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Sissejuhatuseks(1) 

• Normaalse täiskantud raseduse kestvuseks 
loetakse 38-42 nädalat. 

• Raseduse kestvus on jagatud kolmeks 
trimestriks: 

– I trimester: kuni 14. rasedusnädala täitumiseni 
(13+7 e. 14+0); 

– II trimester: 15.-27. rasedusnädal (14+1 kuni 
26+7); 

– III trimester: 28. rasedusnädalast (27+1) kuni 
sünnituseni; 



Sissejuhatuseks(2) 

• Raseduse normaalse kulu korral on rasedale 
üldjuhul ette nähtud 2 plaanilist UH-uuringut:  
– I trimestri UH-uuring raseduse 11+ kuni 13+ nädalal; 
– II trimestri UH-uuring raseduse 18+ kuni 20+ nädalal; 

• Enamusele rasedatest tehakse siiski ka esmasel 
visiidil raseduse tuvastamiseks ja loote 
südametöö olemasolu hindamiseks UH. 

• Rasedustüsistuste või kõrge riskiga raseduse 
korral võidakse vastavalt vajadusele teha 
korduvaid UH-uuringuid. 

• Kuigi UH ei ole ametlikult tervistkahjustavaks 
uuringuks loetud, tuleks siiski lähtuda ALARA-
printsiibist. 



Raseduse tuvastamine ja varajane 
hindamine 

• Kuni 10. rasedusnädalani tehakse raseduse 
tuvastamiseks transvaginaalne UH. 
– TV UH (5-10 MHz) näitab muutuseid 1 nädala võrra 

varem kui ABD UH (3-5 MHz). 

• Varast UH-uuringut kasutatakse emakasisese 
raseduse kinnitamiseks (ka emakavälise raseduse 
välistamiseks), loote südametöö olemasolu 
hindamiseks, raseduse kestuse määramiseks, 
mitmikraseduse tuvastamiseks. 
– Erakorralises situatsioonis (veritsuse korral) samuti 

loote südametöö olemasolu ja raseduse ajalise 
vastavuse hindamiseks. 



Raseduse tuvastamine ja varajane 
hindamine 

• Rase jõuab üldjuhul arsti/ämmaemanda vaatevälja 6.-7. 
rasedusnädalast alates (või hiljem).  

• Rasedate jälgimiseks mõeldud UH-aparaatidel on programmid, 
mis vastavalt erinevatele mõõdetud parameetritele arvutavad 
raseduse kestuse ja oletatava sünnitähtaja. 

• TV UH-ga on lootemuna endomeetriumis  (detsiiduas) nähtav 
hüpoehhogeense “mullikesena”  alates 4+2 nädalast. 

• Järgmisena on nähtav hüperehhogeense servaga 
ümarakujuline rebukott (5+0, kindlasti 5+4), alates sellest, kui 
lootemuna läbimõõt on ~1 cm. Embrüoplaati rebukoti kõrval 
on võimalik näha umbes siis, kui lootemuna läbimõõt on ≥1,5 
cm. 

• Alates embrüo pikkusest 5(7) mm peaks olema võimalik näha 
südametööd (värelusena ekraanil, 100-115 x min), see on u 5+ 
kuni 6+ nädalal. Toimub organogenees ja  embrüo kasvab ~1 
mm päevas. 
 



5. nädal, lootemuna (TVU) 



5+ nädalal, lootemuna ja rebukott (TVU) 



5+ nädal, monosügootsed kaksikud: 2 rebukotti ühes lootemunas 



6+1 nädalat, rebukott, embrüo(mõõdetud) 



5+ nädal, disügootsed kaksikud: embrüod, rebukotid; 



I trimestri UH-uuring e NT-skriining 

• NT – nuchal translucency e  kukla pk 
läbikumavus e “kuklavolt” 

• Uuringut teostatakse 11+ kuni 13+ 
rasedusnädalal, loote pikkuse vahemikus 45 
kuni 84 mm. 

• Uuringu eesmärgiks on loote arengu hindamine, 
väärarendite avastamine ja kromosomaalsete 
haiguste riski täpsustamine. 

• Normaalseks loetakse NT<3 mm. Suurenenud 
NT-d seostatakse mitmete sündroomide ja 
arengus kõrvalekalletega, mh nt Downi 
sündroomiga. 

 



I trimestri UH-uuring e NT-skriining 

• Lootel Downi (21. kr x3), Edwardsi (18. kr x3) ja 
Patau (13. kr x3) sündroomi esinemise 
tõenäosuste arvutamiseks on (nüüdseks) UH-
aparaatides spetsiaalne programm, milles 
võetakse arvesse NT-mõõtu, I trimestril verest 
määratud biomarkerite vaba β-hCG ja PAPP-A 
väärtused, loote südamesagedus ning baasriskiks 
ema vanus. 

• I trimestri seerumi biomarkerite ja NT-mõõdu 
kombinatsioon võimaldab avastada  82-87% 
(vastavalt nädalale)trisoomia 21 juhtudest, 5%-se 
valepositiivsuse määraga. 

 



Õige mõõtmistehnika 
• Loode peab ekraanil olema kesksagitaaltasapinnas, 

selgroog ekraani allosas. 
• Lootevee triip peab olema nähtav loote ja 

emakaseina vahel. 
• Loote pea ei tohi olla liiga painutatud või liiga 

sirutatud (peab olema keskasendis). 
• Mõõtmiseks tuleb salvestatud pilti suurendada nii, 

et pildil oleks loote pea, kael ja rindkere ülaosa. 
• Mõõtmiseks tuleks kasutada “+” -kujulisi nihikuid, 

need tuleb asetada risti loote pikiteljega. 
• Mõõtmiseks tuleb valida NT kõige laiem osa. 
• Mõõta tuleb ainult läbikumavat (hüpoehhogeenset 

ala). 



Õige mõõtmistehnika 

NT 



Lisaks NT-le.. 

• Mõõdetakse loote pikkus (CRL) ja selle alusel 
hinnatakse raseduse kestust ja OST. 
– Kui ebaregulaarse menstruaaltsükli tõttu on raseduse 

kestuse määramine raskendatud, siis I trimestri UH 
õigesti mõõdetud CRL on täpseim viis raseduse 
kestuse määramiseks; 

• Hinnatakse ninaluude olemasolu lootel. 

• Registreeritakse südametöö ja selle sagedus. 

• Määratakse kindlaks platsenta asukoht, 
hinnatakse verevoolu nabaväädis. 

• Mitmikraseduse korral hinnatakse lisaks muule 
platsentade ja lootepõite arvu. 



Loote südamesagedus → 

←CRL e crown-rump length 
     e loote pikkus peast  kehatüve 
     lõpuni 



II trimestri UH-uuring e loote 
anatoomia uuring 

• Selle uuringu käigus on võimalik avastada 
enamik suurtest loote väärarenditest. 

• Loote suuruse (ja OST) arvutamiseks 
mõõdetakse järgmised parameetrid: BPD, FL, 
AC (ja HC). 
– Antud andmete põhjal saadud OST lubatud viga 

on ±7 päeva. 

• Hinnatakse platsenta asetsust ja kaugust 
emakakaelast, (emakakaela pikkust), loote 
asetsust, nabaväädi veresooni, lootevedeliku 
hulka. 

 



II trimestri UH-uuring e loote 
anatoomia uuring 

• Hinnatakse loote morfoloogiat: kolju terviklikkust 
ja kuju, ajuvatsakesi ja soonpõimikuid, tagumist 
koljuauku, suurt tsisterni ja väikeaju, näo profiili, 
ninaluid, silmamunasid ja –läätsi, ülahuult ja 
suulage, alalõualuud, loote südamesagedust ja –
rütmi, südame asetsust, südame 4-kambri 
vaadet, südame väljavoolutrakte, aordikaart, 
diafragmat ja kopse, maksa, magu, neere ja 
neeruartereid, kõhu eesseina, nabaväädi 
sisenemiskohta, põit ja nabaväädiartereid,  
presakraalset ruumi, loote sugu, selgroogu, üla- ja 
alajäsemete luid. 

 



BPD ja HC mõõtmistehnika 
• Biparietaaldiameetrit (BPD) mõõdetakse 

aksiaaltasapinnas parietaalluude pk-st, nii et mõõdetav 
joon jookseb läbi thalamuse ja cavum septum 
pellucidum’i ning on risti peaaju keskteljega. 

• UH-andur peaks olema risti peaaju pikiteljega, 
hemisfäärid peaksid olema sümmeetrilised ning pildil 
ei tohiks olla näha väikeaju poolkerasid. 

• Nihikute asetus: üks nihik asetatakse parietaalluu 
välisele piirjoonele, teine vastaspoolel parietaalluu 
sisemisele piirjoonele. 

• Pea ümbermõõtu (HC) mõõdetakse samas tasapinnas. 
Märgitakse ära BPD ja OFD ning programm joonistab 
selle järgi ellipsi ning annab mõõdu või kasutatakse 
valemit: HC=1,62 x(BPD + OFD)³. 



BPD mõõtmine 



HC mõõtmine 



FL mõõtmistehnika 

• FL = femur length e. 
reieluu pikkus 

• Visualiseeritakse reieluu 
horisontaalselt 
ekraanile pikimas 
mõõtmes (otsad peavad 
võrdselt varje enda taha 
jätma) ja asetatakse 
nihikud teine teisele 
poole reieluu otsa. 



AC mõõtmistehnika 
• AC = abdominal circumference e 

kõhuümbermõõt. 

• Mõõtmiseks aksiaaltasapind kõrgusel, kus näha 
magu, nabaveeni portaalosa/portaalveen ja 
selgroog 3 luustumistuumaga (diameeter 
tõmmatakse risti läbi selle). Näha ei tohi olla 
neerud. 

• Kõhu läbilõige peaks olema ringikujuline. 
Joonistuv ring peab olema naha välisel piirjoonel. 

• Näitab/ennustab pigem loote oletatavat 
kasvu/kaalu kui raseduse kestust/OST. 

 



AC mõõtmine 



Valik pilte loote morfoloogia 
hindamisest 



Külgvatsakeste ristimõõt peaks jääma alla 1 cm.  Parim mõõta 
oktsipitaalsarvede pk-s. Soonpõimik peaks olema homogeense struktuuriga. 



Profiilipildil hinnatakse ninaluu olemasolu,  alalõualuu suurust, näo ja pea 
kuju. 



Loote soodsa asendi ja liikumatuse korral saab morfoloogia  
paremaks hindamiseks kasutada 3D pilti.. ja mitte ainult näo jaoks! 



Loote neerud, hüpoehhogeensed neeruvaagnad. Normi korral peaks 
neeruvaagna läbimõõt jääma alla 5 mm. 



         Selgroog koronaartasapinnas: ribide sümmeetrilisus, skolioos. 
 



        Selgroog sagitaaltasapinnas:  naha terviklikkus selgroo kohal. 



Südame 4-kambri vaade 



Umbilikaalarterid “kahvlina” põie ümber 



Hinnatakse ka üla- ja alajäsemeid: luude olemasolu, pikkust ja poolte 
sümmeetrilisust 



Sootunnused: 3 joone tähis – tüdruk! 



Kokkuvõtteks 
• Loote UH-uuringud aitavad oluliselt kaasa 

loote sünnieelsele suuremate väärarendite 
diagnoosimisele/välistamisele, annavad 
lisainformatsiooni arstile ja südamerahu 
tulevastele lapsevanematele. 

• NT-d mõõdetakse osana I trimestri 
sõeluuringust, et määrata lootel riski 3 
sagedasema sündroomi: Downi, Edwardsi ja 
Patau suhtes. 

• Loote anatoomia uuring teostatakse II 
trimestril, et hinnata loote morfoloogilist 
arengut. 



Kasutatud kirjandus: 

• http://ob-ultrasound.net/ 
• http://kliinikum.ee/naistekliinik/naistenouandla/rasedusae

gsed-uuringud/80-ultraheliuuringud-raseduse-ajal 
• http://www.baby2see.com/development/ultrasound_sono

gram/first_trimester_scans.html 
• www.radiopaedia.org erinevad artiklid (märksõnadega 

otsing, nt. first trimester ultrasound, second trimester 
ultrasound, nuchal translucency jne) 

• http://www.ultrasoundpaedia.com/normal-2ndtrimester/ 
• A. C. Fleischer, E. C. Toy, W. Lee, F. A. Manning, R. Romero. 

Sonography in obstetrics & gynecology. Principles and 
practice. 7th edition. 

• AIUM Practice Guidline for the Performance  of Obstetric 
Ultrasound Examinations.  

• Pildid: google ja isiklik pildikogu. 
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