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Osallistuin 2. intraoperatiivisen kaikukardiogra-
fian koulutustilaisuuteen San Diegossa 3.-
7.2.1999. Orlandossa 1998 pidetyn 1. kokouk-
sen (Review Course) jälkeen kiinnostus kasvoi
niin, että viime kevään kokousta laajennettiin 2-
päiväisellä ruokatorvi-kaikukardiografian perus-
kurssilla (Basic TEE) sekä yhden päivän jatko-
kurssilla (Wet Lab).

Osallistujien määrä kertoo suosiosta; 1999 pe-
ruskurssilla oli rekisteröityneitä osanottajia 305,
jatkokurssilla 291 ja itse kertauskurssille kokoontui
539 osallistujaa. Muutamaa kirurgia (2%) ja kar-
diologia (3%) lukuunottamatta valtaosa (93%)

oli anestesiologeja. Lähes kaikki (> 90%) osallis-
tuivat ensimmäistä kertaa.

Robert Savagen avaussanojen jälkeen Alan S
Pearlman (University of Washington) kävi läpi ult-
raäänen fysikaalisia piirteitä anturiteknologiasta
(phased array transducers) kuvanmuodostuksen
(B-mode, M-mode) perusteisiin sekä kuvaten
Doppler-periaatteen eroja ja rajoituksia jatkuvaa
(continuous wave CW) ja pulsoivaa (PW) ultra-
ääntä käytettäessä.

Michael Cahalan (University of California) kes-
kittyi kuvan anatomiaan: perustutkimukseen si-
sältyy aortan tyven tason (basal views)

Taulukko 1.

Orientation Plane Anatomic stuctures

1 Transverse Aortic valve short axis (sax) AOV, LA, RA, RVOT

2 Longitudinal Ascending aorta long axis (lax) AO, LVOT, LA, RVOT, RPA

3 Longitudinal Superior vena cava (lax) IVC, SVC,RA, LA, RPA

4 Longitudinal Right ventricular outflow RVOT, PA, LVOT,AO, LA RPA

5 Transverse 5-chamber (lax) LA, ,LV, LVOT, AOV,RA;RV

6 Transverse 4-chamber (lax) LA,LV, RA,RV

7 Longitudinal 2-chamber (lax) LA,LV; posterior & anterior wall

8 Transverse LV Midpapillary (sax) LV;posterior, lateral& anterior wall

9 Longitudinal LV Midpapillary (lax) LA,LV; inferior & anterior wall

10 Transverse Left upper pulmonary vein LUPV, LA; auricle

11 Transverse Pulmonary artery bifurcation MPA, RPA,LPA,AO

12 Transverse Descending aorta (sax) Distal arch or descending AO

13 Longitudinal Descending aorta (lax) Left subclavia or descending AO

14 Transverse Deep gastric 5-chamber LV, LVOT, AOV,RV, LA, RA
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(1,2,3,4,10,11,12,13) ja mitraaliläppätason (mi-
desophageal views) kuvaikkunat (5,6,7) sekä ma-
halaukun kautta (transgastric views) kuvantuvat
projektiot (8,9,14) (taulukko 1).

Solomon Aronson (University of Chicago) pu-
hui UKG:n karikoista (artifacts and pitfalls). Ar-
tefakta on ultraäänikuvan vääristymä, jolla ei ole
anatomista vastinetta. Ensiksi hän muistutti sii-
tä, että ultraääni ei läpäise ilmaa. Toiseksi paikka-
erotuskyky (resoluutio) on suoraan verrannolli-
nen anturin värähtelytaajuuteen, ja mitä korke-
ampi taajuus on, sitä parempi on resoluutio ja
sitä huonompi on penetraatio. Transtorakaalisen
UKG:n resoluutio on periaatteessa aina transeso-
fageaalista huonompi.

Yleisiä kuvaa vääristäviä häiriöitä (artifact) ovat
mm. elektrokauterisaation aiheuttama magneet-
tinen häiriö tai esim. mekaanisen läpän tai kalk-
keutumien luomat varjot (shadowing, attentua-
tion) ja jälkikaiut (reverberations, comet tail, ring
down). Varjot syntyvät siksi, että heijastuva kai-
ku ja kaikki sitä syvemmältä tulevat kaiut suo-
dattuvat liian voimakkaina pois. Jälkikaiku syn-
tyy siten, että ääni heijastuu (oskilloi) kerran tai
useammin kahden (tai monen) anatomisen raja-
pinnan välillä, jolloin äänen paluu anturiin vii-
västyy ja kohde näyttää sijaitsevan todellista ana-
tomista rakennetta syvemmällä.

Kun oskillaatio tapahtuu heijastavan rakenteen
ja anturin välillä, virhekaiut (mirror image) näyt-
tävät sijaitsevan kaksi kertaa kaeumpana, kuin hei-
jastava anatominen kohde. Mirror artifact on ta-
vallinen laskevassa aortassa ja laajassa nousevassa
aortassa ja saattaa harhauttaa epäilemään disse-
kaatiota. Toinen dissekaatiodiagnostiikan karik-

ko on ns. side-lobe beam �artefakta, joka johtuu
siitä, että anturielementin lähettämä ääni ei ete-
ne täysin yhdensuuntaisena, jonka vuoksi sivu-
rintamana kulkeva ääni voi heijastua pääsunnasta
tulevan voimakkaan kaiun molemmin puolin
muodostaen kaaren, jonka etäisyys anturista on
aina yhtä suuri (sama säde) erotuksena esim. dis-
sekaatiolehdestä, jonka etäisyys anturista ainakin
jossakin kuvaustasossa vaihtelee.

Eteisten trabekulaatio (pectinate muscles) tai
keuhkolaskimoa vasemmasta eteiskorvakkeesta
erottava kannas (warfarin ridge) voivat johtaa vir-
hetulkintaan (pitfall) samoin kuin eteisveren mik-
rokavitaatio (smoke) mitraalistenoosin yhteydes-
sä. Oikeassa eteisessä näkyviä normaalirakenteita
on taulukossa 2.

Michael Cahalan hahmotteli toisessa luennos-
san vasemman kammion systolisen toiminnan
monitorointia. Hänen mielestään eniten informaa-
tiota saadaan gastrisesta hiippaläpän poikkileik-
keestä (MP sax). Tässä projektiossa terveen vasem-
man kammion diastolinen pinta-ala (EDA) on
n. 14 cm2 ja systolinen (SDA) n. 6 cm2. Vasem-
man kammion tilavuusmuutos (hypovolemia)
näkyy herkemmin poikkiprojektiossa kuin pitkit-
täiskuvassa. Koronaarileikkauspotilaiden EDA on
yleensä > 14 cm2.

Miltei kaikki systolista toimintaa mittaavat
(global function) suureet ovat paitsi jälikuormal-
le (afterload) myös täyttömuutoksille (preload)
herkkiä – jo 2,5 % lasku verivolyymissa pienen-
tää EDA:ta. Jotta silmämääräisesti voisi arvioida
täyttöä ja systolista toimintaa, olisi aina käytettä-
vä samaa resoluutiota (sama taajuus ja syvyys).
Käyttö erotusdiagnostiikassa esitetään taulukkossa
3.

Taulukko 2. Mistaken identities

Chiari network Remnant of an embryonic Eustachian valve or a valve to the coronary sinus,
found in 2% of normal hearts. Thin weblike membrane with multipe
fenestrations. Extends from IVC to interatrial septum. Mobile, highly reflective
strucure.

Eustachian valve Remnant of fetal circulation that channels blood from RA across fossa ovalis to
the LA.. Looks like trombus in RA. It is seen in approx. 25% individual at the
junction of RA and IVC.

Crista terminalis The right valve of the sinus venosus, seen at the meeting of anterior portion of
SVC and RA.

Persistent left superior vena cava Dilated coronary sinus

Lipomatous IAS Lipomatous thickening of the interatrial septum (IAS). The echogenic fat may
also involve the RA wall, but not the fossa ovalis.
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 Cahalan muistutti, että iskemiassa ensioire on
systolisen paksunemisen lamaantuminen. Iskemi-
an lisäksi tuore seinämäliikehäiriö (SWMA = seg-
mental wall motion abnomarlity) voi johtua kar-
dioplegian jälkeisestä jäykistymisestä (stunning).
Iskeemiseen tai fibroottisen alueen lähisegmentit
eivät välttämättä supistu normaalisti (tethering),
jolloinUKG yliarvioi iskemian todellista laajuut-
ta. Verenpaineen kohoaminen ei riitä selitykseksi
todetulle seinämäliikehäiriölle. Vanhan infarkti-
alueen lähellä voi hypovolemianssa normaalikin
segmentti liikkua paradoksaalisesti. Johtumis-
muutokset (haarakatkos, tahdistus) aiheuttavat
seinämäliikkeen häiriöitä. Leikkauksen aikana sy-
dämen asento voi muuttua keinuvaksi (transla-
tional motion) vaikeuttaen liikearviota tai seinä-
mäalue ei enää kuvannu (dropout).

Seinämäliikehäiriö voi johtua tulkitsijan (int-
raobserver) virheestä tai tulkitsijoiden (interob-
server) näkemyserosta. Iskeemisen SWMA:n diag-
noosi edellyttää luokitusasteikolla >= 2 luokan
heikkenemistä (taulukko 4). Intraoperatiivinen
dobutamiinirasitus (DSE) parantaa selvästi SM-
WAn osuvuutta iskemiassa. Koronaariperfuusion
kontrastikaikukuvaus on vielä kehitysasteella. 16-
segmentti –malli (J Am Soc Echocardiography
1989; 2: 358-67) ei luennoitsijan mielestä so-
vellu kliiniseen rutiinimonitorointiin, 4-segment-

ti –mallikin (MP Sax) vaatii kokemusta. Luen-
non lopuksi Cahalan esitti edustavan videokoos-
teen normaalista ja poikkeavasta seinämäliikkees-
tä.

Daniel M Thys (Columbia University) luen-
noi mm. vasemman eteisen paineen arvioinnista
TEE:n avulla referoiden parin viime vuoden jul-
kaisuja, joissa koronaaripotilaiden mittaustulok-
sia verrattiin S-G –katetrin antamaan informaa-
tioon. Kun potilaalla on mitraalivuoto (MR) il-
man aortastenoosia, voidaan vasemman eteisen
paine arvioida mittaamalla vuotosuihkun huip-
puvirtaus (CW-doppler): LAP » SAP - (V

max MR
)2

(Bernoullin yhtälön mukaan).
Jos mitraalivuotoa ei ole, mutta LV on laajen-

tunut ja/tai systolinen toiminta heikentynyt (EF
<= 35%), transmitraalivirtauksen (PW-doppler)
varhaisen täytön (E-wave) virtauksen hidastuma
(DTC-E) korreloi hyvin keuhkovaltimon kiilapai-
neeseen. Jos DTC-E > 140-150 msec , PCWP <
10 mmHg, mutta jos DCT-E < 120 msec, on
PCWP (LAP

mean
) > 12 mmHg (myös ei-kirurgi-

silla potilailla). Yleensä dilatoituneen (LVEDV
suurentunut) sydämen DCT-E > 150 msec mer-
kitsee hypovolemiaa.

Jos LV:n systolinen funktio on normaali tai vain
lievästi alentunut, mikään mitraalivirtauksen
TEE-parametri ei korreloi PCWP-mittauksen
tulokseen. Kuitenkin eteispaine on koholla, jos

Taulukko 3. Filling patterns and EF associated with common causes of hypotension

Etiology End diastolic area (EDA) Ejection fraction (EF)

Hypovolemia decreased increased > 80%

LV failure increased decreased < 20%

SVR decreased, severe AR, MR or VSD normal increased > 80%

Taulukko 4.

Class of motion Wall thickening Change in radius Comments
(Endocardial motion)

Normal > 50% > 30% decreased Normal LVEDD (short

axis) 30 - 55 mm

Mild hypokinesis 30-50 % 10 - 30% decreased Normal diastolic LV wall
thickness < 11 mm

Severe hypokinesis < 10% 0 - 10 % decreased LVH present if wall
thickness > 12 mm

Akinesis No thickening No movement

Dyskinesis Systolic thinning Systolic outward
movement
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vasemman keuhkolaskimon käänteisvirtaus (PVa)
kestää kauemmin kuin transmitraalivirtauksen A-
aalto (MVa); LAP ~ (PVa-MVa)

dur
*0,164 + 17,1

mmHg. Suhteuttamalla transmitraalivirtauksen
varhaisen täytön (PW-doppler) huippunopeus
(E

max
) M-värimoodista (M-color) arvioituun E-

aallon aliaising-virtausrintaman nopeuteen (V
p
 =

flow propagation velocity) voidaan vasemman etei-
sen paine arvioida (LAP ~ 5,27 * E

max
/ V

p
 + 4,6

mmHg). V
p
 kasvaa LA-paineen noustessa ja pie-

nenee LV-paineen vähenemisnopeuden(-dp/dt )
kasvaessa ; siitä voi olla hyötyä erottamaan rest-
riktiivinen sydänlihassairaus (RCM) konstriktii-
visesta perikardiitista tai pseudonormalisoitunut
transmitraalivirtaus normaalista iänmukaisesta E-
virtauksesta.

Koska sinustakykardiassa (> 100 bpm) virtaus-
mittaukset E-ja A-aalto helposti fuusioituvat, eikä
esim. DCT-E mittaus ole luotettava, on mahdol-
lista arvioida vasemman eteisen paine suhteutta-
malla mitraalivirtauksen varhaisen täytön nope-
us (E

max
) mitraaliannuluksen (tissue doppler)

diastoliseen (E
a
) liikenopeuteen (LAP ~ 1,47 *

E
max

/ E
a
 + 1,55 mmHg) ; annuluksen liikeno-

peuden tiedetään olevan transmitraalivirtausno-
peuteen verrattuna vähemmän herkkä täyttö- ja
verenpainemuutoksille.

Randolph Martin (Emory University) piti tii-
viin varttitunnin esityksen lähtien dilatoivasta
kardiomyopatiasta (DCM) ja päätyen obstrukti-
iviseen (HCM) ja lopuksi restriktiiviseen (RCM)
tyyppiin rajaamalla arytmogeenisen kammion
(ARV) pois (taulukko5) havainnollistaen esitys-
tään runsaalla kuvamateriaalilla.

Mikä tahansa osa kammiolihaksesta voi pak-
suuntua, mutta klassisessa HCM:ssa septumin
paksuneminen kiihdyttää virtausta aortaan. Ven-
turi-vaikutuksesta mitraalietupurje pyrkii systo-
lessa avautumaan (SAM) septumin suuntaan, jos-

ta seuraa loppusystolinen mitraalivuoto. Jos SAM
kestää > 30% systolen kestosta, syntyy subaor-
taalinen (LV-LVOT) paine-ero. Hypovolemisen
hyperdynaamisesti supistelevan vasemman kam-
mion tyhjeneminen voi SAM-ilmiön vuoksi vai-
keutua myös ilman septumhypertrofiaa.

Restriktiivinen Doppler (E/A –suhde > 2,
DCT-E < 150 msec, MVa

dur
 < PVa

dur
 ja keuhko-

laskimon systolinen virtausnopeus << diastolinen
eli S/D < 1) voi johtua diastolisesta vajaatoimin-
nasta (josta johtuen LA-LVEDP –paine-ero kas-
vaa). Mutta restriktiivinen tilanne voi syntyä
myös, kun systolinen funktio heikkenee tai LV
ylivenyttyy, esim. vaikeassa aortavuodossa.

2.kokouspäivän aamusessiossa Joseph S.Savino
käsitteli aorta- ja mitraaliläpän ahtaumaa ja Alan
S.Pearlman niiden vuotovikoja. Michael G.Licina
kuvaili mekaanisten aorta-ja mitraaliproteesien
UKG-löydöksiä sekä aortabioläppiä.

Harry Rakowski (Toronto General Hospital)
piti erinomaisen katsauksen vasemman kammi-
on diastolisen toiminnan arvioinnista perustuen
julkaistuun konsensusartikkeliin (J Am Soc Echo-
cardiography 1996; 9: 736-60). Diastolisen toi-
minnan arviointi edellyttää samanaikaista trans-
mitraali- ja keuhkolaskimovirtauksen systemaat-
tista tarkastelua (taulukko 6).

Diastolisen vajaatoiminnan raportoinnin yh-
tenäistämiseksi Rakowski ehdotti kliinistä luoki-
tusta (taulukko 7). Luennon lopuksi hän esitti
siihen tukeutuvan videokoosteen.

Toinen kokousiltapäivä keskittyi TEE-sovellu-
tuksiin sepelvaltimokirurgiassa. Martin Goldman
(Mount Sinai Medical Center) selvitteli käsittei-
tä ”stunning, hibernating myocardium ja myo-
cardial viability” sekä ilmiöden tutkimusteknii-
koita. Robert Savage osoitti TEE-monitoroinnin
usein muuttavan korkean riskin koronaariohitus-
potilaiden kirurgista ja anestesiologista hoitoa.
Solomon Aronson esitti katsauksen kuvanlaatua
parantavien yhdisteiden käytöstä (”contrast
ECHO”) ja ns. ”2nd harmonic imaging” -teknii-
kasta sovellettuna regionaalisen myokardiperfuu-
sion monitorointiin ohituskirurgiassa.

Kolmannen kokouspäivän aamuistunto esitte-
li leikkauksen aikaisen ultraäänen merkitystä eteis-
kammio- ja aortaläppävikoja korjaavassa kirurgi-
assa sekä epikardiaali- ja intravaskulaari-ECHOn
asemaa koronaarikirurgiassa. Alustajina toimivat
kirurgit Carlos Duran (Heart Institute of Mon-
tana), Christopher Feindel (Toronto Hospital) ja
Bruce W Lytle (Cleveland Clinic). Iltapäivällä

Taulukko 5. The differential diagnosis of cardiomyopathies

DCM HCM RCM ARV

LV enlargement ++ - - -

Atrial enlargement + +/- ++ -

LV Wall thickness - ++ +/- -
increased

LV Mass increased + + +/- -

LVEF decreased + - -/+ -

Restrictive Doppler +/- - ++ +/-
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Cahalan “alalla” jo 20 v toimineena esitti histori-
allisen katsauksen ruokatorvi-ECHOn kehitykses-
tä ja kardiologi Arthur J Labovitz (Emory Uni-
versity) seurantatietoja laajenneen vasemman kam-
mion muovautumisesta ja lihashypertrofian lie-
vittymisestä hiippa- ja aortaläppäkirurgian jälkeen.
Ja lopuksi olivat ”pakolliset” esitykset OPCAB-
ja Heartport™ -tekniikoista sekä kongestiivisen
kardiomyopatian kirurgisista hoitomahdollisuuk-

Taulukko 6.

Normal Prolonged Restricted

1 LVOT Isovolumic relaxation time (IVRT) < 90 msec > 100 msec < 90 msec

2 Mitral inflow Early filling peak velocity 0.7-1.2 m/s < 0.7 m/s > 1.2 m/s
at the leaflet tips Atrial filling peak velocity 0.4-0.7 m/s > 0.7 m/s < 0.4 m/s

E/A ratio 1.0-2.2 < 1.0 > 2.2
Deceleration time (DCT-E) 150-200 ms > 200 ms < 150 ms
A wave duration (MVa)
E velocity at onset of A

3 Pulmonary Systolic peak velocity (S);
venous inflow when biphasic S1S2 0.6-1.1 1.2-2.0 0.2-0.6

Diastolic peak velocity (D) 0.2 m/s < 0.35 m/s > 0.35 m/s
S/D ratio > 20 ms
Atrial systolic reversal Pva
Difference between Pva and
Mva duration
Systolic/diastolic velocity-time
integral (if systolic flow decreased)

4 Effects of the E, A and E/A
Valsalva

Taulukko 7. The differential diagnosis of diastolic dysfuntion
(+, increased; -, decreased)

Impaired Mild Moderate Severe
relaxation

IVRT + + N N

LAP N N/+ + ++

LA size N N + +

LVEDP N N/+ + ++

LV size N N N +

LV mass N N + +

LV stiffness N N + ++

E-wave 2/3 - + +
of total

A-wave 1/3 + N --
of total

sista (LVAD-implantaatio, vasemman kammion
myektomia, Dor-leikkaus, mitraaliläppävuodon
korjaus).

Abstraktikirja ei sisältynyt osallistumismak-
suun (!), ja vaikka se ei ollut siihen verrattuna
kallis, oli se varsin huonosti toimitettu. Lähes
puolesta luennoista lyhennelmä puuttui, oli kor-
vattu julkaisujäljennöksellä tai muuten sisällöl-
tään poikkesi suullisesta esityksestä.

Luennot videoitiin. Nauhat tarjottiin ”erikois-
hintaan” $595 (!), mutta lähetyskuluineen 7 kg:n
paketti (sisältäen 23 videoluentoa) maksoi >
$700. Niiden käyttökelpoisuus ei jälkikäteen ar-
vioituna ole ehkä sittenkään osoittautunut hin-
tansa arvoiseksi, koska ne ovat täysin leikkaamat-
tomia ja niiden selailu tietokantaominaisuuksien
puuttuessa on työlästä. Voisi ajatella, että koulu-
tukseen osallistuminen paikan päällä on tarpee-
tonta – osallistumismaksun hinnalla kun saa kai-
ken videotallenteena 6 viikon toimitusajalla. Eri
asia on, löytyykö aikaa 3-5 työpäivää materiaalin
läpikäymiseen.

Kiitän Suomen Anestesiologiyhdistystä minul-
le myönnetystä matka-apurahasta.

Oulussa heinäkuussa 2000

Kai Karlqvist, anestesiaerikoislääkäri


