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• USA-s iga aasta >11 mln inimest pöörduvad EMOsse traumaga tekkinud
haavade tõttu; võõrkehad esinevad 7-15% nendest juhtudest

• Anamnees on oluline! 

Sügavamal asuvate võõrkehade korral on kaebused minimaalsed või üldse
puuduvad, seetõttu võõrkeha olemasolule mõnikord ei mõelda

• Kuni 38% võõrkehadest jäävad märkamata esialgsel arsti vaatlusel, mis võib 
viia tüsistusteni (infektsioon, pikk haava paranemine, närvi- ja/või
veresoonte kahjustus, krooniline valu jne)

• Infektsioon on kõige sagedam võõrkehade tüsistus (esineb 0,6-14,8% 
juhtudest), selle hulka kuuluvad tselluliit, pehmete kudede abstsess, 
osteomüeliit ja septiline artriit 



• Juhul kui võõrkeha jääb märkamata/kahtlustamata tekib granulomatoosne
reaktsioon 

• Lagunevast materjalist võõrkehade puhul (nt puit ja looma ogad) tekib 
väljendunud reaktsioon, mis viib võõrkeha lagunemiseni

• Mittelagunevate võõrkehade puhul (nt metall, klaas, plastik) jätkub reaktsioon 
seni kuni võõrkeha ümber moodustub kapsel, mille järel põletik vaibub või isegi 
puudub aastateks. Kapsli kahjustus kerge trauma korral võib põhjustada põletiku 
taastumise

• Radioloogiliste uuringute valimise aluseks on võõrkeha materjal ja selle
anatoomiline asukoht; lisaks ka uuringu ajal saadav kiirgus, uuringu hind ja
kättesaadavus ning patsiendist sõltuvad tegurid (nt koostöövõime puudus või
ferromagneetiliste omadustega implandid)

• Raskemate kahjustuste korral koos kahtlusega luumurdudele on KT uuring
esmavalik! 



RÖ

• RÖ-uuring on võõrkehade kahtlusel esmavalik, kasutatakse enam
metalli/klaasi/kivide otsimiseks

• RÖ-uuringud on suhteliselt odavad, kättesaadavad ning võimaldavad leida 
~80% kõikidest võõrkehadest ning ~98% rö-kontrastsetest võõrkehadest

• Mida suurem võõrkeha aatomnumber ja tihedus, seda parem tuleb 
võõrkeha RÖ-l esile

• RÖ-negatiivsete (nt puit, plastik, kumm) võõrkehade puhul on RÖ 
tundlikkus madal, kuna nende tihedus on sarnane neid ümbritsevate
pehmete kudede tihedusega

• Soovitatakse RÖ-uuring kahes suunas (AP ja lat)



UH
• Kui kahtlustatakse võõrkeha olemasolu, kuid RÖ-uuringul see ei visualiseeru → UH

(eriti puidu ja plastiku korral)

• UH on suhteliselt odav, ei kasuta kiirgust, kuid on operaatorsõltuv

• Tundlikkus ~72%, spetsiifilisus ~92% (tundlikkus ↑ võõrkeha suurusega)

• Peaaegu kõik võõrkehad on UH-s nähtavad (>4 cm nahapinnast sügavamal asuvad 
võõrkehad on raskelt visualiseeritavad)

• Soovitav >7,5 MHz andur, mis peab olema maksimaalselt paralleelselt võõrkehaga 
(suurendades peegeldust), veelgi soovitatavam kasutada erinevaid lineaarandureid
(nii väiksema kui suurema sagedusega)

• Kõik võõrkehad on hüperehhogeensed ning võivad esineda koos kajavarju või 
reverberatsiooni artifaktidega

• UH korral võib olla valepositiivne leid kaltsifikatsioonide või värskete hematoomide 
puhul, mis on samuti hüperehhogeensed

• Siledate ja lamedate pindade korral (nt metall, klaas) esineb „dirty shadowing“ või 
reverberatsiooni artefaktid; ebakorrapäraste kontuuridega pindade korral esineb 
„clean shadowing“

• Põletikuline reaktsioon võib põhjustada hüpoehhogeense halo tekkimist võõrkeha
ümber – turse, abstsess, fibroosne ja/või granulatsioonkude

• Doppler-UH-l hüpervaskularisatsioon võõrkeha ümber võib tekkida 24h hiljem 
peale võõrkeha sisenemist kehasse



KT

• Kui esineb kahtlus, et tegemist on võõrkehaga kuid nii RÖ- kui UH-uuringul 
seda ei kinnitu → KT uuring (enam sügavamal asuvate võõrkehade puhul)

• KT on 5-15 korda tundlikkum kui RÖ-uuring ning on parim uuring klaasi, 
(plastiku) ja kivide visualiseerimiseks

• KT on vähem tundlikkum kui UH väikeste pindmiste võõrkeha fragmentide 
korral

• KT on kallim, kasutab kiirgust – kasutatakse valitud kahtlaste juhtude korral 
kui RÖ-ja UH-uuring on negatiivne 

• Õhukeste väikeste võõrkehade korral võib paksema kihiga KT uuringul jääda 
võõrkeha märkamata

• Soovitatav 1 mm kihipaksusega KT uuring koos uuritava kehapiirkonna 
sobiva kVp ja mAs-ga



MRT

• Kallis, pikema ajaga, suhteliselt raskelt kättesaadav, väiksema spetsiifilisuse ja 
tundlikkusega võõrkehade otsimisel – pole esmavalik

• MRT eeliseks on suurem tundlikkus tüsistuste ja dif. diagnooside korral

• Soovitatav 3-4 mm kihipaksusega MRT uuringud koos T1 ja vee-tundlikega 
sekventsidega 2-3 tasapinnas, aksiaalne GRE (gradient-echo), T1 ja T2 fast spin-
echo ilma rasva supressioonita, post-kontrast seeriad kahes tasapinnas

• Võõrkehad tulevad esile tavaliselt madala signaaliga kõikides sekventsides

• Ebasümmeetriline pehmete kudede põletik mõnikord võib viidata võõrkeha 
olemasolule ja ilmneb enamasti ägedas faasis. Põletik visualiseerub halona, mis 
on T1 hüpointensiivne, T2 hüperintensiivne ning perifeerse kontrasteerumisega 
võõrkeha ümber

• Hiljem peale granulomatoosset reaktsiooni tekib võõrkeha ümber fibroosne 
kapsel, mis on T1 ja T2 madala signaaliga ja kontrasteerub võõrkeha ümber



Võõrkehade materjalid
Klaas
• 9-24% kõikidest võõrkehadest

• Peaagu kõik klaasi fragmendid on rö-kontrastsed, seega esmavalikuks on RÖ-
uuring, mis soovitav teha isegi siis kui kahtlus võõrkeha olemasolule on väike

• Klaasi fragmendi tuvastamine sõltub selle suurusest, >2mm klaasi fragmendi võib
RÖ-uuringul tuvastada peaagu 100% juhtudest 

• KT: hulknurkse kujuga ning suure tihedusega 500-1900 HU

• UH: hüperehhogeenne koos „dirty shadow“ või reverberatsiooni artefaktidega. 
Pindmised klaasi fragmendid on nähtavad nii KT-l kui ka UH-l, kuid mida
sügavamal asub klaasi fragment seda raskem on seda UH-l märgata

• MRT: hulknurkse kujuga, T1 ja T2 madala signaaliga, artefaktidega GRE 
sekventsides, võõrkeha ümbritseva põletikulise koe kontrasteerumine







Metall
• Peaagu kõik metallid on rö-kontrastsed ning suure tihedusega 3000 (raud) – 30 

000 (plii) HU → RÖ või KT

NB! Alumiinium on väiksema aatomnumbri ja suhteliselt madala tihedusega 
(võrreldes teiste metallidega) - 700-800 HU, seetõttu võib jääda märkamata

• Suurem osa metallfragmentidest on ümbritsetud fibrooskoega ja muutuvad 
inertseks; nad ei vaja eemaldamist kui on asümptomaatilised

• KT: hüperdensiivne, beam hardening artefaktid (alumiinium on samuti 
hüperdensiivne kuid ilma artefaktideta)

• UH: hüperehhogeenne, kajavari või reverberatsiooni artefaktid

• MRT: madala signaaliga kõikides sekventsides, esinevad artefaktid. Pliist 
võõrkehad on ohutud MRT-s, teistel metallidel (nt teras) on ferromagneetilised
omadused mille tõttu need võivad liikuda tugeva magnetvälja korral. 

NB! Kui metallist võõrkeha koostis on lõpuni teadmata – MRT tuleks vältida, eriti kui 
metallist võõrkeha asub närvide, suurte veresoonte, silmade, aju või seljaaju 
piirkonnas!

• Kui on kahtlus metallist võõrkeha olemasolule, siis esmaselt tehakse RÖ uuring 
kahes suunas → UH → madala doosiga KT







Plastik
• Suhteliselt harva esinev võõrkeha materjal, kuna plastik tavaliselt 

ei purune

• Kõik plastikud (v.a akrüül) on UH-l nähtavad, mille tõttu on UH 
palju efektiivsem kui KT sõltumata võõrkeha asukoha sügavusest

• UH: ehhogeenne, esineb kajavari või „comet-tail“ artefaktid 
(reverberatsiooni artefakt)

• Plastik on erineva tihedusega, kuid tavaliselt 10-20 HU, mille tõttu 
on halvasti eristatav RÖ- ja KT-uuringul (paremini nähtav kui 
võõrkeha on ümbritsetud gaasi või õhukese pehme koe kihiga). KT 
uuring pehme koe aknaga on abiks plastiku visualiseerimiseks.

• MRT: halvasti eristatav, madala signaaliga, artefakte pole (MRT 
pigem ümbritsevate pehmete kudede hindamiseks)

• Polüvinüülkloriid (PVC) – laialdaselt kasutatav plastiku materjal, 
mille tihedus on kõrgem (~400 HU) ning seetõttu on oluliselt 
paremini nähtav KT uuringul ilma artefaktideta (RÖ-uuringul on 
nähtav suhteliselt halvasti)

• Akrüülil on tihedus keskmiselt 100 HU, mille tõttu pole RÖ-l
eristatav ning KT-l on vaevalt nähtav

Näide - Comet-tail artefakt. Sapipõie 
adenomüomatoos. 





Puit ja teised orgaanilised materjalid
• Puit on kõige sagedasem võõrkeha materjal pehmete kudede kahjustuste korral, eriti kätes ja 

jalgades

• Tavalised orgaanilised materjalid, nagu okkad ja puidu fragmendid, moodustavad suurema osa 
võõrkehadest, mis RÖ-l tavaliselt jäävad märkamata

• KT on tundlikkum kui RÖ-uuring, eriti kui kasutada W1000; L500 akent (võõrkeha on kergelt 
tihedam kui kõrvuti asetsev lihas ja rasv)

• Kuna puidust võõrkehad paiknevad tavaliselt pindmiselt, siis on suhteliselt hästi visualiseeritavad 
UH-l (tundlikkus 90%, spetsiifilisus 96,7%) – parim uuring

• Suurem osa puidust võõrkehadel on silindriline kuju, pikk telg ja väike diameeter ning võivad olla 
KT-l erineva tihedusega vastavalt õhu ja vedeliku sisaldusele võõrkehas

• Kuiv puit sisaldab rohkelt õhku ning seetõttu mimikeerib gaasikogumikku

• Kui KT-l on hüperdensiivne tubulaarne struktuur koos õhukogumikega – kahtlusta puidust 
võõrkeha

• UH: hüperehhogeenne, kuid põletikulise reaktsiooni korral muutub enam hüpoehhogeenseks ning 
lõplikult kaob põletikulise reaktsiooni käigus; esineb kajavari, hüpoehhogeenne halo koos 
hüpervaskularisatsiooniga (ümbritsev granulomatoosne kude)

• MRT: T1 ja T2 madala signaaliga, võõrkeha ümber pehmete kudede kontrasteerumine 
põletikuliste muutuste tõttu, tavaliselt artefakte ei esine









Kivid
• Pehmete kudede trauma järgselt esinevad suhteliselt harva, kuid mõnikord peale 

kukkumist võivad kivifragmendid sattuda pindmistesse haavadesse

• Kõik kivid on rö-kontrastsed, tihedus varieerub 1500-3000HU (nt asfalt 1300 HU, lubjakivi 
2800 HU, graniit 2100 HU, marmor 2300 HU; kiltkivi 2200 HU, liivakivi 1600 HU)

• Hästi leitavad RÖ ja KT-l, kuid tihti aetakse segamini pehmete kudede kaltsifikaatide/luu 
fragmentidega (nendel tavaliselt <900 HU)

• Kuna kivid asuvad tavaliselt pindmiselt, siis on nähtavad ka UH-s (isegi 2 mm kivi või 
kruusa fragmendid)

• UH: hüperehhogeenne, kajavari

• KT on parem kui UH, eriti kui võõrkeha asub >4 cm nahapinnast

• MRT (madalam tundlikkus): T1 ja T2 madala signaaliga, võivad esineda artefaktid



A 59-year-old patient was admitted to the 
emergency room after being hit by a car 
as a pedestrian. Clinically, the patient 
presented multiple facial injuries with soft 
tissue defects. Polytrauma CT scanning 
detected a hyperdense foreign object 
embedded in the frontal soft tissue



Loomadega seotud võõrkehad

Näiteks merisiiliku ogad

• Ogad koosnevad kaltsiumkarbonaadist ning võivad sisaldada toksiini, mille tõttu 
tekib tavaliselt lokaalne põletikuline reaktsioon koos intensiivse valu, erüteemi ja 
tursega mis kestab kuni 1 nädal. Võib esineda ka hüpotensioon, düspnoe, 
neuropaatia, lihasnõrkus ja paresteesia (enamasti siis kui on palju ogasid)

• Tulevad nähtavale RÖ-l (kuna sisaldavad kaltsiumi), kuid õhemad ogad RÖ-l ei tule
nähtavale

• UH: lineaarne hüperehhogennne struktuur, mis on ümbritsetud
hüpervaskulariseeritud hüpoehhogeense koega

• KT: sügavamate fragmendide korral

• MRT: halvasti eristatavad, seetõttu kasutatakse tüsistuste hindamiseks
(granuloom, infektsioon, artriit, tenosünoviit)





Mida klinitsistid tahavad teada/mida võiks kirjutada vastuses:

• Võõrkeha olemasolu/puudumine

• Võõrkeha materjal

• Täpne anatoomiline asukoht

• Tüsistused (nt hematoom, aktiivne verejooks, organkahjustus, 
abstsess jne)

• Kaasnevad vigastused



Kokkuvõte

 Esmavalikuks on RÖ uuring! 
(v.a raske trauma)

 UH uuring on pindmiselt
asuvate võõrkehade korral
ning juhul kui võõrkeha pole 
RÖ-l tuvastatav

 KT uuring on kahtlastel
juhtudel, eriti siis kui
võõrkeha asub sügavamal
(või raske trauma korral)

 MRT uuring on tüsistuste
hindamiseks ja
dif.diagnoosiks, ei ole 
esmavalik!

• Kõige sagedasem võõrkeha materjal on metall, puit ja klaas
• Radioloogiliste uuringute valimise aluseks on võõrkeha materjal ja selle anatoomiline asukoht, lisaks:
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