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● Põhineb Doppler effektil 

● Saab hinnata nii pindmiselt, kui ka sügavamal 

paiknevaid struktuure (kuni ~6cm sügavuseni) 

● Kuna tegemist on n.ö. pimeda uuringuga, erinevaid 

veresooni saab identifitseerida akna, sügavuse ning 

voolukõvera järgi 









● Transtemporaalne aken 

● Transorbitaalne aken 

● Transforaminaalne aken 

● Retromandibulaarne aken 

● 1-5MHz sektor andur 

 





 MFV – keskmine voolukiirus (mean flow 
velocity) 

 Kõrge – stenoos, vasospasm, 
hüperdünaamiline vool 

 Madal – hüpotensioon, madal ajusisene rõhk, 
ajuverevarustusehäire, ajusurm 

 Fokaalse vasospasmi või stenoosi puhul on 
tüüpiline keskmise voolukiiruse tõus 5-
10mm pikkusel alal ~30cm/s võrra võrreldes 
asümptomaatilise poolega  

 





 PI - Goslingu pulsatsiooni indeks (Gosling’s 
pulsatility index). Annab infot ajuveresoonte 
resistentsuse kohta. Normväärtus 0,5-1,19. 
proksimaalse oklusiooni puhul <0,5 
(sekundaarse vasodilatatsiooni tõttu), samuti 
võib viidata AV malformatsioonile. Distaalse 
oklusiooni puhul aga >1,19.  

 On seotud ICP väärtusega 



 RI – Pourcelot resistentsuse indeks (Pourcelot 
resistivity index). Samuti vajalik 
ajuveresoonte resistentsuse hindamiseks. 
Loetaktse kõrgeks, kui on > 0,8. Peaks 
hindama koos PI-ga.  



 LI – Lindengaard suhe (Lindengaard ratio) vajalik 
hüperdünaamilise voolu ja vasospasmi eristamiseks.  

 MCA keskmine voolukiirus/ekstrakraniaalse ICA 
keskmise voolukiirusega.  

 < 3 hüperdünaamiline vool, > 3 vasospasm 

 Modifitseeritud LI BA hindamiseks: BA MFV/keskmise 
vasaku ja parema VA MFV-ga;  

 Sloan’i ajupoolkerade suhe (ACA MFV/ ekstrakraniaalse 
ICA MFV-ga) 



 BHI – hinge kinni hoidmise indeks (breath 
holding index). Peegeldab vasomotoorset 
reaktsiooni hüpo ja hüperkapniale. On abiks 
vasomotoorse reservi määramisel (VMR), mille 
abil saab omakorda määrata peaajuinfarkti ohtu.  

 CBF-V max − CBF-V min)/hingamisseiskuse 
aeg) × 100 

 Norm BHI >0.6, 0.21- 0.60 madal VMR, ≤0.20 
oluliselt langenud VMR  



 MES – mikroemboolilised signaalid. Kasulikud 
intraoperatiivse monitooringu käigus 
(parem-vasak šuntide puhul, 
karotiidstenoosiga patsientidel selgitamaks 
operatsiooi vajavaid patsiente 

 Salvestamiseks spetsiaalne aparatuur 

 

 



● Saab detekteerida suuremaid või gaasemboleid 

● Annavad lühiaegset signaali (<300ms) 

● On kõrge amplituudiga (> 3dB kui põhivool) 

● Ei sõltu südame tsüklist 

● Annab tüüpilist häält 

● Uurida vähemalt 30min 





● ICA bifurkatsiooni koht, MCA ja ACA (tavaliselt 6cm sügavusel) 

● MCA 

● - asub tavaliselt 3-6cm sügavusel 

● - vool anduri suunas 

● ACA 

● - asub 6,5 – 8cm sügavusel 

● - vool andurist eemale (aknas paikneb anterosuperioorsel) 

● PCA 

● - 5,5 – 7cm sügavusel 

● - aknas paikneb posteroinferioorsel 











● MCA 



● ACA 



● Efektiivne eeskätt ICA ja MCA patoloogiate puhul 

(spetsiifilisus 83%, sensitiivsus 94%). BA ja VA 

oklusioonide puhul väheinformatiivne  

● 90% angiograafiliselt diagnoositavaid oklusioone saab 

diagnoosida ka TCD abil 5t jooksul peale infarkti teket 

● Saab hinnata rekanalisatsiooni ( voolu teke okluseeritud 

arteris) 

● Abiks prognoosi ja trombolüüsi effektiivsuse hindamisel 







● Aitab hinnata ICA stenoosi hemodünaamilist 

olulisust TIA puhul 

● Sama poole voolukiirus väheneb, vastaspoole 

voolukiirus suureneb 

● Sama poole ACA-s reversiivne vool 





● Kasutatakse kontrastainet (gaasi osakesed) 

● Otsitakse MES signaali 

● Negatiivne: ei ole mikroemboleid 

● Madala astme šunt: 1-10 ME 

● Keskmise astme šunt: > 10 ME 

● Kõrge astme šunt: „kardina” efekt, ME ei saa 
kokku lugeda 



● 6t peale infartkti ja normaalne TCD = hea prognoos 

● Juhul kui 12t jooksul peale MCA oklusiooni selle 

voolukiirus on endiselt <30cm/s – prognosis 

pessima 

● Mikroembolid 



● 30% SAH patsientidest 3-4. päeval tekkib vasospasmi oht. See 

suureneb kuni 11-17. päevani ja siis hakkab järk-järgult langema 

● 25% patsientidest jäävad vasospasmi järgselt neuroloogilise 

defitsiidiga 

● Etioloogia ebaselge 

● Kuldne standart – angiograafia. 

● Esinev tavaliselt MCA-s 



 Võimaldab dünaamilist vasosapsmi monitooringut 

 Selle alusel võib alustada 3H teraapiat (hüpotoonia, 
hemodilutsioon ja hüpervoleemia) 

 Või olla näidustuseks farmakoloogiliseks 
vasodilatatsiooniks 

 Võib olla näidustuseks balloonangioplastikaks 

 Spetsiifilisus 72-99% ning sensitiivsus 67-88%, avastab 
kuni 33% angiograafiliselt kinnitatud vasospasmidest  

 ACA ja PCA spetsiifilisus ja sensitiivsus on siiski oluliselt 
madalam, võrreldes MCA vasospasmiga 







 Diagnoositakse vastaval protokollile, kus TCD 
ja muud radioloogilised uuringud on hetkel 
abistava tähendusega 

 Ajuverevarustuse seiskus TCD-l 
diagnoositakse juhul kui vähemalt kahel 
uuringul mille vahel on vähemalt 30 min BA, 
bilateraalselt ICA ja bilateraalsel MCA on 
jälgitavad tsirkulaarsele seiskusele 
iseloomulikud muutused. 



- Ostsilleeruv 
verevoolukõver 

- Väiksed süstoolsed 
piigid ( <200ms ja 
väiksemad kui 
50cm/s ) diastoolse 
voolu puudumisega 

- Verevoolu 
puudumine 





● Saab monitoorida MCA voolu ICA sulgemise ajal 

selleks, et hinnata voolu adekvaatsust 

● Jälgitakse mikroembolite suhtes 

● Postoperatiivset saab avastada hüperperfusiooni 

fenomeeni 



● A. subclavia oklusiooni korral tekkiv retrograadne 

vool a. vertebralises või a. pectoralises.  

● Kasutatakse transforamenaalset akent 

● Saab visualiseerida vertebraal ja basilaarartereid 

● Voolukiirus ajuarterites väheneb 

 



 Kõrgem risk saada peaajuinfarkti anatoomiliste 
ja füsioloogiliste iseärasuste tõttu (stenoosid, 
verehüüvete teke, endoteeli kahjustus) 

 Hüperdünaamiline verevool (CBF-V >200cm/s) 
tõstab peaajuinfarkti riski, kuid sageli jääb lastel 
asümptomaatiliseks 

 Hinnatakse bilateralselt MCA, bifurkatsioon, 
distal ICA, ACA, PCA, and BA  

 Vereülekanded vähendavad infarkti riski 



 TCD on suhteliselt odav, kättesaadav ja 
mitteinvasiivne uuringumeetod, millega 
teoreetiliselt saab palju informatsiooni 

 TCD kasutust piirab inimese anatoomilised 
iseärasused 

 TCD ei pruugi olla täpsem, kui teised invasiivsed 
või mitteinvasiivsed radioloogilised 
uuringumeetodid  

 On operaatorsõltuv 

 Aeganõudev protseduur 
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