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Miksi ja milloin sydämen  
ultraäänitutkimus tehopotilaalle? 

Anne Kuitunen 

Sydämen	ultraäänitutkimuksen	avulla	saadaan	kliinisesti	tärkeää	informaatiota	
tehohoitopotilaan	verenkierron	tilasta.	Sydämen	utraäänitukimus	täydentää	
oleellisesti	perinteistä	hemodynamiikan	monitorointia	ja	muuttaa	hemody-
namiikan	hoidon	epäsuorista	päättelyistä	selkeämmin	ymmärrettäväksi	fy-
siologiaksi.	Sydämen	ultraäänitutkimusta	tarvitaan	erityisesti	kun	arvioidaan	
verenkiertovajauksen	takana	olevia	tekijöitä.	Tehopotilaita	hoitavien	lääkärei-
den	ei	tule	pyrkiä	täydelliseen	sydämen	ultraäänitutkimukseen,	vaan	nopeaan	
mutta	ratkaisevaan	tutkimukseen,	jolla	on	merkitystä	potilaan	hoidon	kannalta.	
Sydämen	ultraäänituktimuksen	tulisikin	olla	saatavilla	kaikkina	vuorokauden	
aikoina	paikoissa,	joissa	hoidetaan	sokkisia	potilaita.	Samoin	sen	tulisi	kuulua	
tehohoitopotilaiden	rutiinitutkimuksiin,	koska	näillä	potilailla	on	usein	mukana	
poikkeavuuksia	sydämen	toiminnassa.	

Verenkierron monitoroiminen on oleelli-
nen osa tehohoitoa. Oikean hoitomuodon 
valinta vaatii paitsi selkeää ja riittävää tie-

toa potilaan verenkierron tilasta, mutta myös pal-
jon tietoa ihmisen normaalista fysiologiasta. Nä-
mä vaadittavat tiedot ovat itsestään selviä, mutta 
ne jätetään usein huomioimatta jokapäiväisessä 
työssä. Tavallinen esimerkki on, että hypotensiivis-
ta ja hypovoleemista potilasta hoidetaan sydämen 
supistuvuutta lisäävällä lääkityksellä ilman, että on 
minkäänlaista käsitystä sydänlihaksen kontraktili-
teetista.

Sydämen ultraäänitutkimuksen 
käyttöaiheita 

Sydämen ultraäänitutkimus mahdollistaa sekä sy-
dämen rakenteiden, että toiminnan tutkimisen 
potilaan hoitopaikassa. Tutkimuksen avulla saata-
va informaatio on oikea-aikaista. Lukuisilla echo-
kardiografisilla menetelmillä saadaan selkeää he-
modynaamista mittaustietoa kammioiden supis-
tuvuudesta ja täyttöasteesta. Samalla voidaan tar-
kastella sydämen eri osien samanaikaista toimin-

taa ja vaikutusta toisiinsa. Doppler-tekniikkaa 
apuna käyttäen saadaan käsitys sydämen diasto-
lisesta toiminnasta tai mahdollisista seinämäliike-
häiriöistä. Nämä kaikki ovat tärkeitä tekijöitä, joita 
on pystyttävä arvioimaan suhteessa hemodynaa-
miseen vakauteen.

Tehohoitopotilailla on usein samanaikaisesti sy-
dänpoikkeavuuksia, jotka eivät liity sen hetkiseen 
tehohoidon aiheeseen, eikä niitä usein osata epäil-
lä potilaan joutuessa tehohoitoon 1. Septisillä po-
tilailla on sydämen ultraäänitutkimuksen perus-
teella poikkeavuuksia sydämen toiminnassa, pait-
si nestetäytön tarpeena,mutta myös sekä sydämen 
vasemman että oikean kammion vajaatoiminta-
na 2.

Potilaan hemodynamiikan optimoiminen on 
monimutkainen tehtävä, ja sen monitoroiminen 
on hyvin haastavaa. Nykyisin on rutiininomais-
ta monitoroida tehohoitopotilaiden erilaisia val-
timo- ja laskimopaineita, verenvirtausta, happisi-
sältöä, happo-emästasapainoa ja virtsan eritystä. 
Edellä olevat tekijät kuvastavat lähinnä verenkier-
ron tilaa kokonaisuutena. Verenkiertoa määräävät 
fysiologisesti tärkeät tekijät, kuten esikuorma, jäl-
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kikuorma ja sydänlihaksen supistuvuus, ovat vain 
epäsuorasti ja riittämättömästi monitoroituja 3, 4. 
Erityisesti vasemman kammion komplianssista ja 
relaksaatiosta ei juurikaan ole informaatiota käy-
tettävissä. Perinteisillä monitorointimenetelmillä 
ei myöskään saada informaatiota mahdollisista sy-
dänlihaksen seinämäliikehäiriöistä, perikardiaali-
sista effuusioista, keuhkoembolian aiheuttamasta 
sydämen oikean kammion kuormituksesta tai läp-
pävioista. Riittämätön tieto näistä hemodynamiik-
kaan vaikuttavista tekijöistä voi johtaa jopa haital-
lisiin johtopäätöksiin ja hoitoihin. 

Transesofageaalinen vai 
transtorakaalinen kuvantaminen? 

Kaikki edellä oleva huomioiden echokardiografian 
käyttö tehopotilaiden hoidossa on hämmästyttä-
vän vähäistä. Anestesiologien koulutus on keskit-
tynyt lähinnä transesofageaalisen echokardiogra-
fian opetukseen. Aikaisemmin myös tehohoitopo-
tilaiden echokardiografiseen kuvantamiseen suo-
siteltiin ruokatorven kautta tapahtuvaa tutkimus-
ta. Mutta transesofageaalinen echokardiografia on 
usein tehopotilaille hankalaa, ainakin ruokator-
vianturin toistuva käyttö (sedaation tarve, ruoka-
torven poikkeavuudet). 

Nyttemmin transtorakaalinen echokardiogra-
fia on osoitettu myös tehohoitopotilaiden ensisi-
jaiseksi kuvantamisreitiksi 5. Esimerkiksi tanska-
laiset tehohoitolääkärit monitoroivat tehopotilail-
ta echokardiografialla selvät patologiset poikkea-
vuudet, myokardiumin paksuuden, kammioiden 
läpimitat, kammioiden supistuvuuden ja pleura-
kertymät helposti opittavan ja nopeasti toteutet-
tavan transtorakaalisen tutkimusprotokollan mu-
kaisesti 5.

Ruokatorven kautta tehtävälle sydämen ultraää-
nitutkimukselle on kuitenkin tarvetta tehohoidos-
sa. Aortan dissekaation, endokardiitin tai sydämen 
sisäinen verihyytymän diagnoosi on varmennetta-
va tällä menetelmällä. Ruokatorven kautta tehtä-
vää tutkimusta tarvitaan myös, kun transtorakaa-
linen tutkimus on mahdoton, esimerkiksi potilaan 
lihavuudesta, mekaanisesta ventilaatiosta tai leik-
kaushaavasta johtuen 6. 

Echocardiografia teholla 

Echokardiografian käyttöä moititaan usein sillä, 
ettei ole olemassa tutkimuksia, jolla tämän moni-
torointi menetelmän on katsottu parantavan poti-
laiden ennustetta, ja vaaditaan vertailua perintei-

siin hemodynamiikan monitorointimenetelmiin. 
Kuten muidenkin menetelmien, esimerkiksi keuh-
kovaltimokatetrin suhteen, tällaista näyttöä on vai-
kea saada, mutta sen hankkimiseen tulee pyrkiä. 
Koska hemodynamiikan arvioinnissa ja hoidos-
sa kuitenkin toimitaan fysiologian sääntöjen mu-
kaisesti, on oleellista että käytettävissä on mene-
telmä sydämen dynaamiseen kuvantamiseen. Tätä 
tukee myös kliininen kokemus echokardiografian 
käytöstä lukuisissa tilanteissa. Echokardiografial-
la saatava sekä kuvallinen että mitattu informaatio 
selkeyttävät muilla menetelmillä saatua hemody-
naamista mittaustietoa 7, 8. Ottamalla sydämen ult-
raäänitutkimus osaksi päivittäistä, rutiininomaista 
tehohoitopotilaiden tutkimista, monitoroinnin fy-
siologinen perusta selkeytyy, ja potilaan hemody-
namisesta tilasta saadaan todellisempi ja selkeäm-
pi kuva kuin vain arvaamalla epäsuorista mittauk-
sista.

Nykyiset ultraäänilaitteet ovat pienempiä ja suo-
rituskyvyltään parempia kuin edeltäjänsä. Isoko-
koisia laitteita saa halvemmalla kuin aikaisemmin, 
joten ultraäänilaitteen tulisi kuulua tehopotilaiden 
monitorointivarustukseen. Ultraäänitaitojen opet-
taminen ja opetteleminen on oleellinen osa teho-
hoitolääkäreiden koulutusta. Kansainvälisiä echo-
kardiografian kursseja järjestetään vuosittain lu-
kuisia. Anestesiologit ja tehohoitolääkärit ovat ky-
keneviä oppimaan riittävät tavoiteohjatut taidot 
sydämen ultraäänitutkimuksesta 9, 10. Tavoiteohja-
tulla ultraäänitutkimuksella tehohoitolääkärin tu-
lee pystyä arvioimaan potilaan sydänlihaksen su-
pistuvuutta, seinämäliikehäiriöitä, sulkemaan pois 
poikkeavuuksia, arvioimaan nestehoidon tarvetta 
ja vastetta sekä arvioimaan mekaanisen ventilaa-
tion vaikutusta sydämen toimintaan ja verenkier-
toon. Lisäksi yhteistyö kardiologien kanssa, jotka 
pääsääntöisesti tekevät sydämen ultraäänidiagnos-
tiikan, on oleellista paitsi ultraäänitaitojen oppimi-
sen myös oikeiden hoitopäätöksien tekemiseksi. 
Koska tehohoitopotilaat joskus tarvitsevat nopei-
ta hoitopäätöksiä, aina ei voida turvautua kardio-
logeilta saatavaan ultraäänitutkimusapuun, vaan 
sydämen ultraäänitutkimus tulisi olla saatavilla te-
hohoitolääkäreiden toimesta kaikkina vuorokau-
den aikoina osastoilla, joissa hoidetaan kriittises-
ti sairaita ja verenkiertovajeessa olevia potilaita. 
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