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FATE – Sydämen ultraäänitutkimuskaavio 
anestesiologien rutiinikäyttöön?

Juhani Pajula

Sydämen kuvantaminen ruokatorvianturilla (transtorakaalinen echo, TEE) on 
muotoutunut arvokkaaksi ja osin korvaamattomaksi tutkimusmenetelmäksi 
sydänanestesiologiassa ja tehohoidossa. Kuvantaminen yhdistettynä muun 
monitoroinnin informaatioon on parantanut diagnostiikkaa ja hoitojen suun-
nattavuutta. Koulutus ja rutiini TEE:n käyttöön alkaa olla Suomessa kohtuulli-
sella yleiseurooppalaisella tasolla, ainakin sydänanestesiologien keskuudessa. 
Laitteiden kehitys, liikuteltavuus ja alentuneet hankintakustannukset ovat 
myös helpottaneet metodin käyttöönottoa ja sen laajentamista. 

TEE:n rajoituksena on ruokatorvianturin 
paikalleen asettamiseen liittyvät ongelmat. 
Anturin nieleminen on potilaalle usein 

epämiellyttävä tapahtuma eikä onnistu jokaisel-
ta ilman jonkinlaista anestesiaa. Komplikaatioil-
takaan ei voida aina välttyä. Edellä mainitut te-
kijät myös rajoittavat tutkimuksen toistettavuut-
ta. Lisäksi TEE soveltuu huonosti esim. kriittises-
ti sairaan potilaan bedside tapahtuvaan ”pikavil-
kaisuun”, joka useassa tilanteessa saattaa olla ainoa 
vaihtoehto ultraäänikuvantamiselle. TEE-antu-
ri on laitteiston kallein ja herkimmin vaurioituva 
osa, jonka puhdistamiseen ja huoltoon liittyy omat 
ongelmansa.

Transtorakaalinen ultraäänitutkimus (TTE) 
on perinteisesti kuulunut kardiologien toimi-
alaan. Toimintamalli, jossa kokenutkin TEE:n te-
kijä pyytää systemaattisesti kardiologia suoritta-
maan transtorakaalisesti tapahtuvan tutkimuksen, 
on hyvin yleinen. Ja tämä siitäkin huolimatta, et-
tä tutkimukseen kohdistettu kysymyksenasette-
lu saattaa olla hyvin yksinkertainen ja pelkistetty. 
Pleurojen tarkistus TTE:llä on tehohoidossa jo va-
kiintunut käytäntö, mutta sen laajentaminen kar-
diovaskulaarisen tilan arviointiin ei ole systemaat-
tisesti toteutunut. Osittain syynä lienee perintei-
sestä työnjaosta johtuvat tottumukset, osittain 
esim. koulutuksen puute.

FATE-protokolla  
nopeaan diagnostiikkaan

Tanskalaiset kollegat Århusista ovat kehittäneet 20 
vuoden kokemuksellaan tähän tilanteeseen meto-
din 1, josta heillä on olemassa myös tutkimustie-
toa 2, 3, 4, 5. Protokollan nimeksi on valittu Focus as-
sessed transthoracic echocardiography (FATE). 
Nimensä mukaisesti kyseessä on nopeasti toteutet-
tava, systemaattinen protokolla kardiovaskulaari-
sen tilan arvioimiseksi ja monitoroimiseksi trans-
torakaalisesti. Protokolla on suunniteltu toteutet-
tavaksi siten, että se ei edellytä tekijältään taitoa 
täydellisen, diagnostisen sydämen ultraäänitutki-
muksen tekemiseksi, joka työnjaossa on edelleen 
jätetty kardiologien toimialueeksi. FATE toimii 
ennen kaikkea kliinisen evaluaation tukena koh-
distaen tarkastelun tiettyihin hemodynamiikan 
kannalta oleellisiin kohteisiin.

Tyypillisiä tilanteita, joissa potilas todennäköi-
sesti selkeimmin hyötyy FATE:n tarjoamasta li-
säinformaatiosta, ovat verenkierron vajaus/insta-
biliteetti, septinen tilanne tai kongestio/keuhkopö-
hö. Kaikille näille on yhteistä diagnostisen rajanve-
don vaikeus suhteessa taustalla olevaan spesifiseen 
ongelmaan: onko ratkaisun avainsana esitäyttö, 
jälkikuorma, sydämen supistusvireys, komplians-
si vai relaksaatiohäiriö. Århusin sairaalan teho-
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osaston kaikki noin 20 intensivistiä on koulutet-
tu FATE-protokollan toteuttamiseen ja tutkimus 
tehdään nykyään systemaattisesti jokaiselle osas-
tolle tulevalle. Tutkimuksen tavanomainen kesto 
on kokeneissa käsissä 1–2 minuuttia. EJA:ssa (Eu-
ropean Journal of Anaesthesiology) vuonna 2004 
julkaistun 210 potilaan aineistossa FATE:n hyöty 
arvioitiin tutkijoiden toimesta seuraavasti: 
I No image/too poor information 6 (2,6 %)
II Support of available information 83 (35,6 %)
III Added new information 87 (37,3 %)
IV Added decisive information 57 (24,5 %)

FATE:n tavoitteelliset lähtökohdat ovat seuraa-
vat:
1. Ilmeisen patologian poissulku.
2. Sydämen kammioiden seinämäpaksuuksien ja 

tilavuuksien arviointi.

3. Supistusvireyden arviointi.
4. Molemminpuolinen pleurojen tarkistus.
5. Saadun informaation suhteuttaminen 

kliiniseen kontekstiin.

FATE koostuu neljästä eri positiosta tehtäväs-
tä tarkastelusta. (Kuva 1.) Tutkijoiden mukaan 
yleinen mielikuva on useimmiten riittävä. Koke-
muksen myötä ja toisaalta selkeän tutkimusasetel-
man perusteella etsityn ongelman olemassaolo tai 
puuttuminen havaitaan helposti. Valikoiduissa ta-
pauksissa FATE voidaan aina laajentaa tarkempiin 
kvantitatiivisiin dimensioiden tai supistusvireyden 
mittauksiin. Toisaalta FATE voidaan protokolla-
na välittömästi keskeyttää, jos kliiniseen ongel-
maan saadaan vastaus. Tutkijat suosittelevat kui-
tenkin jokaisen neljän position tarkastelun syste-
maattista läpivientiä oheishäiriöiden poissulkemi-
seksi ja mahdollisen löydöksen tarkemmaksi eva-
luoimiseksi.

Toiminnan ja muistin tueksi tanskalaiset ovat 
kehittäneet taskuun sopivan laminoidun, kaksi-
puolisen kortin, johon on koottu tärkeimmät ele-
mentit ja säännöt tutkimuksen suorittamiseksi. 
Korttia voi tilata suoraan sen kehittäjiltä osoittees-
ta www.fate-protocol.com.

Kuva 2.Kuva 1. FATE koostuu neljästä eri positiosta tehtävästä 
tarkastelusta.

Positio 1. Epigastrisesti, processus xiphoideuksen vierestä, 
antaa poikittaisen nelilokerokuvan ja siten yleisvaikutelman 
sydämen täyttöasteesta ja supistusvireydesä. Mahdolliset 
oikeata kammiota komprimoivat perikardiaaliset kertymät 
saatetaan havaita. Tästä positiosta anturia oikealle kääntä-
mällä saadaan myös kuvannettua alaonttolaskimon täyt-
töaste, jota voidaan tarkentaa pyytämällä potilasta niistä-
mään sisäänpäin (”sniff”), jolloin nähdään hypovolemiassa 
laskimon kollapsi. 

Positio 2. Sydämen palpoiden tunnettavasta kärjestä an-
taa pitkittäisen nelilokerokuvan ja mahdollistaa hiippalä-
pän läpi tapahtuvien virtausten mittaukset.

Positio 3. Vasemmalta parasternaalisesti mahdollistaa va-
semman kammion poikittaisen (S-Ax) ja pitkittäisen (L-Ax) 
tarkastelun. S-Ax-kuvasta voidaan arvioida kammion täyt-
töastetta ja mahdollisia liikehäiriöitä. L-Ax mahdollistaa 
aortta- ja hiippaläppien tarkastelun sekä tyyppipaikalta 
ejektiofraktion mittaamisen. 

Positio 4. Molemminpuolisesti pleurakertymien toteami-
seksi. 
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Jos halutaan visioida tulevaisuutta, niin mark-
kinoilla on jo olemassa taskukokoisia miniultraää-
nilaitteita. Tämä vahvistaa ajattelutapaa, että on-

gelmahakuisen ultraäänitutkimuksen merkitys li-
sääntyy ja sen tulisi olla helposti saatavilla ole-
va ensilinjan tutkimus. Menetelmä tulee jatkossa 
vaikuttamaan myös uusien standardien luomiseen 
hemodynamiikan optimoimisessa.

Tanskalaiskollegoja suoraan siteeraten: ”FATE-
protokollaa tulisi suositella hemodynaamisen 
instabiliteetin tutkimiseen ensisijaisesti eikä vasta 
hiipuvan potilaan viimeisenä oljenkortena.” Suo-
sittelen lämpimästi etenkin tehohoitoon osallistu-
via anestesiologeja tutustumaan aiheeseen.     
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