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Santrauka
Greitieji echokardiografiniai protokolai plačiai pri-
taikomi įvertinant prieš operaciją pacientą, intensy-
vioje terapijoje ir skubios pagalbos medicinoje, to-
dėl jie aktyviai diegiami į klinikinę praktiką. Tiksli-
nė echokardiografija naudoja griežtą veiksmų seką, 
daugiausia informacijos suteikiančius echokardio-
grafinius langus, o tyrimo atlikimas užima palyginti 
nedaug laiko. Pagrindinis tyrimo tikslas - atsakyti 
į konkrečius klinikinius klausimus ieškant pacien-
to kritinės būklės priežasčių. Šio tyrimo lengvai iš-
mokstama ir po palyginti trumpo paruošimo inten-
syvios terapijos specialistas gali jį patikimai atlikti. 
Norint išplėsti greitųjų protokolų naudojimą kliniki-
nėje praktikoje yra būtinas tinkamas specialistų pa-
ruošimas bei sertifikacija. Vis dar trūksta visuotinai 
pripažintų gairių, kurios apibrėžtų tikslinės echo-
kardiografijos mokymus intensyvios terapijos spe-
cialistams bei nustatytų jų kompetencijos ribas bei 
privalomuosius įgūdžius. 

Įvadas
Echokardiografija - jau 50 metų kardiologijoje naudo-

jamas tyrimo metodas ir yra tapusi neatsiejama kardiologo 
kasdienės klinikinės praktikos dalimi. Gydytojo kompe-
tencija echokardiografijoje ir kituose ultragarsiniuose tyri-
mo metoduose gali būti skirstoma į tris lygmenis [1 pav.]. 
Greitoji echokardiografija apima tik pirmojo lygmens šir-
dies ultragarsinio tyrimo įgūdžius ir šiuo metu pradedama 
plačiai taikyti intensyvios terapijos skyriuose. Nestabilios 
hemodinamikos kritinių būklių pacientų vertinimas- ne-
menkas iššūkis intensyvios terapijos gydytojui, nes teisin-
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gas sprendimas turi būti priimamas greitai, nėra laiko išsa-
miems tyrimams. Priimti greitą ir efektyvų sprendimą gali 
padėti tikslinė echokardiografija, kuri, naudodama griežtą 
veiksmų seką, daugiausia informacijos suteikiančius echo-
kardiografinius langus ir užimdama palyginti nedaug laiko, 
atsako į konkrečius klinikinius klausimus tiriant sunkios 
būklės pacientą. Savo paskirtimi ir atlikimu tikslinė echo-
kardiografija kardinaliai skiriasi nuo įprastinės diagnosti-
nės echokardiografijos, kuri dažniausiai atliekama planine 
tvarka, jos metu matuojami kiekybiniai dydžiai, nustato-
mos net ir neryškios patologijos. Klinikinėje praktikoje 
šiuo metu diegiama daugybė greitųjų echokardiografinių 
protokolų, tokių kaip FATE, FEEL, FEER, RUSH, CAU-
SE ir BLEEP, kurie skirtingai apibrėžia ultragarsinio tyri-
mo seką, daviklio pozicijas ir tyrimo mastą [1]. Visų šių 
protokolų pagrindinis principas yra labai panašus į ultra-
garsinio FAST tyrimo principą, plačiai taikomą daugybinę 
traumą patyrusiems pacientams [2]. Tiksline transtorakali-
ne echokardiografija (TTTE) galima įvertinti pagrindinius 
hemodinamikos rodiklius: prieškrūvį, pokrūvį, miokardo 
kontraktiliškumą ir atsipalaidavimą, taip pat biventrikuli-
nę funkciją ir pleurą, atpažinti akivaizdžius patologinius 
požymius bei išmatuoti širdies sienelės storį, kamerų ma-
tmenis bei susiejant gautą informaciją su esama klinikine 
situacija. TTTE protokolas apima visus pagrindinius ne 
kardiologui reikalingus echokardiografinio tyrimo kompo-
nentus, yra nesunkiai išmokstamas, leidžia surinkti minė-
tus duomenis per trumpą laiką, todėl jis plačiai pritaiko-
mas tiriant įvairialypę intensyvios terapijos skyrių pacientų 
populiaciją [3]. Intensyvioje terapijoje šis vaizdinis tyrimo 
metodas taip pat gali būti pritaikomas atliekant gydomą-
sias intervencines procedūras ultragarso kontrolėje, taip 
padidindamas jų tikslumą ir sumažindamas komplikacijų 
riziką. Kuriamos ir į klinikinę praktiką diegiamos mobi-
lios, lengvai transportuojamos ultragarso sistemos didina 
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šio diagnostikos metodo prieinamumą ir pritaikymo 
galimybes intensyvioje terapijoje. 

Šio darbo tikslas – trumpai supažindinti su kli-
nikinio TTTE pritaikymo galimybėmis ir apibrėžti 
naudą, kurią šis diagnostikos metodas kartu su tin-
kamu specialistų paruošimu suteikia kritinių būklių 
pacientams įvertinti.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Pub-Med, Cohrane bei Lippincott Williams & 

Wilkins duomenų bazėse atlikta naujausių publikaci-
jų ir rekomendacijų tikslinės echokardiografijos tema 

matmenų aprašymą ir ne kardiologų paruošimą teisingai 
interpretuoti echokardiografinius vaizdus klinikiniame 
kontekste [4]. Pacientas, atliekant TTTE greitąjį protoko-
lą, paguldomas ant nugaros arba ant kairiojo šono. Esant 
nekokybiškam vaizdui pacientas pasukamas 30° ar 60° į 
kairę. TTTE protokolo vertinimas susideda iš 4 pagrindi-
nių echokardiografinių langų interpretacijos: pošonkaulinis 
keturių kamerų vaizdas (galima aptikti skystį perikardo er-
tmėje ir didelio laipsnio dešiniojo skilvelio dilataciją) (2 
pav.), viršūninis keturių kamerų vaizdas (įvertinama kai-
riojo skilvelio sistolinė funkcija, kairiojo prieširdžio dydis 
ir dešiniojo skilvelio dydis) [3 pav.], priekrūtinkaulinis 
vaizdas (galima pastebėti patologines būkles: hipovole-

 

 

 

 

 

3 lygis 
Detalus echokardiografinis ištyrimas, 

echokardiografija intervencinių procedūrų 
kontrolei, žemesnio lygio specialistų 

konsultavimas, vadovavimas 
echokardiografiniams moksliniams tyrimams 

2 lygis 
Pirmojo lygio specialistų tyrimų įvertinimas, detalaus TTE ir TEE 

ištyrimas ir gebėjimas diagnozuoti visas patologijas, specialistų 
mokymas ir dalyvavimas echokardiografiniuose moksliniuose 

tyrimuose 

1 lygis 
Sugebėjimas išgauti visus TTE ir TEE langus, atskirti normą nuo patologijos, 

diagnozuoti dažnas patologijas, supratimas, kada reikia kreiptis į aukštesnio lygio 
specialistą, suprasti echokardiografinio tyrimo pritaikymo galimybes šalia kitų 

tyrimų 

Greitieji echokardiografiniai protokolai (TTTE, TTTEG) 
Gebėjimas išgauti pagrindinius TTE vaizdus derinant veiksmus su paciento gaivinimu, atpažinti 
pagrindines šoko, širdies sustojimo priežastis, supratimas, kada reikia kreiptis į aukštesnio lygio 

specialistą 

1 paveikslas. Echokardiografinės kompentencijos lygiai intensyvioje terapi-
joje pagal [29]

2 paveikslas. Pašonkauli-
nis keturių širdies ertmių 
vaizdas
KS – kairysis skilvelis; KP – kairy-
sis prieširdis; DS – dešinysis skil-
velis; DP – dešinysis prieširdis

3 paveikslas. Viršūninis keturių širdies 
ertmių vaizdas
KS – kairysis skilvelis; KP – kairysis prieširdis; DS 
– dešinysis skilvelis; DP – dešinysis prieširdis

4 paveikslas. Priekrūtinkaulinis ilgosios ašies (kairėje) ir trumposios 
ašies (dešinėje) vaizdai
KS – kairysis skilvelis; KP – kairysis prieširdis; DS – dešinysis skilvelis; DP – dešinysis 
prieširdis, Ao – aorta

analizė. Atlikus paiešką buvo peržiūrėtos 80 publikacijų 
anglų kalba, iš kurių buvo atrinktos 57 reikšmingiausios, 
nagrinėjančios tikslinės echokardiografijos pagrindinius 
principus, plačiausiai naudojamus protokolus, jų reikšmę 
bei pritaikymą, specialistų mokymą ir jo rezultatus.

FATE protokolas. Tikslinės transtorakalinės echokar-
diografijos (TTTE, angl. focus assessed transthoracic echo-
cardiography (FATE) protokolas mišraus profilio intensy-
vios terapijos skyriaus praktikoje naudojamas identifikuoti 
pagrindinius hemodinamiką apibūdinančius parametrus-
prieškrūvį, pokrūvį ir kontraktiliškumą. TTTE koncepcija 
apima esminių praktinių įgūdžių, susijusių su transtorakali-
ne echoskopija, mokymus, pagrindinių echokardiografinių 
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miją, kairiojo skilvelio hipertrofiją ar dešiniojo skilvelio 
dilataciją, M režime ilgojoje ašyje kiekybiškai išmatuoti 
kamerų ertmes, sienelės storį) [4 pav.] ir pleuros vaizdas 
(galime pastebėti skystį pleuros ertmėje, pneumotoraksą ar 
plaučių atelektazę) [5 pav.]. Pagrindiniai TTTE tikslai yra 
akivaizdžios patologijos ekskliudavimas, sienelės storio 
įvertinimas kartu matuojant kamerų dydį ir kontraktilišku-
mą, abiejų pusių pleuros vizualizacija ir galiausiai esamo 
echokardiografinio vaizdo interpretavimas jį susiejant su 
konkrečia klinikine situacija [5].

Protokolo nauda buvo įrodyta tyrimu, atliktu Arhus 
universitetinėje ligoninėje, kur TTTE protokolas teigiamai 
paveikė 97,4% pacientų tolimesnį gydymą: 24,5% atveju 
atliktas greitasis protokolas buvo pagrindinis tyrimas nu-
sprendžiant tolesnio gydymo taktiką, 37,3% atveju suteikė 
papildomos informacijos ir 35,6% atvėju patvirtino kitais 
tyrimais nustatytą diagnozę [5].

Greitieji protokolai, taikomi gaivinimo metu 
FEEL protokolas. Tikslinės transtorakalinės echokar-

diografijos gaivinant (TTTEG, angl. focused echocardio-
graphic evaluation in life support protocol (FEEL) pro-
tokolas yra su pirminio ir specialaus pacientų gaivinimo 
priemonėmis suderinamas tyrimas, savo struktūra panašus 
į TTTE (1 lentelė). Gaivinimo metu taikoma echokardio-
grafija, kaip pirminis paciento įvertinimas, atliekama anes-
teziologo-reanimatologo ar skubios pagalbos specialisto 
iškart pacientui atvykus į skubios pagalbos skyrių. TTTEG 
taikomas epizodiškai pertraukiant Advance Life Support 
(ALS) gaivinimo protokolą, tačiau nepertraukiant kardio-
pulmoninio masažo ilgiau kaip 10 sekundžių. Gaivinimo 
metu echokardiografija atliekama lygiagrečiai su kitomis 
ALS intervencijomis. Gaivinimo metu TTTEG atliekama 
po EKG kaip papildoma priemonė teisingai interpretuoti 
jos radinius ir pilnai įvertinti elektrinę ir mechaninę širdies 
funkcijas. Tiesioginiai standartiniai echokardiografiniai 
langai (pošonkaulinis, priekrūtinkaulinis ir viršūninis) nau-

dojami įvertinti esamą klinikinę situaciją. Greitojo tyrimo 
metu įvertinamas miokardo kontraktiliškumas(yra ar nėra), 
skilvelio funkcija(normali, vidutiniškai sutrikusi, sunkiai 
sutrikusi, nėra), dešiniojo skilvelio dilatacija ir skysčio kie-
kis perikarde [6].

Atlikta studija, kuri įvertino, kaip TTTEG protokolas 
gaivinimo metu padeda nustatyti patologijas, kurios laiku 
diagnozavus yra efektyviai gydomos ir kaip šis greitasis 
echokardiografinis tyrimas pakeičia tolesnę gydymo takti-
ką [6]. Greitosios pagalbos sistemą (GPS) sudarė parame-
dikai, dirbantys greitosios automobiliuose, turintys kvalifi-
kaciją atlikti kardiopulmoninį gaivinimą, ir skubios pagal-
bos gydytojas, išmokytas atlikti echokardiografiją gaivini-
mo laikotarpiu. Skubios pagalbos gydytojai turėjo mokėti 
kokybiškai vizualizuoti pagrindinius echokardiografinius 
langus, interpretuoti patologinius radinius atsižvelgiant 
į kliniką ir atitinkamai reaguoti bei koreguoti tolimesnį 
veiksmų planą pagal echokardiografinius radinius [6].

Studijoje buvo ištirti 204 kritinės būklės pacientai, 
kuriems buvo atliktas ultragarsinis tyrimas pagal TTTEG 
protokolą esant asistolijai(100) ir šoko būsenai(104). Ko-
kybiškus echokardiografinius vaizdus, esant šioms bū-
klėms, pavyko išgauti 96% pacientų, o echokardiografiniai 
radiniai pakeitė tolesnį gydymo planą net 78% atvejų. 35% 
atvejų elektrokardiogramoje buvo fiksuota asistolija ir 58% 
pacientų, kuriems fiksuota bepulsė širdies elektrinė veikla, 
buvo nustatytas koordinuotas širdies susitraukimas, kuris 
lėmė didesnį išgyvenamumą. Būtent tiems pacientams TT-
TEG protokolas turėjo lemiamos reikšmės ir naudos toles-
nei diagnozei ir veiksmų planui iki atvykstant į ligoninę [6].

FEER protokolas. Kitas TTTEG tipo protokolas (angl. 
focused echocardiographic evaluation in resuscitation 
management (FEER) - tai dešimties žingsnių procedūra, 
kuri taip pat yra pritaikyta atlikti derinant kartu su kardio-
pulmoninio gaivinimo ciklais. FEER yra keturių paeiliui 
einančių fazių seka: pasiruošimas paraleliai vykstant kar-
diopulmoniniam gaivinimui, greitojo protokolo atlikimas 
per 5 sekundes (kardiopulmoninio gaivinimo pauzė), gautų 
echokardiografinių vaizdų vertinimas tęsiant gaivinimą, re-
zultatų aptarimas su gaivinimo komanda planuojant toles-
nius veiksmus. Pagrindinis antrosios fazės tikslas yra kuo 
greičiau išgauti kokybiškus keturių kamerų vaizdus daviklį 
lokalizuojant pošonkaulinėje pozicijoje. Viename echokar-
diografiniame lange turėtų būti vizualizuoti skilveliai, prie-
širdžiai ir vožtuvai [7]. Gaivinimo komanda nuolat turi būti 
informuojama apie esamojo laiko echokardiografinius radi-
nius atitinkamomis trumpomis frazėmis: „širdis susitrauki-
nėja” ar „kontrakcija yra”, „aptinkamas sienelės judesys”, 
„širdis nejudri”, „padidėjęs dešinysis skilvelis”, „skystis 

5 paveikslas. Pleuros vaizdas ir ultragarsinio daviklio padėtys 
Daviklio padėtys: 1 – pašonkaulinė; 2 – širdies viršūnės, 3 – priekrūtinkaulinė; 
4 – pleuros
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pleuros ertmėje”, „hipovolemija”. Atlikęs echokardiografi-
ją anesteziologas nurodo gaivinimo komandai tęsti kardio-
pulmoninį gaivinimą ir laukia mažiausiai penkių gaivinimo 
ciklų prieš kartodamas echokardiografiją dinamikoje [8].

FEER protokolo galimybės diferencijuoti būsenas, ku-
riose pasireiškia bepulsinė elektrinė širdies veikla (angl. 
pulseless electrical activity (PEA), už ligoninės staciona-
ro ribų buvo įvertinta perspektyvinėje stebėjimo studijoje 
[49]: tinkamai išmokyti gydytojai anesteziologai-reani-
matologai FEER protokolą dar prieš atvykstant į gydymo 
įstaigą atliko 77 pacientams, kuriems buvo diagnozuota 
asistolija gaivinimo metu. Bepulsė širdies elektrinė veikla 
įtarta 30 iš 77 atvėjų, tačiau 19 iš minėtų 30 pacientų mio-
kardo sienelės judesys buvo aptiktas ir koreguojamos šoko 
priežastys, tokios kaip širdies tamponada (n = 3), menka 
skilvelinė funkcija (n =14) ir hipovolemija (n =2) buvo pa-
stebėtos ir, jei galima, gydomos. Ikistacionariniu lygmeniu 
FEER protokolo atlikimas pakeitė tolesnę gydymo taktiką 
24 iš 30 atvėjų Taigi, FEER protokolas geba diferencijuoti 
bepulsės širdies elektrinės veiklos būsenas ir padeda identi-
fikuoti pseudo-PEA būseną kritinės būklės pacientui. Todėl 
buvo pakankamai ilgai tęsiamas kardiopulmoninis gaivini-

mas bei taikomas kryptingas gydymas, tiesiogiai spren-
džiantis pseudo- PEA sukėlusią priežastį [8].

RUSH protokolas. RUSH (angl. rapid ultrasound 
for shock and hypotension) tyrimą sudaro trijų etapų 
kardiovaskulinės sistemos įvertinimas, supaprastintai 
skirstomas pagal funkcijas į „siurblio”, „rezervuaro” 
ir „vamzdyno” tyrimus. Pirmas žingsnis yra paciento, 
esančio šoko būsenoje, miokardo funkcijos ir struktūros 
(„siurblio”) įvertinimas keturiais standartiniais echokar-
diografiniais vaizdais: priekrūtinkauline ilgąja ir trum-
pąja ašimi, pošonkauliniu ir viršūniniu vaizdu. Proto-
kolo vykdymas pradedamas specifinių detalių paieška: 
skysčio perikardo ertmėje, kairiojo skilvelio nepakan-
kamumo ar dešiniojo skilvelio išsiplėtimo požymių. 
Taip pat vertinamas apytikris skysčio perikarde kiekis 
ir jo reikšmė sutrikusiai hemodinamikai (galimai širdies 
tamponadai). Kartu nustatomas ir echokardiografinis 
skysčio intensyvumas. Radus didelį skysčio kiekį peri-
karde, kuris ženkliai trikdo hemodinamiką, reikia atlikti 
skubią perikardiocentezę [9, 10]. 

Bendras kairiojo skilvelio kontraktiliškumo įvertini-
mas atliekamas vizualiai stebint tūrio pokyčius - frakci-
nį trumpėjimą arba E taško pertvarinį atsiskyrimą (angl. 
E-point septal separation (EPSS). Metodas atliekamas 
M režimu. Remiantis tyrimo rezultatais paciento bendra 
kairiojo skilvelio funkcija apibūdinama kaip hiperdina-
miška, normali, mažai-vidutiniškai arba smarkiai sutri-

TTTE (FATE) TTTEG (FEEL)

Vertinimo padėtys

Viršūninė
Pošonkaulinė 
Kairioji priekrūtinkaulinė
Pleuros echoskopija (abipus)

Pošonkaulinė
Kairioji priekrūtinkaulinė
Viršūninė

Patologija

Skystis perikarde
Vertinami skilvelių: 

matmenys, funkcija, širdies 
ertmių dydžiai, slėgiai širdies 
ertmėse

Hipo/hiperkinezės
Skystis pleuroje

Skystis perikarde
Širdies veikla
Bendra KS funkcija

Mokymai

Dviejų dienų kursai:
praktinis ir teorinis 

egzaminas

Vienos dienos kursai:
50 echoskopijų prižiūrint 

konsultantui

Atlikimo trukmė

70 sek. < 10 sek.

1 lentelė. TTTE (FATE) ir TTTEG (FEEL) protokolų palyginimas

kusi [10, 11].
Galiausiai „siurblio" funkcija tiriama aktyviai ieškant 

dešiniosios širdies pertempimo požymių (išsiplėtusių ka-
merų ir paradoksinių interventrikulinės pertvaros dalies ju-
desių), kurie leidžia įtarti plaučių embolijos diagnozę šoko 
ištiktam pacientui [10, 12, 13]. Jei įtariama plaučių embo-
lija, papildomai atliekamas giliųjų kojų venų ultragarsinis 
tyrimas ir ieškoma trombozės požymių [10].

Antroji RUSH protokolo dalis koncentruojasi į intra-
vaskulinio tūrio būsenos ir volemijos atsako, kitaip tariant, 
„rezervuaro” įvertinimą. Atliekamas apatinės tuščiosios 
venos (ATV) dydžio ir kvėpavimo variacijų įvertinimas 
[10, 14, 15]. Buvo įrodyta, kad šie matmenys koreliuoja su 
centrinės venos spaudimu, išmatuotu intervencinėmis prie-
monėmis [15]. Galimas „rezervuaro nuosrūvis” reiškia ak-
tyvų kraujavimą arba eksudacijos ar transudacijos nulemtą 
skysčių kaupimąsi kūno ertmėse ir audiniuose. Pilvaplėvės 
ertmė, retroperitoninis tarpas ir pleuros ertmė įvertinama 
remiantis FAST protokolu [2]. 

Paskutinis RUSH protokolo žingsnis yra arterinio ir ve-
ninio „vamzdyno” įvertinimas pradedant nuo arterinės da-
lies. Kraujagyslinės anomalijos, tokios kaip pilvinės aortos 
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aneurizma (PAA) ar aortos disekacija, yra gyvybei pavo-
jingos būklės, lemiančios greitai besivystančią hipotenziją, 
todėl greita ir tiksli šių patologijų diagnostika yra lemiamas 
veiksnys tolesnėms paciento baigtims [10]. 

 RUSH protokolas pritaikytas greitai atlikti kardiovas-
kulinį paciento tyrimą pasirenkant tik reikšmingiausius 
parametrus, kurie objektyviai nusako hemodinamiką ir yra 
lengvai pritaikomi klinikiniame kontekste. Kitų kompo-
nentų (plaučių, aortos, giliųjų venų) tyrimas priklauso nuo 
konkrečios klinikinės situacijos ir esant reikalui įtraukia-
mas į tyrimo eigą [10].

CAUSE protokolas asistolijai vertinti. Dauguma 
greitųjų protokolų koncentuojasi į hipotenzinio paciento 
tyrimą, tuo tarpu CAUSE protokolas skirtas įvertinti pa-
grindinėms priežastims, sukeliančioms asistoliją - hipovo-
lemijai, masyviai plaučių embolijai, širdies tamponadai ir 
pneumotoraksui. Naudojamos dvi echokardiografinės pers-
pektyvos: keturių kamerų vaizdas (pasirinktinai pošonkau-
linis, priekrūtinkaulinis ar viršūninis vaizdas), kuris vizua-
lizuoja miokardą ir perikardą, bei anteromedialinis plaučių 
bei pleuros vaizdas (daviklio pozicija antrame tarpšonkau-
liniame tarpe ties medioklavikuline linija). Prijungus mo-
nitorių pacientai padalijami į du pogrupius: aritmogeninį 
(skilvelių virpėjimas ir skilvelių tachikardija) ir nearitmo-
geninį (masyvi plaučių embolija, įtampos pneumotoraksas 

ir kt.). Aritmogeniniai pacientai gydomi elektrine kardio-
versija, tuo tarpu neartirmogeniniams pacientams taikomas 
CAUSE protokolas, skirtas atmesti lengvai išsprendžiamą 
kraujotakos nutrūkimo priežastį. Pirmiausia gaunamas po-
šonkaulinis keturių kamerų širdies vaizdas, kuris poten-
cialiai padeda diagnozuoti vieną iš šių būklių - masyvią 
plaučių emboliją, širdies tamponadą ir hipovolemiją. Bū-
tent šiam vaizdui išgauti reikia mažiausiai laiko, todėl mi-
nimaliai sutrikdomi gaivinimo veiksmai. Jei širdies vaizdai 
neinformatyvūs ir patologijos nestebima, atliekamas plau-
čių vaizdas, kiekvienai pusei vizualizuoti skiriant apie 30 
sekundžių. Šio vaizdo tikslas yra diagnozuoti vienintelę pa-
tologiją - pneumotoraksą. Jei abu echokardiografiniai lan-
gai neinformatyvūs, širdies sustojimo priežastimi laikoma 
elektrolitų sutrikimai, metaboliniai sutrikimai, masyvi hi-
potermija, platus miokardo infarktas, vaistai ir toksinai [16].

Greitųjų protokolų bendrybės. Sukurta daug ultra-
garsinių protokolų, skirtų greitam kritinės būklės paciento 
tyrimui ir, nepaisant menkų skirtumų, dauguma protokolų 
apima tuos pačius tyrimo komponentus (2 lentelė). Pagrin-
diniai objektai, tiriami daugumoje protokolų, yra širdis bei 
apatinė tuščioji vena. Širdies įvertinimas paprastai apima 
trumpą ištyrimą aktyviai ieškant skysčio perikardo ertmėje 
ir širdies tamponados, kairiojo skilvelio kontraklitiškumo 
ir dešiniojo skilvelio pertempimo požymių, netiriama vož-

Protokolo 
pavadinimas FATE FEEL FEER RUSH CAUSE

Pritaikymas Mišriai intensyvios 
terapijos skyrių 
populiacijai tirti

Gaivinamam 
pacientui tirti

Gaivinamam 
pacientui tirti

Šoko būsenos 
pacientams tirti

Pacientams su 
asistolija tirti

Tyrimo atlikimo 
vieta

Intensyvios 
terapijos skyrius

Paciento pirminio 
gaivinimo vieta

Paciento 
pirminio 

gaivinimo vieta

Intensyvios 
terapijos skyrius

Intensyvios 
terapijos arba 

skubios pagalbos 
skyrius

Tyrimą atlieka Anesteziologas-
reanimatologas

Anesteziologas-
reanimatologas 

arba skubios 
pagalbos 

gydytojas arba 
paramedikas

Anesteziologas-
reanimatologas 

arba skubios 
pagalbos 

gydytojas arba 
paramedikas

Anesteziologas-
reanimatologas

Anesteziolgas-
reanimatologas 

arba skubios 
pagalbos gydytojas

Apytikslė tyrimo 
trukmė

(sekundės)

70 10 5 - 30 

Naudojami 
echokardiografiniai 

langai 

Pašonkaulinis 
ir viršūninis 

keturių kamerų, 
priekrūtinkaulinis 

trumposios ir 
ilgosios ašies

Pašonkaulinis 
ir viršūninis 

keturių kamerų, 
priekrūtinkaulinis 

trumposios ir 
ilgosios ašies 

Pašonkaulinis 
keturių kamerų

Pašonkaulinis 
ir viršūninis 

keturių kamerų, 
priekrūtinkaulinis 

trumposios ir 
ilgosios ašies

Pašonkaulinis 
ir viršūninis 

keturių kamerų, 
priekrūtinkaulinis 

trumposios ir 
ilgosios ašies 

2 lentelė. Greitųjų protokolų palyginimas
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tuvų funkcija [16]. Visuose protokoluose yra įtrauktas po-
šonkaulinis keturių kamerų vaizdas dėl pilnos visų dalių vi-
zualizacijos ir savo informatyvumo vertinant hemodinami-
ką bei kartu miokardo storį ir funkciją. Ultragarsinis širdies 
ir pleuros tyrimas gali būti atliktas tokiu pačiu greičiu kaip 
ir dauguma kitų kritinių būklių medicinos tyrimų (rentge-
nografija, elektrokardiografija, širdies ir plaučių auskulta-
cija, kraujo mėginio paėmimas) ir suteikia palyginti daug 
informacijos. 

Kitas protokoluose plačiai naudojamas tyrimo kom-
ponentas yra plaučių ir pleuros ertmės ultragarsinis įver-
tinimas. Jis leidžia atmesti arba patvirtinti galimą patofi-
ziologinį širdies-plaučių veiklos sutrikimo sąryšį. Kiekvie-
nas tyrimas širdies ir plaučių sistemą tiria skirtinga seka 
ir detalumu, tačiau apibendrinant visi tyrimai turi daugiau 
panašumų nei skirtumų [16]. Taip pat svarbu pabrėžti, kad 
visi greitųjų protokolų rezultatai yra kokybiniai ir jų paskir-
tis yra nustatyti ženklią patologiją, sekti hemodinamiką. 
Echokardiografiniai radiniai derinami su klinikiniu tyrimu, 
todėl jų paskirtis nustatant paciento diagnozę yra pagalbi-
nė. Pilnas ir nuoseklus echokardiografinis tyrimas kieky-
biškai matuojant parametrus, atliekamas tik kardiologo, 
parodo ir nežymius nuokrypius nuo normos, šiam tyrimui 
reikalingas patyręs bei aukštos kompetencijos tyrėjas [5].

Tikslinės transtorakalinės echokardiografijos 
pritaikymas intensyvios terapijos ir skubios 
pagalbos skyriuose
Paciento su hipotenzija įvertinimas. Pacientų, atvy-

kusių į skubios pagalbos skyrių su ne traumos sąlygota 
hipotenzija, mirtingumas yra palyginti didelis, o tikslaus 
hipotenziją sukėlusio etiologinio veiksnio identifikavimas 
leidžia parinkti optimalią gydymo strategiją [17,18]. Šiuo 
metu yra sukaupta pakankamai duomenų, įrodančių, kad 
paciento hemodinamikos vertinimas remiantis vien klini-
kiniais kriterijais nėra tikslus metodas [19]. Pagrindinių 
paciento hemodinamikos rodiklių tikslus, objektyvus ir 
nepavėluotas įvertinimas naudojant greituosius echokardi-
ografinius protokolus suteikia daug svarbios informacijos, 
kuri leidžia specialistui priimti optimalų klinikinį sprendi-
mą konkrečioje situacijoje. Patys reikšmingiausi objektai, 
kurie suteikia daug informacijos nežinomos etiologijos hi-
potenzijos atveju, yra kairiojo skilvelio funkcija, paciento 
voleminė būklė, skysčio perikarde bei širdies tamponados 
patvirtinimas ar atmetimas [20].

TTTE protokolų taikymo nauda priimant klinikinius 
sprendimus buvo pademonstruota kontroliuojamame atsi-
tiktinių imčių tyrime [21], kur TTTE tyrimas buvo taikytas 
kaip papildoma diagnostinė priemonė šalia įprastų proce-

dūrų vertinant pacientus, atvykusius į skubios pagalbos 
skyrių su nežinomos kilmės hipotenzija. TTTE metu buvo 
vertinama kairiojo skilvelio funkcija, apatinės tuščiosios 
venos parametrai ir perikardo ertmė, esant reikalui išple-
čiant tyrimo apimtį. Protokolo naudojimas leido specialis-
tams reikšmingai sumažinti pagal klinikinę situaciją tikėti-
nų diagnozių skaičių( tikėtinų diagnozių mediana buvo 4 
iš karto taikant greitąjį protokolą ir 9 atidėjus jo taikymą, 
p<0.0001) ir padidino bendrą diagnostinį tikslumą (80% iš 
karto taikant greitąjį protokolą ir 50% atidėjus jo taikymą), 
tyrimas vidutiniškai užtruko tik 6 minutes [21]. 

Galimybė tiksliai įvertinti kardiogeninės ir nekardio-
geninės kilmės šoko priežastį naudojant echokardiografiją 
buvo ištirta Joseph ir bendraautorių studijoje [22]. Padary-
tos išvados, kad transtorakalinės echokardiografijos įdiegi-
mas į intensyvios terapijos praktiką yra galimas bei reika-
lingas, nes informatyvius echokardiografinius vaizdus buvo 
galima išgauti 99% atvejų, be to, tyrimo jautrumas(100%) 
ir specifiškumas(95%) diagnozuojant kardiogenines šoko 
priežastis buvo labai dideli. 2010 metų Europos gaivinimo 
tarybos skubaus gaivinimo rekomendacijose nurodoma, 
kad būtina maksimaliai sumažinti gaivinimo pertraukimo 
intervalus, tačiau taip pat rekomenduojama esant galimybei 
ieškoti potencialiai koreguojamų hemodinamikos kolapso 
priežasčių, kurios gali būti objektyviai įvertintos atliekant 
TTTE [23]. TTTE yra nepamainomas diagnostikos meto-
das vertinant pacientus su nežinomos kilmės hipotenzija 
intensyvios terapijos ir skubios pagalbos skyriuose, nes yra 
neinvazyvus, lengvai prieinamas, patikimas ir greitas [24]. 

Paciento voleminės būklės įvertinimas. Kritinių bū-
klių pacientų volemijos ir hemodinaminio atsako į skysčių 
terapiją įvertinimas reikšmingas hipotenzijos priežasčių di-
ferencinei diagnostikai bei tolimesnei gydymo taktikai pa-
rinkti. Apatinės tuščiosios venos(ATV) diametro ir kvėpuo-
jamosios variacijos vertinimas - svarbi daugeliu plačiai tai-
komų greitujų echokardiografinių protokolų dalis [5, 10]. 
Šie ATV rodikliai patikimai koreliuoja su centriniu veniniu 
spaudimu(CVS) ir hemodinaminiu atsaku į skysčių terapiją 
[14, 15]. Šis tyrimas yra neinvazyvus, paprastai atliekamas, 
greitas, todėl gali būti naudojamas pakartotiniam volemijos 
vertinimui ir paciento atsakui į prieš tai taikytas priemones 
stebėjimui skirtinguose skysčių terapijos etapuose. ATV 
diametro ir kvėpuojamosios variacijos matavimai šalia 
įprastų invazinių priemonių (plaučių arterijų kateterizacija, 
CVS ar jungo venų spaudimo matavimas) echokardiografi-
jos metu yra informatyvi pagalbinė priemonė įvertinti cir-
kuliuojantį kraujo tūrį. Būtina atsižvelgti ir į tai, kad inva-
zinių tyrimo metodų tikslumas yra ribotas esant ryškiems 
hemodinamikos sutrikimams [25, 26]. Echokardiografinių 
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ATV parametrų panaudojimas tiriant intubuotus pacientus, 
kuriems taikoma teigiamo slėgio ventiliacija, gali būti ribo-
tas ir reikalauja specialaus tyrėjo paruošimo, nes ATV para-
metrų kitimas įgyja atvirkštinę dinamiką, ATV parametrai 
didėja ir tampa mažiau suderinami su invazinių tyrimų re-
zultatais [27, 10].

Remiantis naujausiomis Amerikos echokardiografijos 
draugijos rekomendacijomis [28], ATV diametras mažesnis 
už 2,1cm su >50% inspiraciniu kolapsu atitinka normalų 
CVS, apytiksliai lygų 3mmHg (intervalas 0-5mmHg), ku-
ris gali būti stebimas hipovoleminio ir distribucinio šoko 
atvejais, o ATV diametras didesnis už 2,1cm su <50% 
inspiraciniu kolapsu atitinka didelį CVS, apytiksliai lygų 
15mmHg (intervalas 10-20mmHg), kuris būdingas kardio-
geniniam ir obstrukciniam šokui.

Neseniai pasiūlyta sudėtingesnė paciento voleminės 
būklės tyrimo metodika, kurią galima pritaikyti greituo-
siuose echokardiografiniuose protokoluose, yra dešiniojo 
prieširdžio prisipildymo spaudimo įvertinimas dopleriu iš 
viršūninio keturių kamerų lango, matuojant triburio vož-
tuvo E/Ea bangų santykį [29]. Didesnis nei 4,7 E/Ea san-
tykis nustato CVS didesnį už 10mmHg su >85% jautrumu 
ir >90% specifiškumu [29], tačiau jo pritaikymą greituo-
siuose protokoluose gali riboti palyginti ilgas laiko tarpas, 
reikalingas tiksliai įvertinti šį rodiklį.

Širdies tamponada. Skystis perikardo ertmėje neabe-
jotinai gali būti paciento nestabilios būklės priežastimi. Tai 
ypač aktualu tiriant didelės rizikos skubios pagalbos sky-
riaus pacientus ir pacientus po krūtinės operacijų, nes šir-
dies tamponados paplitimas šiose populiacijose pakanka-
mai dažnas [30-33]. Studija, kuri įvertino 515 pacientus su 
didele skysčio perikarde rizika pagal klinikinius kriterijus, 
parodė, kad skubios pagalbos skyriaus gydytojai, dalyvavę 
specialiuose echokardiografijos mokymuose, gali patikimai 
ir efektyviai diagnozuoti skystį perikarde (96% jautrumas, 
98% specifiškumas, 97,5% bendras tikslumas) [30]. Šiuo 
metu klinikinėje praktikoje plačiausiai naudojamų greitų-
jų protokolų echokardiografiniai langai yra informatyvūs 
vertinant perikardo būklę, todėl echokardiografija ženkliai 
papildo dažnai nepatikimus klinikinio tyrimo radinius [30, 
34]. Norint gauti maksimalią echokardiografinio tyrimo 
naudą ypač svarbus tinkamas specialistų paruošimas. Tik 
gerai parengtas tyrėjas gali įvertinti, ar rastas skystis peri-
karde reikšmingai trikdo hemodinamiką, nes netgi didelė 
skysčio sankaupa gali neturėti reikšmingo poveikio ben-
drajai kraujotakos būklei. Be to, tam tikrais atvejais esant 
blogai echokardiografinių vaizdų kokybei nedidelės, bet 
hemodinamiškai reikšmingos skysčio sankaupos gali likti 
nepastebėtos [35].

Sepsinis šokas. Įprastai sepsinis šokas yra siejamas 
su normaliu arba padidėjusiu sistoliniu širdies tūriu ir dėl 
sumažėjusio sisteminio kraujagyslių pasipriešinimo atsi-
radusia hiperdinamine kairiojo skilvelio funkcija, tačiau 
pastrarųjų tyrimų duomenys parodė, kad tik 65% pacientų, 
hospitalizuotų su septinio šoko diagnoze, turėjo padidėjusį 
minutinį širdies tūrį (>3 l min-1 m-2) [35-38]. Net 35% pa-
cientų turėjo mažą minutinį širdies tūrį ( <3 l min-1 m_2) ir 
hipokinetinę kairiojo skilvelio funkciją (kairiojo skilvelio 
išstūmimo frakcijos vidurkis: 38±17%) [20]. Šie du skir-
tingi hemodinamikos sutrikimo patofiziologiniai mecha-
nizmai reikalauja skirtingų specifinių terapijos priemonių 
(inotropų, vazopresorių, infuzijų ir kitų priemonių) derinio. 
Greitieji echokardiografiniai protokolai gali padėti įvertinti 
konkrečiu atveju esamą hemodinamikos sutrikimo tipą ir 
parinkti optimalų gydymą [35].

83 pacientai su sepsiniu šoku buvo įtraukti į kontro-
liuojamą atsitiktinių imčių tyrimą, kuris įvertino išplėstinio 
TTTE protokolo reikšmę vertinant pacientus, patekusius 
į intensyvios terapijos skyrių su sepsinio šoko diagnoze. 
Viena pacientų grupė buvo tiriama įprastiniais metodais, 
o kitos grupės tyrimų planas buvo papildytas išplėstiniu 
TTTE tyrimu. Kas 6 valandas buvo registruojami visi 
APACHEII parametrai, laktatas ir sulašintas skysčių kiekis 
[39]. Pacientų grupės, kuri buvo papildomai įvertinta echo-
kardiografiškai, APACHE II balas po 24 valandų ir sunau-
dotų infuzijai skysčių kiekis(po 6, 24 valandų ir 1 savaitės) 
buvo reikšmingai didesni lyginant su kontroline grupe, o 
mirtingumas reikšmingai nesiskyrė [39]. Tai leidžia dary-
ti prielaidą, kad šis papildomas ultragarsinis paciento he-
modinamikos tyrimas keitė paciento būklės vertinimą ir 
atitinkamai keitė gydymo strategiją, taigi jis gali pagerinti 
pacientų su sepsiniu šoku priežiūrą.

Pacientų su kvėpavimo nepakankamumu įvertini-
mas. Pacientai su gyvybei grėsminga kvėpavimo sistemos 
patologija sudaro gana didelę dalį intensyvios terapijos sky-
rių pacientų populiacijos, TTTE pritaikymas šiai pacientų 
grupei buvo įvertintas keliose studijose [40, 41]. Perspekty-
vinė studija, kurios metu buvo ištirti 139 pacientai su kvėpa-
vimo nepakankamumo simptomais ar deguonies terapijos 
poreikiu ir krūtinės skausmu hospitalizuojant, nustatė, kad 
tikslinis ultragarsinis širdies, plaučių ir kojų giliųjų venų 
ištyrimas padėjo diagnozuoti gyvybei pavojingą patologiją 
19(14%) pacientų, kuriems ji nebuvo pastebėta pirminio 
paciento įvertinimo metu [40]. Tikslinis ultragarsinis tyri-
mas parodė puikų diagnostinį potencialą diagnozuojant bū-
kles, sukeliančias ūminį kvėpavimo nepakankamumą (jau-
trumas 100%, specifiškumas 93,3%, neigiama prognostinė 
vertė 100%), todėl daroma prielaida, kad šis tyrimas galėtų 
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būti įtrauktas į pacientų su ūminiu kvėpavimo nepakanka-
mumu diagnostikos algoritmus [40]. Tikslinis ultragarsinis 
plaučių tyrimas taip pat gali būti naudingas diferencinei 
diagnostikai skiriant kardiogeninį kvėpavimo nepakan-
kamumą nuo kvėpavimo nepakankamumo sukelto ūmaus 
kvėpavimo takų nepraeinamumo, konsolidacijos, skysčio 
pleuros ertmėje ar plaučių arterijos trombembolijos [42, 8]. 

TTTE ir ICU-sound protokoluose didelis dėmesys ski-
riamas pleuros įvertinimui [5, 43] dėl didelio dažnio su 
šia lokalizacija susijusių patologijų paplitimo intensyvios 
terapijos skyriuse [41]. Studija, kuri įvertino 125 mišraus 
intensyvios terapijos skyriaus pacientus naudojant ICU-
sound protokolą, aptiko reikšmingas skysčio sankaupas 
pleuros ertmėje net 28% pacientų, o 57% jų reikėjo tora-
kocentezės [41].

Paplitusi nuomonė, kad tokios su kvėpavimo nepakan-
kamumu susijusios būklės kaip plaučių edema ir atelekta-
zė neleidžia išgauti diagnostiškai kokybiškų ultragarsinių 
vaizdu, nėra visai teisinga, nes tiriant nedifencijuotą inten-
syvios terapijos skyriaus kontingentą informatyvūs vaizdai 
buvo išgauti 96% atvejų [40]. TTTE tyrimo diagnostinis 
produktyvumas taip pat pademonstruotas kitoje studijoje, 
kurioje tiriant nehomogenišką intensyvios terapijos sky-
riaus populiaciją vienas ar daugiau informatyvių ultragarsi-
nių langų buvo gauti 97% atvejų [5]. TTE tyrimo pritaiky-
mo intensyvios terapijos skyriuje neturėtų riboti faktoriai, 
paprastai turintys neigiamą įtaką ultragarsinio signalo skli-
dimui audiniais ir bloginantys vaizdų kokybę. Jų reikšmė 
nublanksta prieš potencialią tyrimo naudą.

Sindromai, susiję su krūtinės skausmu. Pacientų su 
krūtinės skausmu rizikos įvertinimas skubios pagalbos ir 
intensyvios pagalbos skyriuose vis dar yra gana didelis iš-
šūkis specialistui. Šiuo metu krūtinės skausmo diagnosti-
niai algoritmai paprastai remiasi klinikos įvertinimu, elek-
trokardiografiniu ir serumo troponino koncentracijos tyri-
mais [44], tačiau kardiologo atliekamas echokardiografinis 
paciento tyrimas taip pat labai svarbus ir ypač vertingas 
tada, kai pagrindinių tyrimų rezultatai yra neigiami arba 
abejotini. Dauguma tikslinės echokardiografijos protokolų 
vertina širdies veiklą daviklio pozicijose, kurių projekcijo-
se gali būti verinamas segmentinės miokardo kontrakcijos 
parametras. Manoma, kad šį parametrą patikimai įvertinti 
gali tik patyręs specialistas ir ne kardiologo atliekamas ty-
rimas turi didelę klaidingai neigiamų rezultatų riziką. Todėl 
reikalingi tolesni tyrimai, kuriuose būtų detaliau įvertinama 
galimybė ne kardiolgui diagnozuoti ūminius koronarinius 
sindromus naudojant tikslinius greituosius echokardiogra-
fijos protokolus. Kairiojo skilvelio bendrojo kontraktiliš-
kumo įvertinimas yra daug paprastesnis echokardiografinis 

įgūdis ir jo turėtų visiškai užtekti kardiogeninės šoko prie-
žasties patvirtinimui arba atmetimui.

Aortos disekacija (AD) yra kita gyvybei pavojinga bū-
klė, kurios tiksli echokardiografinė diagnostika naudojant 
greituosius protokolus yra labai abejotina. Transezofagea-
linė echokardiografija, atliekama kardiolgo, bei magnetinio 
rezonanso tyrimas išlieka „auksinio standarto” tyrimais pa-
tikimai šios patologijos diagnostikai [45]. Transtorakalinės 
echokardiografijos AD požymiai yra nepatikimi ir jų nera-
dimas neleidžia atmesti AD diagnozės, nors publikacijose 
ir galima atrasti pavienių sėkmingo TTE panaudojimo AD 
diagnostikai atvejų [46, 47].

Ūminis širdies nepakankamumas dėl plaučių arterijos 
trombinės embolijos (cor pulmonale) gali būti diagnozuo-
jamas echokardiografinio tyrimo metu stebint dešiniojo 
skilvelio sistolinio ir diastolinio perkrovimo požymius: 
tarpskilvelinės pertvaros diskinezę ir dešiniojo sklivelio 
padidėjimą [48, 49]. Atliktame tyrime intensyvios terapi-
jos specialistai, naudodamiesi tikslinės echokardiografijos 
ir venų ultragarsinio tyrimo deriniu, aptiko cor pulmonale 
ir/ar giliųjų venų trombozei būdingus echokardiografinius 
požymius 89% pacientų, kuriems prieš tai PATE buvo pa-
tvirtinta kompiuterine tomografija ar selektyvia plaučių 
angiografija [50]. Intensyvios terapijos specialistai, naudo-
damiesi anksčiau minėtu ultragariniu protokolu, teisingai 
diagnozavo PATE visiems pacientams, kuriems kompiute-
rine tomografija buvo diagnozuota proksimalinė emboliza-
cija, taigi ši papildoma diagnostinė priemonė gali patikimai 
diagnozuoti hemodinamiškai reikšmingą PATE [50].

Perioperacinis tikslinių ultragarsinių protokolų 
pritaikymas. Aortos vožtuvo keitimo operacijų poopera-
ciniu periodu labai svarbus ir drauge sudėtingas paciento 
priežiūros komponentas yra tikslus paciento hemodinami-
kos įvertinimas. Šiuo periodu reikia teisingai subalansuo-
ti inotropinių vaistų skyrimą ir cirkuliuojantį kraujo tūrį 
koreguojančias priemones [51, 52]. TTTE protokolo pa-
kartotinis naudojimas vertinant paciento būklę, nepaisant 
pooperacinių faktorių, susijusių su bloga echokardiografi-
nių vaizdų kokybe (oras pleuros ertmėje ir mediastinume, 
drenai), gali papildyti duomenis, surinktus invaziniais pa-
ciento monitoravimo metodais ir pagerinti pooperacinę pa-
ciento priežiūrą [52]. Atliktas tyrimas, kurio metu tinkamos 
vertinimui kokybės echokardiografniai vaizdai buvo gauti 
100% pacientų dieną prieš operaciją, 88% pacientų pirmąją 
pooperacinę parą ir 97% pacientų išrašymo dieną [52], taigi 
pooperaciniai faktoriai neturėjo lemiamos įtakos didžiosios 
pacientų dalies echokardiografinio įvertinimo galimybei.

TTTE protokolo pritaikymas prieš nekardiochirurgi-
nes operacijas atliekant anesteziologinį paciento ištyrimą 
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ir įtariant kardiologinę patologiją yra taip pat patikrintas 
[53]. Tyrimo metu šis papildomas tyrimas keitė didelės 
dalies (54%) pacientų priešoperacinės priežiūros taktiką: 
20% pacientų buvo perkelti į intesyvesnės priežiūros rei-
kalaujančią grupę ir 34% pacientų į mažiau intensyvios 
priešoperacinės priežiūros grupę [53]. Atitinkamai buvo 
pakeista ir operacinės anestezijos taktika [53]. Tie patys 
autoriai įvertino priešoperacnio TTTE tyrimo poveikį prieš 
skubos tvarka atliekamas nekardiochirurgines operacijas 
pacientams su įtariama kardiologine liga ir šis tyrimas ne 
tik pakoregavo diagnozę 67% atvejų, bet 44% atvejų kei-
tė gydymo strategiją [54]. Tai leidžia daryti prielaidą, kad 
TTTE turėtų užimti svarbią poziciją ištiriant pacientą prieš 
operaciją, parenkant optimalią priešoperacinio paruošimo 
ir gydymo strategiją.

Specialistų mokymo perspektyvos
Greitųjų echokardiografinių protokolų nauda intensy-

vioje terapijoje ir skubios pagalbos medicinoje yra įvai-
riapusiškai įrodyta, todėl reikalingas tinkamas ir siste-
mingas skubios pagalbos ir intensyvios terapijos gydytojų 
mokymas [55]. Šiuo metu echokardiografinis tyrimas yra 
išimtinai atliekamas kardiologų, tačiau ši klinikinė prakti-
ka ateityje turėtų keistis. Antrojo lygio echokardiografijos 
specialistų mokymo programos koncentruojasi ties detaliu 
miokardo funkcijos ir struktūros įvertinimu planinės kon-
sultacijos metu ir mažai dėmesio skiria echokardiografijai 
kaip paciento hemodinamikos būsenos monitoravimo įran-
kiui. Šios būsenos reguliarus ir objektyvus įvertinimas yra 
ypač svarbus intensyvios terapijos skyriuose(hipotenzija, 
sepsis, mechaninės ventiliacijos poveikis skilvelių funk-
cijai). Kita vertus, intensyvios terapijos specialistai giliau 
ir įvairiapusiškiau suvokia kritinio paciento sutrikusios he-
modinamikos būklę, tačiau nėra išmokyti ir negali atlikti 
bei vertinti echokardiografijos duomenų [55]. Taigi, šiuo 
metu klinikinėje praktikoje yra susidariusi „niekieno“ zona 
ir potenciali spraga diagnostikoje. Ją galėtų užpildyti in-
tensyvios terapijos gydytojai, išmokyti greitai ir efektyviai 
vizualizuoti ir įvertinti pagrindinius echokardiografinius 
langus. Ekspertų grupės aktyviai diskutuoja dėl mokymų ir 
sertifikacijos intensyvios terapijos specialistams poreikio, 
tačiau vyrauja nuomonė, kad griežta sertifikacija yra būti-
na dėl objektyvaus kompetencijos lygio ir ribų apibrėžimo 
[44, 55, 56]. Naujų greitosios echokardiografijos specialis-
tų ruošimo pavojus yra savo kompetencijos pervertinimas 
ir dėl to atsirandančios diagnostikos klaidos, todėl labai 
svarbu paruošti specialistus, kurie gebėtų atpažinti situaci-
jas, kuriose yra reikalinga konsultanto nuomonė [55]. Nau-
jo greitųjų echokardiografinių protokolų metodo efekty-
viam funkcionavimui būtinas ir specialus kardiologų-kon-

sultantų bei aukštesnės kvalifikacijos echokardiografijoje 
intensyvios terapijos gydytojų rengimas. Šių specialistų 
potenciali funkcija yra intensyvios terapijos gydytojų kon-
sultavimas sudėtingesnėse echokardiografinės diagnosti-
kos situacijose.

Atlikta prospektyvinė stebėjimo studija iliustruoja tei-
ginį, jog intensyvios terapijos ar skubios pagalbos gydy-
tojas po trumpų echokardiografijos pagrindų mokymų gali 
pakankamai tiksliai įvertinti echokardiografinius vaizdus 
[18]. Keturi skubios pagalbos specialistai buvo išmokyti at-
likti FATE protokolą ir ištyrė 51 suaugusįjį su simptomine 
hipotenzija. Tų pačių pacientų echokardiografinius vaizdus 
įvertino kardiologas, nematydamas skubios pagalbos gydy-
tojų diagnozių. 20 atsitiktinai parinktų echokardiografinių 
vaizdų peržiūrėjo ir įvertino antras kardiologas. Skubios 
pagalbos gydytojų tyrimų rezultatai gerai koreliavo su kar-
diologo tyrimo rezultatais (Pearson‘o koreliacijos koefici-
entas r=0.86) ir beveik sutapo su koreliacija tarp abiejų kar-
diologų tyrimų rezultatų (r=0.84) [18]. Kita atlikta studija 
vaizduoja, kad trumpi mokymai (3 valandos mokomųjų 
paskaitų ir 5 valandos praktinių mokymų) ne kardiologijos 
intensyvios terapijos rezidentams, kurie neturėjo ultragar-
sinio tyrimo pradmenų, buvo naudingi ir po jų rezidentai 
gebėjo išspręsti paprastas klinikines situacijas, susijusias 
su tiksline echokardiografine diagnostika [57].

Išvados
Tikslinės echokardiografijos pritaikymo ribos plečiasi 

ir greitieji protokolai sparčiai įsitvirtina intensyvios tera-
pijos skyriaus klinikinėje praktikoje. Greitieji protokolai 
suteikia reikšmingos informacijos apie kritinių pacientų 
būklę jau pirmojo kontakto prieš atvykstant į gydymo įs-
taigą ar skubios pagalbos skyriuje metu. Taip pat greitoji 
echokardiografija naudinga paciento būklei įvertinti prieš 
operaciją ir pooperacinei priežiūrai intensyvios terapijos 
skyriuje, kuomet ūmios klinikinės situacijos metu nėra lai-
ko atlikti išsamų echokardiografinį tyrimą. Medicinos eks-
pertų visuotinai priimta pozicija teigia, jog echokardiogra-
finiai įgūdžiai turėtų būti įtraukti į intensyvios terapijos ir 
skubios pagalbos gydytojų mokymo programas. Ne vienas 
tyrimas patvirtina, kad sąlygiškai trumpų mokymų efektas 
yra ženklus- intensyvios terapijos gydytojai lengvai įsisa-
vina ir taiko praktikoje esmines echokardiografijos žinias. 
Dabartiniai greitųjų echoprotokolų taikymo pasiekimai 
optimistiškai nuteikia ir vis dar palieka daug erdvės toles-
niems tyrimams ir pritaikymo galimybių plėtimui. Remian-
tis tiksline echokardiografija dauguma klinikinių ūmių si-
tuacijų gali būti pakankamai tiksliai diagnozuotos net ir 
gydytojo, kuris moka tik echokardiografinius pagrindus, 
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tačiau vis dar trūksta visuotinai pripažintų gairių, kurios 
apibrėžtų tikslinės echokardiografijos mokymus intensy-
vios terapijos specialistams bei nustatytų jų kompetencijos 
ribas bei privalomuosius įgūdžius. 
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EMERGENCY ECHOCRDIOGRAPHY PROTOCOLS IN 
INTENSIVE CARE AND EMERGENCY MEDICINE
A. Macas, A. Mačiulienė, J. Ovsianas, G. Juodviršytė, 

G. Bakšytė
Key words: focus assessed echocardiography, FATE, intensive 

care, emergency department, protocols, bedside echocardiography.
Summary
Competence in echocardiography and other ultrasound 

techniques is generally separated into three distinct levels. 
Emergency echocardiography represents only an entry level, the 
first very basic step in echo competence and it is considered to have 
a great potential in intensive care unit setting. There are numerous 
named goal focused examinations including FATE, FEEL, FEER, 
RUSH, CAUSE and BLEEP which differently describes a sequence 
of examination and limited scope of interpretation 

Prospective, observational study illustrates, that emergency 
and intensive care physicians can evaluate echocardiography views 
precisely enough after limited training. A 3-h training course and 5 
h of hands-on training of non-cardiologists ICU residents without 
previous knowledge in ultrasound appeared to be feasible and 
efficient to solve simple clinical questions using focus assessed 
echography.

The array of focus assessed ultrasound implications and 
protocols in emergency department and intensive care unit setting 
is growing. Focus assessed protocols provide additional information 
about critically ill patients from the very first medical contact with 
patient in emergency department, pre-operative assessment in 
patient department to point-of-care applications in specific clinical 
situations and post-operative care in intensive care units. Systematic 
and comprehensive opinion that ultrasonography skills should 
become an essential part of EPs and ICPs training programmes is 
also well established and basic skills are easy to learn.
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