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Arterite elastsus
• Arterite elastsus on defineeritud kui arteri võime muuta kuju vastavalt 
avaldatavale rõhule (Van Bortel jt 2002)

•Arterite elastsus väheneb inimorganismi vananedes (Catapano jt 2011)

•Arteri elastsuse vähenemist kiirendavad vähene kehaline aktiivsus, 
ebatervislikud toitumisharjumused, suitsetamine (Catapano jt 2011)

- Arteri elastsuse vähenemist kiirendavad ka krooniline neeruhaigus ja 
diabeet

- Kroonilise neeruhaiguse puhul on oluline avastada ateroskleroos 
võimalikult varajases staadiumis



Skriiningu seadmed arterite 
elastsuse määramiseks

•SphygmoCor – kuldne standard (Golden standard) 
tsentraalse vererõhu ja pulsilaine levikiiruse määramiseks.

• Pulsilaine levikiirus (PWV – pulse wave velocity)
• Augmentatsiooniindeks



Skriiningu seadmed arterite 
elastsuse määramiseks

•Pulsilaine levikiirus (PWV – pulse wave velocity)

(Boutouyrie jt 2009)

(McEniery jt 2005)



Skriiningu seadmed arterite 
elastsuse määramiseks

•Augmentatsiooniindeks (AIx)

(McEniery jt 2005)

Randmelt registreeritud rõhulainest 
tuletatakse aordi rõhulaine.



Skriiningu seadmed arterite 
elastsuse määramiseks

•Arteriograph
•~1,5min. kestva mõõtmise tulemusena arvutatakse:

• Pulsilaine levikiirus aordis
• Augmentatsiooniindeks



Intima-media paksus
•Intima-media paksust (IMP) määratakse ultraheliuuringu 
käigus
•Kliiniliselt kasutatav parameeter, millega saab määrata 
ateroskleroosi varajasi tunnuseid: unearterite ja 
perifeersete arterite seinte paksenemine.

(Kanai & Hasegawa 2007)



Intima-media paksus
•Ühise unearteri IMP levinud hinnanguskaala (Elmet jt 2003):
I aste – IMP <1,0 mm (normaalsed unearterid);
II aste – IMP >1,0 mm ja <1,3 mm (unearterite paksenemine);
III aste – IMP >1,3 mm ja <3,0 mm (unearterid üksikute või mitmiknaastudega);
IV aste – IMP >4,0 mm või mobiilse/haavandunud naastu esinemine.

(Åstrand jt 2005)



Arteri elastsusmooduli 
määramine

•Arteri (Young’i) elastsusmooduli määramine.
•Moens-Korteweg’i valem:
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 PWV – pulsilaine levikiirus
E - Young’i elastsusmoodul
h – arteri seina paksus
D – arteri valendiku läbimõõt
 – vere tihedus (1064kg/m3)



Photopletysmography (PPG)
•Fotopletüsmograafia (Photoplethysmography- PPG) on optiline 
meetod, millega on võimalik detekteerida vere ruumala muutusi 
mikrovaskulaarses koes (Challoner 1979)

•1936 registreeriti optiliselt vere ruumala muutusi jänese kõrvas. 
(Molitor jt 1936), (Hanszlik jt 1936)

•1938 võrreldi (Hertzman 1938) omavahel PPG ja 
pletüsmograafilise meetodiga registreeritud vere ruumala muutusi 
sõrmes.



Photopletysmography (PPG)
•PPG meetodiga registreeritakse valguse intensiivsuse muutusi 
ajas.
•Lähtuvalt Lambert-Beer’i seadusest on mitte hajuvale ja 
homogeensele keskkonnale langenud valguse intensiivsuse (I0) ning seda läbinud valguse intensiivsuse (It) vaheline seos järgnev:
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0
 – lainepikkus
a – neeldumistegur
l – valgust läbiva keskkonna
paksus



PPG sensorid



PPG signaal
•Registreeritud PPG signaali võib jagada kaheks komponendiks: alalis- ja 
vahelduvkomponent.
•Pulseeriv signaal (signaali vahelduvkomponent) on seotud südametööga.
•Sõrme PPG signaali kuju sarnaneb radiaalarterilt tonomeetriga registreeritud 
signaali kujuga (Millasseau jt 2006).
•PPG signaali vahelduvkomponendi kuju sõltub registreerimise asukohast 
(sõrm, kõrv, radiaalarter, jne.).



PPG signaal
•PPG signaali vahelduvkomponendi kuju sõltub anduri asukohast ja uuritava 
vanusest.



PPG signaali kuju analüüs
•Sõrme PPG signaali kuju numbriliseks kirjeldamiseks ning muutuste 
analüüsimiseks on kasutatud aegtasandil erinevaid meetodeid ja parameetreid 
(Korpas D et al. Physiol. Res. 2009).
•Kasutame kuju analüüsiks PPG teise tuletise signaalil baseeruvaid meetodeid. 

(Pilt jt 2012) (Pilt jt 2013)



Uuringud
• Uuringuid ateroskleroosi varajase 
diagnoosimise meetodite välja 
töötamiseks viime läbi koostöös Põhja-
Eesti Regionaalhaiglaga1.

• Uuringud viiakse läbi tervetel 
uuritavatel, diabeediga ning kroonilise 
neeruhaigusega patsientidel.

•Uuringute käigus registreeritakse 
füsioloogilised signaalid mõõte-
kompleksiga.

1Uuringute läbiviimiseks on väljastatud Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee luba otsusega nr. 2049 (v.a. 
05.05.2010) ning seda on pikendatud ja täiendatud otsusega nr. 178 (14.02.2013).



Uuringud
• Ultraheliuuringute käigus 
määratakse uuritava ühise 
unearteri IMP ning radiaal- ja 
reiearteri seina paksus ning 
valendiku läbimõõt.

•Tulemuste täpsuse 
suurendamiseks kasutatakse 
ultraheli uuringuks 
spetsiaalset statiivi ning 
alust, mis vähendab 
operaatori käe liigutustest 
tingitud ebatäpsusi.



Uuringud



Uuringud



Tulemused
Pilootuuringu tulemused PPG otsmiku signaali puhul (Pilt jt 2012)



Tänan tähelepanu eest!


