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Perttu J. Lindsberg, Tuomo Nieminen ja Jukka Putaala

Aika aloittaa eteisvärinän seulonta?

T uhannet suomalaiset sairastuvat vuo-
sittain salakavalan, usein oireettoman 
eteisvärinän aiheuttamaan aivoinfarktiin, 

osa työikäisenä, valtaosa eläkeiän kynnyksellä 
tai eläkepäivillään. Eteisvärinään liittyvä aivo-
infarkti aiheuttaa tyypillisesti vaikeaoireisen 
taudinkuvan. Kukapa ei haluaisi tietää olennai-
sesti suurentuneesta aivoinfarktiriskistään, kun 
tarjolla olisi tehokas ja turvallinen ehkäisevä 
lääkehoito? 

Eteisvärinää on jo yhdellä kymmenestä 
80-vuotiaasta, ja se täyttää WHO:n seulotta-
valta taudilta edellytettävät kymmenen kritee-
riä (1). Euroopan kardiologisen yhdistyksen 
hoitosuositukseen on vuodesta 2012 sisältynyt 
ohje eteisvärinän opportunistiseen seulontaan 
(”tunne pulssisi”), mutta kansallisiin seulonta-
ohjelmiin tai -kampanjoihin ei vielä laajemmin 
ole kannustettu (2,3). Rytmihäiriöiden totea-
minen sykkeen tunnustelua pätevämmin on 
mobiilisovellusten myötä tullut nopeasti yhä 
vaivattomammaksi, ja uusimmat väestöpohjai-
set tutkimukset rohkaisevat aloittamaan iäkkäi-
den antikoagulanttihoidon kriteerit täyttävien 
henkilöiden seulonnat (1,4,5).

Ikävakioituihin verrokkihenkilöihin nähden 
eteisvärinää potevien riskisuhde sairastua ai-
voinfarktiin on keskimäärin viisinkertainen ja 
riski kuolla aivo- ja sydäntapahtumiin kaksin-
kertainen. He ovat myös alttiita vaskulaariselle 
kognitiivisen suorituskyvyn heikentymiselle 
(6). Eteisvärinästä johtuvaksi arvioitu aivoin-
farktien osuus on voimakkaasti ikäsidonnai-
nen: 50–59-vuotiailla se on vain 1,5 %, mutta 
80–89-vuotiailla jopa 23,5 % (6). Tunnus-
omaista on myös muiden sydän- ja verisuonita-

pahtumien riskitekijöiden kumulatiivinen vai-
kutus aivoinfarktiriskiin. Kun itsenäisen eteis-
värinän vuosittainen aivoinfarktiriski on vain 
0,2 %, se voi tukevan riskitekijäkertymän vai-
kutuksesta suurentua yli 10 %:iin (6). Näiden 
epidemiologisesti hyvin tutkittujen tekijöiden 
tuottama ennustettavuus mahdollistaisi eteis-
värinän seulonnan kohdentamisen tarkoituk-
senmukaisesti iän tai riskitekijöiden perusteella 
potilasryhmiin, joilla on tietty laskennallinen 
riski. Näin kustannusvaikuttavuus ja seulonnan 
tekninen toteuttamistapa voitaisiin optimoida 
hallitusti.

Länsinaapurissamme kutsuttiin Tukholman 
ja Hallandin alueella 75- ja 76-vuotiaista sa-
tunnaistetusti puolet osallistumaan eteisväri-
nän seulontatutkimukseen. Runsaan kahden 
vuoden aikana seulontaan osallistui 7 173 hen-

KUVA. Trombektomia ei pelastanut alle 60-vuotiaan 
toimistosihteerin puhekykyä, jonka antikoaguloimat-
toman eteisvärinän aiheuttama laaja aivoinfarkti tu-
hosi pysyvästi. Tämä piirros osoittaa, miten potilas 
muotoili useita kuukausia tapahtuman jälkeen vas-
taanotolla kysymyksensä ”mikä on aivoinfarktini toi-
pumisennuste?”.
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kilöä eli 52 % kutsutuista tukholmalaisista ja 
64 % kutsutuista hallandilaisista (4). Seulonta 
toteutettiin peukaloista intermittoivana yksi-
kanavaisena EKG-mittauksena kahden viikon 
aikana kahdesti päivässä ja tykytystuntemusten 
yhteydessä. Kannettava mobiililaite lähetti 30 
sekunnin EKG-rekisteröinnin analysoitavaksi. 
Intermittoiva menetelmä 
moninkertaisti todennäköi-
syyden (3,0 % seulotuista) 
havaita uusi eteisvärinä ver-
rattuna yksittäiseen ensi-
rekisteröintiin (0,5 % seu-
lotuista) (4). Menetelmä 
on todettu kustannusvaikuttavaksi alustavissa 
arvioissa, joissa laatupainotteisen elinvuoden 
hinnaksi tuli 4 312 € ja vältetyn aivoinfarktin 
hinnaksi 6 583 €, joka on noin kolmastoistaosa 
aivoinfarktin keskimääräisestä hinnasta (7,8). 

Jos Helsingin 75–80-vuotiaat (20 482 hen-
keä) seulottaisiin vastaavasti kuin tukholma-
laiset, voitaisiin Tukholman seulontakampan-
jan aineiston perusteella ennustaa, että uusia 
antikoagulaatiohoitoja aloitettaisiin vuoden 
kuluessa noin 410 potilaalle, joiden keskimää-
räinen CHA2DS2-VASc-pistemäärä olisi 3,5 
(TAULUKKO) (4,9,10,11). Tällaisten antikoa-
guloimattomien potilaiden joukossa vuosittai-

nen aivoinfarktiriski on tanskalaisen aineiston 
mukaan 7,5 % (9). Koska antikoagulantit vä-
hentävät aivoinfarkteja osapuilleen 70 %, näin 
voitaisiin estää arviolta 22 aivoinfarktia vuosit-
tain (10). Esimerkiksi viiden vuoden seuranta-
aikana tämän luvun voidaan ennustaa asettuvan 
noin 50–100 aivoinfarktiin, jolloin kyse olisi 

inhimillisen arvon lisäksi keski-
määrin noin 5–10 miljoonan 
euron aivoinfarktihoitokulujen 
välttämisestä.

Menetelmiä eteisvärinän seu-
lonnan toteuttamiseksi on jo 
tarjolla, muun muassa useampia 

edellä mainitun kaltaisia sovelluksia, joilla ajoit-
tainen kevyt EKG-rekisteröinti on mahdollinen 
vaikkapa apteekkireissun yhteydessä tai auton 
rattiin tartuttaessa. Älypuhelimeen liitettävillä 
yksikanavaisilla EKG-tallentimilla on päästy 
eteisvärinän havaitsemisessa jopa 94 %:n herk-
kyyteen ja tarkkuuteen verrattuna tavanomai-
seen 12-kanavaiseen sydänfilmiin (12). Myös 
pelkkää puhelimen kameraa hyödyntäviä syke-
aallon tunnistavia ja siitä sykkeen epäsäännölli-
syyttä analysoivia sovelluksia on tutkittu (13).

Entäpä jatkuvaan rekisteröintiin perustuvat 
menetelmät esimerkiksi sykevyötä tai elektro-
dilaastaria käyttämällä, voidaanko niillä havaita 

TAULUKKO 1. Likimääräinen arvio aivoinfarktien määrästä, joka estettäisiin seulomalla Helsingin 75–80-vuotias väestö.

75–80-vuotiaita Kuusi ikäluokkaa (Tilastokeskus) 20 482

Osallistumisaktiivisuus 50 % (Tukholmassa 52 %)1 10 241

Osallistujat, joille aloitetaan 
antikoagulantti hoito

4,0 % (Tukholman 75–76-vuotiaista 3,7 %)1,2 410

Aivoinfarktin vuosittainen  
ilmaantuvuus

7,5 % (CHA2DS2-VASc-pistemäärän oletettu keskiarvo 3,5)1,3 31

Uudella suoralla 
antikoagulantti hoidolla  
estetyt aivoinfarktit  
vuosittain 

Suoran antikoagulanttihoidon ehkäisevä teho 70 % (10) 22

Arvio viiden vuoden aikana  
estettyjen aivoinfark tien 
määrästä

50–100

1Tukholmassa seulontaan osallistui 52 %, ja uuden eteisvärinädiagnoosin saaneiden keskimääräinen CHA2DS2-VASc-piste-
määrä oli 3,5 (4). 
2Eteisvärinän esiintyvyys lisääntyi noin 5 % ikävuotta kohti 75–80-vuotiaiden ryhmässä (11). 
3Vuosittainen 3,5 CHA2DS2-VASc-pisteen mukaan interpoloimalla arvioitu tromboemboliariski oli 7,5 % (9).
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Seulonnan arvellaan 
estävän viiden vuo-
den aikana 50–100 
aivoinfarktia.
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luotettavammin salakavala oireeton kohtauksit-
tainen eteisvärinä? Vaikka laitesovellus olisikin 
edullinen, hintaa ja ylimääräistä vaivaa kertyy 
helposti lisää, mikäli tallennettavaa ja analysoi-
tavaa signaalia muodostuu erittäin runsaasti ja 
signaalin purku ja analysointi vaatii ihmistyötä. 
Suunnittelemalla laite hyvin yksinkertaiseksi, 
automaattisia luotettavasti eteisvärinän tun-
nistavia ohjelmallisia algoritmeja käyttäväksi, 
voitaneen hintaa ja työtaakkaa kuitenkin oleel-
lisesti vähentää.

Kun eteisvärinää etsivät mobiilisovellukset 
yleistyvät – onpa niitä tutkittu tai ei – voidaan 
potilaiden ennustaa saapuvan lääkäreiden vas-
taanotoillekin monien kimuranttien kysymyk-

sien kera (1): Olenko vaarassa, kun älypuhe-
limeni väittää sykettäni ajoittain epäsäännölli-
seksi? Mikä on kriittinen eteisvärinäepisodin 
kesto, jotta se katsotaan vaaralliseksi? Näiden 
ja monien muiden kysymysten tueksi tarvi-
taan tutkittua seurantatietoa kohorteista, joissa 
seulonta, asianmukainen lääkehoidon aloitus 
ja tiedonkeruu on toteutettu. Esitämme käyn-
nistettäväksi pilottihankkeita, joissa iäkkään 
väestön, jonka aivoinfarktiriski on suuri tai kes-
kisuuri, eteisvärinät tunnistettaisiin systemaat-
tisesti. Löytyneet uudet eteisvärinäpotilaat 
antikoaguloitaisiin normaalin CHA2DS2-VASc-
kriteeristön mukaisesti, ja potilaita seurattaisiin 
lopputuloksen osoittamiseksi. ■
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