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Kiire meeldetuletus

Doppleri efekt - registreeritav helilaine 
sagedus sõltub lainete allika ja 
vastuvõtja liikumise kiirusest ja 
suunast.

Ultraheli uuringul:
• Värvi-Doppler
• Spektraal-Doppler



• CW (pidevlaine) • PW (pulsslaine)



Doppler nurk

Ultrahelikiire langemisnurga teadmine võimaldab arvutada tegeliku 
voolukiiruse Doppleri nihke põhjal

• Optimaalne <60 kraadi

• 90 kraadi – signaali pole

• >60 kraadi – tulevad suured mõõtmisvead



Spektraal-Doppler

Doppleri signaali spektraalanalüüs võimaldab
demonstreerida signaalis olevaid sagedusi
järjestikuste spektritena. See loob ekraanile 
graafikut vere punaliblede kiirusemuutustest
aja jooksul.



Spektraal-Doppleri graafik

Y teljel – kiirused (mida kiirem, seda isojoonest kaugemal)

Kiiruste vahemiku näitab joone paksus                   vs

X teljel – aeg

Vool anduri suunas isojoonest kõrgemal, andurist eemale aga
nulljoonest madalamal.



Aliasing

- sageduse vale hinnang signaali ebapiisava valimivõtu tõttu

- võib juhtuda kui anduri poolt saadetav Doppleri signaali 
sagedus on kaks korda väiksem peegeldunud 
maksimaalsest sagedusmõõdust.



Verevool veresoontes

Laminaarne vool 

• voolu põhjustab rõhuerinevus toru kahe otsa 
vahel

• vedelikukihid liiguvad korrapäraselt, eri 
kiirustega kuid teineteisega segunemata. 
Vahetult seinapidiselt on hõõrdumistegur 
suurim ja voolukiirus null, keskteljel 
maksimaalne 

Turbulentne vool

• vedelikuosakeste korrapäratu liikumine ja 
vedelikukihtide intensiivne segunemine.





Spektraal-Doppleri lainetekuju

Erinevatel veresoontel on erinev lainetekuju

Arterites olulisemaks faktoriks on varustusala verevajadus

1. Madala resistentsusega ja pidevat veresissevoolu vajavad 
varustusalad – aju, maks, neerud

2. Kõrge resistentsusega varustusalad, on demand verevarustusega –
lihaseid ja nahka varustavad arterid, perifeersed jäsemete 
veresooned



RI – Resistentsusindeks

• Varustusala resistentsus uuritavast kohast distaalsemale

RI= (S-D)/S (S-süstoolne tippkiirus, D-diastoolne tippkiirus)

RI < 1 (forward End Diastolic Flow)

RI = 1 (no EDF)

RI > 1 (reversed EDF)



A.Dorsalis pedis verevool

A – normaalne trifaasiline vool 
rahuolekus

B – monofaasiline hüpereemiline vool 
koormusel



Spektraal-Doppleri lainetekuju

Veenides olulisteks faktoriteks

• rõhugradiendid 

• rõhumuutused rindkeres ja kõhuõõnes –
hingamine, kõhu punnitamine

• gravitatsioonijõud

• lihasaktiivsus

• lähedus südamele (mida südamele 
lähedam, seda rohkem avaldub mõju 
parema südamekoja rõhumuutused)



Stenoos

Kõrge RI Terdus ParvusSüstoolne tippkiirus tõuseb

Turbulentse voolu tõttu spektri 
laienemine





“Tardus Parvus”

• Tardus - aeglane süstoolne tõus
- Piigini > 70 ms

• Parvus - nõrk amplituud
- Madal RI
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