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Tämä laaja perioperatiiviseen ruokatorvi-ultraääni-
tutkimukseen perehdyttävä, Society of Cardiovas-
cural Anesthesiologists- ja American Society of
Echocardiography- yhdistysten järjestämä kurssi
pidettiin nyt kolmatta kertaa. Osallistujia oli noin
500; Suomesta kaksi ja Euroopasta joitakin kym-
meniä. Ohjelma jakaantui kolmeen osaan: tiistaina
ja keskiviikkona oli peruskurssi, torstaista lauantai-
hin syvällisempi varsinainen Comprehensive Review
-kurssi ja sunnuntaina tutustuttiin vielä sydämen
anatomiaan ja suoritettiin erilaisia leikkauksia sian
sydämillä. Esitelmät olivat erinomaisesti valmistel-
tuja. Kaikki puhujat käyttivät PowerPoint-ohjelmaa,
jolla jokaisen esitys oli ladattu kannettavan PC:n
kovalevylle. Esityksissä tekstit, kaavakuvat ja vide-
ot vaihtelivat ja välillä näkyivät yhtä aikaakin ihail-
tavan saumattomasti. Interaktiivisuutta oli saatu
mukavasti sisällytettyä ohjelmaan. Luennoitsijat
esittivät monivalintakysymyksiä diagnostiikasta ja
leikkauspäätöksistä ja yleisö sai vastata kaukosäätö-
painikkeilla. Luentoja ja paneeleja kevennettiin vit-
seillä ja sukkeluuksilla ja yksi kirurgian professori
esitti lopuksi laulusoolonkin medisiinaan sopivalla
sanoituksella. Kurssimaksuun kuului melko katta-
va tiivistelmäkirja luennoista.

Peruskurssi tiistaina ja keskiviikkona käsitteli pe-
rusteita kuten fysiikkaa, hieman nappilogiaa (ko-
neet valitettavasti eroavat toisistaan melkoisesti),
artefaktojen syntyä ja niihin liittyviä sudenkuoppia
ja julkaistun SCA-ASE Standardized TEE Exami-
nation -ohjetta ja sen nimistöä. Saimme myös tie-
tää, että SCA-ASE:llä on valmiina "Standard  re-
port for comprehensive intraoperative TEE", joka
ilmestyy pian. Lisäksi opittiin aloittelijoiden hyvää
opettamista, läppien ja sydämen seinämän liikkei-
den tutkimista. Tiistai-iltana oli klo 19-21 Intra-

operative wall motion workshop ja keskiviikkoilta-
na Valvular heart disease workshop.

Varsinainen Comprehensive Review -kurssi tors-
taista lauantaihin oli tiivis ja aihekokonaisuus on-
nistunut. Ainoastaan  sydämen vajaatoiminta-luen-
non yksityiskohtaisuus tuntui hieman epärelevan-
tilta. Edellisen vuoden kurssiin verrattuna oli kon-
genitaalisten sydänvikojen osuus jäänyt pois. Seu-
raavassa poimintoja päällimmäisistä kurssin asiois-
ta:

Tärkeimpiä perioperatiivisen esofagus-echotut-
kimuksen (TEE) indikaatioita ovat läppäsairauksi-
en tarkka diagnostiikka leikkaustilanteessa, erityi-
sesti mitraaliläpän funktionaalinen anatomia. Myös
aorttaläpän kuspien liike näkyy näin paremmin kuin
transtorakaalisella ultraäänitutkimuksella. Koronaa-
ritaudissa TEE:llä voi kartoittaa alueellista kammi-
osupistuvuutta (herkempi iskemian osoittaja kuin
EKG), yleistä kammioiden toimintaa ja objektii-
vista täyttöastetta. Hemodynamiikan ongelmien
selvittelyssä TEE antaa hyödyllistä informaatiota:
onko vika kontraktiliteetissa, täyttöasteessa tai läp-
päfunktiossa. Aortan tutkiminen on keskeinen in-
dikaatio. Dissekaatiota etsittäessä kokeneen tutki-
jan käsissä TEE:n spesifisyys ja sensitiivisyys ovat
MRI:n luokkaa ja paremmat kuin CT:llä. Aortan
tyven tutkiminen myös steriiliä pinta-anturia käyt-
täen aina epäiltäessä plakkia tai ateroomaa vähen-
tää embolisia, kanylointiin ja sentraalisten anasto-
moosien tekoon liittyviä komplikaatioita.

Yhdysvaltalaisen standardin mukaisen intraope-
ratiivisen TEE-tutkimuksen vaiheet on julkaistu
Anesthesia and Analgesia- lehdessä 1999;89:870-
884. Ohje on hyvin yksityiskohtainen. Esitelmöit-
sijän mielestä tällaisen statuksen tekoon menee 10
minuuttia. Mielestämme arvio on aika optimisti-
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nen vähänkin tottumatonta ajatellen. Etuna on
luonnollisesti se, että mitään tärkeätä ei jää havait-
sematta. Usea esitelmöitsijä painotti koko tutkimuk-
sen tekemisen tärkeyttä, sillä liian usein tyydytään
ensimmäiseen diagnoosiin ja tutkimus keskeytetään.
TEE-tutkimuksen tavallisia artefaktoja on se, että
tietyssä projektiossa aorttaläpän vasemman koronaa-
rikuspin epätarkka reuna muistuttaa vegetaatiota.
Aortan tyveen ja nousevaan aorttaan saattaa muo-
dostua hieman dissekaatiota muistuttava vasemman
eteisen varjokuva, jos aortta on laajentunut ja kool-
taan suurempi kuin vasen eteinen. Tietyssä projek-
tiossa laskeva aortta näkyy kahtena.

Sydämen systolisen funktion määrittämisessä
korostettiin silmämääräistä arviointia. Sitä voi har-
joitella katselemalla riittävästi aikaisempia nauhoi-
tuksia, joissa ejektiofraktio on mitattu. Arvioinnis-
sa otetaan huomioon paikallinen ja yleinen seinä-
mäliike, kammion säteen muutos ja lihaksen pak-
suuntuminen systolessa. Vasemman kammion ejek-
tiofraktio mitataan tavallisesti keskipapillaaritasos-
ta poikkileikkausprojektiosta. Jos sydämen basis- tai
apex-osissa on huonosti supistuvia alueita, näin
määritetty kokonaisejektiofraktio on virheellisen
korkea. Myös volyymistatus vaikuttaa selvästi het-
kelliseen ejektiofraktioon. Oikea kammio on nor-
maalisti aina pienempi kuin vasen ja muodoltaan
lituskainen. Pyöristyminen, koon kasvaminen va-
semman kammion mittoihin tai yli, huono liike ja
kammioseptumin pullistuminen vasemmalle ovat
selvän oikean kammion inkompensaation merkke-
jä. Vasemman kammion alueellisen myokardi-iske-
mian ilmaantuessa lihas lopettaa supistumisen se-
kuntien kuluessa. Oikeassa kammiossa iskemia ei
näy niin nopeasti. Kun tiedetään, minkä sepelvalti-
mohaaran suonitusalueella akuutti huono supistu-
vuus esiintyy, voidaan esim. ohitusleikkauksessa
puuttua tilanteeseen. Vasemman kammion etu-,
lateraali-, taka- ja alaseinän osoittaminen eri pro-
jektioissa vaatii tarkkuutta ja siihen on hyvä tehdä
itselle kaavakuva muistin tueksi.

Vasemman kammion diastolisesta funktiosta
voidaan tehdä johtopäätöksiä yhdistämällä mitraa-
liaukosta ja kehkolaskimosta saadusta Doppler-käy-
rästä saatu tieto. Pystytään sanomaan, onko diasto-
linen funktio normaalin rajoissa, onko diastolinen
kammiorelaksaatio viivästynyt tai onko vasemman
kammion täyttö jo restriktiivinen.

Hemodynamiikan mittaukset ovat selvästi uusi
TEE:n käyttöalue. Tässä mielessä tutkimus korvaa
osaksi keuhkovaltimokatetrin. Keuhkokapillaarien

kiilapainetta on pyritty arvioimaan monin eri ta-
voin ultraäänitutkimuksella. Jonkinlaista kliinistä
käyttöarvoa saattaa olla seuraavilla: 1) Jos potilaalla
on selvä mitraalivuoto, mitraaliläpän aukosta etei-
seen suuntautuvasta takaisinvirtauskäyrästä saadaan
kammion ja eteisen painegradientti normaaliin ta-
paan kaavalla PG = 4v2. Jos kammiopaineeksi ole-
tetaan valtimopaine, eteisen paine on arteriapaine -
painegrarientti. 2) Kun ejektiofraktio < 35% niin
Dopplerilla saadusta transmitral flow -käyrästä
määritetty deceleration time of early filling = DVT-
E (E-aallosta) korreloi kiilapaineeseen karkeasti. Jos
DCT-E < 150 ms, kiilapaine on alle 10. Jos se on >
150 ms, kiilapaine on yli 12. Jos ejektiofraktio on
parempi kuin 35%, niin mittaus on epäluotettava.
Hyvin mielenkiintoinen ejektiofraktiosta ja taky-
kardiasta riippumaton kudosdoppleria hyväksikäyt-
tävä täyttöpaineen mittaustapa on seuraavanlainen:
Kudosdopplerilla mitataan mitraaliannuluksen liik-
keen nopeus E-aallon aikana (Ea) ja pulssidopple-
rilla mitataan E-aallon nopeus mitraaliaukosta
(Em). PCWP = 1,55+1,47(Em/Ea ).

Cardiac outputin  mittauksessa ei voi käyttää
suoraa vasemman kammion loppudiastolisen ja lop-
pusystolisen tilavuuden erotusta. Kammiodimen-
sioiden ja niistä laitteen yhtälöillä laskettujen kam-
miotilavuuksien määrityksessä on lukuisia virheläh-
teitä. Tämän vuoksi on ryhdytty käyttämään jatku-
valla Dopplerilla mitattuja virtauksia cardiac out-
putin (CO) määritykseen. CO:n mittaus tapahtuu
siten, että määritetään ensin kammion ulosvir-
tausaukon pinta-ala. Käyttökelpoisia ovat vasem-
man kammion ulosvirtauskanava (normaali läpimit-
ta 2.2 + 0.2 cm), aorttaläpän aukko ja keuhkovalti-
mon tyvi. Pinta-ala saadaan läpimitasta (D) kaaval-
la A = 0.785 x D2. Aorttaläpän aukon systolen lo-
pussa voi piirtää. Edustava näkymä pulmonaaliläp-
pään, jolloin virtaus myös tulee Doppler-säteen
suuntaiseksi, saadaan keski-esofaguksesta kääntä-
mällä anturia hieman oikealle ja multiplane n. 90
astetta (kuvattu ym. Anesth Analg artikkelissa).
Aorttaläpän virtauskäyrä saadaan transgastrisesta
projektiosta. Jatkuvan Dopplerin virtauskäyrästä
määritetään velocity time integral = VTI, joka on
senttimetrejä. Kun tämä kerrotaan virtausaukon
pinta-alalla, saadaan iskuvolyymi. Kun volyymi
kerrotaan pulssifrekvenssillä, saadaan CO. Uusim-
mat ultraäänilaitteet suorittavat laskutoimitukset
itse. Virtauskanavan joutuu kuitenkin mittaamaan
ja Doppler-käyrän on oltava hyvälaatuinen. Mitta-
us vaatii harjoittelua. Joissakin julkaisuissa on saa-
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tu hyviä korrelaatioita Dopplerilla ja termodiluu-
tiolla mitatun CO:n välille: pulmonaliksesta mitat-
tuna R = 0.91 ja vasemman kammion ulosvirtaus-
kanavasta R = 0.97.

Verikardioplegian kova nimi Gerald Buckberg
esitelmöi integroidusta sydämen suojaustekniikas-
ta. Verikardioplegiaa annetaan ante- ja retrogradi-
sesti, tilanteen mukaan kylmänä tai lämpimänä,
intermittoiden tai jatkuvana. Oikean kammion suo-
jaus jää heikoksi retrogradisesti annettaessa. Korke-
an riskin potilailla annetaan välillä yhtä aikaa ante-
ja retrogradisesti. Kardioplegiakonsentraattia ei tar-
vitse lisätä koko aikaa, jos aktiviteettia ei näy. Esi-
telmöitsijän mielestä kirkasta plegiaa käytettäessä
postoperatiiviset hoitokustannukset tulevat korke-
ammiksi.

Torakaaliaortan tutkimisesta oli erittäin valaise-
va luento ja mielenkiintoinen interaktiivinen sessio
potilastapausten ympärillä. Erikoisesti aortan tyven
patologian määrittely oli selkeätä. Normaalisti aor-
tan tyven läpimittojen suhteet ovat seuraavat: sino-
tubulaarijunktio (STJ) 1, anatominen annulus (AA)
1.15, etäisyys AA:sta STJ:oon 0.8 (= sinus Valsal-
va). Normaalisti välimatka annuluksesta sinotubu-
laarijunktioon (STJ) ei saa olla suurempi kuin 1 x
STJ:n normaali läpimitta (2.4+ 0.4 cm), muulloin
on kysymyksessä  useimmiten annuloaortaalinen
ektasia.

Sunnuntaina opiskeltiin sydämen anatomiaa ja
läppäleikkaustekniikoita sian sydämillä. Päivä oli

erittäin mielenkiintoinen ja kruunasi korkeatasoi-
sen kurssin. Ensin tutustuttiin normaalianatomi-
aan jälleen kerran. Sitten olivat vuorossa erilaiset
mitraaliläpän korjaukset. Sen jälkeen tehtiin ns. Ross
Procedure (oikeassa leikkauksessa vaihdetaan vial-
linen aorttaläppä potilaan omaan pulmonaaliläp-
pään, johon koronaarit istutetaan. Uuteen käyttöön
joutunut pulmonaaliläppä korvataan homograftil-
la. Tämä leikkaus on koko ajan lisääntymässä. In-
dikaationa ovat varsinkin nuoret potilaat, joiden
aktiivinen elämäntapa estää antikougulaation). Tau-
on jälkeen saatiin uudet sydämet, syvennyttiin sten-
tittömän aorttaläpän ongelmiin ja aortan tyven kor-
jauksiin. Lopuksi perehdyttiin mitraalihomograf-
tiin.

Huomattavan kallis kongressi oli erittäin antoi-
sa ja haluamme kiittää Suomen Anestesiologiyhdis-
tyksen sydänanestesia-alajaosta, Sorin Biomedica
Oy:ta,  TYKS:a sekä Berner Oy:ta apurahoista, jot-
ka mahdollistivat osallistumisemme.
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