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EESSÕNA
Trauma on juhtiv surmapõhjus kuni 40-aastaste inimeste seas kogu maailmas. Rasked
traumad põhjustavad 12% globaalsest letaalsusest, seejuures on kõige tõsisema prognoosiga
kehatüve ja peaaju vigastused.1
Kehatüve traumade ravijuhendi koostamise põhjus oli viimase 10-15 a vältel toimunud
olulised muutused kehatüve traumade käsitluses: avardunud on radioloogilise diagnostika
võimalused; minimaalinvasiivse kirurgia meetodid on lisandunud traumade diagnostikasse ja
ravisse; on lisandunud uued efektiivsed hemostaasimeetodid; paljusid vigastusi, mida varem
opereeriti, ravitakse tänapäeval konservatiivselt; operatsiooni näidustused on täpsustunud;
kasutusel on uusi operatsioonimeetodeid jne. Traumasid ja nende käsitlust on nimetatud kõige
kiiremini arenevaks meditsiiniharuks.2
Käesolevas ravijuhendis on antud ülevaade kehatüve traumade käsitlusest: patsientide
esmasest käsitlusest sündmuskohal ja haiglasse saabumisel (erakorralise meditsiini osakonnas),
samuti vigastuste diagnostikast ja lõplikust ravist. Konkreetsete vigastuste juures on ära toodud
kaasaegse diagnostika ja ravi põhiprintsiibid. Vigastuste kirurgilise ravi juures on loetletud
näidustatud operatsioonimeetodid, seejuures operatsiooni tehnilisi üksikasju käsitletud ei ole.
Kuna traumaga patsientide diagnostika ja ravi meetodid sõltuvad trauma mehhanismist, siis
on käesolevas ravijuhendis traumad klassifitseeritud mehhanismi alusel tömptraumadeks ja
läbivvigastusteks (penetreerivateks vigastusteks) ja käsitluse erisused nendes gruppides on välja
toodud.
Ravijuhend on mõeldud kasutamiseks kõikidele arstidele, kes tegelevad kehatüve
traumadega patsientide raviga: kiirabi arstidele, erakorralise meditsiini osakonna arstidele,
intensiivravi arstidele, anestesioloogidele, üld- ja torakaalkirurgidele, uroloogidele, ortopeedideletraumatoloogidele ja nimetatud erialade residentidele.

1. KEHATÜVE TRAUMAD – ESMANE KÄSITLUS
Kehatüve traumaga haigete esmases käsitluses on oluline ära tunda raske traumaga haiged,
st elutähtsate funktsioonide häirega kannatanud, samuti esmalt stabiilsete elutähtsate
funktsioonidega patsiendid, kelle seisund vigastuste iseloomust tingituna võib kiiresti halveneda.

Raske trauma kriteeriumid: 3,4

Elutähtsad näitajad:
- hingamissagedus <10 või >20 korra minutis,
- arteriaalne süstoolne vererõhk <100 mmHg,
- pulsisagedus <50 või >120 korra minutis,
- teadvuse häired: Glasgow Kooma Skaala (GCS) <13,
- Hgb küllastatus hapnikuga SpO2 <90%.
Diagnoositud vigastused:
- kõik läbivvigastused,
- tömptrauma,
o oluline ühe kehapiirkonna vigastus,
o mitme kehapiirkonna vigastus,
- spetsiifilised vigastused:
o arvatav seljaajuvigastus,
o põletused >20% või hingamistee arvatav põletus,
o kudede suure purustusega vigastused,
o vaagnavigastused.
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Ülaltoodud vigastuste puudumisel vajavad seisundi korduvat hindamist ja vigastuste kiiret
diagnoosimist patsiendid, kellel on tõenäoline eluohtlike seisundite tekkimine trauma mehhanismi
või kaasuvate probleemide tõttu.
Trauma mehhanism:
- sõidukist välja kukkumine,
- mootorratta õnnetus kiirusel >30km/h,
- kukkumine kõrgusest (>3 m),
- plahvatus,
- mootorsõiduki õnnetus suurel kiirusel (>60 km/h),
- sõiduki rullumine üle katuse,
- samas sõidukis hukkus inimene,
- jalakäijaga juhtunud liiklusõnnetus,
- kannatanu eemaldamine sõidukist on aeganõudev (>30 min).
Kaasuvad probleemid:
- vanus >55 a,
- rasedus,
- oluline kaasuv haigus.
Raske traumaga haigete esmases käsitluses on kasutusel algoritmid, millest tuntuim on
ATLS (American College of Surgeons Advanced Trauma Life Support) protokoll.5 Algoritmide
kasutuselevõtt on vähendanud traumahaigete suremust 40 protsendilt 1970. aastatel 10
protsendini aastaks 2000.6 Käsitluse aluseks on „šoki kuldse tunni― printsiip, mille kohaselt
diagnoositakse ja ravitakse vigastusi, mis ravimata jäetuna põhjustavad surma traumajärgse mõne
minuti kuni mõne tunni jooksul, ABCDE algoritmi alusel.7
Traumaga patsientide esmast käitlust kirjeldab ka Eesti Haigekassa poolt tunnustatud
„Kiirabi ravijuhend―.8

1.1. Esmane diagnoosimine ja ravi sündmuskohal
Eesmärgiks on eluohtlike seisundite kiire diagnoosimine, nende ennetamine ja kohene ravi,
ning kannatanu võimalikult kiire transport „õigesse― haiglasse. Esmase käsitluse aluseks
sündmuskohal on esmane ülevaatus (primary survey and resuscitation) ehk ABCDE algoritm, kus
eluohtlike probleemide diagnoosimine ja hindamine toimub paralleelselt nende lahendamise ning
raviga. Sellele järgnevad teisene ülevaatus (secondary survey) ning otsustav ravi (definitive care).
Esmasel ülevaatusel tuleb kõigepealt hinnata suure välise verejooksu olemasolu ning teadvust.
Teisesel ülevaatusel uuritakse kindlas järjekorras traumahaiget pealaest jalataldadeni, võimalusel
täpsustatakse trauma anamneesi ning määratakse tegevusplaan, mida rakendatakse sündmuskohal
ning transpordi ajal.

A – hingamisteed (Airways)
Hinnatakse hingamistee avatust: patsiendi võimet rääkida, hingata, striidori olemasolu,
abilihaste kasutamist hingamisel ja õhu liikumist hingamisteedes, samuti hematoomide olemasolu
kõri piirkonnas, kõri dislokatsiooni ja nahaalust õhkemfüseemi kaelal.
Hingamisteede sulguse korral avatakse need manuaalselt lõua tõstmisega ette ja üles, samaaegselt kaitstes lülisamba kaelaosa tömbi kehatüve traumaga kannatanutel. Vajadusel aspireeritakse suust verd ja sülge. Avatud hingamistee tagamisel tuleb kasutada vahendit, mida sündmuskohal
olev kiirabibrigaad kõige paremini valdab (naso- või orofarüngeaalne toru, Combitube, kõrimask,
trahhea intubatsioon).
Valikmeetod kindla hingamistee tagamisel on trahhea intubatsioon, mis aga võib osutuda
keerukaks ka kogenud spetsialistile. Intubatsiooniks patsiendi narkoosi viimine ja relakseerimine
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on lubatud ainult vastava väljaõppega brigaadile (erakorralise meditsiini arst või anestesioloog).
Vajadusel kutsutakse appi vastav brigaad. Tömbi kehatüve traumaga ja teistel kaelatrauma
kahtlusega kannatanutel tuleb intubatsiooni ajal kaitsta lülisamba kaelaosa (jäik kaelakrae, ―kahe
abistaja manööver―).
Kui orotrahheaalne intubatsioon sündmuskohal ei ole võimalik, on soovitatav kirurgiline
hingamistee rajamise meetod krikotoomia.

B – hingamine (Breathing)
Kõikidele traumahaigetele tuleb manustada lisahapnikku (5-15 l/min näomaski kaudu
spontaanhingamisel ja 50-100% intubeeritud patsientidel).
Kehatüve traumaga patsientidel on hingamispuudulikkuse sagedasemateks põhjuseks roiete
murrud koos või ilma paradoksaalselt liikuva rindkere segmendita, kopsude kontusioon ning
hemo- ja pneumotooraks.
Välisvaatlusel hinnatakse hingamissagedust ja -mustrit, läbivate haavade olemasolu rindkere
seinas, võimalikke õhulekkeid ning rindkere seina liikumist ja deformatsiooni. Olulised on ka
kaelahaavad, millega võib kaasneda pneumo- või hemotooraks, turse või õhkemfüseem kaelal
(tõenäoline pneumotooraks). Täitunud kaelaveenid arteriaalse hüpotensiooni foonil viitavad
pingelise pneumotooraksi või südame tamponaadi olemasolule. Järgneb palpatsioon
krepitatsiooni, deformatsioonide ja paradoksaalse liikuvuse hindamiseks. Tümpaania
perkussioonil viitab pingelise pneumotooraksi esinemisele. Auskultatsioonil hinnatakse
hingamiskahina võrdsust. Kuulata tuleb mõlemapoolselt eest ja külgedelt.
Hingamispuudulikkusega kannatanud (SpO2<90%) vajavad abistavat hingamist hapnikuga.
Valikmeetodiks on trahhea intubatsioon ja ventilatsioon kotiga, kui see ei ole võimalik, tuleb
kasutada mask-ambu ventilatsiooni hapnikuga. Pingelise pneumotooraksi olemasolul on vajalik
selle kiire lahendamine, soovitatavalt enne positiivse rõhuga ventilatsiooni, sest positiivse rõhuga
ventilatsioon viib pneumotooraksi kiirele suurenemisele ja võib põhjustada vereringe kollapsi.
Pingelise pneumotooraksi sümptomid on: düspnoe, auskultatsioonil hingamiskahina puudumine
ja perkussioonil tümpaania haaratud poolel, täitunud kaelaveenid, trahhea deviatsioon
vastaspoolele ja vereringe kollaps (kaks viimast on hilised sümptomid!). Pingelise pneumotooraksi
dekomprimeerimiseks viiakse pleuraõõnde jäme nõel või veenikanüül II roidevahemikust
meedioklavikulaarjoonel ja kui väljub õhku, dreenitakse pleuraõõs V roidevahemikust keskmisel
aksillaarjoonel.
Rindkere haavad kaetakse. Avatud pneumotooraks suletakse hermeetilise kattega.

C – vereringe (Circulation)
Vereringe hindamiseks katsutakse pulssi. Pulsi puudumisel alustatakse elustamisvõtetega.
Haiglaeelse vereringe seiskusega patsientide elulemus on erinevatel andmetel 0-19,4%.9,10,11,12 Ellujäämise tõenäosus on suurem patsientidel, kelle:
- kiirabi saabudes on olemas pulss ja hingamine,
- GCS (Glasgow kooma skaala) 4,
- transport haiglasse on kiire.13,14
Läbivvigastustega patsientide ellujäämise tõenäosus haiglaeelse vereringe seiskuse korral on
suurem kui tömptraumaga patsientidel.15
Soovitatud kriteeriumid elustamisest loobumiseks on:
- tömptrauma apnoe ja südame elektrilise aktiivsuseta,
- südameseiskus sündmuskohal >15 min,
- transpordi aeg >15 min.16
Pulsi olemasolul hinnatakse selle täitumust, sagedust, mõõdetakse vererõhk.
Šoki põhjuseks kehatüve traumaga patsientidel on kõige sagedamini äge verekaotus.
Esineda võib ka obstruktiivne šokk pingelisest pneumotooraksist või südame tamponaadist,
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neurogeenne šokk veresoonte toonuse langusest ja vere ümberjaotumisest seljaaju vigastuse
korral ning kardiogeenne šokk südame kontusioonist. Siiski tuleb šoki põhjusena eeldada ägeda
verekaotuse olemasolu kuni ei ole tõestatud vastupidist.
Vaatlusel hinnatakse väliste verejooksude olemasolu ning suletakse need komprimeerides,
rõhksideme või žguti asetamisega vastavalt vajadusele.
Vaagnavigastuse kahtlusega šokis patsiendil on näidustatud vaagnaringi mahu vähendamine
reite siserotatsiooniga ja fikseerimine laiade sidemete või linadega.
Kõigil kannatanutel kanüülitakse perifeerne veen (šokis kannatanutel vähemalt kaks)
jämeda kanüüliga ja alustatakse infusiooni sünteetilise kolloid- või kristalloidlahusega (0,9% NaCl
või Ringer laktaat). Eesmärgiks on süstoolse vererõhu hoidmine 90 mmHg (kaasuva ajutrauma
korral 100 mmHg), et vältida hapniku transpordi puudulikkusest tingitud pöördumatuid
kahjustusi kudedes.
Haiglaeelse infusiooni piiramine on näidustatud läbiva rindkeretrauma korral, eriti kui
torkevigastusega kannatanu on teadvusel ja palpeeritava pulsiga, ja kui transport haiglasse ei võta
üle 10 minuti.17 Eesmärgiks on vältida vererõhu tõusust tekkivat verejooksu suurenemist ja
lahjendusest tekkivaid hüübimishäireid. Tagama peaks keskmise arteriaalse vererõhu 40 mmHg.
Infusiooni piiramine ei sobi tömbi kehatüvetraumaga patsientidel, kel verekaotusele lisandub
ulatuslik vedelikukaotus „kolmandasse vedelikuruumi―, samuti vanemaealistel ning kaasuva
ajutraumaga patsientidel, kellel aju perfusioonirõhu säilitamine on kriitilise tähtsusega.
Infusioonravi printsiibid traumahaigetel on kajastatud ka käsiraamatus „Infusioonravi―
(kirjastus Medicina 2009) ja kogumikus „Valitud peatükke anestesioloogiast ja intensiivravist―
(Tartu Ülikooli kirjastus 2008).

D – neuroloogiline leid (Disability)
Kiirelt hinnatakse teadvuse seisundit, dokumenteeritakse GCS. Hinnatakse pupillide laiust,
võrdsust ja reaktsiooni valgusele. Teadvuseta kannatanu (GCS 8) on ohustatud hingamisteede
sulgusest ja vere/maosisu aspiratsioonist, mistõttu vajab avatud hingamistee kindlustamist
(valikmeetod on trahhea intubatsioon).
Teadvusehäire põhjuseks kehatüve traumaga patsientidel võib olla kaasuv ajutrauma, aga ka
šokk.

E – väliste vigastuste hindamine (Exposure with environmental control)
Väliseks vaatluseks eemaldatakse piiratud ulatuses riided, samal ajal kaitstes kannatanut
hüpotermia tekke eest (termotekk, soojendatud infusioonilahused).
Järgneb kannatanu võimalikult kiire transport haiglasse, kus on kirurgi ja anestesioloogi
ööpäevane valve. Oluline on võimalikult kiire transport, sest uuringud on näidanud, et raske
traumaga patsientide elulemus sõltub haiglasse jõudmise kiirusest.18
Haiglat teavitatakse ette traumahaige saabumisest ja tema elutähtsate funktsioonide
seisundist.

1.2. Käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas
Tavaliselt hospitaliseeritakse kehatüve traumaga patsient esmalt erakorralise meditsiini
osakonna (EMO) trauma- või elustamisruumi. Kokkuleppel kirurgia valvebrigaadiga viiakse
elutähtsate organite lahtiste vigastustega haige kiirabi brigaadi poolt esmaselt operatsioonituppa.
Kehatüve raske traumaga patsiendi EMO-sse saabumise ajaks peavad olema osakonda
kogunenud lisaks EMO valvearstile kirurg, anestesioloog või intensiivraviarst ja radioloog
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vastavalt haiglasisestele tegevusjuhistele. Tegevust juhib erakorralise meditsiini osakonna vastutav
arst, anestesioloog või intensiivraviarst, kes teeb pidevat koostööd kirurgi ja teiste spetsialistidega.
Erakorralise meditsiini osakonnas on esmaseks tegevuseks elutähtsate funktsioonide hindamine ja tagamine ABCDE skeemi alusel.19 Samaaegselt on prioriteediks võimaliku verekaotuse
koha diagnoosimine ja verejooksu kiire sulgemine. Käsitluse aluseks on tees, et igal traumahaigel
esineb verejooks kuni pole tõestatud vastupidist.
Kohest elutähtsate funktsioonide tagamist vajavad kannatanud, kellel on järgmised
sümptomid:
- hingamissagedus <8 või >20 x/min,
- arteriaalne hüpotensioon <100 mmHg,
- pulsisagedus <50 või >100 x/min,
- teadvusehäired: GKS <13,
- Hgb küllastatus SpO2 <90%.

A – hingamisteed
Tagatakse avatud hingamisteed. Teadvusehäirega ja/või hingamispuudulikkuses kannatanud intubeeritakse, kui seda enne tehtud ei ole. Oluline on intubatsioonitoru asendi kontroll
auskultatsiooni ja kapnograafia abil. Hingamisteede avatuse tagamine peab toimuma lülisamba
kaelaosa kaitstes.
Kui trahhea intubatsioon ei ole võimalik, kasutatakse avatud hingamisteede ajutiseks
tagamiseks teisi meetodeid, mida meeskond valdab (Combitube, kõrimask, intubatsioonikõrimask, fiiberintubatsioon) või rajatakse kindel hingamistee kirurgiliselt (trahheostoomia,
krikotoomia).

B – hingamine
Hinnatakse hingamise adekvaatsust. Spontaanhingamisel kannatanutele manustatakse
lisahapnikku näomaskiga. Intubeeritud patsiente ventileeritakse respiraatori abil vähemalt 50%
hapnikuga sissehingatavas õhus. Uuesti hinnatakse võimaliku pingelise pneumotooraksi
olemasolu, vajadusel see dreenitakse (vt 1.1.B).
Kiireks rindkeresisese verejooksu hindamiseks teostatakse röntgenülesvõte rindkerest või
ultraheli-uuring (UH-uuring) pleuraõõnest. Pneumo- või hemotooraksi olemasolul see
dreenitakse V roidevahemikust keskmisel aksillaarjoonel.

C – vereringe
Suletakse välised verejooksud, kui seda pole varem tehtud. Hinnatakse šoki kliiniliste
sümptomite olemasolu:
- teadvusehäire (rahutus, segasus, somnolentsus, letargia),
- külm, kahvatu nahk,
- kiire ja nõrk pulss,
- oligo-anuuria.
Vererõhu monitoorimiseks kanüülitakse arter ja jälgitakse otsest arteriaalset vererõhku.
Võetakse esmased laboratoorsed analüüsid: veregrupp ja reesusfaktor, veregaasid ja laktaat,
hemoglobiin, hematokrit, elektrolüüdid, etüülalkohol.
Infusioonravi ordineeritakse sõltuvalt hemodünaamikast (kolloid-, kristalloidlahused).
Vajadusel rajatakse juurde veeniteid (kas perifeerseid või kanüülitakse tsentraalne veen
hemodialüüsi sondi või massiivse infusiooni sondiga (lühike ja jäme sond – 9-12Fr)).
Šokis patsiendil, kellel esineb jätkuv verejooks, tuleb võimalikult vara alustada 0/Rherütrotsüütide suspensiooni (ERS) ülekannet, mitte oodata hemoglobiini lahjenemist
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näidustuspiirini. Veregrupi teadasaamisel minnakse üle grupisobivatele verepreparaatidele.
Rohkem kui 50% ringleva veremahu kaotusega patsientidel tuleb võimalikult vara alustada ka
värskelt külmutatud plasma (VKP) ja trombotsüütide (TRK) ülekannet, et vältida hüübimishäirete
tekkimist. Soovitatav ERS:VKP:TRK suhe massiivse transfusiooni korral on vähemalt 2:1:1.20
Viimaste uuringute andmetel parandab massiivset transfusiooni vajavate traumahaigete elulemust
ERS:VKP:TRK suhe 1:1:1.21,22,23 Hüpotermia vältimiseks peavad ülekantavad lahused olema
soojendatud. Kui 10 minuti jooksul ei õnnestu saavutada süstoolset arteriaalset vererõhku 90
mmHg, alustatakse vasopressoorset ravi dopamiini, noradrenaliini või adrenaliiniga.
Paralleelselt teostatakse elustamissaalis esmased diagnostilised uuringud jätkuva verejooksu
selgitamiseks:
- UH-uuring seroosõõntest (pleura-, perikardi ja kõhuõõs: FAST - focused assessment
sonography for trauma),
- rindkere eest-taha suunaline röntgenülesvõte,
- röntgenülesvõte vaagnast eest-taha suunas.
Kui patsiendi vererõhku ei õnnestu infusiooniga stabiliseerida, jätkub tema ravi operatsioonitoas või EMO saalis kirurgilise verejooksu sulgemisega vastavalt diagnoositud verejooksu
kohale (rindkere või kõhuõõs). Kui patsiendi seisund võimaldab, jätkatakse täpsustavate
uuringutega.
Noortel, eelnevalt tervetel traumahaigetel võib süstoolne vererõhk püsida kaua
normaalsena, vaatamata jätkuvale ulatuslikule verekaotusele. Šoki heaks indikaatoriks on kõrge
laktaadi väärtus ning leelise defitsiit (BE) happe-alustasakaalu analüüsis. BE <-6 mmol/l esmases
vereanalüüsis on seotud suurenenud transfusioonivajaduse, tüsistuste arvu ja letaalsusega.24,25,26
Samuti peegeldab laktaadi tõus hapniku transpordi mittevastavust hapniku tarbimisele, mille
põhjuseks traumahaigel on kõige sagedamini hemorraagiline šokk. Laktatsidoosis patsiente tuleb
käsitleda kui šokis olevaid vaatamata mõõdetud süstoolsele vererõhule.

D – neuroloogiline leid
Viiakse läbi esmane neuroloogiline hindamine: teadvuse seisund (GKS), pupillide võrdsus,
reaktsioon valgusele. Tömbi kehatüve traumaga võib kaasuda ajutrauma. Ajutrauma ulatuse ja
iseloomu täpsustamiseks on diagnostika valikmeetod kompuutertomograafiline-uuring (KTuuring) peast, kui patsiendi seisund seda võimaldab (süstoolset vererõhku õnnestub hoida >90
mmHg).

E – väliste vigastuste hindamine
Kõik traumahaiged tuleb täielikult lahti riietada ja teostada põhjalik läbivaatus. Samal ajal
tuleb kaitsta patsienti alajahtumise eest soojendustekkide ja soojade lahuste infusiooni abil.
Läbivaatusel tuleb patsient pöörata ka külili, et hinnata tagumise kehapoole vigastuste olemasolu.
Tömptrauma korral või lülisamba vigastuse kahtlusel läbivvigastuse korral peab patsiendi
pööramine toimuma lülisammast kaitses.

1.3. Edasised uuringud
Vigastuste täpse diagnostika plaani teevad erialaspetsialistid koostöös erakorralise meditsiini
või intensiivravi arstiga. Uuringute võimalused ja maht sõltuvad patsiendi seisundist.
Hemorraagilises šokis haige (eelistatud on uuringud, mida saab teha haiget transportimata):
- röntgenuuringud (rindkerest, vaagnast, kaasuvate jäsemete vigastuste korral jäsemetest),
- UH-uuring seroosõõntest olulise verehulga sedastamiseks (FAST),
9

-

ehhokardiograafia,
laparotsentees kõhuõõnesisese verejooksu sedastamiseks (kui sensitiivsemad uuringud
ei ole võimalikud),
- KT-uuring, kui üldseisund võimaldab (on parima sensitiivsusega ja suurima saadava
informatsioonihulgaga uuring vigastuste iseloomustamiseks).
Kui patsiendi vererõhku ei õnnestu infusiooniga stabiliseerida, jätkub tema ravi
operatsioonitoas või EMO saalis kirurgilise verejooksu sulgemisega vastavalt diagnoositud
verejooksu kohale (rindkere või kõhuõõs).
Stabiliseeritav patsient:
Kui raske traumaga patsiendi seisund on esmase raviga stabiliseeritav (süstoolne vererõhk
>90 mmHg), on diagnostiliseks valikmeetodiks kogu keha KT-uuring: pea, kael, rindkere,
kõhuõõs, väike vaagen.
Stabiilne (hemodünaamika häireta) patsient:
Patsientidel, kellel hemodünaamika häiret ei esine, tehakse konventsionaalsed
röntgenuuringud ja UH-uuring ning vastavalt vajadusele KT-uuringud vaid vigastatud
kehapiirkondadest.
Läbivvigastused (penetreerivad vigastused):
Läbiva kehatüve traumaga patsiendi uuringute mahu ja iseloomu otsustavad
erialaspetsialistid koos EMO või intensiivraviarstiga (röntgenuuringud, UH-uuring, KT-uuring).
Patsiendi monitooring:
Uuringute ajal peab pidevalt jälgima patsiendi elutähtsaid funktsioone. Vajalikud on:
- kardiomonitor,
- pulssoksümeetria,
- arteriaalse vererõhu otsene mõõtmine,
- lõpp-ekspiratoorne CO2 (ETCO2 intubeeritud patsientidel).
- vajalik on laboratoorsete näitajate korduv kontroll: Hgb, Ht, veregaasid, laktaat,
hüübimise näitajad.
Peab arvestama, et ka esmalt stabiilses seisundis patsientide seisund võib kiiresti halveneda.

1.4. Edasine ravi
Vigastuste iseloomu ja ulatuse selgumisel otsustatakse nende kirurgilise ravi vajalikkus ja
mitmete vigastuste korral ka operatsioonide järjekord.
Raske traumaga patsientide ravi pärast operatsiooni või pärast diagnoosimist, kui patsient
kirurgilist ravi ei vaja, jätkub intensiivravi osakonnas.

2. TORAKAALTRAUMAD
2.1. Sagedus
Rindkeretrauma peamiseks tekkepõhjuseks kaasajal on autoavarii, teisi tömptrauma põhjusi
(kukkumine kõrgusest, löök tömbi esemega, kompressioon) esineb harvem.27,28 Euroopas
moodustavad liiklusõnnetused 60%, töötraumad 15%, olmetrauma ja spordivigastused mõlemad
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10% ja isikutevahelised konfliktid ning enesetapud kokku 5% rindkeretraumadest.29 Rahuajal
domineerib tömp rindkeretrauma, harvemad on läbivvigastused (penetreerivad vigastused), neist
esineb sagedamini noa- ja harvem laskevigastusi.
Sagedasimaks skeletivigastuseks rindkeretraumade korral on roidemurrud, mida esineb
ligikaudu 50% tömptraumaga patsientidest, neist kuni 13% juhtudest esineb rindkere paradoksaalne segment.30 Lastel esineb rindkere suurema elastsuse tõttu roidemurde ning samuti
paradoksaalset segmenti harvem kui täiskasvanutel.31
Roidemurdudega kaasneb sageli teisi vigastusi, neist enim diagnoositakse kopsu kontusiooni, hemo- ja pneumotooraksit. Esimese roide murru korral on suurenenud brahhiaalpleksuse ja
rangluualuste veresoonte vigastuse oht, mida esineb keskmiselt vastavalt 4% ja 12% juhtudest.
Veresoonte vigastuse tõenäosus tõuseb 24 protsendini, kui tegemist on mitme roide murruga.32
Roiete murdudega võib kaasneda ka kõhukoopaorganite vigastusi. Ühe suure uuringu andmetel
esines 10,7% roidemurdudega patsientidest maksa ja 11,3% põrna vigastus.33 Kõhukoopaorganite
vigastuse tõenäosus on suurem alumiste roiete murdudega ja noortel patsientidel.
Viimastel aastatel on suurenenud sternumi murdude arv, mille põhjuseks on enamasti
autoavarii ja tekkemehhanismi seletatakse turvavöö sagedasema kasutamisega. Sternumi murd
võib esineda isoleeritult 36,5-67% juhtudest, ülejäänud patsientidel aga kombinatsioonis teiste
rindkere- või ekstratorakaalsete vigastustega. Südame kontusioon kaasneb sternumi murdudega
harva – 1-1,5% juhtudest, samas oluliselt sagedamini avastatakse perikardi efusiooni – kuni
10%.34,35
Traumaatilise pneumotooraksi esinemissageduseks kõigi raske traumaga patsientide hulgas
on 20,6%, tömbi rindkeretraumaga haigetel kuni 40%, peamine põhjus on roidemurdude poolt
tekitatud kopsuvigastus. Traumaatiline pneumotooraks on ühepoolne 73,9% ja kahepoolne
26,1% juhtudest. Külm- ja tulirelva vigastuste korral on enamasti tegemist otsese
kopsuvigastusega, harvem võib õhk sattuda rindkereõõnde läbi rindkereseina haava. Peaaegu alati
kaasneb traumaatilise pneumotooraksiga ka hemotooraks.
Hemotooraksi tekkepõhjuseks rindkeretraumaga haigel on verejooks rindkereseina
kudedest või interkostaalveresoontest, samuti kopsuvigastus (noaga, tulirelvaga või tömptrauma
tagajärjel). Harvem on hemotooraks tingitud südame või suurte veresoonte (aort, kopsuvärati
veresooned) vigastusest – selliseid eluohtlikke verejookse esineb hospitaliseeritute hulgas 8,2%
juhtudest. Tegelikult on südame ja suurte veresoonte vigastuste arv oluliselt suurem, kuid suur
osa neist kannatanutest sureb sündmuskohal. Südame läbivvigastuste haiglaeelne letaalsus on 8694% ja intratorakaalsete suurte veresoonte vigastuste letaalsus kuni 92%, samas muude vigastuste
korral jääb letaalsus 11% piiridesse.36,37
Kopsu kontusiooni diagnoositakse erinevate uuringute andmetel 30-73% rindkeretraumaga
patsientidest. Täiskasvanutest 81% ja lastest 59% kaasub kopsu kontusiooniga ka teisi rindkere
vigastusi, sagedamini kaasuvad roidemurrud ja hemopneumotooraks. Kopsurebendeid, mis
vajavad kirurgilist ravi, esineb harvem. Erinevate uuringute andmetel 3,1-4,4% tömptraumaga
patsientidel tekib kirurgilist ravi vajav ulatuslik kopsurebend.38
Võrdlemisi harva esinev vigastus rindkeretrauma korral on trahheobronhiaalpuu ruptuur,
mille tõelise esinemissageduse hindamist raskendab asjaolu, et suur osa neist haigetest sureb enne
haiglasse jõudmist.39 Lahanguleiuna avastatakse 2,5-3,2% rindkeretrauma tõttu surnud patsientidel
ka trahheobronhiaalpuu ruptuur.40,41 Rindkeretrauma tõttu hospitaliseeritutel diagnoositakse
trahheobronhiaalpuu ruptuur 0,3-2% patsientidest.42,43 Trahheobronhiaalpuu vigastuste
põhjusteks on võrdselt nii tömptrauma kui ka läbivvigastused.44,45 Paljudel trahheobronhiaalpuu
ruptuuri juhtudel diagnoos hilineb, kuna sümptomatoloogia võib olla vähe väljendunud ja
mittespetsiifiline. Keskmiselt kulub traumast ruptuuri diagnoosini 9 päeva. Esimese 24 tunni
jooksul diagnoositakse vasaku peabronhi ruptuuridest vaid 14%, parema peabronhi ruptuuridest
52% ja trahhea ruptuuridest 43%.46
Söögitoru vigastusi esineb rindkeretraumade korral alla 0,1% juhtudest. Söögitoru
vigastustest kuni 75% on põhjustatud laskevigastustest, harvem noavigastusest (20%) või tömp-
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traumast (4%). Söögitoru vigastused lokaliseeruvad kõige sagedamini kaelaosas (57-75%) harvem
torakaalosas (16-30%) ja abdominaalosas (4-17%).47,48 Enamus söögitoru perforatsioone kliinilises
praktikas on iatrogeensed, spontaansed (Boerhaave sündroom) või tingitud võõrkehadest, umbes
10% on tingitud traumadest.49,50

2.2. Diagnostika
2.2.1. Anamnees, vaatlus, füüsikaline uurimine
Rindkeretraumaga patsiendi käsitlus algab võimalikult täpse anamneesi kogumisest trauma
aja, mehhanismi ja toimumise asjaolude kohta, mis aitab ligikaudselt prognoosida rindkereorganite võimalikke vigastusi. Külmrelvavigastuste korral tuleb pöörata tähelepanu trauma
tekitanud eseme mõõtmetele ja tulirelvavigastuste korral relva ja laskemoona omadustele.
Kaebuste osas tuleb patsienti võimalusel küsitleda valu, õhupuudustunde ja vereköha olemasolu
suhtes. Võimaluse korral tuleb välja selgitada patsiendi haigused, tarvitatavad ravimid ja võimalik
rasedus.51
Paralleelselt anamneesi kogumisega tuleb hinnata patsiendi üldseisundit, mõõta vererõhk
mõlemal käel, pulsi- ja hingamissagedus ning O2 saturatsioon. Samuti tuleb teostada põhjalik
patsiendi väline vaatlus ning füüsikaline uurimine.
Seejuures tuleb hinnata:
- pindmised vigastused (marrastused, hematoomid, pindmised haavad),
- rindkere läbivvigastused (haava iseloom: torke-, lõikehaav, kuulihaav jne),
- õhuleke ja veritsus/verejooks haavast,
- haavade arv (laskevigastuste puhul hinnata kuuli sisenemis- ja väljumishaava
olemasolu),
- skeleti vigastused (roidemurrud, nende arv, paradoksaalne segment, sternumi murd,
abaluu ja rangluu murrud),
- nahaalune õhkemfüseem (selle ulatus ja levik: rindkeresein, kael, nägu, skrootum),
- auskultatoorselt hinnata mõlema kopsu hingamiskahinat võrdlevalt, samuti
südametoone.
Anamneesi, füüsikalise uurimise ja väliste vigastuste alusel on võimalik kaudselt
prognoosida rindkereorganite sisemisi vigastusi:
- ühepoolne hingamiskahina puudumine koos süveneva õhupuudustunde ja
tahhükardiaga võimaldab diagnoosida kliiniliselt pingelist pneumotooraksit – pleuraõõs
tuleb koheselt dreenida täiendavaid uuringuid teostamata,
- südame tamponaadile on iseloomulik Beck´i triaad: arteriaalne hüpotensioon, täitunud
kaelaveenid (tsentraalse veenirõhu tõus) ja tasased südametoonid. Diagnoos tuleb
koheselt kinnitada UH-uuringuga. Hemodünaamiliselt ebastabiilse haige korral võib olla
vajalik ka kohene perikardiotsentees.
Stabiilses seisundis haige uurimisel tuleb teha vahet tömptraumal ja läbivvigastustel.
Tömptrauma korral on rindkeresein heaks kaitsebarjääriks siseorganitele, mistõttu sageli
piirduvad vigastused vaid rindkereseinaga. Rindkereseina elastsuse erinevus lastel ja täiskasvanutel
tingib aga sarnase trauma korral siseorganite erineva ulatusega vigastused. Lastel on tihti
iseloomulik roidemurdude puudumine, samas võib esineda ulatuslik kopsu kontusioon.52
Võrreldes täiskasvanutega on lastel väga harva roiete hulgimurde koos rindkere paradoksaalse
segmendiga. Vanuritel tekivad kergemini roidemurrud, millega ei pruugigi kopsu kontusiooni
kaasneda. Samas võivad roidefragmendid põhjustada kopsuvigastuse ja sellest tulenevalt
hemopneumotooraksi tekke.

12

Läbivvigastuste korral peaks hindama väliste haavade lokalisatsiooni alusel võimalikke
siseorganite vigastusi. Rindkere eesseina noahaavade korral on võimalik südame ja suurte
veresoonte vigastus, kui haav jääb piiridesse, mille moodustavad ülalt rangluud, paremalt
medioklavikulaarjoon, vasemalt eesmine aksillaarjoon ja alt roidekaar. Rindkere alaosa ja ülakõhu
noahaavade korral peab kahtlustama diafragma vigastust, samuti südame- või kopsuvigastust ning
ülakõhu organite vigastust. Rindkere tipupiirkonna noahaavad võivad põhjustada suurte
veresoonte või kopsutipu vigastusi. Laskehaavade korral tuleb lähtuda vigastuste prognoosimisel
kuuli sisenemis- ja väljumishaava või viimase puudumisel kuuli asukoha lokalisatsioonist.
Arvestada tuleb asjaoluga, et kuul ei pruugi kudedes liikuda mööda sirgjoont – tema trajektoor
võib muutuda ning vigastused võivad olla väljaspool kuuli sisenemis- ning väljumishaava
ühendavat sirgjoont. Samuti on erinevad vigastused suure ja madala kineetilise energiaga kuulide
korral. Suure kineetilise energiaga kuuli korral kaasneb otsesele kuulikanalile kudede ulatuslik
purustus. Tulenevalt kudede veesisaldusest ja elastsusest on erinevate kudede purustused
erinevad. Rindkere osas on pehmete kudede purustus ulatuslikum, samas kui kopsukahjustus isegi
suure kineetilise energiaga kuulihaava korral on võrdlemisi tagasihoidlik, võrrelduna näiteks
maksakahjustusega.53 Südame laskevigastused on enamasti letaalsed, suur osa kannatanutest sureb
sündmuskohal, haiglasse jõudnute letaalsus on >80%.54

2.2.2. Uuringud
Röntgenülesvõte
Esmaseks uuringuks rindkeretraumaga patsiendil on tavaliselt rindkere röntgenülesvõte.55
Kui patsiendi üldseisund seda võimaldab, tuleb rindkerest teha posterioanterioorne ja külgülesvõte püstiasendis, kui see võimalik ei ole, siis võib teha anterioposterioorse röntgenülesvõtte
istudes või lamades. Võõrkeha olemasolul rindkeres (kuul, nuga vm) tuleb selle lokaliseerimiseks
ja võimalike vigastuste hindamiseks teha röntgenülesvõtted kindlasti kahes suunas.
Röntgenülesvõttel tuleb süstemaatiliselt hinnata järgmisi piirkondi:
- rindkere skelett (roiete-, rangluu, abaluu ja lülisamba murrud),
- rindkereseina pehmed koed (õhkemfüseem, hematoom),
- kopsuväljad (pneumo-, hemotooraks, kopsu kontusioon),
- mediastiinum (mediastinaalne õhkemfüseem, mediastiinumi laienemine (sh südame
siluett), mediastiinumi struktuuride dislokatsioon).
Roiete hulgimurdude korral tuleb hinnata, kas tegemist on ka võimaliku rindkereseina
paradoksaalse segmendiga, mis tekib kolme ja enama naaberroide murdumisel kahelt joonelt või
viie ja enama naaberroide murdumisel ühelt joonelt. Esimese roide murd viitab tugeva jõuga
traumale, millega sageli kaasneb suurte veresoonte vigastus.
Sternumi murru kahtlusel tuleb teha külgülesvõte sternumist, mille abil on võimalik
diagnoosida murru olemasolu ja hinnata dislokatsiooni, mis esineb 42% juhtudest. Kuni 8,5%
haigetest on tegemist täieliku dislokatsiooniga.
Pneumotooraksi, hemotooraksi ja kopsu kontusiooni diagnoosimine lamades tehtud
röntgenülesvõtte järgi on raskendatud. Raske rindkeretraumaga patsientidest 15% jääb
pneumotooraks röntgenülesvõtte alusel diagnoosimata, mis moodustab kõikidest traumaatilistest
pneumotooraksitest neil haigetel 55%.56 Diagnoosimine on võimalik rindkere KT-uuringu abil.57
Sarnaselt pneumotooraksile jääb röntgenülesvõtte alusel diagnoosimata 21% patsientidest
ka traumaatiline hemotooraks.58 Seistes tehtud röntgenogrammil põhjustab üle 200 ml mahuga
hemotooraks kostodiafragmaalsiinuse varjustatuse, suurema koguse vere korral on tegemist
tüüpilise fluidotooraksi leiuga (kaarjas pleuraalne varjustus).
Väga oluline osa rindkere röntgenülesvõtte kirjeldamisel traumaga patsiendil on
mediastiinumi kontuuride hindamine. Ülamediastiinumi laienemine >8cm, mediastiinumi hägused
piirjooned, aordikaare kontuuri ebateravus, nn aordiakna obliteratsioon ja nasogastraalsondi
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ja/või trahhea intubatsioonitoru dislokatsioon paremale viitavad mediastiinumi hematoomile ja
võimalikule aordi ruptuurile. Eelnevale leiule lisandub sageli hemotooraks; vere kogunemine
rindkere tipuossa võib röntgenülesvõttel tekitada „pleura mütsi“ fenomeni.59 Aordi ruptuuri
diagnoos kinnitatakse kontrastainega KT-uuringul või aortograafial.60
Südame piiride laienemine ja iseäranis südame ümar konfiguratsioon, mida esineb umbes
60% juhtudest koos kliiniliste südame tamponaadi tunnustega, viitavad hemoperikardi
olemasolule.61 Diagnoos kinnitatakse UH-uuringuga. Hemoperikardi diagnostika võib osutuda
aga ka oluliselt keerukamaks, kuna kuni 20% südame läbivvigastusega patsientidest ei esine
südamevigastuse sümptoome ega muid tunnuseid peale rindkere eeseina haava.
Mediastinaalne õhkemfüseem viitab võimalikule trahheobronhiaalpuu ruptuurile, iseäranis
kui see esineb koos vereköhaga. Sageli kaasneb ka ulatuslik pneumotooraks ja kiiresti
progresseeruv nahaalune õhkemfüseem kaelal, näol ja rindkerel. Diagnoos tuleb kinnitada
trahheobronhoskoopial. Harva on mediastinaalse õhkemfüseemi põhjuseks söögitoru ruptuur või
õhu levik mediastiinumisse retroperitoneaalselt, subkutaanselt või pleuraõõnest. Kuni 39% puhul
on mediastinaalse õhkemfüseemi põhjuseks nn Macklini efekt, mille korral rindkere tömptrauma
tagajärjel tekkinud intrapulmonaalne rebend põhjustab õhu sattumise kopsu interstitsiaalruumi ja
sealt leviku mediastiinumisse.62
KT-uuring
Rindkere KT-uuring on näidustatud torakaaltraumaga patsiendil, kui esineb röntgenoloogilise leiu täpsustamise vajadus. Stabiilses seisundis, normaalse rindkere röntgenogrammiga haigel
rutiinselt KT-uuring näidustatud ei ole. Raske traumaga haigel võib aga KT-uuringu teostada ka
esmase uuringuna. KT on võrreldes röntgenülesvõttega tunduvalt täpsem pneumo- ja hemotooraksi, kopsu kontusiooni, mediastinaalse hematoomi ning rindkere skeleti murdude diagnostikas.63
Kuni 42% juhtudest leitakse KT-uuringul muutusi, mida eelnevalt teostatud röntgenülesvõttel ei
olnud võimalik avastada. KT-uuring võimaldab diferentseerida hemotooraksit teistest fluidotooraksitest, samuti hinnata võrdlemisi täpselt hemotooraksi mahtu.64 KT-uuring kontrastainega
võimaldab diagnoosida suurte veresoonte vigastusi, sh aordi ruptuuri aortograafiale sarnase
tundlikkusega. Aordi ruptuur tekib suurelt kiiruselt tekkinud detseleratsiooni tüüpi tömp
rindkeretrauma korral kuni 8% kannatanutest, kusjuures ligemale pooltel neist juhtudest on
esialgne rindkere röntgenogramm normaalne.
Lisaks eelnevale võimaldab rindkere KT-uuring röntgenülesvõttest varasemat ja täpsemat
kopsu kontusiooni diagnoosimist.65 Kopsu kontusioon võib jääda diagnoosimata kuni 2/3
esmastest traumajärgsetest röntgenülesvõtetest ja kuni 21% kuus tundi hiljem korratud röntgenogrammidest. Samuti alahinnatakse röntgenülesvõtte alusel kopsu kontusiooni mahtu.66 KTuuringul on iseloomulikud halvasti piirdunud, lumeräitsakaid meenutavad kolded ja mattklaasi
tüüpi varjustusalad. Raske kopsu kontusiooni korral võib olla tegemist ka kopsukoe ulatuslike
konsolidatsioonialadega. Erinevalt pneumooniast tingitud varjustusest ei järgi kopsu kontusioonikolded segmentide ja sagarate piire. Kopsu kontusiooniga võivad kaasneda intrapulmonaalsed
rebendid, mille diagnostikas on KT-uuringul jällegi oluliselt tundlikum võrreldes röntgenülesvõttega. Iseloomulikud on erineva suurusega üksikud või ka hulgi tühikud, mis võivad olla täidetud
õhuga, samuti osaliselt või ka täielikult verega.
KT-uuring on kasutatav ka traumahaige hindamiseks dünaamikas (hemotooraksi ulatus,
kopsu kontusiooni progresseerumine), samuti ravi efektiivsuse hindamiseks (pleuradreenide
asend).
UH-uuring
UH-uuringut rindkerest kasutatakse rindkeretraumaga haigel hemotooraksi, hemoperikardi
ja pneumotooraksi diagnostikaks. Liittraumaga patsiendil soovitatakse koos kõhukoopa UHuuringuga vaadelda ka pleuraõõsi ja perikardi. Isegi portatiivse UH-aparaadi kasutamisel
mitteradioloogi poolt on hemotooraksi diagnostika sensitiivsus traumahaigel 92% ja spetsiifilisus

14

100%.67 Hemoperikardi diagnostika on mõnevõrra keerukam, eriti kui kaasub ulatuslik
hemotooraks, valenegatiivseid tulemusi esineb 11%.
Südamevigastuste täpsemaks diagnostikaks on siiski vajalik kogenud spetsialisti poolt läbi
viidud ehhokardiograafiline uuring. Südame kontusiooni korral on täheldatavad hüpo- või
akineetilised alad müokardis, samuti on võimalik ehhokardiograafial diagnoosida südame klappide
ja vaheseina vigastusi. Südame kontusiooni diagnostikas on olulisel kohal ka EKG leid ja
laboratoorne diagnostika. Kontusioonile on iseloomulik kreatiinkinaasi (CK-MB) ja troponiinide
(TnI ja TnT) väärtuste tõus.68
Aortograafia
Aortograafia roll rindkeretraumade diagnostikas on viimastel aastatel vähenenud. Veel
kümmekond aastat tagasi peeti aortograafiat peamiseks uuringumeetodiks, millega kinnitati
aordiruptuuri diagnoos kuni 87% juhtudest. Tänapäeval võimaldab KT-angiograafia aortograafiale sarnase täpsusega diagnoosida aordirebendeid ja ka teiste suurte veresoonte vigastusi,
mistõttu vajadus angiograafia kui oluliselt invasiivsema uuringumeetodi järele enamasti puudub.
Hiljutise uuringu alusel on aordirebendite diagnostikas tõusnud KT-uuringu osakaal 93%.69
Ösofagograafia
Söögitoru vigastuse kahtlusel on näidustatud ösofagograafia. Iseloomulik leid on õhu- ja
vedelikukogumid mediastiinumis söögitoru naabruses. Sealjuures enamusel patsientidest ei ole
söögitoru vigastusele iseloomulikke sümptoome. Düsfaagia esineb vaid 7% ja subkutaanne
õhkemfüseem 19% patsientidest. Ösofagograafia teostatakse esialgu vesilahustuva kontrastainega,
vigastuse korral peaks olema näha kontrastaine leke väljapoole söögitoru valendikku kas
mediastiinumisse või pleuraõõnde. Kui söögitoru perforatsiooni diagnoos ei kinnitu, siis tuleks
uuringut korrata vedela baariumiga, selliselt ilmestub täiendavalt kuni 22% perforatsioonidest, mis
jäid esialgsel uuringul vesilahustuva kontrastainega avastamata.70
Ösofagograafia alternatiiv on KT-uuring söögitoru kontrasteerimisega.71 Kasutatakse
samuti vesilahustuvat kontrastainet. Söögitoru vigastusi esineb rindkeretraumade korral siiski väga
harva, enamus söögitoru perforatsioone kliinilises praktikas on iatrogeensed, spontaansed või
tingitud võõrkehadest.
Trahheobronhoskoopia
Fiiberoptiline trahheobronhoskoopia on näidustatud rindkeretraumaga haigel koheselt, kui
tekib kahtlus trahheobronhiaalpuu ruptuurile. Ruptuurid tekivad tavaliselt rindkere tömptrauma
tõttu, kuni 67% on põhjuseks autoavarii. Kaelaosa rebendite põhjusteks on sagedamini tuli- või
külmrelva vigastused, samuti poomine. Trahheobronhiaalpuu vigastuste iseloomulikud
sümptoomid on progresseeruv mediastinaalne ja nahaalune õhkemfüseem, pneumotooraks,
massiivne õhuleke pleuradreenist, düspnoe ja veriköha. Kaelapiirkonna trahhea vigastuste puhul
võib lisaks esineda massiivne õhuleke haavast.
Tömptrauma tagajärjel tekkinud trahheobronhiaalpuu ruptuurid lokaliseeruvad 76-80%
juhtudest 2-2,5 cm kaugusele trahhea bifurkatsioonist, kas trahhea distaalsesse ossa või
peabronhidesse. Kõige sagedamini lokaliseeruvad ruptuurid parema peabronhi piirkonda.
Bronhoskoopial on näha trahheobronhiaalpuus verd, ruptuurikohast distaalsemale võib
bronhiaalpuu vaatlemine olla takistatud. Selget trahheobronhiaalpuu seina defekti ei pruugi alati
näha olla, mistõttu ruptuuri diagnostika nõuab endoskopistilt suurt kogemust leiu
interpreteerimisel.
Torakoskoopia
Torakoskoopia roll rindkeretrauma korral võib olla nii diagnostiline kui ka raviotstarbeline.
Videotorakoskoopiliselt on võimalik kinnitada diafragma ja perikardi vigastuste diagnoosi, mida
muude meetoditega ei ole õnnestunud tuvastada. Hemotooraksi puhul on stabiilses seisundis
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patsiendil võimalik torakoskoopiliselt lokaliseerida verejooksu koht ja enamusel juhtudel
verejooks ka sulgeda, vältides torakotoomiat.72,73,74,75 Videotorakoskoopiat on kasutatud ka
võõrkehade eemaldamiseks rindkerest silma kontrolli all.76,77

2.3. Ravitaktika
Rindkere traumaga haigete ravitaktika ja ravi urgentsuse määrab ära patsiendi üldseisund ja
võimalike eluohtlike rindkere vigastuste olemasolu. Haigete prognoosi aluseks on suuresti
kaasuvad vigastused, letaalsus on eriti kõrge kombineeritud rindkere ja peaaju traumade korral.78
Rindkere läbivvigastuste korral vajab vaid 14-30% patsientidest kirurgilist ravi. Ülejäänud
juhtudel on ravi mittekirurgiline, enamus patsiente vajavad siiski pleuradrenaaži.79,80 Kui patsient
saabub haiglasse hemorraagilises šokis või kliinilises surmas ja vajab kohest urgentset
operatsiooni, on letaalsus väga kõrge (54-87%). Stabiliseeritud haigete letaalsus jääb aga 3,5-17,6%
piiridesse.81,82
Rindkere tömptrauma korral on vajadus kohese kirurgilise ravi järele 0,5% juhtudest. 83
Tavaliselt on tegemist komplekssete vigastustega, mille letaalsus on ülikõrge. Kannatanute elulemus, kellele on teostatud kohene torakotoomia tömp rindkere trauma tõttu, varieerub 0-12%
(keskmiselt 1%), mistõttu on kirurgiline ravi neil haigetel harva näidustatud.84,85
Haiglaravi jooksul vajavad tömptraumaga haigetest kirurgilist ravi alla 10% patsientidest.86
Traumadega seonduvate antibakteriaalse profülaktika ja ravi probleemide lahendamisel
tuleks juhinduda kohalikust haigla antibakteriaalse profülaktika ja ravi protokollist.

2.3.1. Roidemurrud ja rindkere seina vigastused
Roidemurrud
Roidemurdude ravitaktika sõltub murdunud roiete arvust, kaasuvatest vigastustest ja
patsiendi vanusest ning kaasuvatest haigustest. Ühe või kahe roide murd ilma kaasuvate
vigastusteta on tavaliselt ravitav ambulatoorselt kasutades suukaudseid valuvaigisteid. Kolme või
enama roide murruga patsient on üldjuhul otstarbekas hospitaliseerida jälgimiseks. Ravi
põhieesmärk on adekvaatne valu vaigistamine, mis võimaldab patsiendil sügavalt hingata ja
köhida, et vältida röga retentsiooni hingamisteedes ning atelektaaside tekkimist.87,88 Alustada
tuleks suukaudsetest valuvaigistitest (Paratsetamool, NSAID, Tramadol), mida võib ka omavahel
kombineerida. Tugevama valu korral tuleb kasutada narkootilisi valuvaigisteid, sh patsiendi poolt
kontrollitud analgeesiat, samuti interkostaalnärvide blokaadi või epiduraalanalgeesiat.
Roidemurdudega võib kaasneda kopsu kontusioon, pneumo- ja/või hemotooraks, mis ei
pruugi esmasel traumajärgsel röntgenülesvõttel ilmestuda, seetõttu on vaja ülesvõtet kindlasti 2448 tunni möödudes korrata. Roidemurdudega patsiendid on ohustatud ka pneumoonia tekke
poolt, seda esineb kuni 6% haigetest ja see on üheks traumajärgse surevuse põhjuseks. Surevuse
peamisteks riskiteguriteks on patsiendi vanus ja trauma raskusaste (ISS).
Sternumi murdude ravi on sarnaselt roidemurdude ravile üldjuhul konservatiivne.
Kirurgiline ravi võib arvesse tulla kosmeetilisel eesmärgil täieliku dislokatsiooniga murru
reponeerimiseks ja fikseerimiseks.89
„Paradoksaalne segment“
Rindkere seina paradoksaalse segmendi korral on enamasti tegemist roiete murdudega
kahelt joonelt, mille tulemusena tekib rindkere seina segment, mis liigub hingamise rütmis muu
rindkereseinaga võrreldes vastupidiselt. Selle tulemusel väheneb oluliselt hingamismaht, mis võib
viia kergesti hingamispuudulikkuse tekkeni. Paradoksaalse segmendi korral on tähtis patsient
adekvaatselt valutustada, vajadusel manustada lisahapnikku ja jälgida haige hingamisnäitajaid.
Hingamispuudulikkus võib välja kujuneda esialgu stabiilsel haigel võrdlemisi ootamatult alles 24
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tunni jooksul.90 Hingamispuudulikkuse tekke risk on kõrgem kaasuvate vigastuste, sh kopsu kontusiooni olemasolul. Korduvalt tuleb mõõta veregaase ja jälgida patsiendi hemodünaamika
näitajaid. Kopsude kunstliku ventilatsiooni näidustusteks on hüpoksia ja hüperkapnia teke (PaO2
<60 mmHg ja PaCO2 >50 mmHg), samuti teadvuse häire, šokk, röga retentsioon ja atelektaasid.91
Tavaliselt kestab vajadus juhitava hingamise järele 10-21 päeva, mistõttu enamus patsiente on
otstarbekas trahheostomeerida.
Paradoksaalse segmendi kirurgilise fikseerimise näidustuse osas puudub siiani konsensus.
Üksikutes uuringutes on näidatud selekteeritud haigetel roidemurdude fikseerimise võimalikkust
erinevate fiksaatoritega, mis tagab juhitava hingamise ning intensiivravi kestuse vähenemise peale
kirurgilist ravi, samuti väheneb pneumoonia tekke risk.92 Ühe uuringu andmetel oli kuni 47%
haigetest võimalik pärast operatsiooni koheselt ekstubeerida.93 Siiski ei saa roidemurdude
kirurgilist fikseerimist lugeda standardraviks. Ühe võimalusena on soovitatud roidemurdude
kirurgilist fikseerimist juhtudel, kui paradoksaalse segmendiga patsient vajab muul põhjusel (nt
verejooksu tõttu) torakotoomiat.94
Paradoksaalse segmendiga haigete surevus on 20,6%, kusjuures enamus haigetest sureb
esimese 24-48 tunni jooksul alates hospitaliseerimisest. Oluliselt halvendavad prognoosi kaasuvad
vigastused, mida esineb 89%. Eriti kõrge on surevus kahepoolse paradoksaalse segmendi või
kaasuva ajutrauma korral.
Rindkereseina haavad
Rindkereseina läbivate haavade puhul on oluline jälgida, et haav saaks muudetud hermeetiliseks, sealjuures on vajalik kindlasti eelnevalt pleuraõõs dreenida, et vältida pingelise pneumotooraksi tekkimise ohtu. Kui pleuraõõne dreenimine ei ole koheselt võimalik, tuleb kasutada haava
sulgemiseks hermetiseerivat sidet, mis võimaldab haavast õhu väljapääsu (nelinurkne
hermetiseeriv side fikseerida nahale kolmest servast).
Rindkereseina haavade edasine kirurgiline käsitlus sarnaneb muude kehapiirkondade
haavade käsitlusele. Eemaldada tuleb nekrootilised koed, haav loputada antiseptilise lahusega ja
õmmelda harvade üksikõmblustega. Suurte rindkereseina defektide korral võib tekkida vajadus
vaskulariseeritud lihaslappide kasutamiseks rindkereseina defektide sulgemisel.

2.3.2. Pneumotooraks
Traumaatilise pneumotooraksi puhul on üldjuhul näidustatud pleuraõõne kohene dreenimine. Kui patsient on stabiilses seisundis, pneumotooraks on väike ja ei põhjusta sümptoome, võib
pleuraõõne jätta ka dreenimata.95 Haige tuleks siiski hospitaliseerida jälgimiseks. Kindlasti on
näidustatud pleuraõõne dreenimine, kui on ette näha juhitava hingamise vajadus tulenevalt
patsiendi seisundist või vajadusest üldanesteesias operatsiooni järele. Pingelise pneumotooraksi
korral on näidustatud kohene pleuraõõne drenaaž kliinilise diagnoosi alusel.
Pleuradreeni võib pneumotooraksiga haigel paigaldada II roidevahemikust medioklavikulaarjoonelt. Sageli kaasneb traumahaigel pneumotooraksiga ka hemotooraks, mistõttu on eelistatud enamusel juhtudest pleuradreeni asetamine aksillaarpiirkonnast V või VI roidevahemikust.
Alla 2% traumaatilistest pneumotooraksitest vajab kirurgilist ravi.

2.3.3. Hemotooraks
Traumaatilise hemotooraksi ravitaktika lähtub hemotooraksi ulatusest, võimalikest
intratorakaalsetest vigastustest ja patsiendi üldseisundist. Väike hemotooraks, mis diagnoositakse
juhuleiuna rindkere KT-uuringul, võib jääda dreenimata ilma negatiivsete kaugtulemusteta.
Enamusel juhtudest on siiski näidustatud pleuraõõne dreenimine, kirurgilise ravi vajadus tekib alla
5-10% juhtudest.
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Stabiilne (hemodünaamika häireta) patsient
Stabiilses seisundis haiget tuleb jälgida ja korduvalt uurida võimalike eluohtlike vigastuste
suhtes, mis ei pruugi koheselt avalduda. Südamevigastuse korral tekkiv südame tamponaad on
ajutiselt verejooksu peatava toimega, mistõttu on üldse võimalik nende haigete elusana haiglasse
jõudmine. Seejuures võib esialgu stabiilses seisundis südamevigastusega patsiendi hemodünaamika dekompenseeruda ja patsient võib vajada kohest kirurgilist ravi.
Hemorraagilises šokis patsient
Intratorakaalse verejooksuga haige, kes saabub haiglasse hemorraagilises šokis või kliinilise
surma seisundis, on vajalik transportida otse operatsioonituppa koheseks torakotoomiaks.
Elulistel näidustustel teostatava torakotoomia korral kasutatakse tavaliselt juurdepääsuteena
vasakut IV või V roidevahemikku. Operatsioon on näidustatud, kui läbivvigastuste puhul ei ole
südameseiskuse kestvus üle 15 minuti ja tömptrauma korral üle 5 minuti. Kaasuv raske ajutrauma
on torakotoomia vastunäidustuseks.
Torakotoomia käigus on võimalik neil haigetel lahendada südame tamponaad, õmmelda
südamevigastused ja teostada otsest südamemassaaži. Samuti saab likvideerida muud võimalikud
intratorakaalsed verejooksud, massiivse õhulekke olemasolul sutureerida trahheobronhiaalpuu
defekt või kopsurebendid. Kohese torakotoomia näidustus võib olla ka massiivse intraabdominaalse verejooksu korral torakaalaordi klemmimine.
Patsiendid, kellel on nuga või muu külmrelv fikseerunult rindkeres, transporditakse samuti
koheselt operatsioonituppa. Võõrkeha eemaldamine on näidustatud tingimustes, mis võimaldavad
kohest torakotoomiat. Kahtlusel intratorakaalse organi vigastusele tuleks võõrkeha eemaldada nn
silma kontrolli all kas videotorakoskoopilise operatsiooni või torakotoomia käigus.
Traumaatilise hemotooraksiga haigel, kes ei vaja kohest kirurgilist ravi, dreenitakse
pleuraõõs üldjuhul aksillaarpiirkonnast V-VI roidevahemikust. Vältida tuleks liiga kaudaalset
pleuraõõne dreenimist diafragma ja kõhuorganite vigastuse ohu tõttu. Pleuraõõne dreenimine
võimaldab kõrvuti vere ja hüüvete eemaldamisele pleuraõõnest ka võimaliku jätkuva verejooksu
monitoorimist, seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et dreeni kaudu erituva vere hulk ei pruugi
üheselt korreleeruda verejooksu ulatusega.
Kirurgilise ravi näidustuseks hemotooraksiga patsiendil on pleuraõõnest dreneerunud vere
hulk üle 1500ml või jätkuv verejooks üle 250 ml tunnis 3-4 tunni vältel. Stabiilses seisundis haigel
võib operatsiooni teostada videotorakoskoopiliselt, samas peab olema valmisolek koheseks
üleminekuks torakotoomiale, kui patsiendi seisund või diagnoositud vigastused seda nõuavad.
Kuni 5% hemotooraksiga patsientidest, kellel on paigaldatud pleuradreen, osutub drenaaž
ebaefektiivseks hüüvete tõttu pleuraõõnes.96 Selline hüübunud hemotooraks võib põhjustada
pleuraempüeemi või fibrotooraksi tekkimise, mis nõuavad pikaajalist ravi või avaldavad negatiivset mõju kopsufunktsioonile. Seetõttu on hüübunud hemotooraksi korral näidustatud esimese 48
tunni jooksul videotorakoskoopiline operatsioon hüüvete eemaldamiseks pleuraõõnest.97 Randomiseeritud uuringus on näidatud, et videotorakoskoopiline operatsioon hemotooraksi korral on
efektiivsem kui lisapleuradreeni paigaldamine.98 Alternatiivina torakoskoopiale võib kasutada ka
intrapleuraalset fibrinolüütilist ravi streptokinaasi või urokinaasiga, mille abil on võimalik kas
osaliselt või täielikult hemotooraks likvideerida kuni 92% patsientidest.99

2.3.4. Trahheobronhiaalpuu vigastused
Trahheobronhiaalpuu vigastuste ravi on kirurgiline. Üksikutel juhtudel, kui tegemist on
lühemate membranoososa rebenditega, mille korral ei esine õhuleket, võib olla ravi ka konservatiivne. Enamusel juhtudest õnnestub trahhea või bronhi defekt sutureerida, soovitatakse ka õmblusjoone katmist vaskulariseeritud koelapiga dehistsentsi vältimiseks. Suuremate purustuste korral
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trahhea osas võib osutuda vajalikuks trahhea resektsioon ja ots-otsaga anastomoos. Bronhiaalpuusse lokaliseeruvate komplekssete ruptuuride korral, mida ei ole võimalik õmmelda, on
näidustatud kopsu resektsioon (lobektoomia või harvem pulmonektoomia).
Kirurgiliselt ravitud trahheobronhiaalpuu ruptuuriga patsientide letaalsus on 6-9 %. Letaalsus on kõrgem, kui trahheobronhiaalpuu primaarne rekonstruktsioon ei ole võimalik ja osutub
vajalikuks teostada kopsuresektsioon. Paljudel juhtudel on surevus jällegi seotud kaasuvate
vigastustega.

2.3.5. Kopsude vigastused
Kopsude vigastused, mis vajavad kirurgilist ravi, ilmestuvad tavaliselt erakorralise
operatsiooni käigus, mis on teostatud massiivse intratorakaalse verejooksu tõttu. Parenhüümi
vigastusi täheldatakse 20-31% verejooksu tõttu teostatud torakotoomiatel, sealjuures sagedamini
läbivvigastuste korral.100 Kuni 75% juhtudest on võimalik vigastus sutureerida või teostada
väiksemahuline kopsu resektsioon. Neljandikul juhtudest osutub ulatuslikuma kopsu vigastuse
tõttu vajalikuks anatoomiline kopsu resektsioon lobektoomia või pulmonektoomia näol. Haigete
letaalsus on otseses sõltuvuses operatsiooni mahust, ulatudes 9%-st kopsu suturatsiooni korral
kuni 50%-ni pulmonektoomia korral.
Kopsu kontusiooni ravi
Kopsu kontusioon võib sõltuvalt kopsukahjustuse ulatusest, patsiendi eelnevast
kopsufunktsioonist ja kaasuvatest vigastustest põhjustada väljendunud hüpokseemiat. Suur osa
haigetest vajavad lisahapnikku, väljendunud hingamispuudulikkuse tekkimisel on näidustatud
kopsude kunstlik ventilatsioon. Juhitav hingamine on näidustatud 41% patsientidest, kaasuva
paradoksaalse segmendiga haigetel aga isegi kuni 70%. Infusioonravi osas tuleb vältida
hüpervoleemiat. Rutiinne antibakteriaalne ravi kopsu kontusiooni korral näidustatud ei ole.
Tähtsal kohal kopsu kontusiooni ravis on hingamisteede tualett sekreedi evakueerimiseks
trahheobronhiaalpuust. Sageli kaasnevad roidemurrud võivad põhjustada valu – seetõttu on
oluline adekvaatne valuravi, mis võimaldab patsiendil sügavalt hingata ja köhida. Kopsu kontusiooniga võib kaasneda vereköha. Ulatusliku veritsuse korral või rögaretentsioonist põhjustatud
atelektaaside puhul on näidustatud bronhoskopia trahheobronhiaalpuu lavaažiks.
Kopsu kontusiooni tüsistustena tekib kuni 27% patsientidest pneumoonia ja 9% ARDS.
Kopsu kontusiooniga patsientide letaalsus on 17%, isoleeritud kopsu kontusiooni korral on
letaalsus tunduvalt madalam (1,9%), samas kaasuvate vigastuste korral letaalsus tõuseb, ulatudes
kaasuva ajutrauma korral kuni 70%.

2.3.6. Südame vigastused
Südame vigastuse korral on näidustatud kohene kirurgiline ravi. Juurdepääsuteena kasutatakse kas sternotoomiat või anterolateraalset torakotoomiat, mida südame vigastuse korral võib
pikendada ristisuunas sternumini. Sternotoomia võimaldab parema juurdepääsu südamele ja
intraperikardiaalsetele suurtele veresoontele, samas kui torakotoomia kaudu on parem ligipääs
võimalikele teistele intratorakaalsetele vigastustele (kops, rindkeresein, söögitoru). Perikard
avatakse jälgides n phrenicuse kulgu, perikardiõõnest eemaldatakse verehüübed ja esmalt kontrollitakse verejooks digitaalselt. Koja ja suurte veresoonte vigastuste korral tuleks kasutada verejooksu
sulgemiseks külgklemmi, mille järel vigastus õmmeldakse. Vatsakese vigastuse korral võib
kasutada ajutise verejooksu sulgeva vahendina balloonkateetrit või vigastuse sulgemist nahahaava
sulgemise klambritega. Definitiivseks verejooksu sulgemiseks kasutatakse tugilappidel U-õmblusi.
Jälgima peaks, et õmbluse käigus ei suletaks koronaarveresooni.
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Südame läbivvigastuste korral on letaalsus haiglas 31-50%, sealjuures noavigastusega
patsientide letaalsus on madalam (20%) ning südame laskevigastused on enamasti letaalsed.

2.3.7. Suurte veresoonte vigastused
Viimase aastakümne jooksul on toimunud märgatavad muutused tömptrauma tagajärjel
tekkinud aordi ruptuuride ravitaktikas. Varasemalt eranditult kirurgiliselt ravitud aordivigastused
ravitakse tänapäeval peamiselt endovaskulaarsete stentidega. Kirurgilise ravi osakaal on 35%.
Seoses muudatustega aordi ruptuuride diagnostikas ja ravitaktikas on vähenenud nii letaalsus, mis
on tänapäeval 13%, kui ka tüsistuste (parapleegia) esinemissagedus. Siiski esineb kuni 20%
stenditud patsientidest stentidega seotud tüsistusi.

2.3.8. Söögitoru vigastused
Söögitoru traumaatiliste perforatsioonide korral on alati näidustatud kirurgiline ravi, väiksemate iatrogeensete perforatsioonide puhul on edukalt rakendatud ka konservatiivset ravi ja
söögitoru stentimist.
Tulenevalt söögitoru vigastuse lokalisatsioonist valitakse kirurgiline juurdepääs kas kaelalt,
parempoolse torakotoomia kaudu (intratorakaalse söögitoru üla- ja keskosa), vasakpoolse torakotoomia kaudu (intratorakaalse söögitoru distaalosa) või laparotoomia kaudu. Võimaluse korral
söögitoru defekt õmmeldakse ja defekti piirkond kaetakse vaskulariseeritud koelapiga. Juhtudel,
mil perforatsiooni õmblemine kudede rabeduse tõttu ei ole võimalik, võib perforatsiooniava
sulgeda vaskulariseeritud lihaslapi õmblemisega defekti servadele.101 Olulisel kohal on laialdane
drenaaž mediastiniidi vältimiseks. Suuremate purustuste korral, samuti hilinenud diagnoosi ja
ulatusliku mediastiniidi kaasnemisel, võib osutuda vajalikuks ka söögitoru eemaldamine koos
mediastiinumi laialdase avamise ja drenaažiga. Söögitoru rekonstrueeritakse pärast haige
paranemist teises etapis.
Söögitoru traumaatiliste vigastuste letaalsus on kaasajal 5-10%, letaalsus on seda madalam,
mida varem on alustatud raviga. Letaalsus sõltub ka söögitoru perforatsiooni lokalisatsioonist,
olles kõrgeim (27%) torakaalosa perforatsioonide korral.

3. ABDOMINAALTRAUMAD
Abdominaaltraumasid esineb Eestis ca 400-550 juhtu aastas. See arv on olnud suhteliselt
stabiilne viimase 20 a vältel. Kõhutraumade üldletaalsus on 10-15% sõltudes suuresti trauma
põhjusest: tömptraumade korral on letaalsus ca 15% (seejuures liittraumade korral ca 25%),
laskevigastuste korral on letaalsus ca 10% ja terariistavigastuste korral 1-2%.
Kuna vigastuse mehhanism on kõhu traumaga patsiendi käsitluse üheks nurgakiviks, siis on
järgnevas diagnostika peatükis kõhutraumad nii ka klassifitseeritud: tömptraumad ja
läbivvigastused (penetreerivad vigastused). Arenenud riikides domineerivad traumade põhjustena
ülekaalukalt tömptraumad, nende osakaal on tänapäeva tsiviilmeditsiinis ca 70-90%, seejuures 1215% patsientidest kaasub oluline kõhutrauma.102,103
Kõhutraumade korral on ravitaktika muutunud pidevalt konservatiivsemaks, laparotoomia
on näidustatud veel vaid ca 30-40% kõikidest kõhu tömptraumadest, ravimeetodite hulka on
lisandunud minimaalinvasiivsed meetodid.
Järgnevas ravijuhendi osas on põhiline tähelepanu pööratud just diagnostikale ja ravitaktika
valikule. Vigastuste kirurgilise ravi juures on nimetatud soovitatavad operatsiooni meetodid
sõltuvalt vigastuse iseärasustest, ent operatsiooni tehnilisi üksikasju detailselt käsitletud ei ole.
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Traumadega seonduvate antibakteriaalse profülaktika ja ravi probleemide lahendamisel tuleks
juhinduda kohalikust haigla antibakteriaalse profülaktika ja ravi protokollist.

3.1 Diagnostika põhiprintsiibid
Kõhutrauma diagnostika ja esmase ravitaktika valik on üliolulised kannatanu prognoosi
määramisel ja tüsistuste preventsioonil. Kui trauma tagajärjel on tekkinud sooltrakti vigastus või
kõhuõõnesisene jätkuv verejooks, siis on kiire soolesisu lekke likvideerimine ja efektiivne
hemostaas parim šanss haige päästmiseks. Retrospektiivsel välditavate surmajuhtude analüüsil on
näidatud, et sagedasim viga, mille vältimisel oleks olnud võimalik patsient päästa, oli vigastuse
diagnoosi hilinemine ja vigastuse raskuse alahindamine.104,105
Diagnostikameetodite valik kõhutraumade korral sõltub oluliselt trauma mehhanismist, kas
on tegemist tömptraumaga või läbivvigastustega. Lisaks sõltub diagnostikameetodite valik ja
diagnostikale kulutatav aeg patsiendi hemodünaamikast ja teadvuse seisundist. Seetõttu peab
kannatanu füüsikaline uurimine algama patsiendi hemodünaamika, teadvuse seisundi ja
magistraalarterite pulsside hindamisega kätel ja jalgadel.
Šokis patsiendi käsitlus
Traumaatilise šoki sagedasim põhjus on ägedast verekaotusest põhjustatud hüpovoleemia –
seega esmane diagnostika peab olema suunatud verejooksu koha avastamisele (intraabdominaalne, intra-torakaalne, väline, retroperitoneaalne, luumurdudest tingitud verejooks).
Harva võib šoki põhjus olla kardiogeenne (nt südame tamponaad, südame kontusioon, pingeline
pneumotooraks, südame struktuuride rebendid) või distributiivne (nt seljaaju traumast tingitud
vasopleegia).
Šokis haige käsitlus peab olema väga kiire, patsiendi prognoos otsustatakse esimeste
minutite kuni tunni jooksul. Seetõttu kutsutakse esimest traumajärgset tundi „kuldseks tunniks― –
kui selle vältel on diagnostika kiire ja ravitaktika valik õige ning elupäästvate protseduuridega ja
operatsioonidega on alustatud kohe, siis on enamus elusana statsionaari jõudnud kannatanutest
päästetavad. Selliste šokis patsientide korral, kus esmase infusiooni ja medikamentsoosse raviga ei
ole šokk kõrvaldatav, on reeglina kasutusel vaid need diagnostika meetodid, mida saab kasutada
EMO või IRO osakonnas, patsienti transportimata: füüsikaline uurimine, UH-uuring,
röntgendiagnostika ja diagnostiline peritoneaal-lavaaž (DPL).
Stabiilse hemodünaamikaga ja stabiliseeritava patsiendi käsitlus
Traumajärgse hemodünaamilise „stabiilsuse― hindamisel on kasutusel erinevad kriteeriumid.
Enamlevinud seisukoha järgi võib patsienti lugeda stabiilseks, kui:
- 2000 ml kristalloidlahuse infusiooni järel püsib patsiendi arteriaalne süstoolne vererõhk
>90 mmHg (>100 mmHg eakatel),
- patsiendi vereanalüüsides ei esine leelisdefitsiiti (või see on normaliseerumas) ja laktaat
on normilähedane,
- tunnidiurees >50 ml.
Sellise patsiendi korral on diagnostika suunatud võimalike operatsioonivajavate vigastuste
avastamisele ja optimaalse ravikoha määramisele (IRO vs üldosakond vs mittehospitaliseerimine).
Kui patsient on olulise teadvusehäireta, tuleb esmane uuringute plaan koostada füüsikalise
uurimise leiu alusel. Kui esineb peritoniidi tüüpiline leid, on näidustatud kohene kirurgiline ravi.
Teistel juhtudel (nt ebamäärane kõhuvalu, intra-abdominaalse verejooksu kahtlus jne), on
vajalikud täiendavad uuringud. Tõsise vigastuse kahtlusel on soovitatav kasutada kõige täpsemat
informatsiooni andvat meetodit, mis on kättesaadav (vt 3.1.3., kõige sagedamini on kasutusel KTuuring).
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3.1.1. Tömptrauma diagnostika
Tömptraumaga patsiendi käsitlus algab anamneesi kogumisest trauma aja ja löögi (või
kompressiooni) energia ning lokalisatsiooni kohta. See aitab ligikaudselt prognoosida
kõhuorganite võimalikke vigastusi. Nii viitab parempoolse ülakõhu trauma ja/või alumiste roiete
murd paremal maksa võimalikule vigastusele, vasemal aga põrna võimalikule vigastusele; ülakõhu
keskosa traumade korral peab arvestama pankreatoduodenaalsete vigastuste võimalusega;
keskkõhu trauma korral on sagedasemad peensoole ja selle kinnisti rebendid ja alakõhu trauma
korral põie ning peensoole vigastused.
Kõhu tömptraumade korral on kaks juhtivat traumamehhansimi: organite kompressioon vastu
kõhu tagaseina või lülisammast ja järsu pidurdusjõu korral detseleratsioon – organite rebimine
nende kinnituskohtadest (kinnistitest, sidemetest, väratitest).
Sagedamini vigastatud organid tömptrauma korral on põrn (30-40%) ja maks (30-35%).
Teised parenhümatoossed organid on harvemini vigastatud: neerud ca 10%, pankreas 2-3%.
Samuti esinevad tömptrauma korral tunduvalt harvemini õõsorganite vigastused: peensool 1015%, jämesool ca 5%, põis ca 5%, magu, duodeenum ja sapiteed <3%.106
Kõhutrauma korral esinevad kaebused sõltuvad vigastutud organist: õõsorganite vigastuste
korral domineerib arenevast peritoniidist tingitud intensiivne kõhuvalu, olulise intra-abdominaalse
verejooksu korral domineerivad tavaliselt verekaotuse sümptoomid. Tavaliselt esineb verejooksu
korral ka kõhuvalu, ent selle intensiivsus on väga varieeruv intensiivsest, peritoniiti meenutavast
valust, kuni peaaegu valu puudumiseni.
Füüsikaline uurimine on kõhutrauma korral suunatud eelkõige kahe olulisema situatsiooni ära
tundmisele: kas esineb õõsorganite vigastustest tingitud peritoniiti või kõhuõõnesisest verejooksu.
Paraku esineb kõhutraumade korral selliseid tüüpilisi leide, kus saab kohe kannatanu esmase
füüsikalise uurimise järel ravitaktika üle otsustada vaid ca ¼. Nii näiteks on traumaatilise
peritoniidi varane diagnostika raskendatud tõsiste teadvushäirete korral; verejooksu
diagnoosimisel on teada, et sümpaatiline kompensatsioon võib maskeerida pikka aega ka raske
verekaotuse sümptomid, eriti noortel patsientidel. Seega on kõhutrauma üks neist patoloogiatest,
kus haige füüsikalise (kliinilise) uurimise osakaal ravitaktika otsustamisel on vähenenud ja
instrumentaalse diagnostika, eelkõige radioloogilise „piltdiagnostika― osakaal on oluliselt
suurenenud.

Peritoniit

Õõsorganite vigastuste korral tekib tavaliselt kohe pärast traumat õõsorgani sisu leke
kõhuõõnde, mis põhjustab peritoniidi tekke. Harvemini võib peritoniit tekkida hilisperioodil – siis
on tavaliselt põhjus soolekinnisti rebend, mis viib sooleseina verevarustuse häirele ja nekroosi
tekkele. Neil juhtudel võib soole perforatsioon tekkida alles 2-5 päeva hiljem. Sama geneesiga
võib peritoniit hilisperioodil tekkida sooleseina kontusiooni ja suurte intramuraalsete
hematoomide korral, mis häirivad sooleseina mikrotsirkulatsiooni.
Erandina võib traumaatiline peritoniit tekkida ka pankrease vigastuste korral. Selle
eelduseks on pankrease juha või selle harude vigastus ning sealt pankrease sekreedi leke
kõhuõõnde.
Tüüpilise kliinilise leiu korral:
- intensiivne kõhuvalu,
- sundasend,
- positiivsed peritoneaalärritusnähud,
- lihaste kaitsepinge,
- loid/puuduv peristaltika,
on näidustatud kohene kirurgiline ravi. Õõsorganite vigastuste täpne lokaliseerimine ei ole
ravitaktika seisukohalt oluline (sageli ei ole see ka võimalik). Oluline on varane kirurgiline ravi ja
õõsorganitest lekke likvideerimine, selle õnnestumise korral on prognoos hea.
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Traumaatilise peritoniidi varane diagnostika on raskendatud tõsiste teadvushäirete korral:
- kaasuvad peaaju traumad,
- narkoos,
- narko- või alkohoolne joove.
Samuti võib peritoniidi varast diagnoosi raskendada tugevatoimeliste valuvaigistite
kasutamine. TÜ Kliinikumis tehtud uuringus esines täiesti adekvaatse teadvusega patsiente vaid ca
40%.107 Teadvushäirega patsientide korral ei saa diagnostikas tugineda ainult patsiendi
füüsikalisele uurimisele, peaaegu alati on vajalik diagnoosi täpsustamine radioloogilise „piltdiagnostika― või invasiivsete uurimismeetodite abil.
Peritoniidi radioloogilise diagnostika meetodid
Kõhu õõsorganite vigastuste radioloogilised sümptomid on pneumoperitoneum ja
kontrastaine leke õõsorganist (vt 3.1.3.). Nende avastamiseks on kasutusel:
- ülevaate röntgenogramm,
- kontrastainega uuringud,
- KT-uuring.
Peritoniidi invasiivse diagnostika meetodid
Invasiivne diagnostika on peritoniidi korral harva näidustatud (vt 3.1.3.). Raske
teadvushäire korral, kui patsiendil puuduvad radioloogilised õõsorgani vigastuse sümptomid, ent
siiski on kahtlus õõsorgani vigastusele, on näidustatud DPL mikroobide ja leukotsütoosi
hindamiseks lavaaživedelikus.
Peritoniidi diagnostikat on käsitletud põhjalikult ka Eesti Haigekassa poolt tunnustatud
„Ägeda kõhu ravijuhendis―.108

Intra-abdominaalne verejooks

Tömptrauma korral on kõhuõõnesisese verejooksu põhjused ca 80% juhtudest põrna ja
maksa vigastused. Harvemini esinevad põhjused on soolekinnisti ja suure rasviku veresoonte ning
pankrease vigastused. Kõhu suurte veresoonte vigastused esinevad tömptraumade korral harva –
detseleratsiooni-traumade korral võivad tekkida maksa veenide ja neeruvärati veresoonte
vigastused.
Intra-abdominaalse verejooksu korral esinevad tavaliselt nii verekaotuse sümptomid kui ka
kõhuvalu.
Raske kõhuõõnesisene verejooks väljendub tavaliselt hüpovoleemia sümptomites:
- arteriaalne hüpotensioon,
- tahhükardia,
- hingeldus,
ja hüpoperfusiooni sümptomites:
- oliguuria,
- teadvusehäired,
- kahvatus, jahedad jäsemed.
Massiivse hemoperitoneumi korral võib kõht olla silmnähtavalt esilevõlvuv.
Raske intra-abdominaalne verejooks, mis põhjustab hemorraagilise šoki, on kohese
kirurgilise ravi näidustus – kiirel hemostaasil on patsiendi päästmisel võtmeroll.
Stabiilse hemodünaamika korral saab intra-abdominaalse verejooksuga patsiendi ravitaktika
üle otsustada pärast täpsustavaid uuringuid. Selgitada tuleb:
- hemoperitoneumi hinnanguline suurus,
- jätkuva verejooksu olemasolu,
- kõhuorganite kaasuvate vigastuste esinemine.
Intra-abdominaalse verejooksu radioloogilise diagnostika meetodid
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Verejooksu „piltdiagnostikas― on esmane soovitatav uuring tavaliselt UH-uuring, mille
alusel saab selgitada hemoperitoneumi olemasolu (vt 3.1.3.).
Hemoperitoneumi avastamisel tuleb vigastuse täpsemaks iseloomustamiseks ja jätkuva
verejooksu diagnoosimiseks teha KT-uuring. KT-uuringul leitud jätkuv verejooks on reeglina
kirurgilise ravi näidustus (erandina võib verejooksu sulgeda endovaskulaarsete meetoditega –
angioembolisatsiooni abil).
Ainult UH-uuringuga võib piirduda juhtudel, mil patsient on hemorraagilises šokis ja
leitakse oluline hemoperitoneum – neil juhtudel on kiire kirurgiline hemostaas ülioluline ja aja
kulutamine muule diagnostikale on lubamatult suure riskiga.
UH-uuringuga võib piirduda ka nendel juhtudel, mil kõhuõõnes patoloogilisi muutusi ei
leita, patsiendi hemodünaamika on stabiilne ja ei esine raske kõhutrauma kahtlust (UH-uuring
tehti intra-abdominaalse verejooksu välistamiseks).
Intra-abdominaalse verejooksu invasiivse diagnostika meetodid
Kõhuõõnesisese verejooksu diagnoosimisel on kasutatud DPL ja laparoskoopiat (vt 3.1.3.).
Kuna tänapäevane radioloogiline „piltdiagnostika― annab oluliselt täpsemat ja väärtuslikumat
informatsiooni kui DPL ja on väiksema invasiivsusega kui laparoskoopia, on mõlema invasiivse
meetodi kasutamise näidustused kitsad.

3.1.2. Läbivvigastuste (penetreerivate vigastuste) diagnostika
Läbivvigastuste korral on anamneesis olulised trauma aeg, trauma põhjustanud terariista
mõõtmed või tulirelva ja laskemoona omadused.
Kohene kirurgiline ravi
Real juhtudel on kõhupiirkonna läbivvigastuste korral näidustatud kohene kirurgiline ravi,
kasutamata täiendava diagnostika meetodeid (vt 3.2.1.).
Terariista vigastuste diagnostika
Juhtudel, mil kohese kirurgilise ravi näidustusi ei ole, sõltub edasine käsitlus haava
lokalisatsioonist.
Kõhu ees- ja külgseina vigastuste korral, kui on vähimgi kahtlus, et haav võib ulatuda
kõhuõõnde, on näidustatud haava revideerimine. Seda on soovitatav teha operatsioonitoas
lokaalanesteesias. Patsiendi agressiivsuse ja/või joobe korral võib vajalik olla üldanesteesia. Kui
selgub, et vigastus ulatub kõhuõõnde, tuleb vigastuse ulatust täpsustada diagnostilise
laparoskoopia abil või kui selle võimalused puuduvad siis diagnostilise laparotoomia abil.
Kõhu tagaseina (tagumistest aksillarjoontest lülisambani) vigastuste korral on vajalik KTuuring, sest koekihi paksus nahast peritoneumini võib seal olla 10-15 cm ja seega haav
revideeritav ei ole.
Laskevigastuste diagnostika
Kõhu laskevigastuste korral kaasuvad 95% juhtudel kõhuorganite olulised vigastused,
seetõttu on näidustatud peaaegu alati kirurgiline ravi. Erandi moodustavad vaid tangentsiaalsed
(riivavad) laskevigastused ja laskevigastused õhkrelvadest. Nendel juhtudel on oluline kõhu
füüsikaline uuring – peritoniidi korral on näidustatud kohene kirurgiline ravi. Kui peritoniiti ei
esine, on vajalik täpsustada diagnoosi instrumentaalse diagnostika meetoditega (eelistatud on KTuuring).
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3.1.3. Instrumentaalse diagnostika meetodid kõhutraumade korral
UH-uuring
Kõhutraumaga haigetel on „traumale orienteeritud UH-uuring― (FAST – focused abdominal
sonogram for trauma) tavaliselt esimene instrumentaalse diagnostika meetod. Sellel uuringu käigus
tuleb hinnata vaba vedeliku esinemist viies regioonis, kus intraabdominaalne ja/või
intratorakaalne verejooks tavaliselt manifesteerub (tulenevalt regioonide esimestest tähtedest
nimetatakse ka 5P uuringuks):
- (peri)hepaatiline – maksa ümber,
- (peri)lienaalne – põrna ümber,
- pelvikaalne – väikeses vaagnas,
- perikardiaalne – perikardis, võimaliku südame tamponaadi diagnoosimiseks,
- pleuraalne – pleura õõnes, hemotooraksi diagnoosimiseks.
UH-uuringu peamised eelised on informatsiooni saamise kiirus (2-5 min), portatiivsus
(uuringut saab vajadusel teha EMO või IRO osakonnas või ka operatsioonilaual), mitteinvasiivsus ja suhteliselt madala hind.109 UH-uuringu sensitiivsus vaba vedeliku diagnoosimisel on
hea: üldsensitiivsus on 80-95%, massiivse hemoperitoneumi diagnoosimisel 98-99%.110
UH-uuringu peamine puudus on võimetus koheselt diagnoosida jätkuvat verejooksu, mis
ravitaktika otsustamisel on ülioluline. Lisaks on UH-uuringul suhteliselt madal organspetsiifilisus.
Nende puuduste tõttu on hemoperitoneumi olemasolul vajalik diagnoosi täpsustamine KTuuringuga, et vastata küsimustele: kas esineb jätkuv verejooks ja mis organ on vigastatud. KTuuring on vajalik stabiilse või stabiliseeritava hemodünaamikaga patsientidel.
Raske šoki korral, kui patsiendil avastatakse UH-uuringul oluline hemoperitoneum, on
vajalik kohene kirurgiline ravi, KT-uuringuga diagnoosi täpsustamata.
UH-uuring võib jääda lõplikuks instrumentaalseks diagnostikaks ka neil juhtudel, kus vaba
vedelikku ei leitud ja ka kliiniline leid on tagasihoidlik (kõhu kontusiooni korral).
KT-uuring
Raskete tömptraumade korral on „kogukehakompuuteruuring― (pea, kaela, rindkere, kõhu
ja vaagna uuring) instrumentaalse diagnostika valikmeetod. Selle abil saab parima informatsiooni
ravitaktika otsustamiseks ja vigastuste ravijärjekorra koostamiseks. Seetõttu on raskete vigastuste
korral, kus juba esmase vaatluse põhjal on kirurgilise ravi vajadus tõenäoline, soovitatav teha kohe
KT-uuring (ilma eelneva UH-uuringuta). Kui valvebrigaadil on hea kontakt haigla-eelse
teenistusega (kiirabiga) ja patsiendi saabumiseks saab ette valmistuda, siis võib patsiendi viia kohe
kiirabi autost radioloogia osakonda KT-uuringu läbiviimiseks. Sellise käsitlusega (peatumata algul
EMOs või IROs) on võimalik võita hulga aega ja saada kiiresti täpseim informatsioon
traumajärgsetest anatoomilistest muutustest.
Sensitiivsuse suurendamiseks, eelkõige paremaks parenhümatoossete organite vigastuste ja
jätkuva verejooksu diagnoosimiseks tehakse uuring intravenoosse kontrastainega. Natiivuuringust
on paljud keskused loobunud. Lisaks vaba vedeliku olemasolu ja koguse hindamisele, saab KTuuringu abil hinnata jätkuva verejooksu, hematoomide, parenhümatoossete- ja õõsorganite ning
diafragma ja retroperitoneaalsete organite vigastuste olemasolu.
Õõsorganite vigastuste diagnoosimisel on sensitiivsus madalam juhtudel, kui õõsorgani
vigastusega ei kaasu pneumoperitoneumi. Seetõttu on kahtlusel õõsorganite vigastustele
soovitatav uuringu eelselt vastav õõsorgan kontrasteerida:
- seedetrakti ülaosa (mao ja duodeenumi vigastused) – manustada vesilahustuv
kontrastaine suu kaudu või nasogastraalsondi,
- põis – kontrasteerida põis (teha kompuuter-tsüstograafia).
KT-uuringul viitavad võimalikule soole vigastusele:
- vaba gaas kõhuõõnes (eriti, kui see asub osaliselt soolelingude vahel),
- seedetrakti manustatud kontrastaine leke peritoneaalõõnde,
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intramuraalne gaas sooleseinas,
defekt sooleseinas,
sooleseina paksenemine,
peensoolelingude vaheline vedelik (mida ei saa selgitada parenhümatoossete organite
rebenditega).111
KT-uuringu peamine puudus on patsiendi transpordi vajadus – raske šoki korral ei ole see
võimalik ja piirduda tuleb vaid nende uuringutega, mida saab teha intensiivravi ruumis või
operatsioonitoas.

Teised radioloogilise diagnostika meetodid

Ülevaate röntgenogramm
Kõhu õõsorganite vigastuste kahtlusel on peritoniidi tüüpilise leiu puudumisel vajalik otsida
õõsorganite vigastuste radioloogilise sümptoome: kas esineb pneumoperitoneum ja/või
kontrastaine leket õõsorganist. Kõige täpsem on seda hinnata KT-uuringu abil, ent kui see ei ole
võimalik, siis alternatiivne meetod on ülevaate-röntgenogramm kõhust. Tuleb arvestada, et
pneumoperitoneum esineb:
- mao vigastuste korral 60-70%,
- peen- ja jämesoolevigastuste korral ca 50%.
Juhtudel, kus pneumoperitoneum esineb, on näidustatud reeglina kohene laparotoomia.
Kontrastainega uuringud
Kui pneumoperitoneumi ei esine, ent on siiski kahtlus õõsorgani vigastusele, siis on vajalik
teha kontrastainega uuringud, et hinnata kontrastaine lekete olemasolu õõsorganeist. Seedetrakti
ülaosa vigastuse kahtlusel tuleb manustada patsientidele suu kaudu või nasogastraalsondi
vesilahustuvat kontrastainet ja põie vigastuse kahtlusel teha retrograadne tsüstograafia (vt 4.3.1.).
Kontrastaine lekke olemasolul võib diagnoosida uuritud õõsorgani vigastust ja näidustatud on
kohene laparotoomia.

Invasiine diagnostika

Diagnostiline peritoneaallavaaž – DPL
Esimene meetod (1965 HD Root), mis kõhutrauma diagnostikas kliinilise leiu
objektiviseerimiseks kasutusel võeti, oli DPL.112 DPLi korral viiakse läbi kõhuõõne lavaaž 1000ml
füsioloogilise lahusega nabaalusi sisestatud kateetri kaudu. Uuring loetakse positiivseks, kui:
- kohe väljub veri või väljuv vedelik on selgelt punane,
- väljuv vedelik on sapine või soolesisu sisaldav,
- väljuvas vedelikus on >100 000 erütrotsüüdi/mm3,
- väljuvas vedelikus on >500 leukotsüüdi/mm3,
- lavaaživedelikus esinevad enterobakterid.
Valdavalt kasutatakse DPL kõhuõõnesisese verejooksu diagnoosimisel.
Mõnevõrra paradoksaalne, aga DPL üks peamisi puudusi on uuringu kõrge sensitiivsus (9598%). Ka väiksed hemoperitoneumid (30-50 ml) põhjustavad positiivse DPLi ja kui kõiki neid
patsiente opereerida, siis leitakse operatsioonil sageli kerged maksa või põrna vigastused, kust
jätkuvat verejooksu enam ei ole ja mis kirurgilist ravi ei vajanud. Ajal, mil DPL oli juhtiv
diagnostika meetod, oli mittevajalike laparotoomiate osakaal suur (kuni 40%).
Seega DPLi abil saame hea täpsusega informatsiooni selle kohta, kas kõhuõõnes on verd
või mitte, aga tänapäeva seisukohalt on see informatsioon ebapiisav: ravitaktika otsustamisel on
oluline see, kuivõrd massiivne on hemoperitoneum ja kas esineb jätkuvat verejooksu.
DPLi kasutamise näidustused tänapäeval on kitsad:
- paremate diagnostika meetodite (UH- ja KT-uuring) puudumine,
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raskes šokis patsiendil hemoperitoneumi kiirdiagnostikas IROs või EMOs (kui UHuuring pole mingil põhjusel võimalik või leid on ebaselge),
õõsorgani vigastuse kahtlus teadvuseta haigel, kui radioloogilised õõsorgani vigastuse
sümptomid (pneumoperitoneum, kontrastaine leke õõsorganist) puuduvad – sellisel
juhul tuleb hinnata leukotsütoosi ja/või bakterite esinemist lavaaživedelikus.

Laparoskoopia
Laparoskoopilised meetodid on järjest enam levivad kõhuhaiguste diagnostikas ja ravis.
Kõhutrauma diagnostikas on laparoskoopial oluline roll läbivvigastuste diagnostikas ja ravis, ent
tömptraumade korral laparoskoopia laialdast kasutust leidnud ei ole. Selle põhjused:
- kogu sooltrakti revideerimine trauma ja soolte distensiooni tingimustes on tehniliselt
keerukas ja seotud iatrogeensete vigastuste ohuga,
- sooleseina muutuste hindamist raskendavad hematoomid,
- retroperitoneaalsete organite revideerimine on keerukas ja traumaatiline,
- liittrauma korral võib olla pneumoperitoneum raskesti talutav.
Seetõttu ei ole laparoskoopia tömptrauma diagnostikas üldjuhul soovitatav meetod.
Läbivvigastuste diagnoosimisel, kus on haava lokalisatsioon teada ja haava kanali kulg
prognoositav, on laparoskoopial kindel koht vigastuste diagnoosimisel ja ravis. Tehniliselt lihtsam
on ülakõhu vigastuste revideerimine ja ravi (maksa, diafragma, mao, ja põrna vigastused).
Endoskoopia
Endoskoopilise diagnostika näidustusi on vaid üksikuid (n pärasoole vigastuse kahtlusel on
näidustatud rektoskoopia, vt 3.3.8.).
Haava revideerimine
See meetod on kasutusel terariista vigastuste sügavuse diagnoosimisel – kas need tungivad
kõhuõõnde või on tegemist vaid kõhuseina vigastusega. Haava revideerimine on näidustatud
kõhu ees- ja külgseina vigastuste korral. Seda tehakse operatsioonitoas, soovitatavalt
lokaalanesteesias. Kui kontakt haigega on halb (patsient on joobes ja/või agressiivne), võib vajalik
olla üldanesteesia.

3.1.4. Diagnostilised võimalused Eesti haiglates
Kaasaegseks kõhutrauma käsitluseks on vajalik järgmiste diagnostika meetodite
ööpäevaringne kättesaadavus:
1. DPL,
2. Laparoskoopia,
3. Röntgenogrammid (ülevaate ja kontrastuuringud),
4. UH-uuring,
5. KT-uuring,
6. (selektiivne) angiograafia.
Need võimalused on hetkeseisuga ööpäevaringselt olemas vaid Tartu Ülikooli Kliinikumis,
Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja Ida-Tallinna Keskhaiglas. Eesti keskhaiglates (va ITKH) on olemas
ööpäevaringselt esimese viie meetodi kasutamise võimalus. Maakonnahaiglate diagnostiline
võimekus on erinev: tööajal on olemas kõikides esimesed neli meetodit, mitmes ka KT-uuringu
võimalus, ent väljaspool tööaega on mitmetes haiglates vaid esimese kolme võimalus.
Haiglate diagnostilistel võimalustel on oluline mõju kõhutraumade ravitaktika valikule ja
seetõttu tuleb piiratud võimaluste korral kaasaegset ravitaktikat mõnevõrra muuta:
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angiograafia ja angioembolisatsiooni võimaluse puudumisel on kõik KT-uuringul leitud
jätkuvad verejooksud kohese kirurgilise ravi näidustus (angioembolisatsiooni võimaluse
olemasolul saaks selle meetodi abil mitmed verejooksud sulgeda),
KT-uuringu võimaluse puudumisel, on UH-uuringul leitud massiivne hemoperitoneum
(>1000 ml) kirurgilise ravi näidustus (KT-uuringu olemasolul oleks stabiilse
hemodünaamika korral kirurgilise ravi näidustus vaid jätkuv verejooks),
UH-uuringu võimaluse puudumisel on DPLil avastatud hemoperitoneum kirurgilise
ravi näidustus, kui on kliiniliselt kahtlus olulisele ja/või jätkuvale verejooksule (vastasel
korral oleks näidustus vaid UH-uuringul tõestatud massiivne hemoperitoneum). Kui
patsiendi hemodünaamika on stabiilne, tuleb selline haige saata kohe kõrgemasse ravi
etappi.

3.2. Kirurgilise ravi näidustused
Kõhutraumade ravitaktika on viimase 10-20 a vältel muutunud järjest konservatiivsemaks.
Kirurgilise ravi näidustused on muutunud, eelkõige tänu KT-uuringule, tunduvalt
konkreetsemaks ja täpsemaks. Tänapäeval opereeritakse vaid ca 30-40% kõikidest kõhuorganite
vigastustest.
Võib eristada patsiendi kliinilisest leiust tulenevaid operatsiooni näidustusi, mis ilmnevad
tavaliselt kohe patsiendi saabumisel ja hilisemaid, „pilt-diagnostika― leiust tulenevaid näidustusi.
Haige käsitluse seisukohast on praktiline eristada kirurgilise ravi näidustusi kolmel perioodil:
- patsiendi saabumisel, esmase füüsikalise uurimise (kiir)diagnostika järel,
- instrumentaalse diagnostika järel,
- ravi- ja jälgimisperioodil.

3.2.1. Kohese kirurgilise ravi näidustused patsiendi saabumisel
Patsiendi esmase uurimise kompleksi kuuluvad füüsikaline uurimine ja kannatanu transporti
mittevajavad ning kiiresti tehtavad (10-20 min jooksul) uuringud (UH-uuring, röntgenogrammid,
DPL). Tömptrauma korral on patsiendi esmase uurimise järel kohese kirurgilise ravi näidustused:
- hemorraagiline šokk koos intra-abdominaalse verejooksu tunnustega (UH-uuringu või
DPL alusel),
- peritoniit,
- diafragma rebend, kõhuorganite prolabeerumine rindkere õõnde (röntgenogrammil).
Läbivvigastuste korral on kohese kirurgilise ravi näidustused:
- hemorraagline šokk kõhupiirkonna vigastusega,
- eventratsioon,
- võõrkeha in situ („nuga kõhus“),
- peritoniit.
Seejuures palpeeritava pulsita kannatanul, kui on säilinud südame elektriline aktiivsus, on
soovitatud ka torakotoomiat alaneva torkaalaordi sulgemiseks ja seejärel laparotoomiat, ent oma
halbade tulemuste tõttu on sellest meetodist valdavalt loobutud.113

3.2.2. Kirurgilise ravi näidustused instrumentaalse diagnostika järel
Patsientidel, kellel kohest kirurgilise ravi näidustust ei esinenud, kuid kellel on ometi tõsise
vigastuse kahtlus, on näidustatud KT-uuring. Selle leiust tulenevad operatsiooni näidustused on:
- parenhümatoossete organite vigastused jätkuva ekstravasatsiooniga,
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veresoonte vigastused jätkuva ekstravasatsiooniga,
rasked pankrease vigastused (juhahaaravad vigastused),
õõsorganite vigastused (pneumoperitoneum või kontrastaine leke õõsorgani
valendikust),
- intraperitoneaalsed põie vigastused,
- diafragma vigastused (kõhuorganite prolabeerumisega rindkere õõnde).
Sarnast informatsiooni on võimalik saada ka kahtlustatavale vigastusele „sihitud― uuringute
abil (nt angiograafia; röntgenogrammid kõhust, vajadusel koos valendikusisese kontrasteerimisega; retrograadne pankreatograafia jne). Siiski on KT-uuring eelistatud oma kiiruse, parima
informatsioonikogumi ja vähese invasiivsuse tõttu.
Kui kõhu ees- ja külgseina noavigastuste korral selgub haava revideerimisel, et see ulatub
kõhuõõnde, on vajalik kõhuorgani võimaliku vigastuse avastamiseks teha kas laparoskoopia või
laparotoomia.

3.2.3. Kirurgilise ravi hilisnäidustused (ravi- ja jälgimisperioodil)
Traumaga patsientidel võib laparotoomia näidustus selguda tema ravi vältel, mõnikord alles
mitu päeva pärast traumat. Näiteks võib peensoolekinnisti rebend viia soole verevarustuse häire
tõttu sooleseina nekroosi ja peritoniidi tekkele. Parenhümatoossete organite subkapsulaarsed või
intraparenhümatoossed hematoomid võivad välja murduda vabasse kõhuõõnde ja põhjustada
intra-abdominaalse verejooksu.
Hilisnäidustused on:
- parenhümatoossete organite vigastustega patsiendid, kellel hemodünaamika
destabiliseerub või kelle intra-abdominaalse verekaotuse asendamiseks on vajalik >2
doosi erütrotsütaarset massi,
- peritoniidi (hiline) teke,
- patsiendi üldseisundi halvenemine, „ägeda kõhu― sümptomite teke (distendeeritud kõhu
ja soolestiku paralüüsi teke).

3.3. Kõhuorganite vigastuste käsitlus
3.3.1. Maksa vigastused
Sagedus
Maksa vigastused esinevad sageli nii tömptraumade (30-35%) kui ka läbivvigastuste (2530%) korral.114 Rasketest maksa vigastustest tingitud intra-abdominaalne verejooks on kõige
sagedasem kõhu organi vigastusest tingitud surmapõhjus („kontrollimatu verejooks―).
Klassifikatsioon
Maksa ja ka teiste kõhuorganite vigastuste juures on ära toodud AAST (The American
Association for the Surgery of Trauma) klassifikatsioonid.
I aste
Hematoom
<10% subkapsulaarne
Rebend
<1 cm sügav
II aste
Hematoom
10-50% subkapsulaarne
<10 cm tsentraalne
Rebend
1-3 cm sügav
<10 cm pikk
III aste
Hematoom
>50% subkapsulaarne
>10 cm tsentraalne
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IV aste

Rebend
Rebend

V aste

Rebend

ruptureerunud
>3 cm sügav
25-75% sagarast haarav
1-3 Cuinaud segmenti haarav
>75% sagarast haarav
>3 Cuinaud segmenti haarav
Retrohepaatilise v cava inferiori või vv hepaticae rebendid
Maksa avulsioon

Vaskulaarne
VI aste
Vaskulaarne
Konservatiivne ravi
Maksa vigastuste ravitaktika on viimase 20 a vältel kardinaalselt muutunud – ligi 100%
kirurgiline ravi on asendunud üha enam leviva konservatiivse raviga. Kui stabiilse
hemodünaamikaga haigel sedastatakse hemoperitoneum (UH-uuringu või DPL abil), peaks sellele
järgnema kohe KT-uuring. KT-uuringul tuleb selgitada vigastuse iseloom, aktiivse
ekstravasatsiooni olemasolu ja võimalike, operatsioonivajavate kaasvigastuste olemasolu.
Konservatiivne ravi on näidustatud, kui:
- patsiendi hemodünaamika on stabiilne,
- ei esine aktiivset ekstravasatsiooni,
- puuduvad operatsiooni vajavad kaasvigastused.
Konservatiivne ravi seisneb:
- infusioonravis (selle maht peab katma füsioloogilised vajadused, eelnenud defitsiidi ja
jätkuvad patoloogilised kaod),
- vajadusel verekaotuse asendamises,
- sümptomaatilises ravis (valuravis),
- voodirežiimis 48-72 tundi.
Konservatiivse ravi arengus on liigutud järjest raskemate vigastuste konservatiivsele ravile.
Kui alguses soovitati piirduda vaid I ja II astme vigastustega, siis praeguseks on näidatud
konservatiivse ravi efektiivsus ka raskemate, III ja isegi IV astme vigastuste korral.115
Angioembolisatsioon
Jätkuv ekstravasatsioon KT-uuringul on olnud aastaid kohese kirurgilise ravi näidustus. Ent
viimastel aastatel on selliste maksa vigastuste korral, kus KT-uuringul avastatakse jätkuv
ekstravasatsioon, ent patsient on samal ajal stabiilse hemodünaamikaga või infusiooniga
stabiliseeritav, eelistatud ravimeetod paljudes arenenud meditsiiniga riikides superselektiivne
angiograafiline maksa arteri (ja selle harude) embolisatsioon.116,117
Eestis seni angioembolisatsiooni kogemus maksa vigastuste ravis puudub, küll aga on
meetodit kasutatud maksa kasvajate ja nende verejooksude ravis.
Kõikidest maksa vigastustest õnnestub konservatiivselt (koos angiograafilise embolisatsiooniga) ravida täiskasvanutel kuni 70-80% ja lastel 90-97%.118,119
Tüsistused
Tüsistusi esineb maksa vigastuste konservatiivse ravi korral harva (<5%), võimalikud on:
- diagnoosimata jätkuv verejooks,
- intra- ja perihepaatilised abstsessid ning biloomid,
- hemobiilia.
Diagnoosimata jätkuv verejooks on sagedasim konservatiivse ravi tüsistus. See väljendub
tavaliselt patsiendi jätkuvas anemiseerumises ja vedeliku hulga suurenemises kõhu õõnes
(dünaamilise UH- või KT-uuringu alusel). Neil juhtudel on näidustatud kirurgiline ravi või
angioembolisatsioon.
Intra- ja perihepaatiliste abstsesside ja biloomide korral on näidustatud nende drenaaž,
eelistatavalt perkutaansel meetodil, UH-kontrolli all. Kui perkutaanne drenaaž ei õnnestu, on
vajalik kirurgiline drenaaž.
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Hemobiilia korral on näidustatud superselektiivne angiograafia, vajadusel koos
angioembolisatsiooniga.
Peab arvestama, et angioembolisatsiooni meetodi kasutusele võtmisega suureneb tüsistuste
osakaal kuni 50% (osaline maksa nekroos, abstsessid, biloomid). Ulatusliku maksa nekroosi korral
võib olla vajalik debrideerimine.
Kirurgiline ravi
Maksa vigastuste kirurgilise ravi näidustused on:
- IA verejooks, mis põhjustab hemorraagilise šoki,
- jätkuv verejooks,
- operatsioonivajavate kaasvigastuste esinemine.
Hemorraagilise šoki korral tuleb operatsiooniväli ettevalmistada kaelast sümfüüsini, et
vajadusel oleks steriilne juurdepääs nii rindkere organitele kui ka kubeme veresoontele.
Enamus maksa vigastustest (60% tömptraumadest ja 90% läbivvigastustest) on
korrigeeritavad lihtsate kirurgilise hemostaasi meetoditega – kompressiooni, suturatsiooni,
elektrokoagulatsiooni ja hemostaatiliste vahenditega (nt hemostaatilised käsnad ja pulbrid,
fibriinliimid).
Raskete maksa vigastuste korral (alates III astmest), kui on tegemist jätkuva profuusse
verejooksuga, on soovitatav esmase verejooksu kontrollimiseks veresoonte klemmiga sulgeda
maksa värat (Pringle’i võte) ja komprimeerida maksa vigastus tampoonidega. Selle tegevuse käigus
saadud esmane hinnang vigastustele aitab prognoosida verekaotust ja operatsiooni mahtu ning
valmistuda vastavamahuliseks vere preparaatide ülekandeks.
Edasi tuleb revideerida vigastuse täpne ulatus ja vastavalt sellele valida hemostaasi meetod.
Ka maksa raskete vigastuste korral on tavaliselt küllaldane maksa parenhüümi suturatsioon (koos
teiste lihtsate hemostaasi võtetega). Ulatuslike rebendite korral on soovitatav kasutada
„massõmblusi― – U- või Z-kujulisi õmblusi.
Kui maksa parenhüümi suturatsiooniga ei ole hemostaas saavutatav, tuleb valida järgmiste
meetodite vahel:
- maksa sügavate rebendite ja tsentraalsete veresoonte vigastuse korral on vajalik
selektiivne vasoligatsioon; kui seejuures on tegemist arteriaalse verejooksuga maksa
sügavast rebendist, võib täiendavalt vajalik olla vastava maksa arteri haru ligeerimine,
- nende vigastuste korral, kus maksa purustusega kaasneb maksa osaline verevarustuse
häire, on näidustatud maksa debrideeriv resektsioon,
- massiivse verejooksuga sügavale maksa parenhüümi tungivad läbivvigastused vajavad
hemostaasi kontrollimiseks hepatotoomiat – vigastatud trakti avamist ja seejärel
selektiivset vasoligatsiooni,
- maksa parenhüümi ulatuslike rebendite korral, kus suturatsioon hemostaasi ei taga ja ka
teised hemostaasi võtted on ebaefektiivsed, on näidustatud maksa tamponeerimine –
maks komprimeeritakse suurte tampoonidega nii alumiselt kui ka diafragmaalpinnalt ja
kõhuõõs suletakse. Relaparotoomia tampoonide eemaldamiseks tehakse 48-96 tundi
hiljem, pärast patsiendi hemodünaamika ja hüübimisnäitajate normaliseerumist (vt
3.3.12. „damage control“).
Üldletaalsus maksa vigastuste korral on 10-15%. Letaalsus sõltub oluliselt vigastuse
mehhanismist, olles tömptraumade korral ca 15-25% ja läbivvigastuste korral 3-5%, ning vigastuse
raskusest, olles I-III astme vigastuste korral 3-5%, IV-VI astme vigastuste korral 30-40%.
V astme vigastuste korral on tegemist sügavate parenhüümi rebenditega, millele võivad
kaasneda retrohepaatiliste veenide vigastused (retrohepaatiline v cava inferior ja vv hepaticae). Veenide
vigastusele viitab profuusne verejooks (tume veri) maksa tagant. Hemostaasi saavutamine
retrohepaatiliste veenide vigastuste korral on reeglina väga keeruline – juurdepääs neile maksa
taha on raske ja samal ajal on massiivsest verejooksust tingituna nähtavus halb. Parema

31

juurdepääsu võimaldab kesklaparotoomia kombineerimine parempoolse ristilaparotoomia või
torakotoomiaga. Hemostaasi saavutamiseks on kasutusel erinevaid meetodeid:
- maksa mobiliseerimine sidemetest, mediaalsele nihutamine ja seejärel vigastuse
suturatsioon (meetodi puudus on halb nähtavus),
- maksa parema sagara „kiirresektsioon―, et saada hea juurdepääs maksatagustele
veenidele, ja seejärel veenide vigastuse korrektsioon (meetodi puudus on maksa suur
täiendav trauma ja veritsus),
- maksa „vaskulaarne isolatsioon― – lig hepatoduodenale, v cava inferiori (maksa alt ja pealt) ja
aorta abdominalis subfreeniline sulgemine ning siis veenide vigastuse suturatsioon
(meetodi puudus on suur täiendav trauma ja aja kulu sellele ning kriitiline venoosse
naasu vähendamine – v cava inferior on klemmiga suletud),
- kõrgelt arenenud meditsiiniga riikides on hemostaasi saavutamiseks soovitatud kasutada
spetsiaalseid retrohepaatilisi v cava inferiori šunte, et tagada venoosne naas alakehast
südamesse ja samal ajal lülitada maks ja maksa veenide vigastuse piirkond ringest välja
ning neis tingimustes üritatakse veenide vigastused sutureerida (puudus on suur
täiendav trauma, spetsiaalse varustuse kohese olemasolu vajadus ja suur õhkemboolia
risk).
Sõltumata kasutatud meetoditest on letaalsus jukstahepaatiliste veenide vigastuse korral
äärmiselt kõrge (40-100%).

3.3.2. Põrna vigastused
Sagedus
Tömptraumade korral on põrn oma õrna struktuuri tõttu kõige sagedamini vigastatud
organ (30-40%). Läbivvigastuste korral on põrna vigastused harvaesinevad (2-3%).
Klassifikatsioon
I aste
Hematoom
Rebend
II aste
Hematoom
III aste

Rebend
Hematoom

IV aste

Rebend
Rebend

V aste

Rebend
Vaskulaarne

<10% subkapsulaarne
<1 cm sügav
10-50% subkapsulaarne
<5 cm intraparenhümatoosne
1-3 cm sügav, ei haara trabekulaarseid veresooni
>50% subkapsulaarne
>5 cm intraparenhümatoosne
Ruptureerunud või suurenev
>3 cm sügav või trabekulaarseid veresooni haarav
Segmentaarseid või värati veresooni haarav, mis
põhjustab >25% põrna devaskularisatsiooni
Fragmenteerunud põrn
Värati veresoonte vigastus põrna devaskularisatsiooniga

Diagnostika
Diagnostika ja ravi algoritm sõltub patsiendi seisundist ja haigla diagnostilistest
võimalustest. Šokis haigel tuleb selgitada kiiresti šoki põhjus UH-uuringu või DPL abil – kui on
tegemist olulise intra-abdominaalse verejooksuga, on näidustatud kohene laparotoomia. Stabiilse
ja stabiliseeritava hemodünaamikaga haige korral on näidustatud UH-uuring vaba vedeliku (vere)
olemasolu hindamiseks kõhus. Kui leitakse hemoperitoneum või hematoomid, on näidustatud
kohene KT-uuring, mille leiust sõltub edasine käsitlus:
- hemoperitoneum ilma jätkuva ekstravasatsioonita on konservatiivse ravi näidustus,
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-

ekstravasatsiooni korral on vajalik saavutada kiiresti hemostaas, võimalusel
angioembolisatsiooni teel või kui seda võimalust pole, siis operatsioonil.

Ravi
Põrna vigastuste ravis on kõige suurem dissonants arenenud meditsiiniga riikide
ravijuhendite ja praktika ning Eestis senilevinud praktika vahel. Eestis on olnud põrna vigastuste
domineeriv ravimeetod kirurgiline ravi (80-90%), seejuures operatsioonil tavaliselt põrn
eemaldatakse (ca 90%), põrnasäilitavaid operatsioone tehakse vähe. Radioloogilise diagnostika ja
ravimeetodite areng on viinud paljudes riikides kiirele konservatiivse ravi levikule – kuni selleni, et
enamus põrna vigastustest ravitakse tänapäeval konservatiivselt (kuni 80-90%).120,121,122
Konservatiivne ravi
Konservatiivne ravi on näidustatud, kui:
- patsiendi hemodünaamika on stabiilne,
- ei esine jätkuvat ekstravasatsiooni,
- puuduvad operatsioonivajavad kaasvigastused.
Neis maakonnahaiglates, kus puudub KT-uuringu võimalus, tuleb ravitaktika otsustada
UH-uuringu alusel. Sellisel juhul loetakse konservatiivne ravi näidustatuks, kui hemoperitoneum
on radioloogi hinnangul <1000 ml ja kliiniliselt ei esine jätkuva verekaotuse sümptoome.
Diagnoosi kinnitamise ja vigastuse raskuse täpse hindamise seisukohalt on soovitatav selline haige
saata kõrgemasse ravietappi (KT-uuringuks ja edasiseks raviks).
Põrna vigastuste konservatiivse ravi võtted on samad, mis maksa vigastuste korral (vt 3.3.1.)
Angioembolisatsioon
KT-uuringul avastatud ekstravasatsiooni korral on vajalik saavutada kiire hemostaas.
Stabiilse hemodünaamikaga ja stabiliseeritava haige korral on eelistatud meetod selektiivne
põrnaarteri (või selle harude) angioembolisatsioon. Meetodi edukus sõltub põrna vigastuse
raskusest, olles kergemate vigastuste (I-II astme) korral 85-98% ja raskemate vigastuste (III-IV
astme) korral on 70-90%.123,124 V astme vigastuste korral on soovitatav kirurgiline ravi –
splenektoomia.
Kui angiograafilise ravi võimalust ei ole, on KT-uuringul leitud ekstravasatsioon kirurgilise
ravi näidustus.
Kirurgiline ravi
Tänapäeval on põrna vigastuse kirurgilise ravi näidustused:
- põrna vigastusest tingitud hemorraagiline šokk,
- jätkuv verejooks (ekstravasatsioon), kui ei ole angioembolisatsiooni võimalust,
- operatsioonivajavate kaasvigastuste esinemine.
Kirurgiline ravi on aktsepteeritav ka massiivse (>1000 ml) hemoperitoneumi korral, ehkki
tänapäevane soovitus on sellises situatsioonis teha KT-uuring ning ravitaktika otsustada vastavalt
uuringu tulemusele.125
Operatsiooni meetod sõltub põrna vigastuse raskusest: I-II astme vigastuste korral
õnnestub tavaliselt põrn säilitada (suturatsiooni, elektrokoagulatsiooni ja/või hemostaatiliste
käsnade abil), III-IV astme vigastuste korral on põrna säilitamine tehniliselt keerukam ja ei pruugi
alati õnnestuda – viimastel juhtudel tuleb teha splenektoomia. V astme vigastuste korral on
tavaliselt vajalik splenektoomia.
Pärast splenektoomiat on vajalik patsiendid vaktsineerida splenektoomiajärgse sepsise
(overwhelming post-splenectomy infection) vältimiseks sagedasemate infektsioonide tekitajate vastu:
pneumococcus sp., meningococcus sp. ja haemophilus influenza.126,127,128,129
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3.3.3. Pankrease vigastused
Sagedus
Pankrease vigastusi esineb 2-3% kõikidest kõhu organite vigastustest. Raskete
kõhutraumade korral, kui on tegemist kõhuorganite hulgivigastustega, suureneb pankrease
vigastuste osakaal 8-12%.130
Tömptraumade korral tekivad pankrease vigastused tavaliselt kompressioonist vastu
lülisammast – rebendi koht paikneb tüüpilisena pankrease pea- ja kehaosa piiril,
mesenteriaalveresoonte ees või neist veidi vasakul.
Pankrease läbivvigastused esinevad Euroopa riikides väga harva. Läbivvigastuste risk on
keskkõhu ülaosas lokaliseeruvate haavade korral. Laskevigastuste korral on sagedased (>75%)
kaasuvad suurte veresoonte vigastused (aorta abdominalis, v cava inferior, v portae jt), mis muudavad
selle vigastuste grupi ravitulemused halvaks – letaalsus on >50%.131
Klassifikatsioon
Hematoom
Vigastus
II aste
Hematoom
Vigastus
III aste
Vigastus
I aste

IV aste

Vigastus

V aste

Vigastus

Väike kontusioon, juha vigastuseta
Pindmine vigastus, juha intaktne
Ulatuslik kontusioon, juha vigastuseta
Sügav vigastus, juha intaktne
Distaalne juha läbilõige või parenhüümi vigastus koos
juha vigastusega
Proksimaalne juha läbilõige või ampullaarpiirkonda
haarav vigastus
Pankrease peaosa purustus

Diagnostika
Pankrease tömptrauma diagnostika on raskendatud, vaevused on ebamäärased ja
mittespetsiifilised, esineda võib vaid (üla)kõhuvalu. Tavaliselt ei põhjusta isegi pankrease rasked
vigastused, kus pankrease sekreet lekib kõhuõõnde, peritoniiti mitte kohe vaid selle kujunemiseks
läheb aega. Mõnikord selgub diagnoos alles II-III traumajärgsel päeval. Seetõttu on kesk- ja
ülakõhu suure energiaga traumade ja tugevate löökide korral vajalik kindlasti kohene täpsustav
„piltdiagnostika― – KT-uuring. Kui ei ole kohest KT-uuringu võimalust, on näidustatud esmase
uuringuna UH-uuring, ehkki selle sensitiivsus pankrease vigastuste diagnoosimisel on madalam.
Seetõttu on vigastuse täpsemaks anatoomiliseks iseloomustamiseks vajalik KT-uuring ja kui see ei
ole maakonna haiglas võimalik, tuleb patsient saata kõrgemasse ravi etappi. Juhtudel, kus KTuuringu alusel ei saa kindlalt juha vigastuse üle otsustada, on näidustatud endoskoopiline
retrograadne pankreatograafia (eeldab patsiendil stabiilset hemodünaamikat).
Ehkki pankrease vigastustega kaasneb tavaliselt amülaasi ja lipaasi sisalduse diagnostiline
tõus vereseerumis, ei ole selle alusel võimalik otsustada vigastuse raskuse ja ravitaktika üle.
Pankrease vigastustega kaasnev verejooks on väga varieeruva raskusega – tagasihoidlikust
kuni hemorraagilist šokki põhjustavani. Viimasel juhul on vajalik kohene laparotoomia ja
hemostaas. Neil juhtudel selgub pankrease vigastuse olemasolu ja selle raskus tavaliselt alles
operatsiooni käigus.
Pankrease visualiseerimiseks ja revideerimiseks tuleb duodeenum ja pankrease peaosa
mobiliseerida Kocheri võttega ja avada bursa omentalis. Vigastuse olemasolul võib selle raskuse
täpseks hindamiseks olla vajalik pankrease osaline mobiliseerimine, soovitatavalt vähese
vaskularisatsiooniga osas – pankrease alumise serva ja saba osas. Pankrease sabaosa vigastuste
korral võib nende visualiseerimiseks vajalik olla Airdi võte.
Ravi
Konservatiivne ravi
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Pankrease vigastustest on ca ¾ kerged I-II astme vigastused, kus pankrease juha on
intaktne.132 Selliste vigastuste korral kirurgiline ravi vajalik ei ole. Diagnoos põhineb KT-uuringul,
amülaasi/lipaasi sisalduse tõusul vereseerumis ja/või endoskoopilisel retrograadsel
pankreatograafial. Kui kerge vigastus selgub muude vigastuste tõttu tehtud laparotoomial, on
vajalik saavutada pankrease ja seda ümbritsevate kudede hemostaas ja bursa omentalise drenaaž.
Väikeste lekete korral pankrease juha kõrvalharudest (harvem ka peaharust) on näidustatud
endoskoopilisel retrograadsel pankreatograafial pankrease juha stentimine.133
Kirurgiline ravi
Kirurgilise ravi näidused on:
- rasked pankrease vigastused (juhahaaravad vigastused),
- jätkuv verejooks pankreasest (KT-uuringul),
- hemorraagiline šokk intra-abdominaalsest verejooksust,
- operatsioonivajavad kaasvigastused.
Raskete pankrease vigastuste (pankrease juha vigastuste) korral sõltub operatsioonimeetodi
valik vigastuse lokalisatsioonist. Juha vigastuste korral pankrease keha- ja sabaosas, on eelistatud
operatsioonimeetod distaalne pankreatektoomia (kaasuva põrna vigastuse korral distaalne
splenopankeatektoomia).
Mesenteriaalveresoontest paremal pool (pankrease peaosas) asetsevate pankrease juha
vigastuste korral on kasutusel mitmed operatsioonimeetodid:
- subtotaalne pankreatektoomia,
- proksimaalse pankrease köndi sulgemine ja distaalse pankrease osa anastomoos
peensoolega (Roux’ meetodil),
- pankreatoduodenaalse purustuse ja/või profuusse verejooksu või devaskularisastiooni
korral pankreatoduodenaalne resektsioon (Whipple operatsioon või selle
modifikatsioonid),
- pülooruse eksklusioon.134
Operatsioonimeetodi valikul on oluline kirurgi kogemus pankrease operatsioonidega – kui
kogemus on väike või seda ei ole, tuleb arvesse piirduda vaid hemostaasi ja bursa omentalise
drenaažiga. Sellisel juhul tuleb patsient saata operatsioonijärgselt kõrgemasse ravietappi edasiseks
raviks. Alternatiivne tegevus on kutsuda kõrgemast etapist kompetentne kirurg operatsioonile
appi.
Šokis haigel on soovitatav piirduda esimesel operatsioonil vaid hemostaasi ja bursa omentalise
drenaažiga. Vigastuse lõplik korrektsioon toimub pärast haige hemodünaamika stabiliseerimist ja
vere hüübimisnäitajate normaliseerimist. Sellistel haigetel tuleb arvesse ka vigastuse hiliskorrektsioon eeldusel, et drenaaž funktsioneerib hästi ja pankrease leke on kontrolli all ning kõhutegevus
taastub. Sel juhul peab andma aega pankrease välise fistuli kujunemiseks ja see tuleb plaanilises
korras likvideerida (3-6 kuud hiljem).
Tüsistused
Pankrease vigastuste ravi on seotud suure tüsistuste riskiga (50-66%).135 Sagedasemad
tüsistused on pankreonekroosi, pankrease abstsessi, pankrease välise fistuli ja posttraumaatilise
pseudotsüsti teke.

3.3.4. Mao vigastused
Sagedus
Mao vigastusi esineb 2-3% kõikidest kõhuorganite vigastustest. Oma tugeva ja elastse seina
tõttu esinevad tema vigastused tömptraumade korral üliharva (<1%), läbivvigastuste korral on
mao vigastusi 7-20%.136
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Klassifikatsioon
Kontusioon
Vigastus
II aste
Vigastus
I aste

III aste

Vigastus

Väike kontusioon/hematoom
Seina osaline vigastus
<2 cm gastroösofageaalses või pülooruse piirkonnas
<5 cm proksimaalses kolmandikus
<10 cm distaalses kolmandikus
>2 cm gastroösofageaalses või pülooruse piirkonnas
>5 cm proksimaalses kolmandikus
>10 cm distaalses kolmandikus
Koe defitsiit või devaskularisatsioon <2/3 maost
Koe defitsiit või devaskularisatsioon >2/3 maost

IV aste
Koe defitsiit
V aste
Koe defitsiit
Diagnostika
Mao transmuraalsete vigastuste korral tekib maosisu leke kõhuõõnde ja selle tagajärjel
peritoniit. Peritoniidi korral on näidustatud kohene kirurgiline ravi. Ebaselgetel juhtudel aitab
diagnoosini jõuda „piltdiagnostika― – pneumoperitoneum kaasub 50-70% mao vigastustega.
Pneumoperitoneumi puudumisel on soovitatav kasutada mao kontrasteerimist (vesilahustuva)
kontrastainega, et hinnata kontrastaine leket maost. Pneumoperitoneum ja kontrastaine leke
maost on kohese kirurgilise ravi näidustused.
Läbivvigastuste käsitlus sõltub põhjusest.
Ülakõhu laskevigastuste korral on näidustatud kirurgiline ravi ja mao vigastus selgub
laparotoomial.
Terariista vigastuste korral (kui ei esine peritoniiti) põhineb diagnostika haava revideerimisel
– kui haav tungib kõhuõõnde on näidustatud diagnostiline laparoskoopia või laparotoomia. Kui
kirurgil on hea laparoskoopilise kirurgia kogemus, siis saab mao vigastuse edukalt korrigeerida ka
laparoskoopilise kirurgia võtetega. Oluline on alati operatsioonil revideerida ka mao tagasein
(selleks tuleb avada bursa omentalis).
Ravi
Õõsorganite transmuraalsete vigastuste ravi on alati kirurgiline – laparotoomial tuleb
selgitada vigastuse täpne ulatus ja õõsorgani terviklikkus taastada. Magu on elastne ja hea
verevarustusega, seetõttu on vigastuse suturatsioon tavaliselt lihtne. Ösofagogastraalsete ja
pülooruse piirkonna vigastuste korral on oht ahendada mao valendikku, seetõttu on siin eelistatud
vigastuse ristisuunaline suturatsioon, pülooruse piirkonnas tuleb arvesse ka püloroplastika
tegemine.
IV ja V astme vigastuste korral on vajalik mao resektsioon, mille ulatus sõltub koe defitsiidi
suurusest (rajatud anastomoos peab olema verevarustusehäireta mao seinal).

3.3.5. Duodeenumi vigastused
Sagedus
Euroopa riikides esinevad sagedamini tömbi mehhanismiga duodeenumi vigastused (2-3%
kõikidest kõhuorganite vigastustest), läbivvigastused on harva esinevad (<1%). Riikides, kus
esineb rohkem sihilikke vigastusi, on läbivvigastuste osakaal domineeriv (Ameerika Ühendriikides
80-85%).
Klassifikatsioon
I aste
Hematoom
Vigastus
II aste
Hematoom
Vigastus

Duodeenumi üht osa haarav
Seina osaline vigastus
Duodeenumi mitut osa haarav
<50% ümbermõõdust
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III aste

Vigastus

IV aste

Vigastus

V aste

Vigastus

50-75% ümbermõõdust duodeenumi II osas
50-100% ümbermõõdust duodeenumi I,III,IV osas
>75% ümbermõõdust duodeenumi II osas
Ampulli või d choledochuse distaalse osa
Pankreatoduodenaalne purustus

Diagnostika
Duodeenumi vigastuste diagnoosimisel on haige füüsikalisel uurimisel tagasihoidlik roll,
sest duodeenum on valdavalt retroperitoneaalne organ (II, III ja IV osa) ja ca 70% tema
vigastustest lokaliseerub retroperitoneaalsesse osasse. Vigastuse korral tekib leke
retroperitoneaalsesse koesse ja infektsioon ilma, et tekiks peritoniiti. Diagnoosiga hilinemine viib
retroperitoneaalse flegmooni tekkele, mille ravi on komplitseeritud ja ravi tulemused halvad.
Patsiendi vaevused on ebamäärased – halvasti lokaliseeritav üla- ja keskkõhu valu, mis võib
kiirguda selga, kaasneda võivad iiveldus ja oksendamine, hiljem lisandub palavik. Duodeenumi
vigastuse diagnoosini jõudmisel on oluline osata selle vigastuse esinemist kahtlustada. Kui kahtlus
esineb, on näidustatud kohene agressiivne instrumentaalne diagnostika.
Instrumentaalne diagnostika
Duodeenumi vigastuste korral tekib duodenaalsisu ja gaasi leke tavaliselt retroperitoneaalsele (lekke korral kõhuõõnde tekib peritoniit, mida on lihtsam diagnoosida). Retroperitoneaalse
lekke diagnoosimine on võimalik järgmiste meetoditega:
- ülevaate röntgenogrammil võib esineda õhk retroperitoneaalsel (duodenaalkaare ja
parema neeru ümbruses) – retroperitoneaalne õhkemfüseem,
- kontrastainega uuring – vesilahustuv kontrastaine manustatakse suu kaudu või
nasogastraalsondi, lastakse patsiendil olla paremal küljel 5-10 minutit ja seejärel
hinnatakse lekke olemasolu duodeenumist,
- parima sensitiivsusega gaasi ja kontrastaine lekke diagnoosimisel retroperitoneaalsele on
KT-uuring. Seetõttu on kahtlusel duodeenumi vigastustele diagnostika valikmeetod
KT-uuring suukaudse (ja teiste vigastuste diagnoosimiseks intravenoosse) kontrastaine
manustamisega.
Ravi
Konservatiivne ravi on näidustatud duodeenumi intramuraalsete hematoomide korral.
Hematoom võib põhjustada duodenaalpassaaži häire – vajalik on parenteraalne toitmine kuni
hematoomi resorbeerumiseni (kuni 2-3 nädalat). Kui passaaž ei taastu on vajalik kirurgiline ravi.137
Duodeenumi valendikku tungivate vigastuste korral on vajalik kohene kirurgiline ravi, et
sulgeda leke vigastuse kohast ja vältida retroperitoneaalse flegmooni teket.
Operatsioonil viitavad võimalikule duodeenumi vigastusele periduodenaalne:
- hematoom,
- turse,
- õhkemfüseem,
- sapi leke,
- retroperitoneaalne flegmoon.
Nende sümptomite korral on vajalik duodeenum kõigis neljas osas mobiliseerida ja
võimaliku vigastuse suhtes revideerida (Kocheri ja Catell-Braaschi võtte ning lig Treitzi
mobiliseerimise abil).
Duodeenumi kergete (I-II astme, ka enamuse III astme) vigastuste korral on piisav defekti
suturatsioon. Rajatud õmblus peab olema pingevaba ja duodeenumi õmmeldud sein peab olema
verevarustushäireta (vajadusel tuleb vigastuse servad „värskendada―).
Duodeenumi raskeid vigastusi (III-V aste) esineb ca 15%. Ulatuslike vigastuste korral ei ole
sageli suturatsioon võimalik või jääb õmblusreale pinge ja dehistsentsi risk on suur. Neil juhtudel
tuleb valida järgmiste operatsioonimeetodite vahel:
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- duodeenumi vigastuse ja peensoole vahel anastomoosi rajamine,
- duodeenumi resektsioon ja ots-otsaga anastomoos (duodeenumi I,III ja IV osas),
- duodeenumi suturatsiooni peensoolelinguga katmine („serosal patch“, „jejunal patch“),
- pülooruse eksklusioon,
- duodeenumi divertikulisatsioon,
- pankreatoduodenaalse resektsioon.
Neist kolm esimest on enam soovitatud ja kasutatud meetodid. 138,139,140 Pülooruse
eksklusioon on soovitatud peamiselt Ameerika Ühendriikide kirurgide poolt. Tehniliselt kõige
keerukam operatsioon – pankreatoduodenaalne resektsioon – on näidustatud vaid pankreatoduodenaalse devaskularisatsiooni ja -purustuse korral.
Duodeenumi raskete vigastuste korral peeti 10-20 a tagasi vajalikuks duodeenumi
dekompressiooni kas antegraadse gastrostoomia, duodenostoomia või retrograadse jejunostoomia
abil. Viimastel aastatel on sellest seisukohast valdavalt loobutud – küllaldane on postoperatiivne
dekompressioon nasogastraalsondi abil.141,142
Drenaaž
Duodeenumi vigastuste ja retroperitoneaalse infektsiooni korral on eduka ravi eeldus
infektsiooni drenaaž. Kui on tekkinud laialdane retroperitoneaalne flegmoon, siis ei piisa vaid
periduodenaalsest drenaažist, vajalik on kogu infektsioonist haaratud retroperitoneaalse regiooni
drenaaž. Selleks tuleb paremal pool mobiliseerida kogu parempoolne jämesool külgkanalist ja
retroperitoneaalsest koest koos peensoole kinnistiga (Catell-Braaschi võte) ning retroperitoneaalloož dreenida. Infektsiooni levikul vasemale poole, tuleb dreenida ka kogu vasempoolne
retroperitoneaalne kude (Mattoxi võte).

3.3.6. Peensoole vigastused
Sagedus
Peensoole vigastused esinevad sageli: läbivvigastuste korral on peensoole vigastused kõige
sagedamini esinevad (25-30% kõhuorganite vigastustest, seejuures laskevigastuste korral kuni
80%), tömptraumade korral on peensoole vigastused põrna ja maksa järel sageduselt kolmandal
kohal (10-15%). Tömptraumade korral võib peensoole vigastus tekkida kolme mehhanismiga:
- kompressioon (vastu lülisammast või kõhutagaseina),
- lõhkemine (ülerõhust täitunud soolelingu kompressioonil),
- detseleratsioon (peensoole rebend kinnituskohtadest – peensoole kinnistist).
Klassifikatsioon
I aste
Hematoom
Vigastus
II aste
Vigastus
III aste
Vigastus
IV aste
Vigastus
V aste
Vigastus
Vaskulaarne

Kontusioon või hematoom ilma devaskularisatsioonita
Seina osaline vigastus
<50% ümbermõõdust
≥50% ümbermõõdust ilma peensoole läbilõiketa
Peensoole läbilõige
Peensoole läbilõige segmentaarse koe defitsiidiga
Devaskulariseeritud segment

Diagnostika
Teadvusel patsientide korral on oluline füüsikaline uurimine – peritoniidi, eventratsiooni ja
hemorraagilise šoki (kaasuvatest kõhuorganite vigastustest) korral on näidustatud kohene
laparotoomia.
Tömptrauma diagnostikas on neil juhtudel, kus kõhu füüsikalise uurimise leid on ebaselge,
ent samas peritoniiti välistada ei saa, või kui kõhu hindamist segab patsiendil esinev teadvushäire,
näidustatud kohene KT-uuring. KT-uuringul viitavad võimalikule peensoole vigastusele:
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vaba gaas kõhuõõnes (eriti, kui see asub osaliselt peensoolelingude vahel),
suu kaudu manustatud kontrastaine leke soolelingude vahele,
intramuraalne gaas sooleseinas,
defekt sooleseinas,
sooleseina paksenemine,
peensoolelingude vaheline vedelik, mida ei saa selgitada parenhümatoossete organite
rebenditega.143
Neist neli esimest on spetsiifilised õõsorgani vigastusele ja nende esinemisel on vajalik
kirurgiline ravi. Soolseina paksenemine ja soolelingudevaheline vedelik on mittespetsiifilised
sümptomid ja nende esinemisel tuleb käsitleda haiget juhupõhiselt – oluline on kaasuvate
sümptomite esinemine (kõhuvalu, peristaltika olemasolu, põletiku laboratoorne kajastus). Selles
situatsioonis võib anda täiendavat informatsiooni DPL – kui väljuv lavaaživedelik on hägune,
sapine või soolesisu sisaldav või kui selle mikroskoopilisel uuringul leitakse enterobakterid, on
näidustatud laparotoomia.
Läbivvigastuste korral sõltub käsitlus trauma põhjusest. Laskevigastuste korral on
üldreeglina näidustatud kohene kirurgiline ravi, erandi moodustavad vaid kõhuseina riivavad
(tangentsiaalsed) laskevigastused. Kui patsiendi hemodünaamika on stabiilne, on soovitatav
võõrkeha(de) lokaliseerimiseks operatsioonieelne KT-uuring.
Terariistavigastuste korral on näidustatud kohene laparotoomia, kui esineb peritoniit,
eventratsioon või terariist asetseb kõhus in situ. Juhtudel, kus kohest laparotoomia näidustust ei
esine, on näidustatud haava revideerimine. Kui haav tungib kõhuõõnde, on vajalik vigastuse
ulatuse täpsustamiseks diagnostiline laparoskoopia või laparotoomia (vastavalt võimalustele ja
kirurgi oskustele).
Diagnostika peab olema agressiivne, sest operatsiooni hilinemine isegi 4-6 t võrra
halvendab patsiendi prognoosi oluliselt.144
Ravi
Peensoole vigastuste korral on defekti suturatsioon tavaliselt küllaldane. Peensoole
resektsioon on näidustatud, kui on mitmed vigastused lühikesel alal lähestikku või kui on tegemist
soole verevarustuse häirega (tavaliselt on see tingitud peensoole kinnisti vigastusest). Kui esineb
kahtlus mingi soolelingu verevarustuse osas, siis on ohutum see sooleling resetseerida kui jätta
kõhtu ja jälgida võimalike tüsistuste teket.145 Tähelepanelik tuleb olla vahetult sooleseina lähedal
asetsevate mesenteriaalsete hematoomidega – need tuleb revideerida, et avastada peensoole
mesenteriaalosas asetsevad võimalikud vigastused.
Peensoole õmbluse ja anastomoosi tehnika valik toimub vastavalt opereeriva kirurgi
isiklikele kogemustele ja eelistustele kas ühe- või kaherealine õmblus/anastomoos või staplerite
abil tehtud anastomoos.

3.3.7. Jämesoole vigastused
Sagedus
Jämesoole vigastusi esineb läbivvigastuste korral ca 20%, tömptraumade korral kuni 5%.
Tömptraumade tekkemehhanism on sarnane peensoole vigastustele.
Klassifikatsioon
I aste
Hematoom
Vigastus
II aste
Vigastus
III aste
Vigastus
IV aste
Vigastus

Kontusioon või hematoom ilma devaskularisatsioonita
Seina osaline vigastus
<50% ümbermõõdust
≥50% ümbermõõdust ilma jämesoole läbilõiketa
Jämesoole läbilõige
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V aste

Vigastus

Jämesoole läbilõige segmentaarse koe defitsiidiga

Diagnostika
Jämesoole vigastuste diagnostika algoritm on sarnane peensoole vigastuste omale (vt 3.3.6.)
– kohese kirurgilise ravi näidustused on: peritoniit, eventratsioon, terariist in situ, hemorraagiline
šokk ja üldreeglina ka laskevigastused.
Tömptrauma korral on ebaselgetel juhtudel diagnostikas oluline KT-uuring (vt 3.3.6.). DPL
on kasutusel üksikutel juhtudel (tavaliselt teadvuseta patsientidel), kui teiste meetodite abil
diagnoosi selgitada ei õnnestu.
Läbivvigastuste korral, kui ei ole koheseid operatsiooni näidustusi, on vajalik haava
revideerimine. Kui haav tungib kõhuõõnde, on vajalik vigastuse ulatuse täpsustamiseks
diagnostiline laparoskoopia või laparotoomia (vastavalt võimalustele ja kirurgi osakustele).
Ravi
Jämesoole vigastuste ravis toimus oluline muutus 1980.ndatel-1990.ndatel aastatel. Kui
enne seda oli jämesoole vigastuste ravis laialdaselt kasutusel kahe-etapiline ravi (I etapp
kolostoomi rajamine vigastuse kohale või sellest proksimaalsemale, II etapp kolostoomi
likvideerimine), siis nimetatud aastatel näidati mitmetes uuringutes, et ka jämesoole vigastuste
primaarne korrastus on ohutu. Primaarse korrastuse all mõistetakse operatsioonimeetodeid ilma
kolostoomi rajamiseta:
- vigastuse primaarset õmblust,
- vigastatud jämesoole resektsiooni koos primaarse anastomoosiga.
Viimase 10-15 a vältel on mitmetes uuringutes näidatud, et kolostoomi rajamise korral
esineb intra-abdominaalseid septilisi tüsistusi rohkem, lisanduvad kolostoomist tingitud tüsistused
ja summaarne tüsistuste hulk ning letaalsus on suuremad kui vigastuse primaarse korrastuse
puhul.146,147
Jämesoole kergete vigastuste (I-II aste), mida esineb ca 80% on näidustatud defekti
suturatsioon (tavaliselt kaherealise õmblusega). Serooskihi rebendid, mis on tüüpilised
tömptraumadele, on soovitatav sutureerida üherealise sero-muskulaarõmblusega.
Raskete vigastuste korral (III-V aste), mida on nimetatud koepurustusega (destruktsiooniga)
vigastusteks, sõltub operatsiooni meetodi valik kaasuvate riskifaktorite esinemisest. Kui neid ei
esine, on ka raskete vigastuste korral näidustatud vigastuse primaarne korrastus.148
Riskifaktorid, mille korral on ohutum kolostoomi rajamine, on:
- vereülekande vajadus >6 doosi,
- šokk,
- aeg operatsioonini >12 tunni,
- massiivne (rohkem kui kõhu ühe kvadrandi) kontaminatsioon,
- rasked kaasuvad vigastused.149
Arvestades Eesti populatsiooni väiksust on operatsioonimeetodi valikul oluline ka
konkreetse kirurgi kogemus jämesoole operatsioonide alal. Kui kolorektaalkirurgia kogemus on
väike, siis on ohutum raskete vigastuste ravi kolostoomi rajamise abil.
Operatsioonimeetodist, kus jämesoole vigastus sutureeritakse ja tuuakse naha alla
(“eksteriorisatsioon“), on praeguseks meetodi puuduste tõttu loobutud.

3.3.8. Pärasoole vigastused
Sagedus
Pärasool on vaagna poolt hästi kaitstud ja seetõttu on vigastused harvaesinevad nii
läbivvigastuste (<1%) kui ka tömptraumade korral (0,1-0,3%). Sellest arvestusest on välja jäetud
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iatrogeensed vigastused ja pärasoolde viidud võõrkehade poolt tekitatud vigastused (seksuaalsed
perverssused ja -vägivald).
Klassifikatsioon
Hematoom
Kontusioon või hematoom ilma devaskularisatsioonita
Vigastus
Seina osaline vigastus
II aste
Vigastus
<50% ümbermõõdust
III aste
Vigastus
≥50% ümbermõõdust ilma läbilõiketa
IV aste
Vigastus
Perineumile ulatuv vigastus
V aste
Vigastus
Pärasoole vigastus segmentaarse koe defitsiidiga
Lisaks AAST klassifikatsioonile on oluline eristada intra- ja ekstraperitoneaalseid vigastusi,
kuna nende käsitlus on erinev.
I aste

Diagnostika
Pärasoole vigastuste korral on kohesed operatsiooni näidustused peritoniit (pärasoole
intraperitoneaalse osa vigastusest) ja hemorraagiline šokk kaasuvatest vaagna piirkonna
veresoonte vigastusest.
Koheste operatsiooni näidustuste puudumisel tuleb läbivvigastuste korral kontrollida
vigastused perineumil ja hinnata võimalikku vigastuse kanali kulgu – kas pärasoole vigastus on
võimalik või mitte. Seejuures laskevigastuste korral peab arvestama, et sageli ei ole kuuli trajektoor
sirgjoon.
Tömptraumade korral kaasub vaagna murdudele ca 1-2% juhtudest pärasoole vigastus.
Raskete vaagna traumade korral (nt lahtised vaagnavigastused, ebastabiilne vaagen) esineb
pärasoole ja perineumi vigastusi 23-64%.150,151 Selliste traumade korral tuleb patsienti alati
kontrollida pärasoole vigastuse suhtes.
Pärasoole vigastuste diagnostikas on kaks põhilist uuringut:
- digitaalne uuring vere olemasolu hindamiseks pärasooles,
- vere esinemisel on vigastuse ulatuse ja lokalisatsiooni määramiseks vajalik
rektosigmoideoskoopia.
Ravi
Pärasoole intraperitoneaalse osa vigastuste ravi printsiibid on samad mis jämesoole
vigastustel (vt 3.3.8.) – enamikul juhtudest on näidustatud primaarne suturatsioon.
Ekstraperitoneaalse osa vigastuste korral on olulisim ravivõte pärasoole passaažist
väljalülitamine – proksimaalse lingkolostoomi rajamine (tavaliselt sigmasoolele). Kui vigastus on
operatsioonil hästi visualiseeritav, on näidustatud selle suturatsioon. Halvasti juurdepääsetava või
juurdepääsuks täiendavat prepareerimist nõudva vigastuse korral ei ole selle suturatsioon vajalik.
Täiendavad meetodid, mida on pärasoole vigastuste ravil kasutatud, on presakraalne drenaaž ja
väljalülitatud pärasoole operatsiooniaegne lavaaž (faecese eemaldamiseks). Kirjanduses domineeriva
seisukoha järgi ei anna nende meetodite kasutamine paremaid ravitulemusi.152,153,154

3.3.9. Diafragma vigastused
Sagedus
Diafragma vigastusi esineb läbivvigastuste korral 3,4%. Tömptraumade korral tekivad
diafragma vigastused järsust intra-abdominaalse rõhu tõusust, tavaliselt liiklusavariides. Neid
esineb 2,1%, seejuures esinevad ca 80% rebenditest vasakul.155,156 Diafragma vigastuste korral on
iseloomulik, et väikeste vigastuste korral, kus ei teki kõhuõõne organite eventratsiooni (prolabeerumist) rindkereõõnde, on sümptoomid tagasihoidlikud ja seetõttu jääb küllalt suur osa
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vigastustest diagnoosimata.157 On leitud, et enne operatsiooni diagnoositakse vaid 44% diafragma
vigastustest.158
Kuna tömptraumade korral tekib diafragma vigastus vaid suure energiaga traumade korral,
siis on sagedased kaasuvad vigastused (vaagnaluu murrud ca 40%, põrna vigastused ca 25%,
maksa vigastused ca 25%, aordi rebendid 5-10%). Ka läbivvigastuste korral on kaasuvad
vigastused väga sagedased: rindkerepiirkonna vigastuste korral on kaasuvaid vigastusi 55%,
kõhupiirkonna vigastuste korral 83% ja rindkere- ning kõhupiirkonna vigastuste korral 87%
juhtudest.159 Seega diafragma vigastuste korral tuleb alati otsida võimalikke kaasuvaid vigastusi.
Klassifikatsioon
I aste
II aste
III aste
IV aste
V aste

Vigastus
Vigastus
Vigastus
Vigastus

Kontusioon
<2 cm
2-10 cm
>10 cm, või defekt ≤25 cm2
Defekt >25 cm2

Diagnostika
Diafragma vigastuste sümptomaatika on varieeruv, sageli on sümptomid mittespetsiifilised
(nt valu rindkeres, kõhuvalu) ja viitavad teistele rindkere või kõhuorganite vigastustele. Diafragma
väikeste vigastuste korral, kus kõhuorganid rindkereõõnde ei prolabeeru, on vaevused
tagasihoidlikud ja vigastus jääb diagnoosimata (vähemalt enne operatsiooni). Kõhuorganite
prolabeerumiseks piisavalt suurte vigastuste korral võib kollabeeruda kahjustatud poole kops ja
lisanduda hingamiskahina nõrgenemine, düspnoe ja auskulteeritav peristaltika rindekere õõnes.
Instrumentaalses diagnostikas on olulised röntgenogramm rindkerest ja KT-uuring.
Diafragma vigastusele viitavad:
- õõsorganid rindkere projektsioonis, ülalpool diafragmat,
- (keerdunud) nasogastraalsond ülalpool diafragmat,
- mitte-eristatav või ebaühtlane diafragma kontuur.
Nendele võivad lisanduda mittespetsiifilised sümptomid nagu mediastiinumi nihe, trahhea
deviatsioon ja hemotooraks.
Röntgenülesvõtte abil saab diagnoosida (või tugevalt kahtlustada) 64-89% diafragma
vigastustest, seejuures paremal pool vaid 13% juhtudest.160,161 KT-uuringu sensitiivsus on
diafragma vigastuste diagnoosimisel 78% (vasakul) ja 50% (paremal).162 Ka UH-uuringu
sensitiivsus diafragma vigastuste diagnoosimisel on madal – suurte defektide ja kõhuorganite
ulatusliku prolabeerumise korral rindkereõõnde on kõhuorganid rindkereõõnes näha, väiksed
defektid jäävad diagnoosimata.
Eriti madal on radioloogiliste uurimismeetodite sensitiivsus läbivvigastuste korral, kus
reeglina on diafragma defekt väiksem ja kõhuorganite prolabeerumine rindkere õõnde
tagasihoidlikum või puudub vahetus traumajärgses perioodis täiesti. Seetõttu on läbivvigastuste
korral (kui puuduvad kohesed operatsiooni näidustused) vajalik diagnoosi täpsustamine suurema
sensitiivsusega meetoditega – laparoskoopia või torakoskoopia abil. Piisava kogemuse korral on
laparoskoopial/torakoskoopial kõik diafragma vigastused diagnoositavad ja sageli ka diafragma
defektid suletavad.163,164,165,166
Seedetrakti ülaosa röntgenoloogiline kontrastuuring, mis on pikaltesinenud diafragmaalsongade (ka traumaatiliste) plaanilises diagnostikas üks põhimeetodeid, ei ole ägedas faasis,
vahetult pärast traumat, laialdast kasutust leidnud.
Ravi
Diafragma vigastuste ravi on kirurgiline. Soovitatav juurdepääs „ägedas faasis“ (vahetus
traumajärgses perioodis) on laparotoomia, sest sageli esinevad kaasuvad korrektsioonivajavad
kõhuorganite vigastused. Valdav enamus diafragma vigastustest on õmmeldavad ilma olulise
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koepinge tekketa, soovitatav on kasutada „madratsõmblusi“. IV-V astme vigastuste korral, kus
koedefekt on suur, võib vajalik olla diafragma defekti sulgemine alloplastika meetodite abil
(mitteresorbeeruva või poolresorbeeruva „võrguga“).
Hilisoperatsioonide korral, kui on väljakujunenud traumaatilised diafragmaalsongad, võib
juurdepääsuna kasutada nii laparotoomiat kui ka torakotoomiat, seejuures torakotoomia pakub
mõnevõrra parema juurdepääsu. Valiku tegemisel on olulised kirurgi isiklikud kogemused ja
eelistused.
Hea laparoskoopilise/torakoskoopilise kirurgia kogemuse korral on näidustatud vastav
minimaalinvasiivne ravimeetod.167,168

3.3.10. Sapiteede vigastused
Sagedus
Maksaväliste sapiteede: ühissapijuha, ühismaksajuha ning selle harude traumaatilised, mitteiatrogeensed, vigastused on väga harva esinevad. Läbivvigastuste korral esineb neid <1%
kõhuorganite vigastustest, tömptraumade korral on neid kirjeldatud vaid üksikjuhtudena.169
Mõnevõrra sagedasemad, ehkki samuti harva esinevad, on sapipõie vigastused.
Klassifikatsioon
I aste
Sapipõis
Portaaltriaad
II aste
Sapipõis
III aste

Sapipõis

IV aste

Maksajuha (parem/vasak)
Ühismaksajuha
Ühissapijuha
Maksajuha (parem/vasak)
Ühismaksajuha
Ühissapijuha

V aste

Kontusioon/hematoom
Kontusioon
Osaline avulsioon maksast
Perforatsioon
Täielik avulsioon maksast
Sapipõiejuha vigastus
Osaline või täielik vigastus
<50% vigastus
<50% vigastus
Parema ja vasaku juha kombineeritud vigastus
>50% vigastus
>50% vigastus
Intrapankreaatiline või intraduodenaalne ühissapijuha
vigastus

Diagnostika
Meetodid, mida tavaliselt kasutatakse kõhutraumade korral esmases diagnostikas (UHuuring ja KT-uuring), on sapiteede vigastuste diagnoosimisel madala sensitiivsusega ja eriti madala
spetsiifilisusega, sest spetsiifilisi sümptomeid, mis viitaks sapiteede vigastusele, ei ole. Kõige
sagedasemat patoloogilist leidu, mis sapiteede vigastuse korral tekib – vedelikku maksaaluses
piirkonnas – trakteeritakse sageli kui vähest hemoperitoneumi ja see võib viia sapiteede vigastuse
diagnoosi hilinemisele.
Tömptraumade korral tekivad maksaväliste sapiteede vigastused suure energiaga traumade
korral, millele kaasuvad tavaliselt teised, operatsioonivajavad (maksa, põrna ja duodeenumi)
vigastused.170 Sapiteede vigastus avastatakse loetletud vigastuste tõttu tehtud laparotoomial
kaasuva leiuna.
Operatsiooni ajal viitavad maksaväliste sapiteede vigastusele sapileke lig hepatoduodenalest või
maksavärati ja periduodenaalse piirkonna kudede infiltratsioon sapiseguse vedelikuga. Neil
juhtudel tuleb lig hepatoduodenale elemendid võimaliku vigastuse lokalisatsiooni ja ulatuse
määramiseks revideerida. Sama tuleb teha lig hepatoduodenale hematoomide korral.
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Läbivvigastuste korral selgub diagnoos samuti tavaliselt operatsiooni ajal vigastuse trakti
revideerimisel.
Neil juhtudel, kus diagnoos ei selgu kohe (teisi operatsiooninäidustusi ei ole ja patsient jääb
opereerimata), võib sapiteede vigastus avalduda süveneva kõhuvalu ja tekkiva ikterusena. Ehkki
neil patsientidel esineb sapi leke kõhuõõnde, mis viib sapiperitoniidi tekkele, võib haiguse kulg
olla aeglane – tekkiv kõhuvalu on mõõdukas ja ikteruse süvenemine on samuti suhteliselt aeglane.
Sapiteede vigastuse diagnoosi hilinemist soodustab asjaolu, et mõlemaid sümptoome võib
seletada traumajärgsete teiste muutustega (nt kõhu kontusioon, resorbeeruvad hematoomid).
Lõpuks lisandub süvenevast peritoniidist üldseisundi häire ja võib tekkida septiline šokk. Seetõttu
on posttraumaatilise ikteruse korral, mida ei saa seletada resorbeeruvate hematoomidega, eriti
kaasuva kõhuvalu korral, diagnoosi täpsustamiseks näidustatud retrograadne kolangiograafia.
Kolangiograafia sensitiivsus sapiteede vigastuste diagnoosimisel on >95%.
Ravi
Operatsiooni meetodi valik maksaväliste sapiteede vigastuste korral sõltub patsiendi
seisundist ja vigastuse ulatusest.
Stabiilse hemodünaamika korral on oluline sapiteede koe defitsiidi olemasolu. Kui seda pole
(tavaliselt sapiteede lõike- ja torkevigastuste korral), võib vigastatud sapijuha taastada
suturatsiooni teel. Sapiteede dekompressiooniks on vajalik sapiteede väline drenaaž (tavaliselt Tdreeniga). 171,172 Kui osa sapiteedest on purustatud või verevarustushäirega tuleb purustatud osa
resetseerida ja rajada biliodigestiivne anastomoos proksimaalse sapitee ja peensoole lingu vahel
(Roux’ meetodil).173,174
Juhtudel, kus maksaväliste sapiteede vigastused on hiliselt avaldunud, leke on vähene ja
patsiendi üldseisund rahuldav, on näidustatud sapiteede endoskoopiline stentimine.175
Šokis patsiendi korral on esmased prioriteedid hemostaas ja õõsorganite lekete sulgemine
(vt 3.3.12.). Sapiteede vigastuste käsitluses on soovitatav piirduda sapiteede välise drenaažiga
(šokis haigel sapiteede rekonstruktiivset operatsiooni mitte teha). Patsiendi stabiliseerimise järel
võetakse ette kordusoperatsioon, mille käigus korrigeeritakse kõhuorganite vigastused lõplikult,
sealhulgas sapiteede vigastus vastavalt selle ulatusele (tavaliselt on vajalik biliodigestiivse
anastomoosi rajamine).
Sapipõie vigastute korral on näidustatud sapipõie eemaldamine.

3.3.11. Kõhuõõne veresoonte vigastused
Sagedus
Tundub, et kliinilises praktikas on kõhuõõne veresoonte vigastused harvaesinevad, ent kuna
nende hulka arvestatakse ka väikeste, „nimetute― veresoonte vigastused, siis statistika kohaselt
esineb veresoonte vigastusi tegelikkuses sageli: tömptraumade korral moodustavad kõhuõõne
veresoonte vigastused 5-10% ja läbivvigastuste korral ca 10% kõikidest kõhuorganite vigastustest.
Kõhuõõne laskevigastuste korral esineb veresoonte vigastusi 20-25%. Suurte kõhuõõne
veresoonte (aorta abdominalis, aa iliacae, truncus coelicus, a mesenterica superior, v cava inferior, v portae)
vigastusi esineb kliinilises töös siiski suhteliselt harva, sest sageli surevad patsiendid juba
haiglaeelses etapis hemorraagilise šoki tõttu (nt suprarenaalse kõhuaordi vigastuste korral on
letaalsus 60-80%, infrarenaalsete vigastuse korral ca 50%).176
Klassifikatsioon
I aste
A ja v ovarica
A ja v testicularis
A ja v lumbalis
A ja v phrenica
Kõhuõõne veresoonte „nimetud― harud (nt a ja v mesenterica superiori ja inferiori
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II aste

III aste

IV aste

V aste

harud, omentum majuse veresoonte harud)
A hepatica dextra, sinistra, communis
A ja v lienalis
A gastrica dextra, sinistra
A gastroduodenalis
A ja v mesenterica inferior
A ileocolica
Teised „nimelised― arterid
V mesenterica superior
A ja v renalis
A ja v iliaca
A ja v hypogastrica
V cava inferior (infrarenaalne)
A mesenterica superior
Truncus coeliacus
V cava inferior (suprarenaalne, maksast allpool)
Aorta abdominalis (infrarenaalne)
V portae
V hepatica (ekstraparenhümatoosne)
V cava inferior (maksa taga või maksast kõrgemal)
Aorta abdominalis (suprarenaalne)

Diagnostika
Kõhuõõne veresoonte vigastused avalduvad tavaliselt intraabdominaalse verejooksuna või
piirdunud hematoomidena soolekinnistites või retroperitoneaalses koes. Harvemini esineb suurte
arterite traumaatilisi okklusioone veresoone intima vigastusel moodustunud intima klapiga (nt
neerarteri okklusioon, vt 4.1.2.).
Diagnostika sõltub kannatanu hemodünaamika seisundist.
Stabiilse hemodünaamikaga patsientidel on tömptrauma korral (kui on läbi tehtud suure
energiaga trauma) näidustatud KT-uuring võimaliku ekstravasatsiooni, hematoomide ja
kõhuorganite äge isheemia diagnoosimiseks.
Stabiilses seisundis läbivvigastustega patsientide korral selgub vigastuse ulatus haava
revideerimise ja vajadusel diagnostilise laparoskoopia või laparotoomia käigus (vt 3.1.2.).
Šokis haigete korral on tömptraumade diagnostikas võimaliku kõhuõõne sisese verejooksu
avastamiseks vajalik UH-uuring. Kui selgub, et esineb oluline kõhuõõnesisene verejooks, on
vajalik kohene laparotoomia.
Kõhu läbivvigastustega šokis patsiendid tuleb võtta koheselt, ilma täpsustava radioloogilise
diagnostikata, operatsioonile. Vigastuse täpne ulatus ja selle korrigeerimiseks vajalik
operatsioonimeetod selgub operatsioonil.
Ravi
Kõhuõõnesisese verejooksu korral on kohese kirurgilise ravi näidustus šokk ja KT-uuringul
esinev jätkuv ekstravasatsioon. Kui ekstravasatsioon esineb hemodünaamiliselt stabiilsel haigel,
on tänapäeval mitmetes situatsioonides (nt põrna, maksa ja väikese vaagna verejooks) näidustatud
endovaskulaarsed hemostaasi meetodid – vastavalt põrna arteri, maksa arteri (või selle harude) ja
sisemise niudearteri angioembolisatsioon (vt 3.3.1. ja 3.3.2.).177 Endovaskulaarsete meetodite
kasutamine eeldab nende kohese kasutamise võimalust. Kui seda pole, tuleb patsient kohe
operatsioonile võtta, et seal saavutada hemostaas.
Operatsioonil on jätkuva profuusse verejooksu korral vajalik veritsuse regioon(id) esmalt
tamponeerida. Kui sellega on verejooks kontrollitav, tuleb edasi patsiendi hemodünaamika
stabiliseerida, varuda piisavalt verekomponente ja vajadusel rajada ka täiendavad veeniteed.
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Seejärel tuleb tampoonid eemaldada, verejooksu põhjused täpselt selgitada, saavutada
proksimaalne ja distaalne vaskulaarne kontroll ning vigastused korrigeerida. Kui esmase
tamponeerimisega ei ole verejooks kontrollitav, siis tuleb täiendavalt klemmiga/okklusaatoriga
sulgeda abdominaalaort diafragma alt.
Alternatiivne variant on proovida kohe saavutada vaskulaarne kontroll vigastatud
veresoone proksimaalse ja distaalse otsa üle. Viimane käsitlus eeldab head vaskulaarkirurgilist
kogemust.
Raskes hemorraagilises šokis kõhuõõnesisese verejooksuga haigel, kellel on prognoosi
kohaselt tegemist massiivse jätkuva verejooksuga, on mitmetes juhendites ja käsiraamatutest
soovitatud alustada operatsiooni torakotoomiaga, et sulgeda alanev torakaalaort ja sellega säilitada
südame ja aju vereringet, ning alles seejärel teha laparotoomia vigastuste korrektsiooniks. Paraku
õnnestub selle meetodiga päästa <5% patsientidest (enamus uuringutes on päästetavate osakaal
jäänud 0,7% ja 3% vahele).178,179 Kuna eriti halvad on tulemused tömptraumade korral ja
mõnevõrra paremad läbivvigastuste korral, siis tömptraumade korral laparotoomia-eelset
torakotoomiat näidustatuks ei peeta.180
Suurte retroperitoneaalsete veresoonte vigastused ja retroperitoneaalsed hematoomid
grupeeritakse regioonidesse. Eristatakse 3-5 regiooni:
- retroperitoneumi keskosa ristikäärsoole kinnistist ülevalpool,
- retroperitoneumi keskosa ristikäärsoole kinnistist allpool,
- retroperitoneumi ülemine külgosa (neerude piirkond),
- retroperitoneumi alumine osa (vaagna piirkond),
- hepatoduodenaal-ligament.
Käsitlus erinevate regioonide vigastuste korral on erinev.
Retroperitoneumi keskosas ülalpool ristikäärsoole kinnistit on hematoomid/verejooks
põhjustatud aorta abdominalise, truncus coeliacuse, a ja v mesenterica superiori, a renaliste proksimaalne osa
või a ja v lienaliste vigastustest. Esmase võttena on vajalik sulgeda aort diafragma all. Juurdepääsuks
regiooni veresoontele tuleb mobiliseerida vasakult retroperitoneaalselt jämesool, põrn ja pankreas
ning mediaalsele roteerida (Mattoxi võte).181 Mesentriaal arterile ja veenile juurdepääsuks võib olla
vajalik pankrease läbimine keha- ja peaosa piirilt. Arteriaalne verevarustus tuleb reeglina taastada.
Erandina võib kriitilises olukorras truncus coeliacuse ligeerida.182 Kui neeru veresooni ei õnnestu
taastada, tuleb isheemias neer eemaldada. V mesenterica superiori võib elulistel näidustustel
ligeerida.183 Põrna arteri ja veeni vigastuste korral on näidustatud splenektoomia.
Retroperitoneumi keskosas allpool ristikäärsoole kinnistit on hematoomid/verejooks
põhjustatud aorta abdominalise või v cava inferiori vigastustest. Juurdepääsuks aordile tuleb peensool
koos kinnistiga mobiliseerida paremale-üles. V cava inferiorile saab parima juurdepääsu
parempoolse jämesoole ja peensoole mobiliseerimisega vasakule üles (Catell-Braaschi võte).
Vigastuse korrigeerimiseks tuleb saavutada nii proksimaalne kui ka distaalne vaskulaarne kontroll.
Elulistel näidustustel võib v cava inferiori allpool neeruveene ligeerida.
Retroperitoneumi ülemises külgosas on hematoomid/verejooks põhjustatud tavaliselt
neerude või neeruvärati veresoonte vigastustest. Tömptraumade korral ei ole laparotoomia ja
nende hematoomide revideerimine vajalik, kui ei esine olulist ekstravasatsiooni või
fragmenteerunud neeru. Läbivvigastuste korral, kui laparotoomia on tehtud, tuleb hematoomid
revideerida. Selleks on vajalik eelnevalt neeruvärati vaskulaarne kontroll. Kui kohese laparotoomia
näidustust ei ole, siis sõltub taktika ka läbivvigastuste korral KT-uuringu leiust – ekstravasatsiooni
puudumisel võib patsiente ravida konservatiivselt.184
Retroperitoneumi alumises osas on hematoomid/verejooks põhjustatud tavaliselt a ja v
iliacate ja nende harude vigastustest. Vigastuse korrigeerimiseks on vajalik proksimaalne (aordi
bifurkatsioonil) ja distaalne (kubemesidemest proksimaalsemal) vaskulaarne kontroll. A iliaca
communise ja externa peab taastama, a iliaca interna võib ligeerida. Veenide vigastuste taastamine
sõltub patsiendi seisundist ja vigastuse ulatusest. Stabiilse hemodünaamika korral on vajalik v iliaca
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communise ja externa taastamine, v iliaca interna ligeeritakse. Hemorraagilise šoki korral on
näidustatud veenide ligeerimine, kui vigastus ei ole kiiresti korrigeeritav.
Lig hepatoduodenale hematoomid/verejooks on põhjustatud kas maksa arteri või selle harude
või värativeeni vigastustest. Verejooksu kontrollimiseks on vajalik proksimaalne ja distaalne lig
hepatoduodenale klemmimine (topelt Pringle’i võte). Värativeen tuleb taastada õmbluse või veeni
lapiplastikaga. Elulistel näidustustel (ekssangvinatsioon) võib värativeeni ligeerida. Maksa arteri ja
selle harude vigastused võib ligeerida, kui suturatsioon ebaõnnestus. Kui värativeen on ligeeritud,
tuleb maksa arteriaalne verevarustus alati taastada.
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3.3.12. „Damage control“
Operatsioonivajavate kõhuorganite vigastuste traditsiooniline ravi on kiire laparotoomia ja
vigastuste lõplik korrektsioon. Selline käsitlus tagab parimad tulemused valdava enamuse
traumade korral.
Väikesel osal kannatanutest, kui on tegemist mitmete üliraskete vigastustega, kus nende
korrigeerimine nõuab palju aega ja see on seotud jätkuva verekaotusega, ning kus patsient on
samas allajahtunud ja lisanduvad koagulopaatia nähud, on traditsiooniliste meetoditega ravi väga
suure letaalsusega – ca 90%.185 On näidatud, et patsiendi allajahtumine, šokist tingitud atsidoos ja
koagulopaatia on juhtivad mehhanismid („surma triaad“), mis muudavad patsiendil suuremad
kirurgilised protseduurid võimatuks – need lõpevad tavaliselt „kirurgiliselt kontrollimatu―
verejooksuga.186 Seetõttu on alates 1983. aastast arendatud kannatanute käsitluse metoodikat, kus
üliraske trauma ravi on muudetud etapiliseks:
- esmase kirurgilise ravi etapp, kus püütakse intra-abdominaalne verejooks ja õõsorganite
vigastustest tekkinud saastus saada kontrolli alla minimaalse ajakulu ja koetraumaga
(verejooksude tamponeerimine, splenetkoomia, nefrektoomia, sooltrakti vigastuste
sulgemine stapleritega, vajadusel ajutiste vaskulaaršuntide kasutamine, kõhuõõne ajutine
sulgemine),187
- intensiivravi etapp – šoki, hüpotermia, metaboolsete häirete ja koagulopaatia ravi,
- definitiivse kirurgilise ravi etapp – tampoonide eemaldamine, lõplik hemostaas,
sooltrakti terviklikkuse taastamine, kõhuõõne sulgemine.
Kirjeldatud metoodikat nimetatakse „damage control“, mida võib tõlkida kui kahjustuse
(kiir)kontrolli meetod. Meetodit on praeguseks edasi arendatud ja näidustused selle kasutamiseks
on täpsustunud. Praegu on „damage control“ saanud domineerivaks metoodikaks üliraskete
traumade ravis.
Kahjustuse kiirkontrolli meetodi kasutamise enamlevinud näidustused on:
- hüpotermia (kehatüve temperatuur ≤340 C),
- atsidoos (pH ≤7,2),
- operatsiooniaegne koagulopaatia (kliinilise leiu alusel),
- bikarbonaat ≤15 mEq/l,
- erütrotsüütide massi ülekanne ≥4000 ml (12-14 doosi),
- verekomponentide (sh erütrotsüütide mass) ülekanne ≥5000 ml,
- operatsiooniaegne infusioon ≥12000 ml,
- arteriaalne hüpotensioon >60 min.188,189

4. UROTRAUMAD
4.1. Neerude vigastused
Sagedus
Neerude vigastusi esineb 1-5 % kõikidest traumadest, seejuures on neerude vigastused
kõige sagedamini esinev urogenitaaltrakti trauma, moodustades kuni 10% kõikidest kõhukoopa
elundite vigastustest (meeste ja naiste suhe on 3:1). 190,191,192
Enamiku neerude vigastustest moodustavad kerged tömptraumad, 10-15% neist esineb
sügavaid neeruparenhüümi rebendeid uriini lekkega või neeru värati veresoonte vigastusi.
Isoleeritud neeruarteri tromboosi esineb tömptrauma korral üliharva, vähem kui 0,1%
juhtudest.193
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Neerude läbivvigastused moodustavad 5-10% kõikidest neerude vigastustest.194
Läbivvigastused on reeglina oluliselt tõsisemad. Laskevigastused tekitavad oma suure kineetilise
energia tõttu laialdast neeruparenhüümi nekroosi ja kõrvalorganite vigastusi, mistõttu vältimatu
operatsioon ja nefrektoomia on reeglina möödapääsmatu.195
Klassifikatsioon
Neeruvigastuste klassifitseerimine aitab grupeerida patsiendid ja valida sobivaim ravitaktika
ning prognoosida kaugtulemusi. Enim kasutatud AAST klassifikatsioon on oma väärtust
tõestanud mitmetes uuringutes. Ühes suurimas, enam kui 2500 patsiendiga retrospektiivses
uuringus on näidatud, et AAST neerutrauma gradatsioon korreleerub hästi neeru säilitamise või
eemaldamise vajaduse hindamisel.196
I aste
Kontusioon või subkapsulaarne mittesuurenev hematoom, parenhüümi
rebendita
II aste
Kortikaalne <1 cm sügavune rebend uriini lekketa ja mittesuureneva
perirenaalse hematoomiga
III aste
Kortikaalne ≥1 cm sügavune rebend uriini lekketa
IV aste
Parenhüümi rebend, mis ulatub neeru kogumissüsteemi
Segmentaarse neeruarteri vigastus verejooksu või tromboosiga
V aste
Neeruarteri oklusioon intima rebendist
Hulgirebenditest purustatud neer
Neeruvärati veresoonte ärarebimine
Diagnostika
Anamnees ja füüsikaline uurimine
Oluline on informatsioon juhtunu kohta. Tõsise neeruvigastuse võimalikkusele viitab järsu
pidurdusjõuga traumamehhanism („detseleratsiooni-trauma―, nt avarii mootorsõidukiga,
kukkumine kõrgusest) ja otsene löök vastu külge.
Torkevigastuse puhul on oluline teada terariista pikkust, laskevigastuse korral tulirelva liiki
ja laskemoona tüüpi.
Patsienti peab küsitlema ka varasemate teadaolevate neeruhaiguste suhtes, mis võivad
komplitseerida muidu kerget neeruvigastust (nt hüdronefroos, suured neerutsüstid, tuumorid,
kivid). Samuti peab kõrgendatud tähelepanuga suhtuma ainsa neeruga traumapatsienti.
Füüsikalisel läbivaatusel on esmatähtis hemodünaamika hindamine. Kui haige on šokis,
viitab see raske (IV-V astme) neerutrauma esinemisele.
Tähtis on ka väline vaatlus. Tömptrauma korral viitavad neeru võimalikule vigastusele
verevalumid, ekskoriatsioonid lumbaalpiirkonnas, küljevalu, palpeeritav mass paranefriumis
ja/või alumiste roiete murdude esinemine.
Läbivvigastuse puhul tuleb uurida selle lokalisatsiooni, laskevigastuse puhul kuuli sisenemisja väljumisava ning lasu oletatavat suunda. Silmas peab pidama, et nahahaava suurus
torkevigastuse korral ei peegelda alati penetratsiooni sügavust.
Laboratoorne diagnostika
Neerude vigastuste diagnoosimisel on oluline teha uriini analüüs hematuuria hindamiseks.
Hematuuria esinemine traumahaigel viitab tavaliselt alati neeruvigastuse olemasolule. Trauma
korral loetakse mikrohematuuriaks >5 erütrotsüüdi esinemine mikroskoobi vaateväljas. Makrohematuuria puhul on uriini punane värvus silmaga märgatav. Hematuuria esinemine on küll
neerude trauma diagnoosi nurgakivi, kuid see pole küllalt tundlik ega spetsiifiline eristamaks
kerget vigastust raskest. Lisaks peab silmas pidama, et hematuuriat ei esine selliste raskete neerude
vigastuste korral nagu neeruarteri oklusioon, neeruvärati veresoonte või pelviureteraalsegmendi
ärarebimine. Samuti on ühes uuringus tõestatud, et 9% neeru torkevigastuse puhul ei esinenud
hematuuriat.197

49

Trauma raskusega ebaproportsionaalselt tugev hematuuria viitab kaasuva neeruhaiguse
esinemise võimalikkusele. Ülevaate neerude traumaeelsest funktsionaalsest seisundist annab
kreatiniini määramine seerumis. Kui kreatiniin on normist kõrgem, viitab see kaasuva
neeruhaiguse esinemisele.
Radioloogiline diagnostika
Kuna enamik neerude tömptraumadest on kerged (I-II aste), siis tekib alati küsimus
vajaminevate radioloogiliste uuringute mahust. Mikrohematuuria ja stabiilse hemodünaamikaga
patsientidel on raske neeruvigastuse esinemine vähetõenäoline.198 Täpsustavad radioloogilised
uuringud on näidustatud:
- makrohematuuriaga,
- mikrohematuuriaga šokis,
- neeru piirkonna läbivvigastustega,
- tõsiste kaasuvate vigastustega patsientidel.
Järsu „detseleratsiooni―-trauma puhul peab radioloogiliste uuringute korraldamisel
arvestama, et tegu võib olla neeruarteri tromboosi, väratisoonte ärarebimise või pelviureteraalsegmendi vigastusega.
UH-uuring
UH-uuring on laialt levinud kõhutrauma esialgses diagnostikas. See on kiiresti teostatav,
mitteinvasiivne ja odav meetod vedeliku olemasolu ja selle hulga hindamiseks kõhukoopas ning
retroperitoneaalruumis. Neerutrauma raskusastme määramiseks UH-uuring siiski ei sobi, kuna
sellega ei saa hinnata täpselt neeruparenhüümi vigastuse sügavust, uriini leket ega
neerufunktsiooni. Samuti on see meetod subjektiivne, radioloogist sõltuv ja mittereprodutseeritav.
Hoolimata UH-uuringu puudustest, kasutatakse seda siiski sageli esmase uuringuna
neerutrauma kahtlusel. Tömptrauma korral, kus ei ole olnud tegu järsu ‖detseleratsiooni‖traumaga ja hemodünaamiliselt stabiilsete patsientide puhul võimaldab UH-uuring ära hoida
aeganõudvate radioloogiliste uuringute tegemise kergete, I-II astme neerutraumaga haigetele.
Samuti on UH-uuring sobilik retroperitoneaalsete hematoomide dünaamiliseks jälgimiseks.
KT-uuring
KT-uuring on hemodünaamiliselt stabiilse neeruvigastuse kahtlusega haige radioloogilise
uurimise kuldne standard. Meetodi sensitiivsus on 95,6% (infusioon-püelograafial 90,9% ja UHuuringul 78,8%).199 Mitmetasapinnalised rekonstruktsioonid võimaldavad visualiseerida anatoomilisi struktuure eri suundades andes kirurgile parema ülevaate vigastusest. Kasutades spetsiaalseid
uuringuprotokolle ning valides erinevad kontrasteerumisfaasid vastavalt kliinilisele näidustusele,
on võimalik hinnata neeruparenhüümi rebendi(te) olemasolu, nende sügavust ja devitaliseerunud
neerukoe segmentide esinemist. Kindlasti tuleb teostada 5-10 minutit pärast kontrastaine
süstimist ka hilisfaasi uuring selgitamaks kontrastaine/uriini leket paranefriumi.
Kui neer KT-uuringul ei kontrasteeru, on see märk neeruarteri tomboosist või
parahilaarsest neeruveresoonte rebendist. Viimasel juhul tekib KT-uuringu hiliskujutisel
kontrastaine laik neeruvärati piirkonda. Neeruarteri vigastuse või tromboosi kahtlusel on vajalik
KT-angiograafia.
Intravenoosne püelograafia (IVP)
Tavaline IVP ei sobi neerutraumaga patsiendi uurimiseks, kuna süstitava kontrastaine kogus
on väike ja võimalik uriinileke suure hematoomi taustal ei visualiseeru. KT-uuringu võimaluse
puudumisel kasutatakse infusioon-IVP, kus veeni infundeeritakse kontrastaine lahust kiire joana 2
ml/kg kehakaalu kohta ning tehakse röntgen-ülesvõtted 5, 10 ja 20 min möödudes.
Tähtsaimate leidudena hinnatakse 2 aspekti: neer ei funktsioneeri (parenhüüm ei kontrasteeru) või esineb kontrastaine ekstravasatsioon. Esimesel juhul on tõenäoliselt tegu väratisoonte
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vigastuse, neeruarteri tromboosi või neeruparenhüümi hulgirebenditega (fragmenteerunud neer).
Kontrastaine leke paranefriumi viitab sügavale parenhüümi rebendile, mis ulatub neeruõõnde.
Teised IVP leiud, nagu hiline kontrasteerumine, täitedefektid neeruõõntes, karikate
deformatsioon ja neeru kontuuride hägustumine ei oma olulist tähtsust.
Vajadusel, kui haige on saabudes hemodünaamiliselt ebastabiilne, vajab kohest laparotoomiat ja radioloogilisteks uuringuteks pole aega, saab teha infusioon-IVP ka operatsioonitoas.
Kontrastaine infundeerimise järel tehakse röntgen-ülesvõte 10 min möödudes. See annab olulist
informatsiooni otsuste tegemiseks kriitilisel ajal, puudutades nii võimalikku neeruvigastust kui ka
kontralateraalse neeru olemasolu ja funktsiooni.
Angiograafia
Diagnostilisel eesmärgil on angiograafia oma tähtsuse minetanud, on asendunud KTuuringuga. Superselektiivset angiograafiat kasutatakse kaasajal neeruarteri jätkuvalt veritseva(te)
haru(de) emboliseerimiseks.
Ravi
Konservatiivne ravi
Konservatiivne käsitlus on näidustatud tömptrauma korral I-III astme vigastustega
patsientidel.
Kirurgiline ravi
Kirurgiline ravi on vajalik:
- ebastabiilse hemodünaamika,
- läbivvigastuse,
- suureneva või pulseeriva retroperitoneaalse hematoomi,
- operatsioonivajava kaasuva vigastusega patsiendi korral.
Absoluutsed operatsiooni näidustused neerude vigastuste korral on jätkuv ebastabiilne
hemodünaamika kas siis neeru verejooksust või kõhukoopa organite kaasuvatest vigastusest.
Operatsiooni juurdepääsu teeks on sel juhul laparotoomia, mille kaudu on võimalik kontrollida
kõiki kõhukoopa ja retroperitoneaalruumi organeid.
Läbivvigastuste korral on üldreeglina näidustatud revisjon kui KT-uuringul pole võimalik
vigastuse täpset ulatust määrata. Kui KT-uuringul on näha neeru kerge vigastus, võib neid
patsiente ravida konservatiivselt.
Neeru tuleb tingimata revideerida, kui laparotoomial selgub, et tegemist on pulseeriva
retroperitoneaalse hematoomi või jätkuvalt suureneva hematoomiga. Selline leid viitab V astme
neeru veresoonte vigastusele. Enne neeru revisjoni (juhul kui ei jõutud eelnevalt teostada KTuuringut) tuleb operatsioonilaual patsiendile teostada ühe röntgenülesvõttega infusioon-IVP
selgitamaks, kas vigastatud neer üldse kontrasteerub (funktsioneerib) ja missugune on teise neeru
seisund. Neeru revisiooni alustatakse neeruarteri ja -veeni kontrolli alla võtmisega. Neeruarter on
revisjoniaegse verekaotuse vähendamiseks soovitatav ajutiselt sulgeda.
Kui revisjonil selgub, et neeru verevarustus puudub, tuleb neer eemaldada. Sooja isheemia
aeg on selleks ajaks üldjuhul juba nii pikk, et neeruveresoonte taastamine efekti ei anna.200 Samuti
peab neeru tavaliselt eemaldama laskevigastuse järel, kus on tegemist neerukoe ulatusliku
kahjustusega. Erandina, kui kuul on läbinud neeru poolust, võib neerutraumat ravida konservatiivselt retroperitoneaalruumi avamata (või teostada revisjoni käigus pooluse resektsioon).
Funktsioneeriva neeru üksikud rebendid on reeglina võimalik parenhüümi õmblustega
sulgeda või siis resetseerida pooluselt devitaliseerunud koe osa. Õmbluste vahele võib asetada
hemostaatilise käsna. Soovitatav, kuid mitte obligatoorne on karikate rebendid eraldi veekindlalt
üle õmmelda.201 Neeru taastamise korral tuleb operatsioon lõpetada nefrostoomi rajamise ja
retroperitoneaalruumi dreneerimisega.
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Isoleeritud IV-V astme vigastusi on soovitatav opereerida lumbotoomia kaudu, mis
kindlustab piisava juurdepääsu neeru rekonstruktsiooniks või nefrektoomiaks. Lumbotoomia
juurdepääsu valiku eelduseks on kaasuvate kõhukoopaorganite vigastuste puudumine KTuuringul.
Ehkki valdavalt on IV-V astme tömptrauma korral näidustatud kirurgiline ravi, puudub siin
siiski konsensus. Järjest enam soovitatakse stabiilsetel patsientidel raske tömptrauma korral, kus
on tegemist uriini lekke või devitaliseerunud segmendiga, konservatiivset lähenemist.202,203 Sellisel
juhul tuleb asetada punktsioon-nefrostoom vigastatud neeru vaagnasse ja punktsiooniga dreenida
ka perirenaalne urinoom. IV-V astme tömbi neerutrauma konservatiivse ravi korral tuleb aga
arvestada ravi pikaajalise kulu, suurema tüsistuste võimaluse ja mõnikord hilisoperatsiooni
vajadusega.204
Neeruarterite segmentaarsete harude vigastusi III ja IV astme neerutrauma korral saab
edukalt ravida angiograafial veresoone superselektiivse emboliseerimise teel.
Tüsistused
Varased neerutrauma järgsed tüsistused, mis võivad tekkida 1 kuu jooksul on:
- sekundaarne verejooks,
- paranefriumi abstsess,
- sepsis,
- urinoom,
- uriini fistel.
Sekundaarne verejooks retroperitoneaalruumi on edukalt ravitav angiograafilisel –
superselektiivse veritseva segmentaararteri emboliseerimisega.
Paranefriumi abstsessi ja urinoomi ravitakse tavaliselt perkutaanse dreenimise teel.
Neeru rekonstruktsiooni järgne uriinifistel sulgub tavaliselt ajapikku spontaanselt. Kindlustatud peab olema uriini vaba äravool neerust kas retrograadse ureeteri stentimise või perkutaanse
nefrostoomi asetamisega ning infektsiooni kontroll.
Renaalne hüpertensioon võib olla äge paranefriumi hematoomi kompressioonist või
krooniline paranefriumi sidekoestumisest (nn pantserneer). Armistumine on ka hüdronefroosi
tekke põhjuseks. Püsiva hüpertensiooni ravi on medikamentoosne või isheemilise neerukoe
eemaldamine (kui õnnestub, siis osaline, kui ei, siis nefrektoomia). Neerutrauma järgset renaalset
hüpertooniat esineb kirjanduse andmetel kuni 5% juhtudest.205,206
Neeru arterio-venoosne fistul võib tekkida tavaliselt läbivvigastuse järel. See väljendub
hilistes massiivsetes makrohematuuria episoodides hemoglobiini ja arteriaalse vererõhu langusega.
Fistulit ja ka pseudoaneurüsmi õnnestub tavaliselt edukalt ravida angiograafiliselt emboliseerimise
teel.

4.2. Ureeteri vigastused
Sagedus
Ureeter on peenike, suhteliselt mobiilne ja hästi kaitstud retroperitoneaalruumis, mistõttu
selle vigastuse sagedus on ca 1% kogu urotaumadest. Enamik ureeteri vigastusi on iatrogeensed
(75%), tekitatud günekoloogiliste, üldkirurgiliste ja uroloogiliste operatsioonide käigus.207
Klassifikatsioon
I aste
II aste
III aste
IV aste
V aste

Hematoom
Rebend <50% ümbermõõdust
Rebend ≥50% ümbermõõdust
Täielik rebend <2 cm pikkuselt
Täielik rebend ≥2 cm pikkuselt
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Diagnostika
Ureeteri vigastuse puhul pole klassikalisi kliinilisi sümptoome. Ureeteri trauma võimalust
peab alati silmas pidama kehatüve läbivvigastuste ning samuti tömbi, järsu pidurdusjõuga
traumamehhanismi korral, kus neeru järsul liikumisel võib neeru vaagen ureeteri küljest lahti
rebeneda.
Hematuuria on halb diagnostiline näitaja, see esineb vaid pooltel ureeteri vigastuste
juhtudel.208 Seetõttu jääb ureeteri vigastus sageli märkamata ning avastatakse alles hiljem, kui
tekivad tüsistused (hüdronefroos, uriinifistul, urinoom, sepsis, uriiniperitoniit).
Laparotoomia käigus, mis on ette võetud trauma või iatrogeense vigastuse tõttu tuleb
vähimagi kahtluse korral ureeter avastada ja süstida i/v metüleensinist, et veenduda kusejuha
terviklikkuses. Eriti tähtis on see ureeteri osalise rebendi korral, kui vigastus võib muidu jääda
märkamata.
Trauma korral, kui kahtlustatakse ureeteri vigastust, tuleb teha KT-uuring koos hilisfaasiga
või IVP. Kui neil uuringutel esineb neeruvaagnas pais, kuid selle põhjus ei ilmestu, tuleb teha
retrograadne püelograafia, mis on senini kuldne standard ureeteri vigastuste diagnostikas.
Ravi
Stentimine
I-II astme ehk osalise ureeteri vigastuse ravi on konservatiivne. Ureeterisse asetatakse
vigastusest mööda stent või rajatakse punktsioon-nefrostoom uriini ärajuhtimiseks. Võrdlevad
uuringud nende kahe meetodi paremuse suhtes puuduvad. Euroopa Uroloogia Assotsiatsiooni
ravijuhis soovitab eelistada stentimist, mis loodetavalt vähendab hilisema striktuuri tekke
võimalust.209 Teisest küljest peab arvestama, et periureteraalsest hematoomist või põletikust
tingitud välise surve korral ei pruugi stent korralikult töötada. Kui stentimise järel neeruvaagnas
pais püsib, tuleb lisaks stendile dreenida neer ka punktsioon-nefrostoomiga. Ureeteri stentimise
järel tuleb kusepõies hoida püsikateetrit 4 päeva, kuni limaskest paraneb ja ei esine refluksist
tingitud uriini leket retroperitoneaalruumi. Stenti hoitakse ureeteris 3 nädalat. 3-6 kuu möödudes
traumast tehakse IVP, kontrollimaks neerufunktsiooni ja uriini normaalset äravoolu neerust.
Kui II-III astme ureeteri rebend avastatakse operatsiooni käigus, tuleb ureeter vigastuse
kaudu stentida ja vigastus õmmelda. Vigastuse juurde jäetakse dreen.
Kirurgiline ravi
Täieliku vigastuse puhul on näidustatud kirurgiline ravi.
Ülemise ja keskmise kolmandiku vigastuse korral tuleb ureeter vabastada vigastusest
proksimaalsele ja distaalsele, vigastatud otsad värskendada, ureeter stentida ning õmmelda
resorbeeruva õmblusega. Vigastuse juurde jäetakse dreen. Ureeteri ülaosa vigastuse korral on
võimalik rajada anastomoos neeruvaagnaga või alumise karikaga. Ureeteri keskosa vigastuse puhul
on võimalik teostada transureetero-ureeterostoomia, kus rajatakse anastomoos vigastatud ureeteri
distaalse otsa ja kontralateraalse ureeteri vahel. V astme vigastuse puhul esineb mõnikord ureeteri
defekt väga pikal alal, kus primaarne anastomoos pole võimalik. Sellistel juhtudel tuleb arvesse
ureeteri asendus peensoolega või autorenotransplantatsioon. Nefrektoomia ureeteri vigastuse
puhul on näidustatud vaid juhtudel, kui operatsiooni käigus simultaanselt kasutatakse veresoonte
proteese, mistõttu on tegemist kõrge infektsiooniriskiga. Ureeteri alumise kolmandiku vigastuse
puhul teostatakse ureetero-tsüstostoomia psoas-hitch tehnikas või Boari lapi meetodil.

4.3. Kusepõie vigastused
Sagedus
Kusepõie vigastused moodustavad 2% kõhutraumadest.210 Tömptrauma osakaal on 67211,212
86%.
Kusepõie vigastus esineb 30% vaagnaluude murdudega patsientidel.213 Ja vastupidine
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statistika - ca 70% tömptraumast põhjustatud põie vigastusega patsientidel esinevad kaasuvana
vaagnaluude murrud.214,215
Kusepõie intraperitoneaalne rebend tekib täis põiega tömptrauma korral, kui ruptureerub
põie kõige nõrgem koht – põiekuppel (löök alakõhtu, kompressioon turvavöö horisontaalsest
osast autoavariis). Samuti on sage intraperitoneaalne põievigastus läbivvigastuste puhul, millele
reeglina kaasneb ka naaberorganite vigastus.
Ekstraperitoneaalne põie vigastus tekib kõige sagedamini vaagnaluude murru korral.
Suurem osa läbivvigastustest on iatrogeensed, põhjustatuna transuretraalsete, kõhuõõne,
günekoloogiliste ja ortopeediliste operatsioonide tüsistustest.216 Kusepõie läbivvigastuste välised
põhjused on laske- ja torkevigastused.
Klassifikatsioon
Eksisteerib erinevaid põie vigastuste klassifikatsioone, kuid 2002. a Societe Internationale
D′Urologie konsensusmiitingul Stockholmis lepiti kokku alljärgnev klassifikatsioon:217
Vigastuse tüüp
Sagedus
Kontusioon
Intraperitoneaalne rebend
38-40%
Ekstraperitoneaalne rebend
54-56%
Kombineeritud intra- ja ekstraperitoneaalne rebend
5-8%
Diagnostika
Kusepõie vigastuse korral esineb 2 peamist sümptoomi: makrohematuuria (82%) ja alakõhu
valulikkus (62%). Võib esineda ka uriinipeetus ja alakõhu hematoom. Ekstraperitoneaalse
põievigastuse korral võib uriinilekkest tekkida turse lahkliha, tuharate, skrootumi või alakõhu
piirkonda (preperitoneaalselt). Intraperitoneaalse vigastuse korral on põis kateteriseerimisel tühi.
Intraperitoneaalse põierebendi korral ei teki klassikalist peritoniidi kliinilist pilti, kuna uriin on
oluliselt leebem kehavedelik võrreldes mao- ja soolesisaldise või sapiga.
Tuleb silmas pidada, et vereplekid pükstel ja vereeritus meatusest on ureetra-, mitte põierebendi tunnuseks. Sellisel juhul tuleb enne põie kateteriseerimist teha diagnoosi täpsustamiseks
ureetrograafia.
Samuti tuleb märkida, et 2-10% põie ruptuuriga patsientidest esineb vaid mikrohematuuria.
Põie kateteriseerimisel väljuv suur hulk silmale selget uriini ja röntgenoloogiliselt terve vaagen
võivad eksitada diagnoosi panekul.
Tsüstograafia
Tsüstograafia on standard-protseduur põie vigastuse diagnostikas.218 Korrektne
tsüstograafia teostus nõuab põie täitmist 350 ml kontrastaine lahusega, misjärel tehakse esimene
röntgenogramm. Seejärel põis tühjendatakse ja tehakse teine röntgenogramm. Soovitatav on teha
mõlemal juhul ka külgülesvõte vigastuse asukoha täpsemaks hindamiseks. Põie vigastuse tunnus
on kontrastaine leke – kas hägusalt perivesikaalselt (ekstraperitoneaalne rebend) või Douglase
voldis põie taga (intraperitoneaalne rebend).
KT-uuring
Kuigi KT-uuring on valikmeetod traumahaige diagnostikas, ei anna standardne KT-uuring
kuigi palju informatsiooni põievigastuse kohta. Tavaliselt pole põis uuringu ajal korralikult täis
ning kõhuõõnes esineva vedeliku iseloomu on raske selgitada. Kaasajal soovitatakse KT-tsüstograafiat, seda enam, kui haigele nagunii korraldatakse KT-uuring muude vigastuste diagnoosimiseks. KT-tsüstograafia sensitiivsus on 95% ja spetsiifilisus 100%.219
Ravi
Kusepõie kontusioon
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Kontusiooni korral võib esineda tugev makrohematuuria, ka hüüvetega. Seetõttu asetatakse
põide jämedam 3 valendikuga, 20-22 Fr õhukese seinaline balloonkateeter, mille kaudu saab
teostada põie püsiloputust. Kui kateetri valendik siiski hüüvetega umbub, tuleb täiendavalt
loputamiseks rajada punktsioon-epitsüstostoomia (16 Fr).
Vaagnatrauma korral võib kaasuvana esineda ka põit innerveeriva närvipõimiku kahjustus.
Seetõttu tuleb peale kateetri eemaldamist patsiendil UH-uuringul kontrollida jääkuriini, et
veenduda põiefunktsiooni taastumises.
Ekstraperitoneaalne kusepõie rebend tömptrauma korral
Enamik ekstraperitoneaalseid rebendeid paraneb püsikateetriga konservatiivselt 10 päeva
jooksul.220 Oluline on jälgida, et kateeter hüüvetega ei umbuks, vajadusel tuleb kasutada põie
püsiloputust ja lisadrenaaži punktsioon-epitsüstostoomia näol. Ühe dreenidest võib eemaldada,
kui uriin muutub selgeks. Kui muude vigastuste tõttu on ette näha pikaaegset (>7 päeva) voodirežiimi, on soovitatav jätta alles epitsüstostoomia ja eemaldada püsikateeter.
Kõigi põiedreenide eemaldamisel (10. päeval) on eelnevalt vajalik teha tsüstograafia
veendumaks, et leket enam pole. Kui leke siiski esineb, tuleb tsüstograafiat korrata 3-5 päevase
intervalliga.
Kui luufragmendid on tunginud põide, on näidustatud kirurgiline ravi ja põie suturatsioon.
Samuti on kirurgiline ravi obligatoorne, kui kaasuvalt on tegemist pärasoole ja/või tupe vigastusega. Põis avatakse kupli osas ja rebendid õmmeldakse kinni seestpoolt jooksva resorbeeruva
õmblusega. Lisaks kateetrile on soovitatav operatsiooni käigus asetada ka suprapuubiline
põiedrenaaž hea uriini äravoolu kindlustamiseks. Epitsüstostoomia võib eemaldada, kui uriin
muutub selgeks. Tupp tuleb taastada sama operatsiooni käigus, pärasoole vigastuse esinemisel
tuleb rajada kolostoom.
Kusepõievigastuste kirurgilise sulgemise järel võib põiekateetri eemaldada 6.-7. päeval, kui
kateeter ei ole hädavajalik edasiseks diureesi jälgimiseks intensiivravis. Tsüstograafia pole vajalik.
Intraperitoneaalne rebend tömptrauma korral
Intraperitoneaalne rebend tekib täispõie korral. Sel juhul on näidustatud erakorraline
laparotoomia ja põie suturatsioon kaherealiselt. Soovitatav on julgestuseks lisaks põiekateetrile
asetada põide ka suprapuubiline dreen.
Penetreeruvad põievigastused
Torke- ja laskevigastuste korral on näidustatud erakorraline kirurgiline ravi. Kuna tavaliselt
esinevad kaasuvatena ka kõhukoopa organite vigastused, tuleb kõhuõõs hoolikalt revideerida.
Torkevigastust põide, mis on madalal sümfüüsi kohal ning tsüstograafial ei esine kontrastaine
leket kõhuõõnde, võib ravida püsikateetriga konservatiivselt.

4.4. Ureetra vigastused
Sagedus
Anatoomiliselt jagatakse meeste ureetra tagumiseks ja eesmiseks osaks. Tagumine osa
koosneb prostaatilisest ja membranoos-ureetrast; eesmine bulbaar-, pendulaarureetrast ja fossa
navicularis´est. Naistel on ainult tagaureetra. Kuna taga- ja eesureetra traumamehhanismid ja
käsitlus on erinev, siis vaadeldakse neid eraldi.
Tagaureetra vigastused tekivad tavaliselt selle membranoososas. >90% juhtudel on tegu
tömptraumaga, kaasuvalt vaagnaluude murdudele. Membranoosureetra vigastust vaagnaluude
murdude korral esineb meestel kuni 19% ja naistel kuni 6% juhtudel.221 Kuna meestel on tagaureetra fikseeritud vaagnapõhja diafragma ja pubo-prostaatilise ligamendiga, siis rebenemine
toimub bulbo-membranoossest ühenduskohast, jättes enamikul juhtudel kusepõie sfinkterapa55

raadi intaktseks.222 Poisslastel on tagaureetra tömptrauma iseärasuseks prostaatilise ureetra
rebenemine koos membranoososaga ja põiekaelaga ning sagedamini kui meestel on tegu täieliku
rebendiga. See on tingitud eesnäärme rudimentaarsusest lastel ning taolise proksimaalseima
vigastuse järel tekib hiljem sagedamini inkontinentsi, impotentsi ja striktuuri.
Naiste ureetra on lühike, vigastused tekivad otseselt luufragmentidega.
Tagaureetra trauma raskus varieerub laiades piirides: lihtsat ureetra venitust esineb 25%,
osalist rebendit 25% ning täielikku 50% juhtudel.223 Peab silmas pidama, et tagaureetra vigastus
tekib enamikul juhtudel kaasuvana suurtele vaagna traumadele ning ureeetra rebend iseenesest
pole kunagi eluohtlik. Seetõttu tuleb kõigepealt tegelda tõsisemate vigastuste diagnostika ja raviga.
Eesureetra vigastused on sagedamini põhjustatud tömbi mehhanismiga (nt kukkumine
jalgratta raamile, redelile, aiale jne, löök perineumi piirkonda, liiklusõnnetus). Kaksiratsa
kukkumisel või löögil perineumi piirkonda surutakse bulbaarureetra vastu häbemeluu alumist
serva, mis või põhjustada ureetra rebendi. Trauma juhtub sagedamini lastel.
Peenise murd tekib korgaskeha rebendist väga tormilise ja/või ebaharilikus asendis
suguühte ajal, masturbatsioonil, rullumisel üle erekteerunud peenise jne. Pendulaar-ureetra
vigastus kaasneb sellega 20% juhtudel.224 Tavaliselt on tegu osalise ureetra ruptuuriga nagu ka
võõrkehaga seksuaalse stimulatsiooni korral.
Klassifikatsioon
Euroopa Uroloogia Assotsiatsioon soovitab tugineda alljärgnevale tömbi ureetravigastuse
klassifikatsioonile. See hõlmab nii taga- kui ka eesureetra vigastusi.
I aste
Ureetra venitus – ureetra pikenemine kontrastaine lekketa ureetrograafial
II aste
Kontusioon – veri meatuses kontrastaine lekketa ureetrograafial
III aste
Osaline rebend: Kontrastaine ekstravasatsioon ureetrograafial, kuid
kontrastaine on nähtav ka rebendist proksimaalsemal ureetras või põies
IV aste
Eesureetra täielik rebend: Kontrastaine ekstravasatsioon ureetrograafial ning
vigastusest proksimaalsema ureetra kontrasteerumiseta
V aste
Tagaureetra täielik rebend: Kontrastaine ekstravasatsioon vigastuse kohal
põie kontrasteerumiseta
VI aste
Tagaureetra täielik või osaline rebend, millega kaasneb põiekaela või/ja tupe
vigastus
Diagnostika
Ureetra vigastuse diagnostikat alustatakse patsiendi küsitlusest juhtunu kohta ja välisest
vaatlusest. Ureetra rebendit tuleb kahtlustada, kui:
- meatuses on näha verd,
- patsiendil esineb vaagnaluude murd,
- perineumil, peenisel või skrootumis on näha hematoomid.
Veri ureetra meatuses esineb 37-93% tagaureetra ja 75% eesureetra vigastusega
patsientidel.225,226 Ureetra vigastuse korral naistel esineb 80% tupe sissekäigus verd.227
Ebastabiilse hemodünaamikaga haigel võib ureetra vigastuse kahtluse korral püüda koheselt
ettevaatlikult põit kateteriseerida. Väikseimagi takistuse korral tuleb see katse siiski lõpetada ja
rajada diureesi jälgimiseks punktsioon-epitsüstostoomia.
Esimese joa verine uriin viitab samuti ureetra vigastusele, kuid ei korreleeru selle raskusega
– ureetra kontusioon või väike osaline rebend võivad põhjustada massiivse veritsuse samas
täieliku rebendi korral võib veritsus olla tühine. Üldiselt ei ole soovitatav lasta patsiendil ise
urineerida enne, kui ei ole kindlaks tehtud ureetra terviklikkus. Urineerimine ureetra rebendi
korral võib põhjustada uroflegmooni tekke (vaagnasse, perineumi piirkonda, skrootumisse või
peenisesse).
Patsiendi võimetus trauma järel iseseisvalt urineerida viitab kindlalt ureetra täielikule
rebendile.
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Retrograadne ureetrograafia
Ureetra vigastuste diagnostika kuldne standard on retrograadne ureetrograafia. Esmalt tuleb
teha vaagna piirkonnast ülevaate röntgenogramm diagnoosimaks luumurde, võõrkeha, kuuli või
kivi, mis hilisemal kontrastaine süstimisel ureetrasse võivad jääda märkamata. Seejärel sisestatakse
fossa navicularis´esse 12-14 Fr kateeter, mille balloon täidetakse ureetra okkluseerimiseks 1-2 ml
füsioloogilise lahusega. Ureetrasse viiakse kateetri kaudu 20 ml lahjendamata kontrastainet.
Parima ülevaate ureetrast ja vigastuse lokalisatsioonist saab, kui pöörata röntgenlaual üht vaagna
serva 30˚ üles (alati pole see kaasuvate vaagnavigastuste tõttu võimalik).
Ureetroskoopia
Ureetroskoopiat kasutatakse naistel ureetra vigastuse esialgses diagnostikas, kuna
retrograadse uretrograafia tegemine lühikese ureetra tõttu ei ole võimalik.228
Ravi – tagaureetra vigastused
Suprapuubiline dreenimine
Kohene kusepõie suprapuubiline dreenimine on tagaureetra vigastuste standardravi. Kui
põis pole palpeeritav, tuleb troakaari juhtimiseks kasutada UH-uuringu abi. Põis dreenitakse 1516 Fr jämeduse suurte külgaukudega dreeniga või 16-18 Fr balloonkateetriga (läbi troakaari hülsi).
Peenemad dreenid umbuvad kiiresti ja neid pole võimalik vahetada. Samuti on lai fistulikäik
vajalik hiljem võimaliku ureetraplastika teostamiseks (kui on tekkinud striktuur).
Järjest enam kasutatakse vaagnamurdude korral selle välist metall-fiksatsiooni, mille tõttu
ortopeedid on vastu suprapuubilise põiedrenaaži rajamisele, viidates suurele infektsiooniohule.
Uuringud on siiski näidanud, et metall-fiksaatorite infitseerumine on väga harv tüsistus
epitsüstostoomiaga haigetel.229 Infektsiooniriski vähendamiseks peab punktsioon-epitsüstostoomia tunnelleerima kõhu eesseina keskjoonele sümfüüsist võimalikult kõrgele.
Kirurgiline ravi
Stabiilse hemodünaamikaga patsiendi korral on võimalik ka kohene tagaureetra taastamine
kateetril (kas lahtisel või endoskoopilisel meetodil). Lahtisel operatsioonil ureetra taastamine on
näidustatud kaasuvate pärasoole, põie või põiekaela vigastuste puhul, kus nagunii on kirurgiline
ravi möödapääsmatu.
Endoskoopiline ureetra taastamine on reeglina väga vaevarikas ja ei õnnestu suure vaagna
hematoomi esinemisel, mis on põie koos prostataga lükanud kõrgele üles, tekitades ureetra otste
vahele >2 cm defekti. Lisaks suurendab endoskoopiline manipulatsioon hematoomi
infitseerumise riski.
Lahtisel meetodil ureetra taastamiseks avatakse põis ning kahe bužii (üks antegraadselt,
teine retrograadselt) otsad viiakse rebendi kohal kokku ja antegraadne bužii tuuakse ureetra kaudu
välja. Bužii otsa kinnitatakse balloonkateeter, mis seejärel ureetra defektist läbi põide tõmmatakse.
Kateeter fikseeritakse õmblusega eesnaha freenulumi külge. Kindlasti tuleb lisaks kateetrile jätta
ka epitsüstostoom maksimaalse drenaaži kindlustamiseks ning arvestusega, et hiljem, peale
püsikateetri eemaldamist võib tekkida ureetra striktuur. Kateetrit tuleb hoida ureetras 6 nädalat.
Selle aja jooksul hematoom vaagnas resorbeerub ning põis koos prostataga laskuvad oma kohale
tagasi. Suprapuubilist drenaaži tuleb hoida kuni on selgunud, et rebendi kohal striktuuri pole
tekkinud ja urineerimine on vaba.
Osalise tagaureetra rebendi korral on näidustatud ravi püsikateetriga, mis viiakse põide
silma kontrolli all tsüstoskoobi abil. Kateeter fikseeritakse eesnaha külge ja jäetakse põide 3
nädalaks. Seejärel tuleb ureetra terviklikkust kontrollida retrograadsel ureetrograafial.
Ureetra vigastusi naistel tuleb ravida kirurgiliselt. Ureetra proksimaalsema osa ja põiekaela
ruptuuri on parem sutureerida põie poolt, distaalse ureetra vigastust transvaginaalselt. Ureetra
kaudu jäetakse põide balloonkateeter 3-4 nädalaks.
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Ravi – eesureetra vigastused
Suprapuubiline dreenimine
Kohene kusepõie suprapuubiline dreenimine on eesureetra vigastuste standardravi. Dreeni
hoitakse 4 nädalat ning seejärel kontrollitakse ureetra intaktsust retrograadsel ureetrograafial.
Potentsiaalsed tüsistused on infektsioon abstsessi moodustumisega ja hilisem striktuuri teke.
Kirurgiline ravi
Ureetra läbivvigastuse korral on näidustatud kohene kirurgiline ravi. Vigastatud ureetra
otsad värskendatakse ja tehakse ots-otsaga veetihe ja pingevaba anastomoos. Kui ureetra defekt
pendulaarosas on >1 cm, ei tohi primaarset ots-otsaga anastomoosi teha (tekib peenise kõverus e
kordee) ning ureetra rekonstrueeritakse hiljem teises etapis.
Osalise vigastuse korral ureetra servad visualiseeritakse ilma kogu spongiooskeha mobiliseerimata ja tehakse veetihe õmblus. Ureetra kaudu jäetakse põide 14-16 Fr balloonkateeter ning
peenise ümber nõrk kompressioonside hematoomi vältimiseks. Suprapuubiliselt rajatakse epitsüstostoomia. 4 päeva möödudes eemaldatakse ureetrast kateeter ning 3 nädala möödudes tehakse
kontrolliks retrograadne ureetrograafia – kui leket ja striktuuri ei esine, võib epitsüstostoomia
eemaldada.
Peenise murrust põhjustatud ureetra vigastus tuleb primaarselt kirurgiliselt sulgeda.
Samaaegselt tuleb õmmelda ka korgaskeha rebend, vältides erektiilse koe liigset kahjustust
õmblustega.

4.5. Välisgenitaalide vigastused
Sagedus
Välissuguelundite trauma moodustab ca 1/3 urogenitaaltrakti vigastustest.230 80% juhtudel
on tegemist tömptraumaga. Kõige sagedamini esineb välissuguelundite vigastusi noortel, 15-40
aastastel meestel, kellel on suurim kalduvus sattuda vägivalla ohvriks ja liiklusõnnetusse ning kes
tegelevad ekstreemspordi ja seksuaalperverssustega. 5% vigastatutest moodustavad lapsed: kaksiratsa kukkumised teravatele esemetele, loomade hammustused.231 Naistel esineb vulva ja tupe
vigastusi väga harva ning enamikul juhtudel on tegemist tömptraumaga, millega sageli kaasnevad
ka vaagna, põie, pärasoole või kõhuõõneorganite vigastused. Genitaalide tömptrauma põhjused
naistel on 30% juhtudel vaagnaluude murd, 25% soovitud seksuaalne vahekord, 20% seksuaalne
vägivald ja 15% juhtudel muud põhjused.232
Enamik skrootumi vigastustest on unilateraalsed. Tömptrauma korral esineb mõlemapoolseid vigastusi vaid 1% ning läbivvigastuste korral 30% juhtudest.233 Skrootumi tömptrauma korral
esineb testise vigastus ca 50% juhtudel, kuna munandi valgekihnu purustamiseks on tarvis väga
väikest jõudu (50 kg).234,235
Peenise tömptraumadest enamuse moodustavad peenise murrud.
Klassifikatsioon
Peenise vigastuste klassifikatsioon
I aste
Naha rebend või kontusioon
II aste
Buck’i fastsia rebend
III aste
Naha ärarebimine
Vigastus läbi glansi või meatuse
Kavernooskeha või ureetra defekt <2 cm
IV aste
Osaline penektoomia
Kavernooskeha või ureetra defekt ≥2 cm
V aste
Täielik penektoomia
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Skrootumi vigastuse klassifikatsioon
I aste
Kontusioon
II aste
Rebend <25% skrootumi diameetrist
III aste
Rebend ≥25% skrootumi diameetrist
IV aste
Ärarebimine <50% skrootumist
V aste
Ärarebimine ≥50% skrootumist
Diagnostika
Peenise ja vulva vigastuse korral tuleb veenduda ureetra terviklikkuses, milleks meestel
teostatakse retrograadne ureetrograafia ning naistel ureetro-tsüstoskoopia. Läbivvigastuste korral,
kui on kahtlus kaasuva vaagna või kõhuõõne organite vigastuse esinemisele, tuleb teostada KTuuring. Liittrauma korral lükatakse välisgenitaalide vigastuste hindamine ja ravi edasi kuna see ei
ohusta elu. Diureesi jälgimiseks põis kateteriseeritakse või, kui see ureetra vigastuse tõttu ei
õnnestu, siis rajatakse punktsioon-epitsüstostoomia.
Erekteerunud peenise murdumisele on iseloomulik kuuldav raksatus ja kohene lõtvumine.
Murru kohale tekib hematoom. Sageli on kavernooskeha tunica albuginea defekt sõrmega palpeeritav. Kui murru esinemine jääb kliiniliselt siiski ebaselgeks on näidustatud kavernoso-graafia.
Tömbi skrootumi trauma korral on võtmeküsimuseks testise terviklikkuse hindamine.
Testise rebendi diagnoosimiseks soovitatakse UH-uuringut, kuid kirjanduses avaldatud tulemused
UH-uuringu sobivusest testise vigastuse hindamisel on vastukäivad. Kui osad uuringud annavad
UH diagnoosi korrektsuseks 94%, siis teised 56%, sensitiivsusega vaid 28%.236,237,238 Oluliseks
rebendi kriteeriumideks peetakse munandi säsikoe kaja heterogeensust ja piiride hägusust.
Ebaselge UH-uuringu vastuse korral võib teostada KT- või MRT-uuringu skrootumist, kuid
arvestades aja kulu tuleks siiski kaaluda kohest kirurgilist revisiooni.239
Skrootumi läbivvigastuste korral on näidustatud kohene kirurgiline revisioon ilma eelnevate
uuringuteta.
Ravi
Peenise vigastused
Peenise murru korral on näidustatud kohene kirurgiline ravi – kavernooskeha rebendi
õmblus. Kaugtulemused on head, impotentsi esineb vaid 1,3% juhtudel. Konservatiivse ravi
korral esineb kavernoso-fibroosi ja peenise kõverusi 35% juhtudel.240
Peenise läbivvigastuste korral on näidustatud kohene kirurgiline ravi. Replantatsioon
peenise amputatsiooni puhul nõuab kogemustega mikrokirurgi operatsiooni teostamiseks.
Hammustuste korral peab silmas pidama väga kõrget infektsiooniriski suu mikrofloorast, mistõttu
haavad korrastatakse ja jäetakse lahti. Marutõve kahtlusega looma hammustuste korral on vajalik
patsiendile manustada antiraabilist immunoglobuliini. Inimese hammustuse korral peab meeles
pidama hepatiit B, C ja HIV-viirusega nakatumise võimalust.
Skrootumi vigastused
Skrootumi tömptrauma puhul testise ruptuurita on tegemist hematotseelega, mis võib olla
väga suur tingituna skrootumi naha elastsusest ja kudede kohevusest. Vastaspoole skrootumist
kuni 3 korda suuremat hematotseelet ravitakse konservatiivselt. Suuremate hematotseelede korral
on näidustatud skrototoomia ja hematoomi evakuatsioon. On näidatud, et see vähendab oluliselt
hilisema orhiektoomia vajadust ning voodipäevade arvu.
Skrootumi tömptrauma puhul, millega kaasneb testise ruptuur on näidustatud kohene
testist säilitav rekonstruktsioon. See garanteerib suure tõenäosusega testise säilumise ka hiljem ja
selle normaalse endokriinse funktsiooni.
Testise traumaatilise dislokatsiooni korral kubemekanalisse reponeeritakse see manuaalselt.
Kui reponeerimine ei õnnestu tuleb teha orhidopeksia.
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Skrootumi läbivvigastuse puhul on näidustatud kirurgiline ravi. Elutud koed eemaldatakse,
testis(ed) ja skrootum taastatakse. Skrootumi nahk on elastne ning seetõttu rekonstruktsioon
tavaliselt õnnestub. Kui munandi tunica albuginea defekt on liiga suur, kasutatakse testise katmiseks
tunica vaginalise lappi. Seemnejuha vigastus on võimalik korrigeerida hiljem mikrokirurgilise vasovasostoomiana. Kui skrootumi nahk on suures osas hävinud ja munakotti taastada pole võimalik,
asetatakse munandid koos juhadega reite sisekülgedele tunnelleeritud taskutesse ning skrootumit
taastav plastiline operatsioon tehakse hiljem, teises etapis.
Kui haige on hemodünaamiliselt ebastabiilne või testist ei õnnestu taastada, teostatakse
orhiektoomia.
Vigastused naistel
Tömp häbeme trauma naistel väljendub hematoomis, mida ravitakse konservatiivselt.
Probleemiks võib osutuda kusepõie kateteriseerimine, mistõttu võib olla vajalik punktsioonepitsüstostoomia rajamine.
Vulva rebendid õmmeldakse.
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