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NÄIN TUTKIN

Duodecim ����;���:�����

Petri Korhonen, Pekka Raatikainen ja Matti Viitasalo

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnillä tarkoitetaan menetelmiä, joiden avulla sydämen sähköistä toimintaa 
seurataan mukana kuljetettavan rekisteröintilaitteen avulla. Alkuperäisen, Sir Norman Holterin kehittä-
män, EKG:tä jatkuvasti rekisteröivän laitteiston rinnalle on sittemmin kehitetty menetelmiä, joissa talteen 
kerätään ainoastaan tietyt kriteerit täyttävät löydökset sekä löydökset tutkittavan potilaan oireiden 
ajalta. Tavallisimmat EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnin aiheet ovat olleet rytmihäiriötuntemusten selvittely 
ja etiologialtaan epäselvä synkopee. Rekisteröintilaitteiden sekä muun kardiologisen diagnostiikan ja 
hoidon kehitys on merkittävästi laajentanut ja muovannut tutkimusaiheita.

Holterrekisteröinnissä sydämen sähköistä 
aktiivisuu�a seurataan ja tallennetaan 
kanne�avan rekisteröintilai�een avulla 

jatkuvasti lyönti lyönniltä. Tämän rinnalle on 
kehite�y menetelmiä, joissa talteen kerätään 
ainoastaan tietyt kriteerit täy�ävät ja oireiden-
aikaiset löydökset. EKG:n pitkäaikaisrekiste-
röinnin tavallisimmat aiheet ovat epäselvien 
rytmihäiriötuntemusten tai tajunnanhäiriöiden 
selvi�ely. Viime vuosina pitkäaikaisrekisteröin-
nin käy�ö salasyntyisen aivoinfarktin etiolo-
gian selvi�elyssä on lisääntynyt nopeasti.

Käyttöaiheet

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnin yleisin käyt-
töaihe on rytmihäiriötuntemusten selvi�ely. 
Muita käy�öaiheita ovat rintakipu, synkopeen 
ja aivoverenkiertohäiriöiden selvi�ely sekä eri-
tyisesti sydäntautipotilaiden vakavien kammio-
peräisten rytmihäiriöiden riskin arviointi. Laa-
jemmin käy�öaiheita esitetään TAULUKOSSA 1.

Rytmihäiriötuntemusten (sydämen tykytys, 
muljahtelu, lyöntitauot) diagnostiikassa EKG:n 
pitkäaikaisrekisrekisteröinti on perusteltua, mi-
käli anamneesi, statuslöydökset tai lepo-EKG 
vii�aavat rytmihäiriöön. Vähäistä lisälyönti-
syy�ä voidaan hoitaa oireenmukaisesti ilman 
täsmällistä diagnoosia, mu�a esimerkiksi eteis-
värinän yhteydessä on saatava varmuus diag-
noosista hoitotoimenpiteiden kohdentamisek-

si. Tavanomainen holtertutkimus on helposti 
saatavilla, mikä puoltaa sen käy�öä ensivaiheen 
tutkimuksena. Harvemmin esiintyviä tykytyk-
siä tutki�aessa saavutetaan kahden viikon ta-
pahtumarekisteröinnillä ehkä paras tasapaino 
diagnoosiin pääsyn ja kustannusten välillä (1).

Harvoin esiintyvän synkopeen selvi�elyssä 
holterointi on hyvä ensivaiheen tutkimus. Re-
kisteröintiaikaa pidentämällä osuvuus paranee, 
ja joskus diagnoosi saadaan vasta rytmivalvu-
rilla. Synkopeepotilaan oireetonkin vakavampi 

TAULUKKO 1. EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnin käyttöaiheet.

Tavallisia käyttöaiheita

Rytmihäiriöön viittaavat oireet (tykytys, muljahtelu, lyön-
titauot, aivoverenkiertohäiriö)
Tiedossa olevan rytmi- tai johtumishäiriön lisäselvittely
Rytmihäiriön hoidon vaikutuksen arviointi (lääkitys, 
katetriablaatio)
Pysyvän eteisvärinän sykkeenhallinnan optimointi
Etiologialtaan epäselvät tajuttomuus-, huimaus- ja kouris-
tuskohtaukset

Harvinaisempia käyttöaiheita

Tahdistintyypin ja tahdistinsäätöjen valinta
Tahdistinpotilaan oireiden selvittely
Pitkä QT-aika tai sen epäily
Iskeemisen sydänsairauden tutkiminen, kun potilas on 
liikuntarajoitteinen tai epäillään sepelvaltimospasmia
Erityisesti sydänsairaiden potilaiden vakavien rytmihäi-
riöiden riskin arviointi
Erityisryhmien (esimerkiksi lentäjät) terveystarkastukset

   Toimitus suosittelee erityisesti opiskelijoille
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eteis-kammiokatkos tai usean sekunnin sinus-
tauko erityisesti valveillaoloaikana on merki�ä-
vä löydös (KUVA 1). Pelkkää sinusbradykardiaa 
ilman samanaikaista oire�a ei pidä liian herkäs-
ti katsoa synkopeen syyksi. 

Synkopeen selvi�elyssä anamneesi on kes-
keisessä asemassa. Tyypillinen heijasteperäinen 
pyörtyminen ei vaadi lisätutkimuksia. Toisaalta 
vakavasti sydänsairaan (esimerkiksi sydämen 
vajaatoiminta) potilaan synkopee herä�ää epäi-
lyn vakavasta kammioperäisestä rytmihäiriöstä. 
Tällöin normaali holterointilöydös ei ole pois-
sulkeva, vaan potilas tulee ohjata rytmikardio-
logisiin jatkotutkimuksiin.

Holterointi on varsin herkkä häiriöille eten-
kin liikunnan aikana, ja siinä esiintyy epäspe-
si�siä ST-muutoksia rasituskoe�a enemmän, 
minkä vuoksi sen merkitys iskeemisen sydän-
sairauden selvi�elyssä on kuvantamistutkimuk-
siin ja kliiniseen rasituskokeeseen verra�una 
vähäinen. Holterrekisteröintiä voidaan kuiten-
kin käy�ää, jos rintatuntemusten syyksi epäil-
lään rytmihäiriötä (2). 

Iskemian osalta diagnostisena holteroin-
tilöydöksenä pidetään 1,0 mm:n ST-laskua, 
joka kestää vähintään minuutin ja etenkin, jos 
siihen lii�yy tyypillinen rintakipu (3). Sa�u-
malöydöksenä todetun oiree�oman ST-laskun 
merkitys on epäselvä. Sepelvaltimospasmi voi 
aiheu�aa ST-nousun.

Tekniikat

Tavanomaisen EKG:n pitkäaikaisrekisteröin-
tijärjestelmän muodostavat tutki�avan iholle 
kiinnitetyt elektrodit, kanne�ava rekisteröin-
tilaite sekä analysointiohjelmisto. Yleensä lait-
teet rekisteröivät kolmea EKG-kanavaa (4). 
Jopa 12-kanavaisia lai�eita on olemassa, mu�a 
ne eivät tarjoa oleellista etua kolmekanavaiseen 
verra�una. 

Kanavavalinnat vaihtelevat laboratorioi�ain, 
eikä varsinaista standardia ole. EKG-kytkennät 
aVF, V1 ja V5 ovat osoi�autuneet oivallisiksi 
QRS-heilahduksen muodon (esimerkiksi haa-
rakatkos, delta-aalto) ja P-aallon tunnistamisen 
kannalta (KUVA 2). Kolmen kanavan käy�ö on 
hyödyksi myös teknisiä häiriöitä ajatellen, sillä 
hetkellinen häiriö yhdellä kanavalla ei ole on-
gelma kahden muun ollessa analysoitavissa. 

Rekisteröitävien kanavien määrästä riippu-
ma�a oleellista hyvälaatuiselle rekisteröinnille 
on potilaan ihon puhdistaminen ja laadukkai-
den elektrodien huolellinen kiinni�äminen. 
Nykyään käytössä on järjestelmiä, joiden avulla 
rekisteröinti voidaan tehdä avoterveydenhuol-
lossa, ja kardiologi voi tarkistaa sen ja antaa 
hoito-ohjeet internetin kau�a. Tämä parantaa 
tutkimuksen saatavuu�a.

Tavanomaisen holteroinnin merki�ävin ra-
joitus on rekisteröinnin lyhytkestoisuus. Har-

KUVA 1. Kahdeksankymmentäkolmevuotiaalle miehelle tehtiin holterrekisteröinti presynkopeeoireen vuoksi. 
Oireettoman tutkimusvuorokauden aikana todettiin valveillaoloaikana useita äkillisiä, jopa yli neljän sekunnin 
sinustaukoja, ja potilaalle asennettiin pysyvä tahdistin sinussolmukkeen vian hoidoksi.
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