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Ohjaajan ohje: 
EKG-mittaus ja sydämen sähköinen toiminta 

Työn tavoite Työn tavoitteena on sydämen sähköisen toimintaperiaatteen sekä EKG-sig-
naalin syntymekanismin ymmärtäminen. Työssä tulkitaan EKG-signaalin antamaa infor-
maatiota ja syvennetään ymmärrystä siitä, miten sydän reagoi fysiologisiin muutoksiin. Li-
säksi työn avulla opitaan EKG-mittauksen sovellusmahdollisuuksista esimerkiksi lääketie-
teessä. Työssä tutustutaan biologian tieteenalalle ominaiseen työskentelytapaan ja tutki-
musmenetelmään sekä saadaan kokemusta biologisen informaation analysoinnista.   

Soveltuva koulutusaste Lukio. 

Opetussuunnitelman sisällöt Ihmisen biologia (BI4). 

Työn kesto 90 min + esivalmistelut 30 min. 

Taustatietoa 

Sydämen supistuminen perustuu sydänlihassolujen 
solukalvolla tapahtuvaan sähköiseen aktiivisuuteen 
ja sen aiheuttamiin jännitemuutoksiin. Tämä säh-
köinen aktiivisuus aikaansaa sydänlihassolun de-
polarisaation ja sydänlihassolun supistumisen. Sy-
dänlihassolut ovat liittyneet toisiinsa aukkoliitosten 
välityksellä ja ne mahdollistavat sähköisen aktiivi-
suuden leviämisen sydänlihassolusta toiseen. Säh-
köisen aktiivisuuden leviämistä sydämessä ohjaa 
johtoratajärjestelmä ja sen muodostavat sähköim-
pulssin välitykseen erikoistuneet sydänlihassolut, 
jotka eivät itse supistu.  

Sydämen sähköinen impulssi käynnistyy sinussol-
mukkeesta, joka toimii myös sydämen sykkeen tah-
dittajana. Impulssi leviää sinussolmukkeesta eteen-
päin eteisten kautta eteis-kammiosolmukkeeseen, 
mikä saa aikaan eteisten supistumisen. Eteis-kam-
miosolmukkeesta impulssi jatkaa kulkuaan eteis-kammiokimpun (Hisin kimppu) kautta Pur-
kinjen säikeisiin, jotka aikaansaavat kammioiden supistumisen.  

Menetelmää, jolla sydämen sähköistä aktiivisuutta mitataan, kutsutaan elektrokardiogra-
fiaksi eli EKG:ksi. EKG:n avulla voidaan havainnoida sydämen sähköisen impulssin etene-
mistä ja sitä käytetään esimerkiksi sydämen rytmihäiriöiden diagnostiikassa. Impulssin ete-
neminen kuvataan graafisesti EKG-käyränä eli elektrokardiogrammina, josta havaitaan 
elektrodien välinen jännite ajan funktiona. Terveen ihmisen yhdestä EKG-jaksosta voidaan 
erottaa kolme vaihetta: eteisten supistumista kuvaava P-aalto, kammioiden supistumista 
kuvaava QRS-kompleksi ja kammioiden palautumista kuvaava T-aalto.  

Kuva 1. Sydämen johtoratajärjestelmä. Kuva: 
Wikimedia Commons (Bruce Blaus, CC-BY 
SA 4.0), muokannut Senni Luoto. 
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Sydämen sähköistä toimintaa voidaan mitata ihon läpi, koska ihmiskeho on täynnä ionipitoi-
sia nesteitä, jotka mahdollistavat sähkön johtumisen iholle. Tässä työssä EKG:tä mitataan 
niin sanotun Einthovenin kytkentäkolmion avulla, jossa käytetään kolmen elektrodin raaja-
kytkentää. Tässä kytkennässä kaksi elektrodeista ovat jännitemittauksen + ja – navat ja 
kolmas elektrodi toimii maaelektrodina. Einthovenin mittauksen avulla sydämen sähköinen 
toiminta pystytään kuitenkin rekisteröimään vain kaksiulotteisesti. Osa sähköisestä signaa-
lista ei näy, ja todellisuudessa sydämen aktiopotentiaali etenee johtoratajärjestelmää pitkin 
kolmiulotteisesti. 

 

Pohdittavaksi ennen työtä 

1. Missä järjestyksessä sydämen supistuminen tapah-
tuu?  

Ensin supistuvat eteiset ja tämän jälkeen kammiot.  

2. Miten lepo vaikuttaa sydämen sykkeeseen? Entä ra-
situs? 

Lepo laskee sydämen sykettä, kun taas rasitus saa 
aikaan sykkeen nousun.  

3. Tarkastele viereistä mallikuvaa EKG-käyrästä (kuva 
2). Mitkä kolme eri vaihetta voit erottaa kuvasta? 
 
EKG-käyrästä on havaittavissa P-aalto (= eteisten su-
pistuminen), QRS-kompleksi (= kammioiden supistu-
minen) ja T-aalto (= kammioiden palautuminen).  

 

Työssä tarvittavat välineet 

- BIOPAC mittausyksikkö (esivahvistin) 
- Tietokone 
- BIOPAC Elektrodeja 
- Elektrodijohdot 
- Pesuvateja 3-4 kpl 
- Ihonpuhdistusaine (esim. Septidin)  
- Vanulappuja tai talouspaperia 
- Muistiinpanovälineet 

 

 

 

Kuva 2. Mallikuva EKG-signaalista.  
Kuva: Wikimedia Commons (Mad-
hero88, CC BY-SA 3.0), muokannut 
Senni Luoto.  
	

Kuva 3. BIOPAC-mittausyksikkö. Kuva: 
Senni Luoto. 
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Esivalmisteluissa tarvittavat välineet 

- Tietokone, jossa asennettuna BIOPAC Student Lab -ohjelma  
- BIOPAC mittausyksikkö ja elektrodijohdot  
- Pesuvadit  

 

Esivalmistelut 

1. Käynnistä tietokoneet valmiiksi (eivät vaadi kirjautumista) ja avaa tietokoneilta 
BIOPAC Student Lab PRO-ohjelma (BSL PRO-pikakuvake työpöydällä).  

2. Kytke BIOPAC mittausyksiköt päälle ja kytke BIOPAC elektrodijohdot kiinni mittaus-
yksikön CH1 -liitäntään.  

3. Säädä BIOPAC Student Lab PRO-ohjelmasta valmiiksi seuraavat asetukset:  
a. Klikkaa yläpalkista auki ”MP35”-valikko à valitse ”Set up channels” à klikkaa 

CH1 Input rivin kohdalta mustasta nuolesta  à valitse avautuvasta va-
likosta filtteri ECG (0,05-35 Hz) ja sulje ikkuna. 

b. Klikkaa yläpalkista uudelleen auki ”MP35”-valikko à valitse ”Set up Acqui-
sition” à vaihda avautuvaan ikkunaan ”Sample rate” arvoksi 1000.0 ja ”Acqui-
sition lenght” arvoksi 90.0. Sulje ikkuna. 

c. Valitse ohjelmaan mitattaviksi arvoiksi P-P, Delta T ja BPM alla olevan kuvan 
mukaisesti:  

d. Säädä sekunti- ja millivolttiväli valmiiksi. Säätöikkuna avautuu kaksoisklikkaa-
malla akseleita. Aseta sekuntiväliksi (Scale) 2 s ja millivolttiväliksi  
(Scale) 1 mV.   

4. Täytä pesuvadit valmiiksi kylmällä vedellä (vettä sen verran, että kasvot on mahdol-
lista upottaa veteen).  
 

Työturvallisuus 

- EKG-mittauksen aikana tulee liikkua rauhallisesti, jotta raajoissa kiinni olevat johdot 
eivät nykäise mittauslaitetta pöydältä alas.  

- Älä koske sähkölaitteisiin märillä käsillä. 
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Työohje 

Työohje perustuu BIOPAC Student Lab -ohjelman ohjeeseen EKG-mittauksesta (Luento 6).  

1. Ota esille ihonpuhdistusaine, vanulaput sekä kolme elektrodia. Puhdista ihonpudis-
tusaineella alueet molempien ranteidesi sisäpuolelta sekä vasemman nilkkasi si-
säsyrjästä. Puhdistuksen jälkeen aseta elektrodit puhdisteluille alueille: 1 elektrodi 
vasempaan ranteeseen, 1 oikeaan ranteeseen ja 1 vasempaan nilkkaan (ks. kuva 4). 

2. Ota esille kolme elektrodijohtoa ja kiinnitä kunkin 
johdon toinen pää kiinni elektrodeihin Einthove-
nin kytkennän II mukaisesti (kuva 4).  

a. Oikean ranteen elektrodi kiinnitetään mit-
tausyksikön ”–” napaan (valkoinen johto). 

b. Vasemman ranteen elektrodi kiinnitetään 
mittausyksikön maadoitusnapaan (musta 
johto). 

c. Vasemman nilkan elektrodi kiinnitetään 
mittausyksikön ”+” napaan (punainen 
johto).  

3. Mittaus 1. Istu tuolilla mahdollisimman rennosti. 
Aloita EKG-mittaus painalla START. EKG-sig-
naalin pitäisi näkyä mittausohjelmassa tietoko-
neen ruudulla. Odota että mittaus kuluu loppuun 
(90 s) ja säädä sen jälkeen ohjaajan avustuksella 
pyyhkäisynopeus sellaiseksi, että pystyt tarkas-
telemaan yhtä kokonaista EKG-jaksoa.  

a. Etsi siitä P-aalto, QRS-kompleksi sekä T-
aalto. Pohdi, mitä näiden vaiheiden ai-
kana tapahtuu sydämessä.  

b. Mittaa kolmesta eri EKG-jaksosta ohjaajan avustuksella suurimman ja pienim-
män arvon vaihteluväli (P-P), QRS-kompleksin kesto (Delta T) sekä sydämen 
syke (BPM). Merkitse nämä arvot taulukkoon.  

4. Mittaus 2. Aloita uusi mittaus painamalla START. Istu ensin noin 20 sekuntia rennosti 
paikallaan ja hengitä sitten 6-8 kertaa kunnolla syvään. Miten EKG muuttuu? Kun 
mittaus loppuu, mittaa jälleen kolmen eri EKG-jakson kohdalta vaihteluväli, QRS-
kompleksin kesto sekä sydämen syke. Merkitse arvot taulukkoon.  

5. Mittaus 3. Tee seuraavaksi 10-15 kyykkyä. Istu sitten alas tuolille ja istu taas mah-
dollisimman rentona. Aloita uusi mittaus painamalla START. Miten EKG muuttui ai-
kaisempiin mittauksiin verrattuna? Odota mittaus loppuun ja mittaa kolmesta eri jak-
sosta vaihteluväli, QRS-kompleksin kesto sekä sydämen syke ja merkitse arvot tau-
lukkoon.  

6. Mittaus 4 (vapaaehtoinen). Aloita uusi mittaus painamalla START. Upota kasvosi 
viileään veteen. Pidä kasvoja veteen upotettuna n. 30 sekuntia. Nosta kasvot vedestä 
ja pysäytä mittaus. Älä koske sähkölaitteisiin märillä käsillä. Millaisen muutoksen ha-
vaitset EKG:ssä? Mittaa jälleen kolmesta eri EKG-jaksosta vaihteluväli, QRS-komp-
leksin kesto sekä sydämen syke ja merkitse arvot taulukkoon. 

Kuva 4. Einthovenin kytkentä II. Kuva: 
Pixapay (CC0), muokannut Senni Luoto.   
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7. Tarkastele kaikkia mittauksiasi. Laske kunkin mittauksen keskiarvot taulukkoon. Voit 
myös määrittää mittauksista sydämen sykkeen muutoksen ohjaajan avustuksella.  

8. Käy merkkaamassa laskemasi keskiarvot mittausten vaihteluvälistä, GRS-komplek-
sin kestosta ja sydämen sykkeestä ohjaajan tietokoneelle yhteiseen taulukkoon. Tar-
kastelkaa koko ryhmän tuloksia yhdessä.  

 

Pohdittavaksi työn jälkeen  

1. Miten sydämen syke ja supistusvoimakkuus vaihtelivat levossa, fyysisessä rasituk-
sessa ja syvään hengityksessä? Entä, kun kasvot upotettiin kylmään veteen? 
 
Seuraavat tulokset ovat odotettavissa: Sydämen syke vastasi lähes leposykettä vain 
paikallaan istuttaessa ja kasvoi selkeästi fyysisessä rasituksessa. Syvään hengityk-
sen aikana syke laski ja erityisen selkeä muutos oli nähtävillä uloshengityksen ai-
kana. Myös kasvojen upotus kylmään veteen laski sykettä tasaisesti jopa leposyk-
keen alapuolelle. Supistumisvoimakkuus kasvoi hieman fyysisen rasituksen aikana, 
mutta muuten ei välttämättä ollut havaittavissa huomattavaa muutosta.  
 

2. Ohessa on kuva potilaan EKG-käyrästä. Kärsiikö potilas eteis- vai kammiovärinästä?  
Potilas kärsii eteisvärinästä, koska näkyvissä ei ole yhtä selkeää P-aaltoa. QRS-

kompleksi sen sijaan näkyy, joten kammiot supistuvat normaalisti. 
 

3. Pohdi, ovatko mittaustulokset luotettavia ja millaiset asiat ovat saattaneet alentaa 
mittaustulosten luotettavuutta. 
 
Mittaustulokset vaihtelevat aina yksilökohtaisesti ja koska sydämen toimintaan vai-
kuttavat sekä autonominen hermosto, hormonit sekä esimerkiksi fyysinen kunto, yhtä 
oikeaa vastausta mittaustuloksiin ei ole. Tämä on tärkeä huomioida pohdittaessa tu-
losten luotettavuutta. Lisäksi EKG-mittauksen tarkkuuteen vaikuttaa elimistön muu 
sähköinen toiminta, kuten luustolihaksen supistuminen, ja siksi liikkuminen tulisi mi-
nimoida mittausten aikana. Myös elektroniset laitteet, kuten puhelin lähellä mittaus-
laitteistoa, saattaa häiritä EKG-signaalia. Tuloksia pohdittaessa tulee myös muistaa, 
että tämä mittaus tehtiin vain yhdellä kolmen elektrodin kytkennällä, jolloin mittaustu-
los ei ole yhtä tarkka kuin esimerkiksi lääketieteessä yleisesti käytössä oleva 12 elekt-
rodin kytkentä, jossa sydämen sähköistä toimintaa pystytään havainnoimaan kolmi-
ulotteisesti.  

Kuva 5. Kuva potilaan EKG-signaalista. Kuva: Wikimedia Commons (J. Heuser, CC BY-SA 3.0). 

sss 
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EKG-mittaus 
Merkitse mittaustuloksesi alla oleviin taulukoihin. Valitse mittauksestasi satunnaisesti kolme 
EKG-jaksoa ja merkitse niistä kaikista pyydetyt arvot. Laske lopuksi jokaiselle arvolle myös 
keskiarvo.  

 

 

 

 

Mittaus 1: lepo Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Keskiarvo 
Vaihteluväli (P-P)     
QRS-kompleksin kesto (Delta T)     
Syke (BPM)     

Mittaus 2: syvään hengitys Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Keskiarvo 
Vaihteluväli (P-P)     
QRS-kompleksin kesto (Delta T)     
Syke (BPM)     

Mittaus 3: rasitus Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Keskiarvo 
Vaihteluväli (P-P)     
QRS-kompleksin kesto (Delta T)     
Syke (BPM)     

Mittaus 4: kasvot veden alla Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Keskiarvo 
Vaihteluväli (P-P)     
QRS-kompleksin kesto (Delta T)     
Syke (BPM)     


