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Sissejuhatus

• Pisut füüsikast, teostamistehnikast, seadmete optimeerimisest

• Unearterite normivariandid

• Unearterite stenoos, stenoosi hindamine, oklusioon.
• Kiirus
• Turbulentne verevool
• NASCET/ECST

• Mida raviarstid ootavad meist?
• ESVS ja ESC juhised

• CCA ja ECA stenoos?

• Intima-media paksus – kas vajalik mõõta?



Kasutatud lühendid
• UH – ultraheli

• KT - Kompuutertomograafia

• MRT – Magnetresonatstomograafia

• CWD – continous wave Doppler - pidevlaine Doppler

• PWD – pulsed wave Doppler / power Doppler-
pulsslaine Doppler

• SV – sample volume - valim maht

• ICA – a.carotis interna

• ECA – a. carotis externa

• CCA – a. carotis communis

• VA – a. vertebralis

• PRF – pulse repetition frequency –pulsi kordus
sagedus

• PSV – peak systolic velocity – tipp süstoolne kiirus

• EDV – end diastolic velocity - lõpp diastoolne kiirus

• NASCET - North American Symptomatic Carotid 
Endarterectomy Trial

• ECST - The European Carotid Surgery Trial

• BMT – best medical treatment
(parim medikamentoosne ravi)

• ESVS – European Society of Vascular 
Surgery (Euroopa Veresoontekirurgide Selts)

• ESC – European Society 
of Cardiology (Euroopa Kardioloogide Selts)

• CEA – karotiid endartektoomia

• CAS – karotiidarteri stentimine



Füüsika: Continuous Wave Doppler - pidev-laine Doppler (CWD)

• Registreerib laine sageduse 
nihet

• Helilaine tuleb pidevalt ühest 
piesoelektrilisest kristallist ja 
signaali registreerib 
teine kristall.
• Saab registreerida kõrge 

sageduse nihked

• Sügaval koes langeb 
sensitiivsus

• Nurga-sõltuv



Füüsika: CWD

• Ideaalis tuleks kasutada 
väikest nurka (<60°)
• Mõnikord 

raskes kliinilises seisundis 
vajadusel saab kasutada 
ka rohkem, aga langeb 
signaali ja tulemuse 
kvaliteet.

• Värvus iseloomustab 
voolu suunda 
• (mitte veresoonte tüüpi)



UH Doppler uuringu optimeerimine

• CWD UH aparaadil, mida saab operaator muuta:

• Värv -
• Helivihu suunamine (''rombi kast'')

• Ja nurga korrigeerimine veresoonte suunas

• PRF – pulsi kordussagedus
• Aliasing*

• Gain (võimsus)

• Spektraalne doppler
• Sample Volume (valimi maht) -

• Suurus

• Sügavus

• Wall filter (nn baseline filter)

• Gain (võimsus)



UH CWD arterite uuring

• CWD UH aparaadil, mida saab 
muuta:

• Värvi Doppler -
• Helivihu suunamine (''rombi kast'')

• Ja nurga 
korrigeerimine veresoonte suunas

• PRF – pulsi kordussagedus
• Aliasing*

• Gain (võimsus)

• Spektraalne doppler
• Sample Volume (valimi maht) -

• Suurus
• Sügavus

• Wall filter (nn baseline filter)
• Gain (võimsus)



UH CWD arterite uuring

• CWD UH aparaadil, mida 
saab muuta:

• Värv -
• Helivihu 

suunamine (''rombi kast'')
• Ja nurga 

korigeerimine veresoonte s
uunas

• PRF – pulsi kordussagedus
• Aliasing*

• Gain (võimsus)

• Spektraalne doppler
• Sample Volume

(valimi maht) -
• Suurus
• Sügavus

• Wall filter (nn baseline
filter;)

• Gain (võimsus)



UH CWD arterite uuring

• CWD UH aparaadil, mida saab muutaa:

• Värv -
• Helivihu suunamine (''kast'')

• Ja nurga korrigeerimine veresoonte suunas

• PRF – pulsi kordussagedus
• Aliasing*

• Gain (võimsus)

• Spektraalne doppler
• Sample Volume (valimi maht) -

• Suurus

• Sügavus

• Wall filter (kõrgpääsfilter, baseline filter)

• Gain (võimsus)



UH CWD arterite uuring

• CWD UH aparaadil, mida saab 
muuta:

• Värv -
• Helivihu suunamine (''rombi 

kast'')
• Ja nurga 

korrigeerimine veresoonte suunas

• PRF – pulsi kordus-sagedus
• Aliasing*

• Gain (võimsus)

• Spektraalne doppler
• Sample Volume (valimi maht) -

• Suurus
• Sügavus

• Wall filter (nn baseline filter)

• Gain (võimsus)



Aliasing - spektraalne moonutus - PRF!
• Spektraalne moonutus 

on signaali sageduse vale 
hinnang, mis on tingitud 
signaali 
ebapiisavasa salvesta-
mise (sampling) tõttu.
• "vaatluse" sagedus liiga 

väike - tekkib spektraalne 
moonutus → suurendada 
PRF

• SM meenutab tagurpidi 
voolu



Aliasing (spektraalne moonutus)

• A – spektraalne moonutus (antegraadne vool)

• R – retrograadne vool



PD – Power/Pulsed Doppler (Pulss Doppler)

• Registreerib laine amplituudi
• Kvantitatiivne

• On vähem nurgast sõltumatu

• ''Aliasing'' sõltumatu

• Saab registreerida aeglaseid voole
• Piirangud ülikiirete vooludega

• Ei anna informatsiooni voolu suunast

• Piiratud ülikiire vooludega



CWD vs PD





Lõksud



Normaalne verevoolu spekter kaela arterites

• Madala 
resistentsusega arterid
• Retrograadset diastoolset 

voolu pole

CCA ICA ECA VA



Kuidas eristada ICA vs ECA
• ECA (vs ICA):

• Tavaliselt posterio-mediaalsem
• Laine kuju ''pulsatiilsem''
• Läbimõõt tavaliselt väiksem
• Laine kuju sarnasem CCA-le
• Madalam diastoolne vool
• Temporaalarteri palpatsioon –

tekib sakilisus
• Normis mõnikord võib olla ka tri-

faasiline

• ICA eripärad bulbuse osas:
• Retrograadne vool lateraalsemal
• kiirused kõige suuremad 

seinapidiselt bifurkatsiooni 
laheduses mediaalsel

ECA ICA



Looklev ICA

• Kui vedelik voolab mööda kõverat toru, 
on seinaga vastasmõjus nii 
tsentrifugaaljõud kui ka viskoossus 
anuma seinale ning nende jõudude 
kombinatsiooni tulemuseks on 
sekundaarne vool.

• Vool on kiirem kurvi väliskülje suunas



• Stenoosi kohal verevoolu 
kiirus suureneb

• Kriitiline verevoolu 
kiirus põhjustab turbulentsi
• Spektraaldoppleris tekib 

spektraalne laienemine

• Valepositiivne, kui valesti 
paigaldatud sample volume

• Turbulents
• Tekib kriitilise voolukiiruse tõttu

• Raynolds arve

• UH: Spektraalne laienemine

Vool stenoosi kohal – kiirus, turbulents

Laminaarne vool Turbulentne vool
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Pre-stenoosi, stenoos ja post-stenoosi vool (ICA-s)
• Pre-stenoos (1) -

• Normaalne kuni kõrge 
arteri resistensuse
spekter (indeks)

• Stenoos (2)-
• Suur kiirus

• Spektraalne laienemine 
(turbulents)

• Post stenoos(ist)-
• Lähedal – spektraalne 

laienemine (3-4)

• Kaugel -madal 
arteri resistentsus (4-5)
• parvus-tardus (5)



ICA stenoosi hindamine – NASCET ja ECST

• NASCET – 1991,1998
• North American Symptomatic Carotid

Endarterectomy Trial Collaborators

• ECST 1998
• European Carotid Surgery Trialists’ 

Collaborative Group

• NASCET ja ECST on põhjendatud 
angiograafia alusel (valendiku 
läbimõõtu hindamiseks)



ICA stenoosi hindamine – NASCET ja ECST
• NASCET ja ECST on põhjendatud 

angiograafia alusel (valendiku läbimõõdu 
hindamiseks)

• UH B mode– stenoosi hindamine on 
raskendatud
• Täpsus vaieldav10

• UH doppleruuringul mõõdetud 
voolukiirused on võrdelised NASCETi
stenoosi astmega13

• Euroopa Veresoontekirugide Seltsi 
(ESVS) viimases juhises 
(2017)11 on kasutatud stenoosi             
hindamist NASCET järgi.



Karotiidarterite stenoosi hindamise soovitused (ESVS)11,12



ICA stenoosi hindamine UH-s – ESVS juhised (NASCET alusel)11,13

• ESVS – ICA stenoosi diagnostilised 
kriteeriumid UH-s (2017)

PSV –tipp süstoolne kiirus
EDV –lõpp diastoolne kiirus



ICA stenoos – PSV13

• UH Doppler uuringul PSV stenoosi kohal 
on primaarne kriteerium stenoosi 
hindamiseks
• >50% stenoos = > 125 cm/s PSV

• Lisafaktorid, mis võivad mõjutada 
tulemusi
• Bulbuse suurus, bifurkatsiooni geomeetria
• Veresoonte suuruse erinevus
• Muutused pt. vanuse ja vererõhu seoses
• Füüsikalised parameetrit

• sõltuvad UH-aparaadist

• Teised

PSV –tipp süstoolne kiirus
EDV –lõpp diastoolne kiirus



ICA stenoos- ICA/CCA PSV suhe13

• Lisakriteerium
• >50% stenoos = suhe >2

• Aitab kinnitada diagnoosi 
ja stenoosi ulatust

• Kui ICA PS voolukiirus on 
ebamäärane 
(valepositiivsed/negatiivsed 
tulemused)

• Aeglustunud sissevool (nt 
südamepuudulikkus)

• Kiirenenud sissevool (nt. 
Arteriaalne 
hüpertensioon)

PSV –tipp süstoolne kiirus
EDV –lõpp diastoolne kiirus



ICA stenoos- St. Mary's suhe (ICA-PSV/CCA-EDV)13

• Lisakriteerium
• >50% stenoos = suhe >8

• Annab teoreetiliselt 
võimaluse eristada stenoosi üle 
või alla 60%.

• Suhe võib olla vähem 
usaldusväärne :
• Retrograadne diastoolne vool 

aordiklapi haiguse tõttu

• Suurenenud arterite resistentsus 
vanuse tõttu

• Ebatavalised või seletamatud 
lainekujud

PSV –tipp süstoolne kiirus
EDV –lõpp diastoolne kiirus



ICA oklusioon vs sub-oklusioon

• Oklusioon (100%)
• ICA-s verevool ei ole jälgitav 

distaalsemal
• Proksimaalsel retrograadne vool oklusiooni

tupikust (A)
• CCA vool kõrge RI, madala 

spektriga/kiirusega (B)
• ECA ''internalisatsioon'' - tekkib, kui 

kollateraalsüsteemid on avatud (C)
• Võib valesti arvata, et ECA on ICA

• Pre-oklusioon (sub-totaalne 
oklusioon) -
• defineeritud kui 95–99% stenoos 

koos distaalse ICA kollapsiga või kitsa 
kaliibriga valendik "tilkuva-aeglase 
vooluga")

C



Ateroomi tüübid ja kliiniline tähtsus. Naastude morfoloogia

• Arterite seinapidiste naastude 
iseloomustamine on oluline embolismi ja 
infarkti riski hindamiseks

• Esinevad mitmeid klassifikatsioonid 
ateroomide iseloomustamiseks

• UH tunnuse alusel on võimalik 
iseloomustada ja ennustada naastu 
stabiilsust
• Hüperehhogeensed, homogeensed 

ja predominanselt lubjastunud (tihedad) 
naastud on stabiilsed

• Hüpoehhogeensed, heterogeensed, 
haavandunud ja hemorraagilised ateroomid
üldiselt on ebastabiilsemad, suurema 
embolisatsiooni riskiga

• Suurus



1. Homogeene, pehme naast; CVR ↓ 2. Tihe, valdavalt lubinaast; CVR ↓ 3. Naastu sees hemoraagia ala, CVR ↑

4. Heterogeene, ebaregulaarse servaga naast, CVR ↑ 4. Haavandunud naast, CVR ↑



Mida ootavad veresoontekirurgid radioloogilt?

• Peamine küsimus saatekirjal - kas on oluline stenoos?

• Raviküsimus (veresoontekirurgilt) - ''tabletid'' (BMT) 
või kirurgiline revaskularisatsioon (endartektoomia vs stent ) + BMT?

• ESVS 2017 juhise järgi ICA stenoos UH-s on
• Kerge stenoos

• NASCET järgi on < 50% → farmakoloogiline (BMT – best medical treatment)

• Oluline stenoos 50-99% (NASCET) → kaalutakse revaskularisatsiooni:
• Sümptomaatilistel patsientidel > 50%

• Asümptomaatilistel patsientidel > 60%

• Pre-oklusioon* ja oklusioon (95-100 %) → BMT

*Pre oklusioon -defineeritud kui 95–99% stenoos koos distaalse ICA kollapsiga või kitsa kaliibriga luumen "tilkuva-aeglase vooluga")



ESVS ja ESC seltsi algoritm -
ravistrateegiaid sümptomaatilise ja 
asümptomaatilise aterosklerootilise
ekstrakraniaalse unearteri stenoosiga 
patsientidel.11,12

• CAS – karotiidarteri stentimine

• CEA – karotiidarteri endartektoomia

• BMT- parim medikamentoosne ravi
• (Farmatseutiline + elustiil)



Asümptomaatiline pt., ICA stenoos >60%
• Kaalutakse revaskularisatsiooni, kui lisaks:

• 5 a elulemuse tõenäosus
• sobiv arterite anatoomia
• Suurem infarkti risk (vähemalt 1 tunnus)

• Kliiniline risk
• Radioloogiline leid (KT, MRT, UH)

• Radioloogiline UH-is:11

• Naastu ehhogeensus (predominantselt hüper- vs hüpoehhogeene)



Sümptomaatiline pt, ICA stenoos >50%

• 50-69% → revaskularisatsioon (CEA / CAS) kaalutud

• 70-99% →
• Endarterektoomia (CEA) + BMD soovitatav

• Stentimine (CAS) + BMD tuleks kaaluda, kui pt. kõrge riskiga CEA-le:
• Kliinilised tunnused

• Vanus >80

• Soodne veresoonte anatoomia

• Kontralateraalne ICA oklusioon

• Re-stenoos peale CEA



ESVS: kas revaskularisatsioon on vajalik <50% 
stenoosi korral?11

• Ei! , aga
• Sümptomaatilisel patsientidel, kellel 

püsivad sümptomid sõltumatu BMT 
optimeerimist, võib 
kaaluda kirurgilist revaskularisatsiooni.



ECA stenoos UHs - on tähtis?

• ECA stenooside klassifitseerimise 
kriteeriume ei ole kehtestatud.
• Kui kiirused ei ulatu >200cm/s, olulist 

stenoosi ei sedasta

• Operaatori/radioloogi visuaalne 
hindamine

• Suurt kliinilist tähtsust ei ole8

• Hindamine abistab avastada 
sekundaarse tunnustega stenoosi 
ICA-s



CCA stenoos?
• Isoleeritud CCA stenoos või oklusioon esineb suhteliselt harva.

• Stenoosi hindamine UH-s on operaator- ja kogemuse sõltuv (objektiivsel 
kombineeritud radioloogiliste tunnuste põhjal hindamine UH-s)
• Voolu spektrid

• Voolu kiirused

• Naastu olemasolu

• Luumeni läbimõõt jne.

• Sümptomaatilisel patsientidel või kaaluda revaskularisatsioooni11



ACC intima-media paksus (IM) – kas vajalik mõõta?15

• Arteri kogu seina või fokaalse 
prolabeerunud seina 
tsoon hüperehhogeensete joonte vahel –
kombineeritud tunica intima ja media
paksus.
• Abnormaalne >1.5mm

• Skriiningu meetod kardiovaskulaarse riski 
hindamiseks

• Euroopa Kardioloogide Seltsi (ESC) 2021a 
augusti uuemaid juhised:



Kokkuvõte

• Karotiidarterite stenoosi hindamisel esmane valik on UH Doppler uuring
• Millele järgnev vajadusel KT- ja/või MRT angiograafia

• Karotiidarterite korrektne stenoosi hindamine muudab ravitaktikat
• Kui voolukiiruste alusel on oluline stenoos, siis soovitav seda võimalusel 

täpsustada NASCETi stenoosi väärtusega.

• ICA stenoosi kohal naastude morfoloogia hindamine võib mõjutada 
ravitaktikad

• ECA stenoosi/oklusiooni hindamisel suurt kliinilist tähtsust ei ole

• ESC- suurt kasu intima-media paksuse mõõtmisest skriiningu jaoks ei 
ole.
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