Trauma – riittääkö natiivikuvaus?
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Selkärangan murtumien esiintyvyys länsimaissa on 640 ja selkäydinvammojen 5–40/
1 000 000/v, sisältäen osteoporoottiset murtumat. Murtumista 21 % on kaularangassa,
mistä aiheutuu 49–55 % selkäydinvammoista (1). Selkäydinvammautunut potilas on
keskimäärin nuori aikuinen (2) ja vamma usein elinikäinen. Diagnostiikan tulee siksi
olla tarkkaa. Diagnostiikan toteuttamisen ja säteilyhygienian kannalta vaikeaa on se,
että vain 2,4 % kaularangan epäilyistä osoittautuu lopulta murtumaksi (3); lapsilla alle
1 %, 19–64-vuotiailla 2,3 % ja yli 65-vuotiailla 4,6 %. Auto-onnettomuus on tavallisin
vammamekanismi, yli 65-vuotiailla useammin matalaenerginen kaatuminen ja kaularangan yläosan vammat (C1–2) suhteellisesti yleisempiä (4). Rinta- ja lannerangan
murtumien esiintyvyys trauma-aineistoissa on 2–7,5 % (5).
Diagnostista menetelmistä käyttökelpoisia ovat kliininen poissulku, röntgenkuvaus,
tietokonetomografia ja magneettikuvaus. Lievimmin loukkaantuneilla voidaan selvitä
kliinisellä tutkimuksella: Kaularankavamman kliininen poissulku on 99,8 % negatiivisella ennustearvolla mahdollista silloin, kun kaularanka on takaa keskiviivasta palpoiden aristamaton, eikä potilaalla ole neurologisia oireita, muita kivuliaita vammoja,
intoksikaatiota tai tajunnantason häiriötä (6, 7). Poissulkusäänöillä voidaan vähentää
kuvantamistutkimusten määrää n. 12 % (8) ja ne soveltuvat myös lapsipotilaisiin (9).
Sääntöjen soveltuvuudesta alemmas rankaan ei ole näyttöä: Traumapotilaiden rinta- ja
lannerangan murtumista 30–60 % on piileviä, ilman kipua tai kliinisiä löydöksiä (5).
Tietokonetomografia on vakiintunut korkeaenergisesti vammautuneen potilaan ensisijaiseksi kuvausmenetelmäksi (10). Traumapotilaan rinta- ja lannerangan murtumien
diagnostiikka käy vartalon kuvista, joista voidaan tarvittaessa jälkilaskea kohdennetumpia kuva-aloja. Traumapotilaan kaularangan samanaikainen kuvaus on perusteltavissa murtumien korkealla esiintyvyydellä ja ajansäästöllä. Monileiketietokonetomografian sensitiivisyys ja spesifisyys on meta-analyysin mukaan 99,9 % (11).
Röntgenkuvauksen rooli on vähentymässä. Sitä on perinteisesti suositeltu matalaenergisesti selkänsä loukanneen, neurologisesti oireettoman ja ko-operoivan potilaan ensisijaiseksi kuvantamistutkimukseksi. Kaularangan osalta kolmea projektiota (AP-,
sivu- ja densprojektio) pidetään optimaalisena (12). Väärän negatiivisen tuloksen syy
on yleensä riittämättömät kuvat (13, 14), joten vaatimus seitsemännenkin kaulanikaman hyvästä näkymisestä on ehdoton. Murtuman kipu aiheuttaa kaularankaa tukevien
lihasten supistumista, joten korkealle yltävät hartiavarjot ovat kaularankavammassa
tavallinen löydös. Röntgenkuvauksen sensitiivisyys kaularangassa on, tietokonetomografiaan verrattuna, osoittautunut meta-analyysissa vaatimattomaksi, 52 %; merkillepantavaa on, että 7–50 % näkymättä jääneistä vammoista vaati hoitoa (15). Niillä potilailla, joilla ei voida tehdä kliinistä poissulkua ja joita ei vammamekanismin perusteella kuvata tietokonetomografialla, röntgenkuvaus päätyy (riittämättömien kuvien tai
epäilyttävän löydöksen vuoksi) 46 % tietokonetomografiaan (8). American College of
Radiologyn (ACR) nykysuositus onkin, että röntgenkuvausta käytetään aikuisten kaularangan murtumien poissulkuun vain silloin, kun tietokonetomografiaa ei ole käytettävissä. Rinta- ja lannerangan murtumista tutkimusnäyttö on selvästi suppeampaa,
röntgenkuvan sensitiivisyys 62 ja 86 %, eikä kynnystä tietokonetomografiaan tule pitää
korkeana (5). Röntgenkuva soveltuu yhä hyvin vammojen seurantaan: Pystyasennossa
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kuvattu röntgenkontrolli voi auttaa murtumien instabiliteetin arvioinnissa ja paljastaa
piilevän, toisinaan vasta viikkojen kuluessa manifestoituvan ligamenttivamman.
Magneettikuvaus on indisoitu selkäydinvamman ja -kanavan arviointiin, ligamenttien
ja välilevyn vaurioiden arviointiin, sekä epäselvän röntgen- tai tietokonetomografialöydöksen jatkokuvantamiseen. Useimmat murtumat näkyvät magneettikuvauksellakin
(16), mutta on menetelmä hyvin tulkitsijariippuvainen eikä sen herkkyys riitä primaariin murtumadiagnostiikkaan (17). Magneettikuvaus ei myöskään hoitomenetelmän
valintaa ajatellen osoita murtuman morfologiaa riittävän tarkasti. Magneettikuvauksen
kyky osoittaa hohkaluuödeema ja verenvuodot voi kuitenkin johdattaa diagnostiikan
oikeille jäljille. Magneettikuvauksen seulonnanomainen käyttö piilevän ligamenttivamman etsimiseen ei meta-analyysien mukaan ole perusteltavissa (18).
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