
https://helda.helsinki.fi

Potilas voi rekisteröidä EKG:nsä, mutta mihin sitä voi käyttää?

Nieminen, Tuomo

2017

Nieminen , T & Putaala , J 2017 , ' Potilas voi rekisteröidä EKG:nsä, mutta mihin sitä voi

käyttää? ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 72 , Nro 18 , Sivut 1131 . <

http://www.laakarilehti.fi/pdf/2017/SLL182017-1131.pdf >

http://hdl.handle.net/10138/297883

publishedVersion

Downloaded from Helda, University of Helsinki institutional repository.

This is an electronic reprint of the original article.

This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

Please cite the original version.



Pääkirjoitus | tiede

EKG:n rekisteröinti on nykyelektroniikalla 
mahdollista myös muille kuin terveydenhuol-
lon ammattilaisille. Samalla potilaan rooli on 
muuttumassa merkittävästi.

Uusia EKG:tä tallentavia laitteita on kehitetty 
lukuisin lähestymistavoin (1). Holterlaitteita on 
miniatyrisoitu niin, että ne voidaan kiinnittää 
suoraan elektrodilaastareihin tai sykevöihin. 
Laitteet lähettävät EKG:n pilvipalvelimelle joko 
itse tai Bluetooth-yhteyttä hyödyntäen matka-
puhelimen välityksellä. Osa laitteistoista tallen-
taa vain poikkeaviksi havaitsemansa EKG-koh-
dat, joten niitä voi käyttää pitkään muistin täyt-
tymättä. Tämä tosin voi hukata osan rytmihäi-
riöiden informaatiosta.

Oireettoman eteisvärinän etsimisessä on  
hyödyllistä pitää laite jatkuvassa käytössä tietyn 
ajan. Aivoinfarktin sairastaneiden useita viikko-
ja jatkuvasta EKG-seurannasta onkin jo suosi-
tuksia, jos sairauden syy on epäselvä (2).

Käytettävissä on lukuisia laitteita, joilla poti-
las voi itse rekisteröidä EKG:n oireiston aikana, 
ja niitä käytetään jo laajasti. EKG voidaan tallen-
taa esimerkiksi asettamalla peukalot elektrodeil-
le. Matkapuhelimeen voidaan liittää joko EKG-
lisälaite tai yhden EKG-kytkennän mittaava lisä-
kuori. Puhelin saattaa jo lähivuosina seuloa 
huomaamattasi eteisvärinää aina, kun pidät pu-
helinta korvalla (3). 

Sydämen sähköistä toimintaa mittaavia syke-
mittareita on käytetty jo vuosikymmenet. Syke-
mittarin rekisteröimän EKG:n peräkkäisten R-
piikkien väleistä muodostuvasta aikasarjasta 
voidaan määrittää ns. sykevariaatio, josta on 
arvioitu palautumista ja työhyvinvointia. Varsi-
naista lääketieteellistä käyttöä sillä ei toistai-
seksi ole. Sykemittarien hyödyllisyydestä ryt-
mihäiriöiden tunnistamisessa on niukasti 
näyttöä.

Fotopletysmografia on optinen tekniikka, 
jossa mitataan paikallisia veritilavuuden muu-
toksia. Tekniikan tunnetuin sovellus on happi-
saturaation määrittävä pulssioksimetri. Usei-
den valmistajien rannekelloissa on fotopletys-
mografinen toiminto, joka mittaa sykkeen koh-
talaisen tarkasti (4). Useimmilla älypuhelimilla 

voidaan tunnistaa syke ilman lisälaitteita hyö-
dyntämällä puhelimen salamaa ja kameraa.

Sydämen sähköinen rytmi kertoo, mistä sy-
dämen rakenteesta impulssi alkaa. Se on elekt-
rofysiologinen käsite, eikä sitä periaatteessa voi 
määrittää pulssianalyysistä. Kuitenkin jos fo-
topletysmografisesti määritetyn pulssin huip-
pukohta tunnistetaan luotettavasti, voidaan pe-

räkkäisten huippukohtien välisiä aikaeroja tar-
kastelemalla tehdä päätelmiä myös rytmistä. 
Näin on optimioloissa saatu varsin luotettava 
tieto myös eteisvärinästä (5). Vielä ollaan kui-
tenkin etäällä siitä, että tätä tietoa voisi käyttää 
hoidossa.

Onko uusista EKG-menetelmistä hyötyä vai 
haittaa? Osa niistä on jo nyt sellaisessa kliini-
sessä käytössä, että ne voivat parantaa rytmihäi-
riöiden tunnistamista kustannustehokkaasti. 
Niillä voisi olla jopa kansantaloudellista merki-
tystä, jos eteisvärinää seulotaan suuren riskin 
väestöstä ja rytmihäiriön löytyessä aloitetaan 
antikoagulaatio estämään aivoinfarkteja (6,7). 
Mikäli potilas on omatoimisesti hankkinut itsel-
lensä pienen EKG-laitteen, jonka EKG-muistis-
sa näkyy eteisvärinän episodi, on edettävä nor-
maaliin tapaan aivoinfarktin riskin arviointiin 
ja mahdolliseen antikoagulaatiohoitoon.

Erilaiset menetelmät rytmin määrittämiseen 
yleistyvät riippumatta siitä, onko niitä tutkittu 
asianmukaisesti. Lääkärikunnan on hyvä olla 
aktiivinen, seurata kentän muutoksia ja tehdä 
yhdessä yritysten kanssa tutkimus- ja kehitys-
työtä tällaisen mobiiliteknologian mahdolli-
suuksien hyödyntämiseksi. ●
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