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E

limistön valmistautuminen
taisteluun on tuttu esimerkki
autonomisen hermoston aiheuttamista vaikutuksista ihmiskehoon. Verenkiertoelimistön autonominen säätely on jatkuvaa myös
normaalitilanteessa, jolloin säätelyn
tärkeimpänä fysiologisena tavoitteena
on ylläpitää elimistössä riittävä valtimoverenpaine. Autonomisen hermoston toiminta vaikuttaa verenpaineeseen nopeasti säätelemällä muun
muassa sydämen sykettä. Tämän
tahdosta riippumattoman säätelyjärjestelmän toimintaa voidaan arvioida
epäsuorasti vertaamalla sen aiheuttamaa peräkkäisten sydämenlyöntien
välisen ajan vaihtelua eli niin sanottua
sykevaihtelua.
Sydämen sykevaihtelu vähenee
sydän- ja verisuonitaudeissa sekä niiden riskitekijöiden, kuten kohonneen
verenpaineen ja metabolisen oireyhtymän yhteydessä (1–4). Kiinnostus
sykevaihteluun ennusteellisena työkaluna alkoi, kun Kleiger ym. osoittivat
sydäninfarktin jälkeen vähentyneen
sykevaihtelun viisinkertaistavan kuolemanriskin 2,5 vuoden seurannassa
(5). Myöhemmin kaksi laajaa seurantatutkimusta osoitti vähentyneeseen
sykevaihteluun liittyvän lähes kaksin62

Sydämen sykevaihtelun yhteys
sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin nuorilla aikuisilla

kertaisen kuolemanriskin (1,6).
Vähentynyt sydämen sykevaihtelu merkitsee vähäisempää vagaalisen
hermoston aktiivisuutta. Sykevaihtelun ja kuolleisuuden yhteyden onkin
arvioitu johtuvan muun muassa perifeerisen inflammaation, sydämen
rytmihäiriöriskin ja sepelvaltimoiden
vasokonstriktion lisääntymisestä sekä
verenpaineen joususta vähentyneen
vagaalisen aktiivisuuden yhteydessä
(7–10). Lisäksi voimakkaampi vagaalinen aktiivisuus vähentää sydämen
työmäärää ja hapenkulutusta hidastamalla sykettä sekä sydänlihaksen
supistumisvoimaa, millä saattaa olla
merkitystä erityisesti sairaassa sydämessä (11).

Sykevaihtelun tulkinta on
monimutkaista
Sykevaihtelun mittaustekniikan kehittymisen myötä sykevaihtelun mittaus
on käytössä myös erilaisissa kaupallisissa urheilusovelluksissa. Erityisesti
huippu-urheilussa toistettuja sykevaihtelumittauksia pyritään käyttämään urheilijan ja valmentajan apuna
sekä harjoittelun suunnittelussa että
mahdollisen uhkaavan ylirasitustilan
toteamisessa (12). Vaikka sykevaihtelun mittaus on nykyisillä mene-

telmillä yksinkertaista, on saatujen
tulosten tulkinta haastavaa. Yksilöllinen vaihteluväli mittauksissa on leveä,
joten yksittäisten mittausarvojen vertailu eri yksilöiden välillä on vaikeaa.
Lisäksi mittaukseen vaikuttavat useat
sisäiset ja ulkoiset sekoittavat tekijät, kuten ikä, sukupuoli, lääkitykset,
johtumishäiriöt ja vuorokauden aika.
Luotettava sykevaihtelumittaus vaatii
mittaussignaalin esitarkastuksen lisälyöntien ja johtumishäiriöiden havaitsemiseksi.
Sykevaihtelumittausta voidaan
käyttää apuna sydäninfarktin jälkeisessä riskinarvioinnissa sekä diabetekseen liittyvän neuropatian varhaisessa toteamisessa. Kriittisesti sairailla
potilailla sykevaihtelumittaus voisi
antaa tietoa toipumisesta ja mahdollisista toimenpideriskeistä. Sykevaihtelumittauksen kliininen tulkinta on
kuitenkin haastavaa, koska sekoittavia
tekijöitä on paljon, eikä se yksinkertaisuudestaan huolimatta ole saavuttanut merkittävää asemaa kliinisessä
lääketieteessä. Mittavasta ja edelleen
karttuvasta tutkimustiedosta huolimatta ainoa lääketieteellistä päätöksentekoa ohjaava sykevaihtelumittaus on käytössä synnytyksen aikaisessa
sikiöseurannassa, jossa vähentynyttä
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sykevaihtelua käytetään apuna lasta
mahdollisesti uhkaavan hapenpuutteen arvioinnissa.

Oma tutkimus
Omassa väitöskirjatutkimuksessani
halusimme selvittää sykevaihteluun
vaikuttavia tekijöitä nuorilla aikuisilla
(13). Tutkimus perustuu suomalaiseen
Lasten sepelvaltimotaudin riskitekijät
(LASERI) -projektiin, joka käynnistyi
vuonna 1980. Ensimmäiset sykevaihtelumittaukset tehtiin vuoden 2001
seurantatutkimuksessa, jolloin tutkittavat olivat 24–39-vuotiaita. Tutkittavilta rekisteröitiin kolmen minuutin
mittainen lepo-EKG, josta esitarkastuksen jälkeen analysoitiin sykevaihtelumuuttujat. Lopulliset sykevaihtelumittaukset olivat käytettävissä 1 956
tutkittavalta. Väitöskirjatutkimuksen
tavoitteena oli luoda sykevaihtelun
viitearvot nuorille aikuisille sekä tutkia sykevaihtelun yhteyttä sydän- ja
verisuonitautien riskitekijöihin ja
metaboliseen oireyhtymään sekä selvittää, onko varhaisilla ultraäänitutkimuksessa mitatuilla valtimomuutoksilla yhteyttä sydämen autonomiseen
säätelyyn.
Voimakkaimmin sykevaihteluun
vaikuttavia tekijöitä olivat ikä, sukupuoli ja syketaajuus. Sykevaihtelu
väheni tutkituilla nuorilla aikuisilla
lineaarisesti iän karttuessa. Naisilla
sykevaihtelu oli miehiä runsaampaa,
ja korkeampaan syketaajuuteen liittyi vähäisempi vaihtelu. Metabolisen
oireyhtymän kriteerit täyttyivät määritelmästä riippuen 10–14 prosentilla tutkittavista. Näistä tutkittavista
naisten sykevaihtelu oli keskimäärin
11 % ja miehillä 8 % vähäisempää
kuin tutkittavilla, joilla ei metabolista oireyhtymää ollut. Sykevaihtelu oli
runsaampaa niillä tutkittavilla, joiden
kaulavaltimoiden elastisuus oli ultraäänitutkimuksen perusteella suuri.
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dia-paksuuden ja sykevaihtelun välillä
ei ollut merkitsevää yhteyttä.
Väitöskirjatutkimuksessa luotiin
sykevaihtelun viitearvot terveille
nuorille aikuisille. Tutkimuksen perusteella metaboliseen oireyhtymään
liittyy jo nuorilla aikuisilla vähentynyt sydämen sykevaihtelu. Tältä osin
tutkimuksemme vahvistaa aiempia
havaintoja siitä, että valtimotaudin
riskitekijöiden kasaantumiseen liittyy autonomisen hermoston toimintahäiriö, joka on havaittavissa jo
varhain ennen varsinaisen sairauden
kehittymistä. Intima–media-paksuus
on hyvin varhainen valtimotaudin ilmentymä, ja myöhemmät seurantatutkimukset osoittavat, liittyvätkö autonomisen toiminnan häiriö ja kliinisen
valtimotaudin kehittyminen toisiinsa.
Tutkimuksemme perusteella valtimon
seinämien jäykistyminen saattaa olla
yksi sykevaihtelua vähentävä tekijä.
Varsinaisten päätetapahtumien ilmaantuessa aineistomme jatkoseurannassa voidaan selvittää sykevaihtelumittauksen merkitystä tulevaisuuden
sydän- ja verisuonitautiriskien arvioinnissa.
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