitotulokset ovat sitä parempia, mitä lyhyemmän aikaa
oireet ovat kestäneet ja mitä lievempiä oireet ovat olleet ennen hoidon aloitusta (Viikari-Juntura 2003, 331). Niinpä myös LymphaTouch-hoito saattaa vaikuttaa huonommin tutkimushenkilöiden kohdalla, joilla oireet ovat esiintyneet pidempään.
7.4

Ammatillisen kasvun tarkastelu

Opinnäytetyön kautta opimme suunnittelemaan ja toteuttamaan määrällistä tutkimusta sekä raportoimaan ja käsittelemään tutkimustuloksia tieteelliseen tapaan. Saimme
taitoja toteuttaa tutkimus- ja kehittämistyötä, mihin nykypäivän fysioterapeutilta vaaditaan pätevyyttä (Pohjola, Suni, Sipari & Kangas 2011, 22). Tutkimuksen tekeminen
opetti meille myös pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työskentelyä, jota tarvitaan kaikenlaisessa työskentelyssä. Lisäksi harjaannuimme etsimään näyttöön perustuvaa
tietoa ja arvioimaan sitä kriittisesti, minkä myötä sisäistimme kehittävän ja tutkivan
työotteen tärkeyden merkityksen työelämässä. Koimmekin tässä tutkimuksessa toteutetun tiedonhaun erittäin hyödylliseksi, koska nykyisin työelämässä korostetaan
fysioterapeutin kehittävää ja tutkivaa työotetta sekä käytettävien hoito- ja terapiamenetelmien pohjautumista näyttöön perustuvaan tutkimustietoon (Pohjola ym. 2011, 6).

Opinnäytetyön tekeminen vaati meiltä myös ominaisuuksia, joita arvostetaan tulevaisuudessa yhä enemmän fysioterapeutin ammatissa (Pohjola ym. 2011, 21). Opinnäytetyön tekeminen vaati meiltä muun muassa vahvoja eettisiä periaatteita, omaaloitteisuutta, innovatiivisuutta, organisointikykyä, ajankäytön hallintaa ja stressinhallintataitoja. Koimmekin opinnäytetyön tekemisen valmistavan meitä tulevaan työelämään sekä toimivan eräänlaisena koetinkivenä tulevaisuutta ajatellen.
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Fysioterapian koulutusohjelma ei sisällä opetusta LymphaTouch-hoitomenetelmästä
(Savonia-ammattikorkeakoulu 2011). Niinpä koimme olevamme etuoikeutettuja, kun
saimme tämän opinnäytetyön myötä mahdollisuuden tutustua tähän uuteen hoitomenetelmään LymphaTouch-koulutuksessa sekä opinnäytetyön teossa. Koulutuksessa
syvennyimme hoitolaitteen periaatteisiin, vaikutusmekanismeihin ja tarjolla olevaan
tutkimustietoon sekä saimme valmiudet toteuttaa hoitoa. Opinnäytetyötä tehdessä
pääsimme soveltamaan koulutuksessa opittua tietoa hoitomenetelmästä ja kokeilemaan sitä käytännössä. Näin ollen tarkastelimme LymphaTouch-hoitoa fysioterapian
työkaluna ja menetelmänä. Lisäksi saimme mahdollisuuden muodostaa oman käsityksen hoitomenetelmästä ja sen vaikuttavuudesta sekä vertailla sitä jo tarjolla olevaan tutkittuun tietoon. Harjaannuimme soveltamaan tutkittua tietoa ja hyödyntämään
sitä työskentelyyn, mikä on työelämässä taito esimerkiksi päätettäessä fysioterapiasta (Pohjola ym. 2011, 6). Tulevaisuutta ajatellen olemme valmiimpia huomioimaan
hoitomenetelmän vaihtoehtoisena hoitomuotona ja koulutuksen saaneina voimme
myös toteuttaa hoitoa.

Lisäksi syvensimme tietouttamme rannekanavan anatomiasta ja rannekanavaoireyhtymän etiologiasta, oireista, diagnosoinnista sekä hoidosta. Tutkimuksen toteuttamisen myötä saimme myös käytännön kokemusta rannekanavaoireyhtymän todennäköisyyden tutkimisesta ja kliinisestä päättelystä, mikä lisäsi ammattitaitomme etenkin
rannekanavaoireyhtymän fysioterapeuttisessa arvioinnissa. Tulevaisuudessa uskomme pystyvämme tunnistamaan rannekanavaoireyhtymästä kärsivät henkilöt paremmin työelämässä sekä suosittelemaan ja antamaan heille asianmukaista hoitoa.
Tarvittaessa osaamme myös ohjata voimakkaasti oireilevat henkilöt jatkotutkimuksiin.

Tutkimusta tehdessä harjaannuimme käyttämään erilaisia toimintakykyä arvioivia
mittareita ja jatkossa olemmekin valmiimpia käyttämään niitä työkaluina toimintakyvyn arvioinnissa. Etenkin VAS-kipujanan käyttö tuli tutuksi ja tulevaisuudessa uskomme pystyvämme arvioimaan kipupotilaiden kokemaa kipua ja kivun lievittymistä
luotettavasti.

Opinnäytetyössä saatujen oppimiskokemuksien pohjalta olemme saaneet paljon erityisosaamista, josta on hyötyä tulevaisuudessa työnhakua ajatellen. LymphaTouchhoitomenetelmän taitajina voimme toteuttaa hoitoa ja saatamme erottua eduksemme
muiden työnhakijoiden joukosta. Lisäksi LymphaTouch-hoitomenetelmän osaaminen
voi vaikuttaa työuriemme suuntautumiseen ja mahdolliseen jatkokouluttautumiseen.
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7.5

LymphaTouch-hoitomenetelmän tulevaisuus

Tämänhetkinen tutkimustieto LymphaTouch-hoitomenetelmän käyttökelpoisuudesta
ja vaikuttavuudesta on vähäistä, vaikka sillä on saatu suotuisia vaikutuksia eri vaivojen hoidossa (Morand 2009; Nikula 2009; Schreicher 2009; Juuti; Virtala). Nykyinen
tutkimustieto hoitomenetelmän vaikuttavuudesta perustuu tapaustutkimuksiin. Vähäinen tutkimustieto ja epätarkasti raportoidut tapaustutkimukset saattavat aiheuttaa
ennakkoluuloja menetelmää kohtaan. Niinpä tulevaisuudessa hoitomenetelmästä
tarvitaan lisää tasokkaampaa tutkimusta, jotta ennakkoluulot laitteen vaikuttavuudesta ja käyttökelpoisuudesta saadaan poistettua ja hoitomenetelmä saa jalan sijaa terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Hoitomenetelmästä tarvitaan sekä määrällistä että laadullista tutkimustietoa, jotta saadaan näkyviin hoitomenetelmän vaikuttavuus sekä yksilöllisten tekijöiden vaikutus hoidon vaikuttavuuteen.

Tällä hetkellä tiedetään LymphaTouch-hoitomenetelmän auttavan etenkin turvotustiloihin ja fibroottisiin sidekudosmuodostumiin suotuisasti (Morand 2009; Nikula 2009;
Schreicher 2009; Juuti; Virtala). Lisäksi tässä tutkimuksessa LymphaTouchhoitomenetelmällä saatiin suotuisia vaikutuksia aikaan rannekanavaoireyhtymän hoidossa. Todennäköisesti lisääntyvän markkinoinnin vaikutuksesta LymphaTouchhoitomenetelmä on tulevaisuudessa enemmän näkyvillä ja se herättää tarpeen lisätutkimukselle. Oletettavaa on, että lisääntyvän tutkimustiedon myötä LymphaTouchhoitomenetelmä on hyvin käyttökelpoinen menetelmä terveysalan ammattilaisten
keskuudessa eri vaivojen hoidossa.

Tämä opinnäytetyö antaa hyvän pohjan jatkotutkimukselle ja toivottavasti se innostaa
tekemään lisätutkimusta aiheesta. Mahdollista jatkotutkimusta voitaisiin tehdä esimerkiksi

hoitomenetelmän

pitkäaikaisesta

vaikutuksesta

tai

LymphaTouch-

hoitomenetelmän vaikuttavuuden vertailusta jonkin toisen hoitomenetelmän vaikuttavuuteen.

Lisäksi

jatkotutkimuksissa

voitaisiin

selvittää

onko

LymphaTouch-

hoitomenetelmän vaikuttavuudella eroa lievän tai kroonisen vaivan hoidossa ja saadaanko LymphaTouch-hoitomenetelmästä paras hoitovaste aikaan kenties yhdistämällä se johonkin toiseen hoitomenetelmään.
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ALKUKYSELYLOMAKE

Nimi:________________________________

1. Kumpi käsistäsi oireilee?

Oik._____

Vas._____

Mol._____

Ohje: Jos vastasit ensimmäisessä kysymyksessä, että molemmat kätesi oireilevat,
vastaa kysymyksiin 1 ja 2 erikseen oikeasta ja vasemmasta kädestä!

2. Millaisia oireita sinulla on?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Milloin oireet ilmenevät? (Esim. öisin/ aamuisin/ päivisin tai rasituksen jälkeen/
rasituksessa)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Kuinka säännöllisiä oireesi ovat?
Oik.

päivittäisiä___

2-4 kertaa viikossa___

toistuvasti, mutta harvemmin kuin kerran viikossa___
harvemmin kuin kerran kuussa___

Vas.

päivittäisiä___

2-4 kertaa viikossa___

toistuvasti, mutta harvemmin kuin kerran viikossa___
harvemmin kuin kerran kuussa___

5. Käytätkö särkylääkkeitä?

Kyllä___

Ei___

Liite 1
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6. Jos käytät, kuinka usein?
päivittäin___

useammin kuin kerran viikossa___

kerran viikossa___

harvemmin kuin kerran viikossa___

7. Mitä särkylääkettä käytät, ja millaisia määriä (esim. Burana 400g, 3 tablettia
päivässä)?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Jos käytät särkylääkettä, kuinka suuri apu särkylääkkeestä on?
vie kivun kokonaan___

vähentää kipua merkittävästi___

vähentää kipua hieman___

ei vähennä kipua___

9. Kumpi kätinen olet? Oik._____

Vas._____

10. Onko rannekanavaoireyhtymää diagnosoitu aiemmin ja milloin? Kummassa
kädessä vai molemmissa?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

11. Onko rannekanavaoireyhtymää hoidettu aiemmin ja miten? Koitko hoidon
auttaneen vaivaasi?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

12. Ammatti:
__________________________________________________________________
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13. Harrastukset:
__________________________________________________________________

14. Altistuuko kätesi tärinälle:
Kyllä___

Ei___

Kumpi käsistäsi vai molemmat?

Oik._____

Vas._____

Mol._____

15. Jos vastasit kyllä, kuinka usein?
päivittäin___

useammin kuin kerran viikossa___

kerran viikossa___

harvemmin kuin kerran viikossa___

16. Työskenteletkö niin, että ranteesi joutuu toistuvasti olemaan koukistuneena
tai ojentuneena?
Kyllä___

Ei___

Kumpi käsistäsi vai molemmat?

Oik._____

Vas._____

Mol._____

17. Jos vastasit kyllä, kuinka usein?
Oik.

Vas.

päivittäin___

useammin kuin kerran viikossa___

kerran viikossa___

harvemmin kuin kerran viikossa___

päivittäin___

useammin kuin kerran viikossa___

kerran viikossa___

harvemmin kuin kerran viikossa___

18. Onko kätesi kömpelö? Tippuvatko tavarat käsistäsi tai onko paidan
napittaminen vaikeaa?

Liite 1

Kyllä_____
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Ei_____

Kumpi käsistäsi vai molemmat?

Oik._____

Vas._____

Mol._____

19. Kuinka kömpelöltä kätesi tuntuu keskimäärin? (Asteikolla 0-10, 0=ei
ollenkaan ja 10=erittäin kömpelö, piirrä viiva janalle)

Oik.

______________________________________________
0

Vas.

10

______________________________________________
0

10

Muita huomioita:
__________________________________________________________________

20. Esiintyykö kädessäsi kipua?
Kyllä_____

Ei_____

Kummassa kädessä vai molemmissa kipu esiintyy?

Oik._____

Vas._____

Mol._____

21. Miten kovaa kipua kädessäsi on keskimäärin? (Asteikolla 0-10, 0=ei ollenkaan
ja 10=pahin mahdollinen kipu, piirrä viiva janalle)

Oik.

______________________________________________
0

Vas.

10

______________________________________________
0

10
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Muita huomioita:
__________________________________________________________________

22. Puutuuko kätesi?
Kyllä_____

Ei_____

Kumpi käsistäsi vai puutuvatko molemmat käsistäsi?

Oik._____

Vas._____

Mol._____

23. Missä puutuminen tuntuu? (Kipupiirros/ Katzin käsidiagrammi)

24. Miten voimakasta puutumisen tunne on keskimäärin? (Asteikolla 0-10, 0=ei
ollenkaan ja 10=erittäin voimakas, piirrä viiva janalle)

Oik.

______________________________________________
0

Vas.

10

______________________________________________
0

10

Muita huomioita:
__________________________________________________________________

25. Kuinka

paljon

oireet

haittaavat

päivittäistä

elämääsi

keskimäärin?

(Asteikolla 0-10, 0=ei ollenkaan ja 10=erittäin paljon, piirrä viiva janalle )

Oik.

______________________________________________
0

Vas.

10

______________________________________________
0

10

Muita huomioita:
__________________________________________________________________

Liite 2
LOPPUKYSELYLOMAKE 1
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Nimi:________________________________

1. Miltä hoito tuntui? Tuntuiko hoidosta olevan apua vaivaasi? (Esim. voit
kuvailla miten oireesi ovat muuttuneet hoitojakson aikana/jälkeen, onko jokin oire
hävinnyt kokonaan)

Ohje: Jos sait hoidon molempiin käsiin, vastaa kysymykseen erikseen oikeasta ja
vasemmasta kädestä!
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Koitko oireittesi lieventyneen?

Kyllä_____

Ei_____

Kummassa kädessä vai molemmissa käsissäsi?

Oik._____

Vas._____

Mol._____

3. Kuinka paljon koet oireittesi lieventyneen keskimäärin? (Asteikolla 0-10, 0=ei
ollenkaan ja 10=täysin oireeton, piirrä viiva janalle.)

Oik.

______________________________________________
0

Vas.

10

______________________________________________
0

10

Muita huomioita:
__________________________________________________________________
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4. Teitkö kätesi hyväksi jotain muuta hoitojakson aikana? (Esim. käytitkö
kädessäsi kylmää/lepolastaa tai teitkö harjoitteita ranteelle ja jos teit niin
millaisia?)

Ohje: Jos sait hoidon molempiin käsiin, vastaa kysymykseen erikseen oikeasta ja
vasemmasta kädestä!

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Käytätkö särkylääkkeitä?
Kyllä_____

Ei_____

6. Jos käytät, kuinka usein?
päivittäin___

useammin kuin kerran viikossa___

kerran viikossa___

harvemmin kuin kerran viikossa___

7. Mitä särkylääkettä käytät, ja millaisia määriä (esim. Burana 400g, 3 tablettia
päivässä)?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Jos käytät särkylääkettä, kuinka suuri apu särkylääkkeestä on?
vie kivun kokonaan___

vähentää kipua merkittävästi___

vähentää kipua hieman___

ei vähennä kipua___

9. Onko kätesi kömpelö? Tippuvatko tavarat käsistäsi tai onko paidan
napittaminen vaikeaa?

Kyllä_____

Ei_____
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Kumpi käsistäsi vai molemmat?

Oik._____

Vas._____

Mol._____

10. Kuinka kömpelöltä kätesi tuntuu keskimäärin? (Asteikolla 0-10, 0=ei
ollenkaan ja 10=erittäin kömpelö, piirrä viiva janalle)

Oik.

______________________________________________
0

Vas.

10

______________________________________________
0

10

Muita huomioita:
__________________________________________________________________

11. Esiintyykö kädessäsi kipua?
Kyllä_____

Ei_____

Kummassa kädessä vai molemmissa kipu esiintyy?

Oik._____

Vas._____

Mol._____

12. Miten kovaa kipua kädessäsi on keskimäärin? (Asteikolla 0-10, 0=ei ollenkaan
ja 10=pahin mahdollinen kipu, piirrä viiva janalle)

Oik.

______________________________________________
0

Vas.

10

______________________________________________
0

10

Muita huomioita:
__________________________________________________________________

13. Puutuuko kätesi?
Kyllä_____

Ei_____
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Kumpi käsistäsi vai puutuvatko molemmat käsistäsi?

Oik._____

Vas._____

Mol._____

14. Miten voimakasta puutumisen tunne on keskimäärin? (Asteikolla 0-10, 0=ei
ollenkaan ja 10=erittäin voimakas, piirrä viiva janalle)

Oik.

______________________________________________
0

Vas.

10

______________________________________________
0

10

Muita huomioita:
__________________________________________________________________

15. Kuinka

paljon

oireet

haittaavat

päivittäistä

elämääsi

keskimäärin?

(Asteikolla 0-10, 0=ei ollenkaan ja 10=erittäin paljon, piirrä viiva janalle)

Oik.

______________________________________________
0

Vas.

10

______________________________________________
0

10

Muita huomioita:
__________________________________________________________________

Liite 3

LOPPUKYSELYLOMAKE 2

1(4)

Nimi:_______________________________
Palautuspvm:_________________________

PALAUTA TÄMÄ KYSELY 3 VIIKON (21 PÄIVÄN) KULUTTUA
VIIMEISESTÄ HOITOKERRASTA KIRJEKUORESSA OLEVAAN
OSOITTEESEEN! KIRJEKUORESSA ON VALMIIKSI POSTIMERKKI.

1. Miltä käsi/kätesi tuntuu tällä hetkellä? Oireileeko käsi/kätesi vielä? Jos
oireilee, millaisia oireita?

Ohje: Jos molemmat oireilevat, vastaa kysymykseen erikseen oikeasta ja
vasemmasta kädestä!
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Koetko oireittesi pysyneen lievempinä hoidon jälkeen?

Kyllä_____

Ei_____

Kummassa kädessä vai molemmissa käsissäsi?

Oik._____

Vas._____

Mol._____

3. Kuinka paljon koet oireittesi lieventyneen keskimäärin? (Asteikolla 0-10, 0=ei
ollenkaan ja 10=täysin oireeton, piirrä viiva janalle.)

Oik.

______________________________________________
0

Vas.

10

______________________________________________
0

10
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Muita huomioita:
__________________________________________________________________

4. Oletko tehnyt kätesi hyväksi jotain hoitojakson jälkeen? (Esim. oletko
käyttänyt kädessäsi kylmää/lepolastaa tai oletko tehnyt harjoitteita ranteelle ja jos
olet niin millaisia?)

Ohje: Jos sait hoidon molempiin käsiin, vastaa kysymykseen erikseen oikeasta ja
vasemmasta kädestä!

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Käytätkö särkylääkkeitä?
Kyllä_____

Ei_____

6. Jos käytät, kuinka usein?
päivittäin___

useammin kuin kerran viikossa___

kerran viikossa___

harvemmin kuin kerran viikossa___

7. Mitä särkylääkettä käytät, ja millaisia määriä (esim. Burana 400g, 3 tablettia
päivässä)?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Jos käytät särkylääkettä, kuinka suuri apu särkylääkkeestä on?
vie kivun kokonaan___

vähentää kipua merkittävästi___

vähentää kipua hieman___

ei vähennä kipua___
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9. Onko kätesi kömpelö? Tippuvatko tavarat käsistäsi tai onko paidan
napittaminen vaikeaa?

Kyllä_____

Ei_____

Kumpi käsistäsi vai molemmat?

Oik._____

Vas._____

Mol._____

10. Kuinka kömpelöltä kätesi tuntuu keskimäärin? (Asteikolla 0-10, 0=ei
ollenkaan ja 10=erittäin kömpelö, piirrä viiva janalle)

Oik.

______________________________________________
0

Vas.

10

______________________________________________
0

10

Muita huomioita:
__________________________________________________________________

11. Esiintyykö kädessäsi kipua?
Kyllä_____

Ei_____

Kummassa kädessä vai molemmissa kipu esiintyy?

Oik._____

Vas._____

Mol._____

12. Miten kovaa kipua kädessäsi on keskimäärin? (Asteikolla 0-10, 0=ei ollenkaan
ja 10=pahin mahdollinen kipu, piirrä viiva janalle)

Oik.

______________________________________________
0

Vas.

10

______________________________________________
0

10
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Muita huomioita:
__________________________________________________________________

13. Puutuuko kätesi?
Kyllä_____

Ei_____

Kumpi käsistäsi vai puutuvatko molemmat käsistäsi?

Oik._____

Vas._____

Mol._____

14. Miten voimakasta puutumisen tunne on keskimäärin? (Asteikolla 0-10, 0=ei
ollenkaan ja 10=erittäin voimakas, piirrä viiva janalle)

Oik.

______________________________________________
0

Vas.

10

______________________________________________
0

10

Muita huomioita:
__________________________________________________________________

15. Kuinka paljon oireet haittaavat päivittäistä elämääsi keskimäärin? (Asteikolla
0-10, 0=ei ollenkaan ja 10=erittäin paljon, piirrä viiva janalle)

Oik.

______________________________________________
0

Vas.

10

______________________________________________
0

10

Muita huomioita:
__________________________________________________________________

Liite 4
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Liite 5
POTILASKYSELYKAAVAKE 2
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Liite 6
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ALKU- JA LOPPUMITTAUKSET

1. Rannenivelen ympärysmitta

Oik._____

Vas._____

2. Käden puristusvoima (Jamar)

Oik._____

Vas._____

Viitearvo_____

3. Peukalon oppositiovoima (Pinch) Oik._____

Vas._____

Viitearvo_____

4. Käden pintatunto: Tuntuuko sormien sively jossakin sormessa/sormissa
erilaiselle? Millaiselle?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

lievä alenema +,
keskivaikea ++,
vaikea +++ tai
pintatunto normaali -

5. LIIKKUVUUS

Oik._____

Vas._____

(Goniometri)
fleksio

Oik._____

Vas._____

extensio

Oik._____

Vas._____

ulnaarideviaatio

Oik._____

Vas._____

radiaalideviaatio

Oik._____

Vas._____

Oik._____

Vas._____

6. PHALEN (positiivinen +/ negatiivinen -)
Millaisia oireita esiintyy ja missä?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Missä ajassa oireet ilmenevät?
__________________________________________________________________

Liite 6

7. TINEL (+/-)

Oik._____
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Vas._____

Millaisia oireita esiintyy ja missä?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. TETRON (+/-)

Oik._____

Vas._____

Millaisia oireita esiintyy ja missä?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Missä ajassa oireet ilmenevät?
__________________________________________________________________

Lähteet: Toimintakyvyn mittarit 2010; Arokoski ym. 2009; Käypähoito 2007
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