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❙ ❙ Ultraljudsregistrering, s k dopplerteknik, har utvecklats
under efterkrigstiden inom den tekniska disciplinen och har
sedan början av 1960-talet använts framgångsrikt även inom
medicinen, främst kanske inom kardiologi och obstetrik.

Dopplerregistrering av blodflödeshastigheten (BFH) i de
extrakraniella artärerna hos människa rapporterades första
gången 1965 av Miyazaki och Kato [1]. År 1982 beskrev Aas-
lid en ny teknik för registrering genom ett intakt kranium av
blodflödeshastigheten i de basala cerebrala artärerna [2]. Han
använde sig av en ultraljudsfrekvens på 2 mHz och registre-
rade BFH i de intrakraniella artärerna genom ett »temporalt
fönster«, ett begränsat område ovanför zygomaticusbågen
och 1–1,5 cm framför örat. Han kunde för första gången regi-
strera normalvärden från arteria carotis interna, arteria cere-
bri media, arteria cerebri anterior och arteria cerebri posteri-
or (Fakta 1 och 2). 

Arteria cerebri medias grenar kan registreras på ett djup av
35–45 mm. Genom en ändring av probens position och djup
kan man få värden från de flesta kärlen i circulus Willisii. Ex-
aktheten av den blodflödeshastighet man får med transkrani-
ell doppler (TKD) påverkas dels av insonationsvinkeln, dels
av blodkärlens anatomi.

Användningsområde
Inom neurokirurgin används transkraniell doppler främst för
att påvisa vasospasm efter en subaraknoidalblödning. Be-
greppet vasospasm i de intracerebrala kärlen innebär en över-
gående eller tillfällig kontraktion av de intracerebrala artärer-
na, en kontraktion som kan uppstå vid en mängd olika åkom-
mor i centrala nervsystemet och som kan ge upphov till över-
gående eller permanent dysfunktion/skada på grund av cere-
bral ischemi. 

Vanligen ses vasospasm efter en aneurysmal subaraknoi-
dal blödning, men tillståndet kan förekomma även vid andra
intracerebrala blödningar, vid skallskador och efter intrakra-
niell kirurgi.

Vasospasm förekommer hos 20–30 procent av patienter
med subaraknoidal blödning och upptäcks till 30–70 pro-
cent vid de angiografier som görs omkring den sjunde dagen
efter blödningen [3]. Vasospasmen ses oftast sex till åtta da-

gar efter en subaraknoidal blödning, men sen vasospasm
(omkring dag 17 efter blödningen) förekommer (4 procent)
[4]. 

Sena ischemiska manifestationer, som visar sig i form av
förändringar i medvetandegrad eller tecken på ett nytt neuro-
logiskt deficit, bör omedelbart utredas med datortomografi
för att utesluta reblödning eller hydrocefalus. Därefter kan
den behandlande läkaren arbeta för att säkerställa vasospasm-
diagnosen som orsak till patientens försämring.

Angiografi betraktas som förstahandsval vid diagnostise-
ring av vasospasm. I en färsk metaanalys av 597 studier fann
man att angiografi var en säker metod vid utredning av pati-
enter med subaraknoidal blödning och neurologisk försäm-
ring efter blödningen [5].

I en preliminär studie omfattande 38 patienter presentera-
de Aaslid 1984 [6] TKD-metoden. Han fann en korrelation
mellan blodflödeshastighet i arteria cerebri media och kärlens
diameter. En försnävning av kärllumen till följd av vaso-
spasm har iakttagits medelst TKD-metoden hos många pati-
enter med ökade flöden. Eftersom metoden är icke-invasiv
kan undersökningen upprepas så ofta som den behövs; den
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betraktas som idealisk vid monitorering av spasm vid subara-
knoidal blödning.

I tidigare studier har man också funnit en korrelation mel-
lan blodflödeshastighet och klinisk försämring på grund av
vasospasm vid subaraknoidal blödning [7, 8]. Primärt antog
flera författare att blodflödeshastighet i arteria cerebri media
>120 cm/sekund var indikativ för vasospasm [9, 10], men
även andra gränsvärden har föreslagits [11-13].

Idag använder många neurokirurgiska kliniker förhöjda
TKD-värden funna före en klinisk försämring som ledning
inför vasospasmprofylax. Användning av transkraniell
doppler som rutin före klinisk behandling vållar emellertid
problem, eftersom det finns patienter som förblir asymto-
matiska trots BFH-värden i arteria cerebri media på mer än
200 cm/sekund. Andra patienter kan ha en blodflödeshastig-
het varierande mellan 120 och 140 cm/sekund, medan andra
kan ha normala värden och ändå utveckla cerebral infarkt
[14, 15].

Hemisfärindex
Ett s k hemisfärindex förekommer i litteraturen. Enligt vissa
författare kan ökad blodflödeshastighet vara ett resultat av hy-
pervolemi eller hypertension på grund av en defekt autoregu-
lation sekundär till en subaraknoidal blödning [16, 17]. Såle-
des kan en ökad hastighet representera en kompensatorisk
blodflödesökning; den behöver inte nödvändigtvis tyda på ett
patologiskt flöde.

Hemisfärindex eller Lindegaard-kvot VMCA/VICA 

(velocity middle cerebral artery/velocity internal carotid arte-
ry), dvs flödet i cerebri media i förhållande till flödet i den ex-
trakraniella delen av carotis interna, kan användas för att ut-
röna huruvida ökade flöden innebär en artärförsnävning eller
ett ökat flöde. Lindegaard föreslår att ett index >3 visar att det
finns vasospasm, medan värden >6 är kännetecken på svår
spasm [18, 19]. Hemisfärindex visade sig vara mindre på-
verkbart av kön och ålder.

Tillförlitligheten hos denna kvot accepteras inte av alla;
vissa författare menar att den varken bidrar till värdet av en
absolut blodflödeshastighet eller bevisar värdet av transkra-
niell doppler som prediktor vid monitorering [20, 21].

Pulsatilitetsindex
Pulsatilitetsindex (PI) är ett mått på cerebral vaskulär resi-
stans. Ökad PI betecknar ökad perifer resistans i de cerebrala
kärlen. Flera olika PI har beskrivits: 

– »Gosling pulsatility index« 
(V systoliskt–V diastoliskt/V mean).

– »Pourcelot resistance index« 
(V systoliskt–V diastoliskt/V systoliskt). 

– »Fourier pulsatility index«.

Vid subaraknoidal blödning ses en PI-topp strax efter
blödningen; kurvan planar sedan ut dag för dag till ett stabilt
värde. Ett ökat PI-värde kunde dock inte predicera vasospasm
[22, 23]. PI-index anses ge värdefull information såväl vid be-
dömning av extrakraniell carotis interna-stenos (ökat PI-vär-
de i det prestenotiska området) som hos patienter med cere-
brala arteriovenösa malformationer.

Kan TKD-värden predicera angiografisk vasospasm?
Det finns få studier som har undersökt sensitivitet och speci-
ficitet hos transkraniell doppler vid diagnostisering av angio-
grafisk vasospasm. Sensitiviteten hos dopplersonografi av ar-
teria cerebri media har bedömts variera mellan 76 och 85 pro-
cent, specificiteten mellan 54 och 89 procent. För arteria ce-
rebri anterior, arteria vertebralis och arteria basilaris är meto-
den inte lika pålitlig (på grund av av kollateralt flöde); sensi-
tiviteten varierar mellan 15 och 77 procent, specificiteten
mellan 79 och 95 procent [14, 24]. 

Trots att dessa värden är användbara på sitt sätt, är de sam-
tidigt till föga hjälp för den kliniker som önskar kvantifiera
den kliniska signifikansen av vasospasm baserad på TKF-
mätningarna hos individuella patienter. Sensitivitet och spe-
cificitet enbart synes inte vara adekvata som mått på värdet av
ett diagnostiskt test. 

»Positive« (PPV) respektive »negative predictive value«
(NPV) av transkraniell doppler har undersökts av Vora och
medarbetare. De anser att en blodflödeshastighet mellan 120
och 199 cm/sekund är en dålig prediktor av signifikant arte-
ria cerebri media-spasm (PPV 50 procent), medan BFH <120
cm/sekund eller >200 cm/sekund är pålitliga prediktorer för
närvaro respektive frånvaro av vasospasm (NPV 94 procent,
PPV 87 procent) [21]. 

Med andra ord: endast mycket låga eller mycket höga ar-
teria cerebri media-flöden kan på ett trovärdigt sätt predice-
ra angiografisk och klinisk vasospasm. De falskt negativa re-
sultat som erhållits har föreslagits bero på att man med nuva-
rande TKD-utrustning inte kan demonstrera vasospasm [24,
25].

Att det kan finnas vasospasm i de mest perifera kärlen har
visats av Okada och medarbetare [25]. De använde sig av di-
gital subtraktionsangiografi och fann att 8 av 50 patienter vars
TKD-studier inte visade BFH-ökning ändå hade svår vaso-
spasm perifert i mediagrenarna. Deras studie bekräftar såle-
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❙ ❙ Fakta 1

Blodflödeshastighet och vasospasm 

Blodflödeshastigheter i arteria cerebri media >200cm/sekund el-
ler <120 cm/sekund är pålitliga prediktorer för närvaro eller från-
varo av vasospasm.

Ökning av flödeshastigheten >50 cm/sekund, mätt på daglig ba-
sis, kan tyda på vasospasm.

Då klinisk misstanke om vasospasm föreligger, men patientens
värden efter TKD-mätning är normala, kan cerebral angiografi
eller enfotonstomografi (SPECT) vara av värde.

Hos hälften av patienterna med subaraknoidal blödning kan man
inte basera sina terapeutiska överväganden på enbart blodflö-
desmätningar.

❙ ❙ Fakta 2

Normalvärden för blodflödeshastighet
i de stora cerebrala artärerna

Arteria cerebri media (53–77 cm/sekund)
Arteria cerebri anterior (49–60 cm/sekund)
Arteria carotis interna (30–60 cm/sekund)
Arteria cerebri posterior (30–60 cm/sekund)



des dels att BFH-mätningarna vid M1-segmentet av arteria
cerebri media är inadekvata för bedömning av svårighetsgra-
den av den vasospasm som sträcker sig till de mest perifera
grenarna, dels att patienter med negativa TKD-resultat men
klinisk misstanke om vasospasm borde bli föremål för angio-
grafisk utredning (Fakta 3).

Jämförande studier
Efter en subaraknoidalblödning kan det cerebrala blodflödet
(CBF) vara signifikant reducerat även då vasospasm saknas.
Jämförande studier mellan xenondatortomografi/CBF-mät-
ningar och transkraniell doppler har visat att en reduktion av
CBF vanligen följs av en stegring i blodflödeshastighet [11].
Clyde och medarbetare har jämfört flödeshastighet mätt med
transkraniell doppler och cerebralt blodflöde mätt med xe-
non-CT hos patienter med subaraknoidalblödning och funnit
dels att höga CBF-värden var korrelerade till höga blodflö-
deshastigheter i alla vaskulära områden, dels att CBF i arteria
cerebri media kontralateralt till en deficit var signifikant
mindre än i områden med kliniska deficit. Dessa data tyder på
ett troligt samband mellan ökad blodflödeshastighet och ett
ökat blodflöde [26].

Inför terapeutiska beslut avseende patienter med subara-
knoidalblödning bör inte bara BFH-värdena beaktas, efter-
som dessa kan vara otillräckliga. Xenon-CBF-mätning, per-
fusionsviktad magnetisk resonanstomografi eller perfu-
sionstomografi kan därför användas som komplement till
transkraniell doppler [17].

Teknikens fördelar ...
Transkraniell doppler är en säker och billig metod, som tillå-
ter frekvent eller kontinuerlig icke-invasiv mätning av blod-
flödeshastighet i arteria cerebri media. Mycket ökade BFH-
värden (>200 cm/sekund), eller lågt BFH (<120 cm/sekund),
kan på ett tillförlitligt sätt förutse närvaro respektive frånvaro
av vasospasm. Metoden är idealisk för svårt sjuka patienter,
eftersom ischemi till följd av vasospasm kan förbli oupptäckt
på grund av att den kan maskeras av den deficit som redan
finns.

Tillämpningen av metoden är väl dokumenterad också
hos patienter med sicklecellsanemi (evidensklass klass I),
hos patienter med ischemiska cerebrovaskulära sjukdomar
och hos patienter med subaraknoidalblödning (evidensklass
II), liksom vid fastställande av upphävd cerebral cirkulation
[17].

... och nackdelar 
Metoden anses mindre känslig när det gäller andra kärl än ar-
teria cerebri media. Det är bara M1-segmentet som kan doku-
menteras med klassisk transkraniell doppler. Det finns emel-
lertid rapporter om transkraniell duplexsonografi, som kan ge
kompletterande information genom exakt mätning av M2-

segmenten [27]. Ökad blodflödeshastighet reflekterar högre
cerebrala blodflöden som resultat av hypervolemi eller hyper-
tension (på grund av defekt autoregulation efter subaraknoi-
dalblödning). Ökat intrakraniellt tryck, ålder, hematokrit och
PCO2 kan också påverka BFH-värdena.

De absoluta BFH-värdena hos hälften av patienterna med
subaraknoidalblödning (patienter med BFH >120 cm/sekund
och <200 cm/sekund) är inte tillförlitliga som underlag för be-
dömning av vasospasm [21]. Metodens största begränsning är
dock ljudets oförmåga att penetrera mjukdelar och skalle; det-
ta ses främst hos äldre patienter (10 procent). Slutligen kräver
TKD-metoden att en erfaren läkare gör undersökningen och
analyserar resultaten.

Metoden är fortfarande under utvärdering avseende pati-
enter med cerebral ventrombos, vid meningeal infektion och
hos patienter med skallskada (evidensklass III) [17].
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❙ ❙ Fakta 3

TKD-fynd i arteria cerebri media 
tydande på vasospasm

Vasospasm föreligger: Blodflödeshastighet >200 cm/sekund 
(hemisfärindex >6).

Vasospasm föreligger inte: Blodflödeshastighet <120 cm/sekund   
(hemisfärindex <3).
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SUMMARY

Transcranial Doppler in neurosurgery
– a non-invasive method in the diagnosis 
of cerebral vasospasm 
and subarachnoid hemorrhage

Costas Constantoyannis, Harry Kourtopoulos
Läkartidningen 2002;99:1686-90

Transcranial Doppler (TCD) sonography, a non-
invasive method to record cerebral blood flow 
velocity, is increasingly being used to predict the
development of a delayed ischemic deficit after
subarachnoid hemorrhage. Advantages and limita-
tions of the TCD technique in neurosurgical prac-
tice are dicussed. 
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