Toomas Pruler

NÄOKOLJU TRAUMAD

SISSEJUHATUS
Näokolju vigastused koos lähedal asetseva
pehme koe kahjustusega on sagedased.
 Tänapäeva kiired liiklusvahendid ja vägivaldne
ning sallimatu ühiskond on näotraumadest
teinud “ühiskondliku haiguse”, mille vastu
keegi immuunne ei ole.
 Liiklusõnnetused ja rünnakud/kaklused
moodustavad rohkem kui 80% kõigist näokolju
vigastustest.


UURINGUD


Raske näotrauma on tugev indikaator patsiendi radioloogiliseks
uurimiseks


Kuid enne, kui uuringuid teostada tuleks vajadusel patsiendi elutähtsad
funktsioonid stabiliseerida ja tõsisemad vigastused välja lülitada.




Vigastuste radioloogiline hindamine võib olla näokolju keerulise
anatoomia tõttu raskendatud





Hingamine, hemodünaamika, teised näokolju vigastustest tõsisemad
vigastused.

Samuti ei pruugi saada kvaliteetseid pilte tõsiselt raskete traumade
puhul
“Murtud näo” hindamiseks ei piisa ainult näokolju normaalse
anatoomia tundmisest, vaid teada tuleks kindlasti ka sagedasemaid
murrumustreid.

Eesmärgiks on teada saada murdude täpne lokalisatsioon ja arv,
hinnata luufragmentide dislokatsiooni ja hinnata kaasuvaid
pehmekoe vigastusi.

UURINGUD


Valikmeetodiks CT





Näokolju keeruline anatoomia, näoluude fraktuurid ja
pehmekoevigastused tulevad paremini esile kui tava röntgeniga.
Multiplanaar ja 3D rekonstruktsioonid aitavad paremini mõista
vigastuse iseloomu.

Aastad tagasi oli näokolju traumade hindamiseks valikmeetodiks
tavarötngen.


Kasutusel teatud juhtudel:




Nt ninaluu trauma, kohad, kus pole CT saadaval.

Magnet resonants tomograafia


Eelised




Ioniseeriva kiirguseta, pehmet kude parem hinnata

Puudused


Ajamahukam, kortikaalse luu hindamine raskendatud

NÄPUNÄITEID NÄOKOLJU FRAKTUURI
LEIDMISEKS


Kuigi keeruka anatoomiaga näokolju fraktuuride
leidmine võib tunduda reske, on olemas mõned
reeglid, mis teevad elu kergemaks
Orbitaid vaadata teraselt, sest suur hulk näokolju
murdusid haaravad ka orbitaid (va ninaluu murd,
sarnaluu kaare murd, LeFort I fraktuur, lõualuumurrud.
 Tuleks teada sagedasemaid murrumustreid ja neid
otsida.
 Jälgida bilateraalset sümmeetriat; häireds selles võivad
viidata murrule
 Dolani joonte hindamine (Watersi projektsioon)


NÄOLUU FRAKTUURIDE RADIOLOOGILISED
TUNNUSED


Otsesed tunnused








Mitteanatoomilised
lineaarsed helendused
Kortikaalne defekt või
õmbluse diastees
Luufragmentide
kattumine, mis
põhjustab luuvarjus
“topelt tiheduse”
Näo asümmeetria



Kaudsed tunnused





Pehme koe turse
Periorbitaalne või
intrakraniaalne õhk
Vedelik
paranasaalsiinuses

DOLANI JOONED






Kolm anatoomilist
kontuuri, mis aitavad
jälgida olulisi näokolju
struktuure
Kontuuri
katkemised/häired
viitavad fraktuurile.
Teina ja kolmas joon
moodustavad elevandi
profiili.

NINALUU MURRUD






Kuna nina on näo kõige
promineeruvam osa, siis selle
tõttu on ninaluu murd kõge
levinum näoluu murd, selle
osakaal on umbes pool kõigist
näoluu murdudest.
Kuna ninaluu murrud on tavaliselt
juba kliiniliselt diagnoositavad,
siis võiks radioloogiline uurimine
olla üleliigne ja seda võidakse
teha kliinilise diagnoosi
kinnitamiseks või luufragmentide
dislokatsiooni hindamiseks.
Ninaluu murdude korral on
radioloogial üsna väike roll,
väljaarvatud juhtudel, kus viga on
saanud ka teised näoluud.

KOLMJALG FRAKTUUR
(ZYGOMATICOMAXILLAARNE FRAKTUUR,
TRIPOD FRACTURE)


Seda murdu kutsutakse niimoodi
sellepärast, et sarnaluu kolm
suuremat kinnituskohta tulevad lahti
ülejäänud näokoljust.










Zygomatico-frontaal sutuuri diastees,
kuigi ka fraktuur pole välistatud
Sarnaluukaare murd
Alumise orbita ääre murd koos
põskkoopa posterolateraalse seina
haaratusega

Seda tüüpi murdu põhjustab tavaliselt
otsene löök sarnaluu keha vastu.
Kolmjalg fraktuur põhjustab
kontuurihäireid kõigis kolmes Dolani
joones.
Dislotseerunud fragment võib
füüsiliselt takistada lõualuu liikumist
Mõnel juhul võib haaratud olla ka
orbita tipp või canalis opticus, mis
võib põhjustada nägemishäireid.

KOLMJALG FRAKTUUR
(ZYGOMATICOMAXILLAARNE FRAKTUUR,
TRIPOD FRACTURE)

ISOLEERITUD SARNALUUKAARE FRAKTUUR



Seda tüüpi murruu
põhjustab löök näkku küljelt
Sellise murruga patsienditel
on tavaliselt haaratud poolel
põsepiirkond lamedam ja
suu avanemine raskendatud
sarnaluukaare fragmendi
dislokatsiooni tõttu





Lõualuu koronoidjätke piirkond
M. Temporalis

Abiks CT ja röntgen
(submentovertex proj.)

ÜLALÕUALUU ALVEOLAARJÄTKETE MURD




See murd hõlmad
ülalõualuu väikest osa
koos mõnede murtud
hammastega
Kui murtud
hambafragmente pole
leitud või pole näha, siis
võiks tähelepanu pöörata
rindkereülesvõttele –
tähelepanelikult otsida
aspireeritud hambatükke.

BLOWOUT FRAKTUUR





Blowout viitab spetsiifilisele
“hüdraulilisele mehhanismile”
See on orbita seina fraktuur,
orbita servad jäävad intaktseks ja
lähedal olevad intraorbitaalsed
komponendid (periorbitaalne
rasv, m. rectus inferior)
prolabeeruvad läbi murru ava.
Jaotatakse:








Alumine (kõige sagedasem)
Mediaalne (prolabeerumine
etmoidaalrakkudesse)
Ülemine (orbita pneumatisatsioon,
võib haarata siinust, eesmist kolju ava
või mõlemat – pole sage)
Lateraalne (haruldased, kuna luu on
paks ja piiratud lihastega)

Valikmeetodiks CT

LE FORT FRAKTUURID










1901 aastal avaldas prantsuse kirurg
René Le Fort oma kuulsa „meistritöö“
ülalõualuu murdudest.
Tekitas laipmaterjalile erinevaid
traumasid*, seejärel lahkas ja uuris
murrumustreid.
Avastas kolm põhilist murrujoont, mis
kajastasid näokolju kolme kõige
nõrgemat piirkonda ja see pani aluse
Le Forti klassifikatsioonile.
Le Fort fraktuurid on iseloomult
sümmeetrilised, bilateraalsed
murrud, mille korral tekib suur
ebastabiilne fragment („floating
face“)
Pterygoid plaatide murrud on kõigile
kolmele tüüpile ühised.

LE FORT I TÜÜPI FRAKTUUR








Murrujoon jookseb
transversaalselt läbi
ülalõualuu ja ninaõõne,
ülalõualuu alveolaarjätkete
kohal.
Võib hõlmata põskkoobaste
madiaalset ja lateraalset
seina.
Kliiniliselt on „hõljuvaks
fragmendiks“ ülalõualuu
alumine osa koos
hammastega.
Mehhanismiks löök
alalõualuu alumise osa
pihta, suunaga alla.

LE FORT II TÜÜPI FRAKTUUR






Kuju tõttu nimetatakse seda
tüüpi murdu ka
püramidaalmurruks
(hambad püramiidi põhjaks
ja nasofrontaalsutuur
tipuks, „hõljuv fragment“
püramiidikujuline)
Murrujoon läbib tagumist
alveolaarharja,
põskkoobaste lateraalseinu,
alumist orbita serva ja
ninaluud.
Mehhanismiks löö
alalõualuu alumise või
keskmise osa pihta.

LE FORT III TÜÜPI FRAKTUUR








Nimetatakse ka
kraniofatsiaalseks
dissotsatsiooniks ja hõlmab
endas ka sarnaluu kaare
murdu.
Murrujoon läbib
nasofrontaalsutuuri,
maxillofrontaalsutuuri, orbita
seinu ja sarnaluu kaart.
Mehhanismiks löök otse vastu
nina või vastu ülalõualuu
ülemist osa.
Tavaliselt seda tüüpi murruga
kaasnevad ka kolju ja aju
vigastused.

LE FORT FRAKTUURIDEVARIATSIOONID





Le Forti eksperimendid viidi läbi
kasutades mõõdukat lõõgijõudu
võrreldes näiteks tänapäeva
liikluses saadud traumadega.
„Puhtaid“ Le Fort fraktuure näeb
harva, va I tüüpi fraktuur
Sagedasti näeb Le Forti tüüpi
fraktuuride variatsioone:


Üheks sagedasemaks on Le Fort
II/kolmjalg fraktuur






Isegi keerukamaid murrumustreid
võib kohata nt:
Le Fort II/III
Le Fort III/II/kolmjalg

Neid vigastusi kirjeldades võiks
kirjeldada mõlemat näopoolt eraldi.



Mõned näpunäited:






Kui ninaõõne anterolateraalsed piirid
on intaktsed, siis see välistab I tüüpi
fraktuuri
Kui orbita alumised servad on
intaktsed, siis see välistab II tüüpi
fraktuuri
Kui sarnaluu kaar on intaktne, siis
see välistab III tüüpi fraktuuri.

MANDIBULA FRAKTUURID („RÕNGASLUU
REEGEL“)








Mandibula on luu, mille kohta kehtib nn „rõngasluu reegel“
(„ring bone rule“).
Selle võib lühidalt kokku võtta järgmiselt: kui näed fraktuuri
rõngas luus, siis otsi ka veel teist fraktuuri või dislokatsiooni.
*
Alalõualuu murdude korral näeb umbes 1,5 kuni 1,8 murdu
„kliendi kohta“.
Kuna lõualuu on ka üsna prominentne näo osa (nagu
ninagi), siis saab ta üsna sagedasti pihta (otsesed löögid,
liiklusõnnetused)
Alalõualuu murdudest juhtb umbes vaid viis protsenti lastel:



Autoõnnetused, enamikul juhtudest
Jalgrattaga juhtunud õnnetused.

ALALÕUALUU MURRUD

common sites of mandibular fractures
Fracture Type

Prevalence

Body

30 - 40 %

Angle

25 - 31 %

Condyle

15 - 17 %

Symphysis

7 - 15 %

Ramus

3-9%

Alveolar

2-4%

Coronoid process

1-2%

ALALÕUALUU MURRUD


Topelt fraktuuride korral
tuleks teist fraktuuri
otsida sümfüüsist
kontralateraalsel poolel


Levinud kombinatsioonid:




Mandibula
nurk/kontralateraalne keha
või kondüül

Kolmik fraktuuride puhul
on levinumateks
murdudeks sümfüüs ja
mõlemapoolselt
kondüülid.



Mandibula võib olla
dislotseeritud ka ilma
fraktuurita, võib juhtuda
spontaanselt haigutamise
käigus.

MURRULIIGID






Pajuvits murd (greenstick
fracture) – pigem lastel, kellel
luud elastsed
Lihtne murd – labiv murrujoon,
murrujoone piirkond pole
fragmenteerunud.
Comminuted (peenestatud) –
vastand lihtsale murrule, murru
piirkond on fragmenteerunud, või
on sekundaarsed murrujooned
primaarse murrujoone piirkonnas


Suure energiaga vigastused




Laskevigastused, plahvatused.

Lahtine murd – on ühenduses
väliskeskkonnaga,
alveolaarjätkeid läbistavad
murrud on lahtised murrud.

MÕTTETERAD ALALÕUALUU MURDUDE KOHTA









„Rõngasluu reegel“
Sümfüüsimurrud on tavaliselt raskesti nähtavad
Panoraamülesvõte on alalõualuu murdude hindamisel hea
vahend, võib näha murde, mis tavaröntgenil nähtavale ei
tule.
Jälgida luu korteksi intaktsust, sest katkemised seal võivad
olla ainukeseks viiteks lõualuu murrule.
Jälgi mandibulaarkanali kontuure.
Murrujoon, mis läbib hambajuurt, on lahtine murd.
Alalõualuus võivad esile tulla patoloogilised murrud – otsi
abstsessi või viiteid tuumorile, eriti kui vigastus ei tundu
traumale vastav.

VÕÕRKEHAD JA PENETREERIVAD VIGASTUSED




Kompuutertomograafia
on hea moodus
penetreerivate vigastuste
ja võõrkehade
visualiseerimiseks
orbitates ja näokoljus.
Materjalid nagu kivi,
klaas, puit ei pruugi
veenvalt
konventsionaalsete
meetoditega nähtavale
tulla.

KOKKUVÕTTEKS





Intrakraniaalse trauma puhul võiks samaaegselt uurida ka näokoljut.
Maxillofatsiaalsed traumad võivad maskeerida intrakraniaalseid
vigastusi.
10% kraniomaxillofatsiaalsete murdudega patsientidel esineb
intrakraniaalst hemorraagiat. (Holrieder et al. 2004)
400 patsiendil mingisuguse näovigastusega kaasus 4% lülisamba
kaelaosas asümptomaatiline murd. (Schultz 1967)
Selle tõttu oleks mõistlik olulise peatraumaga patsientidel CT-l samaaegselt uurida
ka lülisamba kaelaosas ülemist osa. (Kirschenbaum et al. 1990)





Mõned fraktuurid ei tule radioloogiliste meetoditega nähtavale või
vaadatakse neist mööda, eriti inkooperaabelsete patsientide korral.
CT-l tulevad tavaliselt nähtavale murrud, mis konventsionaalsete
meetodite kasutamisel jääksid märkamatuks.
CT näokoljutraumade puhul valik meetod.

KASUTATUD KIRJANDUS







„Emergency radiology“
2007, Marincek, Dondelinger.
Radiopaedia.org
Rad.washington.edu
Radiologymasterclass.c
o.uk

