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UH Doppler-uuring  
ja 

 maksa veresooned 



 Suured maksa veresooned 

 Maksaarter 

 Maksaveen 

 Portaalveen 

 Normaalne verevool on väga hästi kirjeldatud 

 Karakteristlikud tunnusjooned 

 Enamus maksahaiguseid põhjustab piiratud arvu muutuseid 

verevoolu graafikutes 



UH modaliteedid 



Spectral (spektraalne) Doppler 

 Spektraalne voolugraafik (all 

vasakul) 

 Värviline Doppler´i pilt (üleval) 

 Doppler´i kiir (roheline) 

 Nurga näidik (sinine) – 

paralleelne veresoone pikiteljega 

 Doppleri nurk (𝜃) <60 ⁰ 

 Sample volume (gate) (kollane) 

 verevoolu kiiruse näidik (üleval 

vasakul) 



Verevoolu kiiruse arvutamine 

V=
(𝑓𝑐)(𝑐)

(2𝑓𝑡) (cos 𝜃)
  

 
 𝜃 suureneb 0-60⁰, cos𝜃 väheneb 1-0,5 

 𝜃 suureneb 60-90⁰, cos𝜃 langeb 0,5-0 

  
 Nurga suurenedes üle 60⁰,  kiiruse suuremad 

väärtused 

 >60 kraadi -> väiksed erinevused sample volume 

asetuses põhjustavad aina suuremaid muutuseid 

kiiruse arvutamisel ega ei ole usaldusväärne 

http://sonoworld.com/Client/Fetus/html/doppler/capitulos-html/chapter_01.html 

„Diagnostic ultrasoud. Phisics and equipment“ 2nd ed. P.Hoskins 2010 
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 Mida enam on anduri kiire suund verevoolu suunaga 

sarnane, seda ilusam voolugraafik tuleb. 

 Nurk (𝜃) on <60 kraadi, on verevoolu mõõdetavad 

väärtused usaldusväärsed 

http://sonoworld.com/Client/Fetus/html/doppler/capitulos-html/chapter_01.htm 



Nurga korrektsiooni olulisus 

c. d. 
J.B.Kruskal. RadioGraphics 2004;24:657– 675 



Voolulaine 

 Morfoloogilised tunnused: 

 Voolu suund 

 Voolu kiirus 

 Voolu kiirendus/ aktseleratsioon 



Voolu suund 

 UH anduri suhtes 

 Anduri suunas – punane 

 Andurist eemale – sinine 

 Tsirkulatoorse süsteemi suhtes 

 Antegraadne 

 Eeldatud suunas 

 Anduri poole või andurist eemale 

 Retrograadne 

 „vales“ suunas 

 Anduri poole või andurist eemale 



Voolulaine faasilisus 

 Faasilisel verevoolul on kiiruse ja kiirenduse muutused 



Voolulaine faasilisus 

 Kaks koolkonda: 

 Vool kui kiirenduse suuna muutus, kuna muutelõpud tekitavad 

helisid 

 Faas kui voolu suuna muutus üle baasjoone, voolugraafiku 

jälgimisel  



Ühesuunaline vs kahesuunaline 

 Voolu suuna kirjeldamiseks 

 Ühesuunaline = monofaasiline 

 Kahesuunaline =  bifaasiline, trifaasiline, tetrafaasiline 



Muutepunktide arv 

 Voolulainete iseloomustamine muutepunktide arvu järgi 

 Käivad paarikaupa (paaritu ei ole võimalik, muidu tsükkel ei 

korduks) 



Arteriaalne resistentsus 

 Arterid jagunevad kõrge ja madala resistentsusega 

 

 

 

 

 

 

 Mõõtmiseks kolm meetodit: 

 Resistentsusindeks (RI) 

 Süstoli/diastoli suhe 

 Pulsatiilsus indeks (PI) 
 Arterites: 

 Portaalveenis: 

Madala resistentsusega arterid Kõrge resistentsusega arterid 

Sisemised karotiidarterid 

Maksa arter 

Neeruarterid 

Testikulaararterid  

Mesenteriaalarterid söömisjärgselt 

Välimised karotiidarterid 

Jäsemete arterid (nt välimised iliakaalarterid, 

aksillaararterid) 

Paastuvad mesenteriaalarterid 

Normaalne RI = 0,55 – 0,7 Normaalne RI > 0,7 

PI= 𝑉2 𝑉1  

PI= (𝑉1 − 𝑉2) 𝑉𝑚𝑒𝑎𝑛  



Resistentsusindeks (RI) 

 Kõige sagedamini kasutatav 

 Normaalne vahemik kõigub 
RI=

(𝑃𝑆𝑉−𝐸𝐷𝑉)

(𝑃𝑆𝑉)
=

(𝑉1−𝑉2)

𝑉1
 



Voolulaine nomenklatuur 
 Igat voolulainet saab süsteemselt kirjeldada 

 

 Voolu suund (antegraadne vs retrograadne) 

 Faasilisus (pulsatiilne, faasiline, nonfasic, afaasiline) 

 Faaside arv (monophasic, biphasic, triphasic või tetraphasic) 

 Muutepunktide arv (aninflectional, di-inflectional, 
tetrainflectional) 

 Lisaks 

 Arterites resistentsuse tase (kõrge, madal) 

 

 Töö maht ja aeg pihti piiravad 









Stenootilise verevoolu dünaamika 

 Stenoos otsesed sümptomid 

 Stenoosi kohas 

 Tõusnud PSV 

 Tõusnud ESV 

 Stenoosi kaudsed sümptomid 

 Üla- või allavoolu 

 Subjektiivsed – poststenootilises 

soones 

 tardus parvus (late and low) 

 Objektiivsed 



Maksa veresoonte voolulained 

 Igal veresoonel on iseloomulik voolulaine 

 Määratakse  

 anatoomilise positsiooniga tsirkulatoorses süsteemis 

 Südametööst põhjustatud tsükliliste rõhu muutustega 

 

 Voolulaine on nii iseloomulik, tihti kasutatakse seda 

määramaks/nimetamaks uuritavat veresoont 



Maksaarter  

 Antegraadne vool 

 Pulsatiilne voolulaine 

 Madala resistentsusega arter 
(RI=0,55-0,7) 

 Kõrge RI ei ole spetsiifiline 
maksahaigusele, on 
vähemtähenduslik leid 
isoleerituna kui madal RI 

 Palju anatoomilisi variante 

 kuni 50% 

EFSUMB – European Course Book. „Ultrasoud of the liver“, 2010 



Maksaarteri kõrge RI 

Patoloogiline (mikrovaskulaarne kompressioon või haigus) 

Krooniline hepatotsellulaarne haigus (s.h tsirroos) 

Maksaveenide ülekoormus 

- Äge: difuusne perifeerne vasokonstriktsioon 

- Krooniline: fibroos koos difuusse perifeerse 

kompressiooniga (südame tsirroos) 

Transplantaadi äratõuge 

Iga teine haigus, mis põhjustab difuusse kompressioon või 

perifeersete arterioolide ahenemise 

Füsioloogiline 

Söömisjärgne seisund 

Kõrge vanus  

Mittespetsiifiline leid 



Maksaarteri madal RI 

Proksimaalse arteri ahenemine 

Transplantaadi anastomoosi stenoos 

Aterosklerootiline haigus (celiac või hepatic) 

Arcuate ligamendi sündroom (harvem) 

Perifeersed vaskulaarsed šundid (AV või AP fistulid) 

Tsirroos koos portaalhüpertensiooniga 

Posttraumaatiline või iatrogeenne põhjus 

Pärilik hemorraagiline teleangioektaasia (Osler-Weber-

Rendau sümdroom) 

On rohkem spetsiifline 



Maksaarter ja maksa tsirroos  
 Arteriaalne resistentsus võib olla tõusnud, normaalne või 

langenud (tsirroosiga patsiendil) 

 Resistentsust tõstavad 
 Põletikuline turse 
 Otsene kompressioon arteritele 

 Regeneratiivsed sõlmed, fibrootiline parenhüüm 

 Resistentsust langetavad 
 Kompensatoorsete väikeste arterite proliferatsioon, tõusnud arv 

arterioolseid basseine 
 Perifeersed vaskulaarsed šundid 

 

 Maksaarteri RI ei ole kõlblik tsirroosi diagnoosimiseks ega ulatuse 
määramiseks 



Maksaarteri stenoos 

 Stenootilises kohas 

verevoolu kiiruse tõus 

(200-300 cm/s) 

 Poststenootilises osas tardus 

parvus voolulaine 

M.M.Wood. Ultrasound Quarterly& Volume 26, Number 2, June 2010 



Maksaveenid 

 Antegraadne verevool, maksast ja 

andurist eemale – allpool 

baasjoont 

 Parema koja rõhu muutused 

kantakse üle maksaveenidele 

 Parim on uurida paremat 

maksaveeni 

EFSUMB – European Course Book. „Ultrasoud of the liver“, 2010 



Maksaveenid 

 A – kodade kontraktsioon 

 max retrograadne vool 

 S – vatsakeste kontraktsioon varases 
süstolis 

 AV-klapi liikumine südame tipu suunas 

 V – koja ületäitumine süstoli lõpus 
(rõhu tõus) 

 AV-klapp liigub oma kohale tagasi 

 D – varases diastolis passiivne 
vatsakese täitumine 

 kojas rõhk langeb 

Scheinfeld et al. RadioGraphics 2009;29:2081–2098 



Maksaveenid  

 Hingamise mõju verevoolu graafikule 

 Parim hinnata kui vaikne hingamine või sügav sissehingamine 

Scheinfeld et al. RadioGraphics 2009;29:2081–2098 



Maksaveenide süsteemne hindamine 

Scheinfeld et al. RadioGraphics 2009;29:2081–2098 



Budd-Chiari sündroom 

 Maksaveeni(de) või alumise 

õõnesveeni obstruktsioon 

 UH doppler 

 Tromb veresoones (1/3) → 

Verevoolu puudumine 

 Valesuunaline verevool 

 Intrahepaatilised kollateraalid 

(2/3) 

 Lame voolugraafik 

 Portaalhüpertensioon (+/-)  

 

 
Eur. Radiol. 5, 379-386 (1995) 

EFSUMB – European Course Book. „Ultrasoud of the liver“, 2010 



Maksaveenid ja hepatosteatoos 

 Maksa rasvinfiltratsioon 

 Monofaasiline verevool 

maksaveenides 

 60-70% patsientidest 

 Positiivne ennustusväärtus on 

hea 

 Negatiivne ennustusväärtus on 

madal 

EFSUMB – European Course Book. „Ultrasoud of the liver“, 2010 



Trikuspidaalklapi puudulikkus 

 Süstolis veri liigub vatsakesest tagasi 

kotta, ülemisse õõnesveeni ja maksa 

 S-laine madaldunud või isegi 

retrograadne 

 Diastolis vere passiivne vool maksast 

paremasse kotta ja vatsaksesse – suur 

(ja ainus) antegraadne D-laine 

Scheinfeld et al. RadioGraphics 2009;29:2081–2098 



Portaalveen  
 Verevoolu kiirus 16-40 cm/s 

 Voolulaine peaks õrnalt 
lainetama - faasiline 

 Hepatopetaalne vs 
hepatofugaalne 

 Voolukiirus on läbi maksa 
sinusoidide seotud 
maksaveenide ja südametööga 

 PI (pulsatiilsusindeks) 

 V2/V1 

 Norm >0,5 

Portaalveeni verevoolu variaabelsus 



Portaalveeni pulsatiilne voolulaine 

Pulsatiilne portaalveeni voolulaine 

Trikupidaalne 

regurgitatsioon 

Diferentsitav maksaveenide 

voolulainega, 

Maksaveenid on laiad 
Parempoolne krooniline 

südamepuudulikkus 

Tsirroos või A-P šunt Maksaveenid on kitsad 

Pärilik hemorraagiline 

teleangiektaasia – AV 

fistulad 

Väga harv, kliiniliselt teada 

Pulsatiilne voolulaine, domineerivalt antegraadne, 

pulsatiilne, bifaasiline-kahesuunaline ja di-

inflectional 

pulsatiilne 

normaalne 

normaalne 



Portaalveeni aeglane verevool 

 Kui vasturõhk piirab 

liikumiskiiruse 

 Diagnostiline 

portaalhüpertensioonile 

 Enamasti põhjuseks tsirroos 

 Väga aeglast verevoolu on raske 

registreerida (alla 2 cm/s) Portaalhüpertensioon, v=9 cm/s,  

voolulaine sarnane pulsatiilsega 



Portaalhüpertensioon  

 Progresseeruv kollageeni ladestumine → rõhu tõus 

portaalsüsteemis 

 Voolugraafik lameneb 

 Verevoolu kiirus langeb 

 <12 cm/s  - portaalhüpertensioon 

 Portaalveeni läbimõõt laieneb 

 Norm suurte variaabelsustega (13-16 mm) 

 Mõjutavad hingamine, asend ja söömine 

 Peaks mõõtma vaiksel hingamisel, selili ja paastudes 

L.Zhang, J Ultrasound Med 2007; 26:1689–1696 

„Abdominal and General Ultrasound, 2nd ed.2001 



Portaalhüpertensioon 

 CI (congestion index) 

 portaalse vaskulaarse väljavoolu resistentsus 

 portaalveeni ristilõike pindala ja voolukiiruse suhe 

  CI > 0,1 →  viitab portaalhüpertensioonile 

 spetsiifilisus ja sensitiivsus 95% 

𝐶𝐼 = 𝑐𝑚2 𝑠−1  

L.Zhang, J Ultrasound Med 2007; 26:1689–1696 

„Abdominal and General Ultrasound, 2nd ed.2001 



Portaalhüpertensioon 

 Verevoolu suuna muutus 

portaalveenis 

 Tõsise tsirroosi korral 

 Verevoolu suunda 

mõjutab hingamine 

 

 Enne püsivalt 

hepatofugaalset verevoolu 

– südametsüklist sõltuv 

voolugraafik 

Inspiratsioonil – 

heptatopetaalne vool 
Ekspiratsioonil – 

hepatofugaalne vool 

S.J.Rosenthal. RadioGraphlcs 1995; 15:1103-1111 



Portaalveeni abnormaalne verevool 

 Hepatofugaalne verevool 

 Maksakoe vasturõhk ületab 

portaalveeni voolu rõhku – 

verevoolu suund muutub 

 AP-šundid 

 Väga väljendunud 

portaalhüpertensioon 

 Afaasiline vool, verevoolu 

puudumine 

 Seisev vool 

(portaalhüpertensiooni 

korral) 

 Portaalveeni tromboos 

 Tuumori invasioon 



Kokkuvõte 

 UH Doppleri voolugraafiku süsteemne hindamine kiirendab 

tööd ja kirjeldab täpsemalt verevoolu 

 Maksa veresoontes väga iseloomulikud verevoolu graafikud 

 Piiratud arv voolugraafikute muutuseid 

 Hea patsient 

 Koostöö valmis 

 Tühja kõhuga 

 

 Aitäh tähelepanu ees! 
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