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 f Tutkimuksen tarkoitus. Opti-
sesti sykkeen mittaavien rannekkei-
den käyttö urheilutarkoituksessa on 
lisääntynyt huomattavasti. Käytet-
tävyytensä puolesta ne soveltuisi-
vat hyvin myös kliiniseen käyttöön, 
mutta niiden luotettavuudesta 
sairaalapotilailla on kuitenkin edel-
leen rajoitetusti tietoa. Perinteisesti 
mittareissa on käytetty infrapu-
na-aallonpituutta, mutta rannemit-
tareissa on siirrytty käyttämään 
vihreää valoa paremman signaalin 
laadun saamiseksi ja liikehäiriöiden 
vähentämiseksi. Aallonpituuksien 
välisistä kvantitatiivisista suori-
tuskykyeroista on kuitenkin vain 
vähän julkaistua tietoa. Luotettavaa 
helppokäyttöistä sykemittaria voi-
taisiin käyttää esimerkiksi potilaan 

etäseurannassa tai rytmihäiriöiden 
tunnistamisessa.

Aineisto ja menetelmät. 
Tutkimukseen osallistui 29 potilasta, 
joista 15:llä vallitsevana rytminä oli 
sinusrytmi (SR) ja 14:llä eteisvärinä 
(AF). Potilaiden keskimääräinen ikä 
SR-ryhmässä oli 67,5 (SD 10,7) vuotta 
ja AF-ryhmässä 74,8 (8,3) vuotta. 
Ryhmät olivat keskenään vertailukel-
poiset taustatekijöiden suhteen. 

Tutkimuksessa verrattiin EKG-mit-
tauksella saatuja sykearvoja (GE 
Carescape B850 -monitori) samanai-
kaisesti PulseOn Oy:n valmistamalla 
rannesykemittarilla kerättyihin 
sykelukemiin. Sykearvoja kerättiin 
kultakin osallistujalta noin kahden 
tunnin ajan leikkauksen jälkeisen 
heräämöseurannan aikana. Saatuja 

mittalukemia verrattiin toisiinsa 
Bland-Altman-kuvaajan avulla 
(yksittäisen sykevälin tunnistus) ja 
keskimääräisen syketason vertailulla.

Tulokset. Kuva 1 esittää SR-ryh-
män potilailta mitatuista yksittäisistä 
sykeväleistä piirretyt Bland-Alt-
man-kuvaajat molemmilla aallonpi-
tuuksilla. Taulukko 1 esittää keski-
määräisten sykeparien vertailun eri 
ryhmien ja aallonpituuksien välillä. 

Johtopäätökset. Yksittäisten 
sykevälien mittauskyvyssä ei tässä 
tutkimuksessa havaittu merkitsevää 
suorituskykyeroa sinusrytmissä 
olevilla potilailla. Syketason mit-
taamisessa vihreä aallonpituus oli 
kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi 
tarkempi. 

Taulukko 1.
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ME [bpm] -0,63 (1,1) 1,67 (2,8) 0,006 0,07 (3,6) 2,62 (8,1) 0,294

RMSE [bpm] 2,22 (1,0) 5,89 (4,9) 0,008 5,76 (2,4) 12,50 (8,2) 0,002 

Taulukko 1. Keskimääräisen sykkeen 
keskimääräinen virhe (ME) sekä  
neliöllinen keskivirhe (root mean  
square error, RMSE) vihreällä (green) 
ja infrapuna valolla (IR) mitattuna. 
Koko aineiston keskiarvo sekä  
(potilaiskohtaisten keskiarvojen 
keskihajonta). 

Kuva 1. Yksittäisten sykevälien vertailu SR-ryhmän potilailla EKG:n ja rannesykemittarin välillä Bland-Altman-kuvaajalla esitetty-
nä. (A) = infrapuna aallonpituus; (B) = vihreä aallonpituus.




