
Tömptrauma ja kaelaarterite
vigastused

(BCVI - blunt cerebrovascular injury)

Raul Õunapuu

Tallinn 2020



Tömptrauma ja kaelaarterite KT-angio

↓

Arter on katki

↓

Sisesta radiopaedia.org otsingusse “Biffl” või “BCVI grading”

↓

Kirjelda leid ja määra Biffl grade (sellest sõltub ravi- ja jälgimistaktika)



BCVI levimus tömptrauma puhul

Pigem suhteliselt harva esinev:

- Vanemate uuringute põhjal 0,08 – 0,1%

- Hiljutisemate uuringute põhjal 1 – 2,7%

Aga BCVI-spetsiifiline suremus on kõrge: 25 – 37%



Tüüpilised vigastuste mehhanismid

- Suurel kiirusel liiklusõnnetused (50%)

- Kukkumine (3m või rohkem)

- Poomine

- Muu otsene pea/kaela/näo trauma

- Triviaalne trauma (tihti seos Marfani ja Ehlers-Danlos sündroomidega)



BCVI patofüsioloogiast

- Intima vigastus

- Dissektsioon

- Intramuraalne hematoom

- Pseudoaneurüsm

- Oklusioon

- Transektsioon

- AV fistel

Peamine komplikatsioon:
Isheemiline insult



Millal kahtlustada?

Kombineeritud järgnevatest soovitustest:
Modified Denver criteria / EAST / WTA / Burlow et 
al

Radioloogilistest leidudest kõige olulisemad
isheemiline insult ning lülisamba kaelaosa
vigastused



BCVI diagnostika

1. DSA – varem olnud kuldstandard, nüüd peamiselt raviks või KTA leiu
täpsustamiseks

2. KT-angio – tänapäeval peamine meetod
- lokaalsema vigastuse korral pea natiiv + pea- ja kaelasoonte KTA
- hulgitrauma: pea- ja kaelasoonte KTA integreerituna kogu keha trauma KT 

protokolli

3. MRT / MRA – võib kasutada, aga tavaline TOF / MRA madalama
sensitiivsuse ja spetsiifilisusega võrreldes DSA ja KT-angioga.                
High-resolution black-blood vessel wall imaging tehnika võimaldab aga 
teatud juhtudel KT-angio leidu täpsustada



BCVI klassifikatsioon – Biffl scale (Denver scale)



Biffl
scale

a – grade I

b, c, d – grade II  

e – grade III

f – grade IV

g – grade V



CCA Intima flap / dissektsioon / grade II



ICA Grade I BCVI



VA intramuraalne hematoom (mustad nooled)
Fokaalne lumeni tromb (valge nool) // grade II



ICA pseudoaneurüsm / grade III



ICA pseudoaneurüsm / grade III



ICA oklusioon ja VA oklusioon / grade IV



VA grade II VA 
transektsioon
/ grade V



BCVI ja insuldi risk

- Karotiidarterid: insuldi risk keskmiselt 26 – 41%, suurenedes kõrgema
Biffl grade vigastuste korral

- Vertebraalarterid: insuldi risk keskmiselt 14 – 24%, kuid kõrgem Biffl
grade (alates grade II) ei suurenda riski olulisel määral



Ravi
Medikamentoosne antitrombootiline ravi vähendab insuldi esinemist oluliselt (21 –
46% ravimata vs 0 – 0,5% raviga /// 54 – 64% ravimata vs 2,6 – 6,8% raviga)

Soovitused:

- Grade I – IV: antiagregandid/antikoagulandid

- Grade II – III: progresseerumisel, sümptomite esinemisel või suurema
pseudoaneurüsmi korral kaaluda kirurgilist või endovaskulaarset sekkumist

- Grade IV: puuduvad tõendid kirurgilise või endovaskulaarse ravi efektiivsusest. 
Antitrombootiline ravi eluaegne.

- Grade V: Kirurgiline või endovaskulaarne sekkumine



BCVI (radioloogilise) jälgimise soovitused

Grade I – III: kontroll KT-angio 7. – 10. päeval:
1. Paranenud – saab antitrombootilise ravi lõpetada

2. Püsib – 3 kuud antitrombootilist ravi ja siis kontroll KT-angio (jne. kuniks
paranenud)

3. Progreseerunud – vajadusel kirurgiline või endovaskulaarne sekkumine

Grade IV – V: üldiselt pole vajalik asümptomaatilistel/stabiilsetel
patsientidel, ei mõjuta ravi



ICA grade II BCVI peaaegu täielik paranemine 
kolme kuu mõõdudes



VA grade I-II BCVI → kontroll 7 päeva pärast
→ grade III 



Diferentsiaaldiagnoos

- Aterosklerootiline naast: vanus, lokalisatsioon, kaltsifikaadid

- Vasospasm: raske esialgu eristada grade I-II BCVI-ist, kuid tavaliselt
möödub tundide jooksul

- Elongeerunud arterid

- Artefaktid



VA aterosklerootiline naast



Elongeerunud ICA + väike pseudoaneurüsm / 
grade III BCVI



Kokkuvõte
Tömptrauma ja kaelaarterite KT-angio

↓
Arter on katki

↓
Sisesta radiopaedia.org otsingusse “Biffl” või “BCVI grading”

↓
Kirjelda leid ja määra Biffl grade (sellest sõltub ravi- ja jälgimistaktika)

Lisaks soovita vastuses kaelaarterite KT-angiot kui tava trauma KT-l kõrge
BCVI riskiga seotud vigastused (eriti teatud lülisamba kaelaosa vigastused)
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