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Magneettikuvaus on tärkeä kuvantamismenetelmä, ja sen käyttö on lisääntynyt 
merkittävästi viime vuosina. Magneettikuvauksen käyttöön liittyy kuitenkin rajoi-
tuksia ja riskejä, kun kyseessä on potilas, jolle on asennettu jokin elektroninen 
implantti. Elinajanodotteen kasvaminen ja elektronisten implanttien käyttöaiheet 
lisäävät todennäköisyyttä magneettikuvauksen tarpeelle. Opinnäytetyön tavoit-
teena oli tuottaa uusimmista kansainvälisistä aineistoista suomenkielistä tietoa 
koskien potilaaseen asennettujen elektronisten implanttien yhteensopivuutta 
magneettikuvauslaitteilla suoritettaviin tutkimuksiin. Opinnäytetyö rajattiin käsit-
telemään kolmea eri elektronista implanttia: sydämentahdistimia, neurostimulaat-
toreita ja glukoosisensoreita. Tarkoituksena oli tehdä kooste aihetta koskevasta 
kirjallisuudesta röntgenhoitajien työn tueksi. Opinnäytetyö toteutettiin narratiivi-
sena eli kuvailevana kirjallisuuskatsauksena.  
 
Tuloksista kävi ilmi, että magneettitutkimus on pääsääntöisesti turvallinen suorit-
taa, mikäli noudatetaan laitevalmistajan antamia kuvausohjeita ja rajoituksia, 
sekä monitoroidaan potilaan vointia tutkimuksen alusta loppuun. Tuloksista nousi 
kuitenkin vahvasti esille se, ettei tutkimuksista saatuja tietoja voitu yleistää kos-
kemaan kaikkien valmistajien eri malleja kyseisestä implantista magneettitutki-
muksissa. Elektroniset implantit tulee säätää magneettikuvaukseen sopiviksi ja 
kuvauksessa on käytettävä implanteille sopivia kuvausprotokollia. Opinnäytetyön 
tuloksena esitetään yhteenvetotaulukko elektronisten implanttien soveltuvuu-
desta magneettitutkimuksiin. 
 
Opinnäytetyön kirjallisuuskatsauksen aineiston pohjalta voidaan todeta uudenai-
kaisten elektronisten implanttien soveltuvan magneettitutkimuksiin tietyin rajoi-
tuksin. Lisätutkimuksia turvallisuudesta kuitenkin vielä vaaditaan, jotta tieto olisi 
relevanttia.  
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ABSTRACT 
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Magnetic resonance imaging (MRI) has become a valuable imaging method and 
its utilization has increased in the past few years. However, there are some limi-
tations and risks concerning MRI in patients with electronic implants. Ascending 
life expectancy as well as the usage of electronic implants increases the neces-
sity of MRI.  
 
The aim of this study was to present information in Finnish concerning the com-
patibility of electronic implants in MRI using the latest international literature. 
Three electronic implants were selected to the study: pacemakers, neurostimula-
tors and glucose sensors. The purpose was to create a table using current liter-
ature on the subject to assist radiographers in their work. The study was con-
ducted as narrative literature review. 
 
The results show that MRI is generally safe to perform provided that the manu-
facturer guidelines and limitations of imaging are followed, and the patient’s well-
being is monitored during MRI. However, the results cannot be generalised to be 
valid with every manufacturer’s every model of a certain implant in MRI. Elec-
tronic implants must be programmed to an MRI-compatible mode and the imag-
ing must be performed with a protocol suitable for electronic implants. As a result, 
a table of the compatibility of electronic implants in MRI is presented in the results 
of this study.  
 
The literature review suggests that performing MRI on patients with electronic 
implants is safe under some restrictions. However, further studies about safety 
are required for the information to be relevant.  
 

  

Key words: magnetic resonance imaging, safety, electronic implant, pacemaker, 
implantable cardioverter defibrillator, cardiac resynchronisation therapy, neu-
rostimulator, deep brain stimulator, spinal cord stimulator, vagal nerve stimulator, 
glucose sensor, continuous glucose monitoring  
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1 JOHDANTO 

 

 

Magneettikuvauksesta (MK) on tullut tärkeä kuvantamismenetelmä ja sen käyttö 

on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina (Saunavaara & Saunavaara 2018, 

635). Magneettitutkimusten suosio perustuu monipuolisiin tutkimuksiin ja erin-

omaiseen pehmytkudoserottuvuuteen sekä siihen, ettei siinä käytetä ionisoivaa 

säteilyä. Erityisesti magneettikuvaus sopii tuki- ja liikuntaelimistön, verisuonien, 

vatsan alueen sekä keskushermoston kuvantamiseen. Magneettikuvauksen ai-

kana potilas altistetaan staattiselle magneettikentälle, gradienttikentille sekä ra-

diotaajuiselle magneettikentälle. Siksi potilasturvallisuuden huomioiminen ennen 

kuvausta on tärkeää. (STUK n.d.) 

 

Magneettitutkimukset ovat pääsääntöisesti potilaalle turvallisia toteuttaa, mutta 

mikäli potilaan kehoon on asennettu jokin vierasesine tai elektroninen implantti, 

voi siitä koitua merkittävää haittaa kehoon asennetulle laitteelle sekä potilaalle 

itselleen. (Saunavaara & Saunavaara 2018, 635.) Koska magneettikuvaus ja ku-

vausohjelmat ovat kehittyneet elektronisten implanttien ohessa, on erittäin toden-

näköistä, että kyseiset potilaat joutuvat magneettikuvaukseen useammin kuin 

kerran implantin asennuksen jälkeen. Myös elinajanodotteen kasvaminen ja 

elektronisten implanttien käyttöaiheiden määrä lisää todennäköisyyttä magneet-

tikuvauksen käytölle. (Kaasalainen ym. 2018.) 

 

Aihe opinnäytetyölle saatiin Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, keskussairaalan 

kuvantamisyksiköstä. Opinnäytetyö on rajattu käsittelemään elektronisia implant-

teja, joita on vaikea tai mahdoton irrottaa tai, jotka ovat irrottamisen jälkeen käyt-

tökelvottomia. Tutkittaviksi implanteiksi valittiin yhteistyökumppanin kanssa sydä-

mentahdistimet, neurostimulaattorit ja glukoosisensorit eli iholle kiinnitettävät ve-

rensokerimittarit.  Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä on kirjallisuuskatsaus, ja 

sen avulla selvitetään elektronisten implanttien soveltuvuutta magneettitutkimuk-

siin.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE, TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 

 

 

Elektronisten implanttien soveltuvuudesta magneettitutkimuksiin on hyvin vähän 

suomenkielistä materiaalia. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa uusimmista 

kansainvälisistä julkaisuista suomenkielistä tietoa koskien potilaaseen asennet-

tuja elektronisia implantteja ja niiden yhteensopivuutta magneettilaitteilla suoritet-

taviin tutkimuksiin. Tarkoituksena oli tehdä kooste aihetta koskevasta kirjallisuu-

desta röntgenhoitajien työn tueksi. Opinnäytetyö toteutettiin narratiivisena eli ku-

vailevana kirjallisuuskatsauksena. Tietoa haettiin pääasiassa englanninkielellä ja 

eri hakukoneilla.   

 

Tutkimustehtävä opinnäytetyölle: 

  

1. Miten kehoon asennetut elektroniset implantit soveltuvat magneettitutki-
muksiin uusimpaan tietoon perustuen? 
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3 MAGNEETTIKUVAUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

3.1 Magneettikuvauslaitteen toimintaperiaate 

 

Magneettikuvaus perustuu vetyatomien ydinten magneettisuuteen ulkoisen mag-

neettikentän vaikutuksessa (Jurvelin & Nieminen 2005, 58). Magneettikuvauk-

sessa hyödynnetään voimakasta staattista magneettikenttää, joka on jatkuvasti 

päällä. Magneettivuon tiheys eli magneettikentän voimakkuus on useimmissa 

laitteissa 1,5 teslaa tai 3,0 teslaa. (Alanko ym. 2015, 5–7.) Kuvan muodostukseen 

tarvitaan kolmea muunneltavaa gradienttikenttää staattisen magneettikentän ja 

radiotaajuisen signaalin (RF-pulssin) lisäksi. Kyseiset gradientit ovat leikkeenva-

lintagradientti sekä vaihe- ja taajuusgradientti. Leikkeenvalintagradientin ja RF-

pulssin avulla saadaan valittua haluttu leiketaso ja -paksuus, ja vaihe- sekä taa-

juusgradientillä paikannetaan eri kohteet leikkeestä. (Jurvelin & Nieminen 2005, 

60–61.)  

 

Vaikka staattinen magneettikenttä on homogeeninen, siinä on silti hieman vaih-

televuutta. Kenttä on hieman heikompi magneettikuvauslaitteen ”putken” suulla 

kuin sen loppupäässä. Kun leikkeenvalintagradientti (z-akselin suuntaisesti) on 

päällä ja syötetään tietyn taajuinen (haluttu) RF-pulssi, saadaan paikannettua ha-

luttu leikkeen kohta ja paksuus. Tämän jälkeen käytetään taajuus- ja vaihegra-

dientteja päällä paikantamaan saadut signaalit leikkeestä, jolloin kuva muodos-

tuu.  Taajuusgradientin ollessa päällä (x-akselin suuntaisesti) magneettikentän 

voimakkuus pienenee vasemmalta oikealle. Saadut signaalit pystytään paikanta-

maan leikkeeseen sivusuunnassa, mutta ei vielä pystysuunnassa. Tähän tarvi-

taan vielä vaihegradientti (y-akselin suuntaisesti). (Schild 2012, 86–92.) 

 

RF-pulssia käyttämällä päällä ja pois pystytään muuttamaan vetyatomien käyt-

täytymistä magneettikentässä (Westbrook 2016,11). Vetyatomien palautuessa 

lähtötilanteeseen syntyy energiaa, jota kutsutaan vaihtovirtasignaaliksi eli FID-

signaaliksi (free induction decay) (Jurvelin & Nieminen 2005, 59). Jotta radiotaa-

juista signaalia pystytään lähettämään ja vastaanottamaan magneettikuvantami-

sessa, tarvitaan erilaisia keloja eri kohteille. Vartalokela on magneettilaitteessa 

kiinni oleva kela, joka pystyy sekä lähettämään että vastaanottamaan RF-pulssia. 
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Gradienttikeloilla pystytään vaikuttamaan leikkeen paikkaan ja kuvan muodos-

tukseen. Pintakeloilla pystytään vain keräämään pienemmältä alueelta tarkem-

paa signaalia ja muodostamaan täten tarkempaa kuvaa. Tilavuuskeloilla, esimer-

kiksi pääkela, pystytään sekä keräämään että lähettämään signaalia. Niin kutsu-

tuilla korjaus- eli shimmauskeloilla pystytään muokkaamaan staattista magneet-

tikenttää homogeenisemmäksi paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi. (West-

brook 2016, 96.) 

 
Koska magneettikuvauksessa potilaaseen johdetaan sähkövirtaa ja se aiheuttaa 

kudosten lämpenemistä, on syytä huomioida, ettei lämpötila pääse nousemaan 

liikaa. Tätä varten käytetään laskennallista SAR-arvoa. (Kaasalainen 2018.) SAR 

eli specific absorption rate (W/kg) tarkoittaa ominaisabsorptionopeutta. Sitä käy-

tetään laskemaan/arvioimaan potilaan kudosten lämpeneminen tutkimuksen ai-

kana. Lämpötila ei saisi nousta yhtä astetta enempää tutkimuksen aikana. (West-

brook 2016, 109.) Eniten lämpötila nousee iholla ja pinnallisissa kudoksissa. 

Lämmönnousua voidaan havaita myös kudoksissa, joissa verenkierto on vä-

häistä eikä lämpö pääse siirtymään ympäröivään kudoksistoon. (STUK 2006, 

410–411.) Kudosten liiallinen lämmönnousu voi johtaa verenpaineen ja sykkeen 

nousuun (Westbrook 2016, 109). Jotkin laitevalmistajat ovat määrittäneet yhtenä 

rajoittavana tekijänä kuvaukselle kyseisen arvon (Kaasalainen 2018).  

 

SAR-arvoon vaikuttavat mm. johdettu sähkövirta, potilaan koko, sähkönjohtavuus 

ja kudoksen paksuus (Westbrook 2016, 109). Perussääntönä on, ettei lämpötila 

saisi koko kehon alueella nousta 1 °C enempää. Henkilöt, joilla lämmönsäätely 

on heikentynyt, esimerkiksi raskaana olevat naiset ja lapset, ei koko kehon alu-

een lämpötila saisi nousta 0,5 °C enempää. Eri kohteille on määritelty omat SAR-

arvot. Pään kuvauksessa kyseinen arvo on rajoitettu 3 W/kg, vartalon alueelle 

keskiarvo on 8 W/kg sekä raajoille keskiarvo on 12 W/kg. (Huurto & Toivo 2000, 

14.)  
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3.2 Magneettitutkimusprosessi ja turvallisuus 

 

Magneettitutkimusprosessi etenee tietyllä protokollalla. Keski-Suomen sairaan-

hoitopiirin prosessikaaviossa (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 2018) tutkimus al-

kaa potilaan ilmoittautumisella, jonka jälkeen hän jää odottamaan tutkimukseen 

kutsumista. Potilas tulee tutkimukseen joko kotoa suoraan tai potilaan ollessa 

sairaalan osastolla hän tulee potilaskuljettajan tuomana. Röntgenhoitaja ottaa 

potilaan vastaan ja tekee alkuvalmistelut, joihin kuuluu potilaan magneettikuvaus-

kelpoisuuden tarkistaminen ja lääkityksen selvittäminen, tarvittaessa kanylointi ja 

potilasvaatteiden vaihdattaminen potilaalle sekä kirjaamisen aloittaminen. Sillä 

välin toinen röntgenhoitaja valmistelee tutkimushuoneen ja tekee laitteella tarvit-

tavat valmistelut kuvausta varten. Tämän jälkeen potilas siirtyy tutkimushuonee-

seen ja suoritetaan kuvaus. (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 

 

Tutkimuksen päätyttyä potilas siirtyy pois tutkimushuoneesta, mahdollinen ka-

nyyli poistetaan ja potilas vaihtaa vaatteet. Röntgenhoitaja kirjaa tutkimuksen ja 

arkistoi kuvat, minkä jälkeen radiologi tekee lausunnon tutkimuksesta. Potilas ko-

tiutuu tai viedään takaisin osastolle. (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 

 

Karkean prosessikuvauksen lisäksi röntgenhoitajan on huomioitava työskente-

lyssä muitakin asioita. Ennen tutkimuksen aloittamista röntgenhoitaja tutustuu 

potilaan lähetteeseen sekä aiempiin tutkimuksiin ja kuviin. Potilasta haastatel-

lessa selvitetään aiemmat kokemukset magneettikuvauksesta sekä mahdolliset 

kontraindikaatiot kuvaukselle, esimerkiksi onko potilaalla sydämentahdistinta, in-

suliinipumppua, sisäkorvaproteesia tai metallisia esineitä kehossa. Röntgenhoi-

taja kertoo potilaalle tutkimuksen kulusta ja kestosta. (Tähtinen 1999, Toivo 2002, 

5, Martinin & Väliahon n.d., 41 mukaan.) 

 

Tutkimuksen ajaksi potilaan iho tulee suojata, jottei se kosketa laitteen osia. Po-

tilaalle annetaan soittokello, jolla hän saa tarvittaessa yhteyden röntgenhoitajiin, 

esimerkiksi hänen kokiessaan kuumotusta tai ihoärsytystä. Tutkimuksen aikana 

röntgenhoitajat ovat näkö- ja kuuloyhteydessä potilaaseen. Myös tukihenkilön tai 

saattajan jääminen tutkimushuoneeseen kuvauksen ajaksi on mahdollista, mikäli 
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se koetaan tarpeelliseksi. Röntgenhoitajat seuraavat koko tutkimuksen ajan poti-

laan vointia sekä SAR-arvoja mahdollisen lämmönnousun vuoksi. (Karjalainen 

2000, 7, Toivo 2002, Martinin & Väliahon n.d., 42–43 mukaan.)  

 

Magneettitutkimuksissa työskentelee tavanomaisesti yhdestä kolmeen röntgen-

hoitajaa yhdellä kuvauslaitteella. Työryhmä vastaa potilasturvallisuudesta, tutki-

muksen toteuttamisesta, potilaan ohjaamisesta jatkohoitoon sekä dokumentoin-

nista. Röntgenhoitajat seuraavat laitteen toimintaa ja mahdollisia poikkeavuuksia 

sekä tekevät laadunvalvontaa. Magneettitutkimuksissa röntgenhoitajien on va-

rauduttava ensiaputilanteisiin. Röntgenhoitajien vastuulla on kutsua lääkäri ja el-

vytysryhmä, käyttää happi- ja imulaitteita sekä tietää ensiapuvälineiden ja -lääk-

keiden sijainti. Oleellista ensiaputilanteissa on tuoda potilas pois tutkimushuo-

neesta, jotta potilasta päästään hoitamaan turvallisesti. (Tähtinen 1999, Toivo 

2002, 5, Martinin & Väliahon n.d., 43–44 mukaan.)  

 

Magneettikuvauksessa magneettikenttä voi vaikuttaa kehossa eri tavoin. Voi-

makkaassa staattisessa magneettikentässä esimerkiksi nopeat liikkeet voivat ai-

heuttaa huimauksen tunnetta. Lisäksi staattinen magneettikenttä voi häiritä ke-

hoon asennettujen elektronisten implanttien toimintaa. Gradienttikentät voivat 

puolestaan aiheuttaa lihasvärinää tai kihelmöintiä, mutta tuntemukset ovat lieviä, 

nopeasti ohimeneviä ja hyvin harvinaisia. Radiotaajuinen kenttä siirtää lämpöä 

potilaan kehoon, mikä esiintyy lämmöntunteena kudoksissa. (STUK n.d.) 

 

Metalliset esineet voivat aiheuttaa magneettikuvauksen aikana ympärillä olevan 

kudoksen lämpenemistä tai ne voivat liikkua sekä huonontaa kuvanlaatua (STUK 

n.d.). Staattinen magneettikenttä voi aiheuttaa magnetoituviin vierasesineisiin 

veto- ja vääntövoimia. RF- ja gradienttikentät vaikuttavat kuvauksen aikana vain 

silloin, kun ne ovat päällä. RF-kentät voivat aiheuttaa kudosten lämpenemistä 

vierasesineiden rajapinnoilla, kun taas gradienttikentät voivat aiheuttaa elektro-

nisten laitteiden toimintahäiriöitä. (Kaasalainen, Vitikainen & Timonen 2019, 7.)  

Tästä syystä röntgenhoitajan on selvitettävä, onko potilaan kehossa esimerkiksi 

metallisia implantteja, tekoniveliä tai metallisia sirpaleita, ja tapauskohtaisesti ar-

vioida magneettikuvauksen turvallisuus (STUK n.d.).  
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Implantit luokitellaan niiden magneettikelpoisuuden mukaan kolmeen eri luok-

kaan: MK-yhteensopiva (MR safe), MK-ehdollinen (MR conditional) ja MK-yh-

teensopimaton (MR unsafe). MK-yhteensopivia implantteja on turvallista kuvata, 

eivätkä ne vaadi toimenpiteitä. MK-ehdolliseen ryhmään kuuluu iso osa implan-

teista ja sisältää erilaisia rajoitteita koskien esimerkiksi SAR-arvoa, kenttävoimak-

kuutta, keloja, kuvauksen kestoa, kuvauskohdetta, implantaatioajankohtaa tai 

sen sijaintia. MK-yhteensopimattomat implantit eivät sovellu magneettikuvauk-

seen. Ne voivat rikkoutua tai aiheuttaa potilaalle merkittävää haittaa. (Kaasalai-

nen, Vitikainen & Timonen 2019, 7.)   

 

Meilahden sairaalan HYKS:n kardiologian klinikan ja HUS Kuvantamisen laati-

man sydämentahdistinpotilaan toimintamallin avulla mahdollistuu monien sydän-

tahdistinpotilaiden turvallinen magneettikuvantaminen kuvauskohteesta riippu-

matta (Kaasalainen, Pakarinen, Kivistö & Hänninen 2015, 737). Prosessi alkaa 

radiologin arviolla magneettikuvauksen tarpeellisuudesta potilaan lähetteen pe-

rusteella. Mikäli muut kuvantamismenetelmät eivät ole mahdollisia, siirtyy arvi-

oinnin tekeminen tahdistinkardiologille. Kuvausta ei tehdä, mikäli potilaalla on hy-

lättyjä tai ylimääräisiä, erityisesti pitkiä tai silmukalla olevia tahdistinjohtoja läm-

penemisriskin vuoksi. Kuvausta ei toteuteta myöskään, jos tahdistin on asennettu 

ennen vuotta 2000, tai jos tahdistinjohtojen asentamisesta on alle 6 viikkoa. Kar-

diologi dokumentoi tiedot tahdistinjärjestelmästä, tahdistinriippuvuudesta ja mah-

dollisista kuvaukseen liittyvistä tahdistimen säädöistä. Kuvantamisyksikön sih-

teeri informoi kaikkia osapuolia kuvausajankohdasta. (Kaasalainen ym. 2015, 

738.) Ennen kuvausta tahdistin tarkastetaan, ja riippuen potilaan tahdistinriippu-

vuudesta se asetetaan asynkroniseen tahdistustapaan (tahdistinriippuvaiset), 

ohjelmoidaan pois päältä (jos potilaalla on luontainen rytmi). Lisäksi kaikki lisä-

toiminnot, kuten magneettitoiminnot ja häiriösuojatilat, ohjelmoidaan pois päältä. 

Rytmihäiriö tahdistin- eli ICD-potilailta ohjelmoidaan takykardiatoiminnot pois 

päältä. Kuvaus toteutetaan 1,5 teslan magneettikuvauslaitteella ja potilasta mo-

nitoroidaan koko kuvauksen ajan. Röntgenhoitaja tarkastaa potilastietojärjestel-

mästä, että tahdistimeen liittyvät valmistelut on toteutettu asianmukaisesti. (Kaa-

salainen ym. 2015, 738–739.) Röntgenhoitajien lisäksi kuvaukseen osallistuvat 

radiologi ja fyysikko, ja tahdistinlääkäri on tavoitettavissa. Kuvaus voidaan toteut-

taa valmistajan ohjeen mukaan, jos potilaalla on MK-yhteensopiva tahdistin. Mi-
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käli tahdistin on MK-yhteensopimaton, kuvaus toteutetaan rajoitetulla SAR-ar-

volla 2 W/kg ja sekvenssien määrä pidetään mahdollisimman vähäisenä. Ku-

vauksen päätyttyä tahdistin tarkastetaan ja säädöt palautetaan tahdistinpoliklini-

kalla. Lisäksi tahdistin tarkastetaan kuukauden kuluttua kuvauksesta. (Kaasalai-

nen ym. 2015, 738–740.) 

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä neurostimulaattoripotilaan magneettitutki-

musprosessi alkaa siitä, kun potilas täyttää ajanvarauskirjeen mukana tulleen esi-

tietolomakkeen ja ottaa yhteyttä kuvantamisyksikköön neurostimulaattorinsa 

vuoksi. Röntgenhoitajan tehtävänä on tarkastaa radiologisesta toiminnanohjaus-

järjestelmästä RIS:stä potilaan omista riskitiedoista stimulaattorin malli ja asen-

nusvuosi. Näiden perusteella voidaan selvittää joko kuvantamisyksikön omasta 

taulukosta tai laitevalmistajan tiedoista voidaanko potilaalle suorittaa magneetti-

kuvaus, ja millä ehdoilla. Mikäli tietoja ei löydy, asia selvitetään kuvantamisyksi-

kön fyysikolta, potilastietojärjestelmän leikkauskertomuksesta, stimulaattorin 

asentaneelta taholta tai soittamalla laitevalmistajalle suoraan. (Martin 2019.) 
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4 ELEKTRONISET IMPLANTIT 

 

 

4.1 Sydämentahdistimet 

 

Sydämentahdistimia asennetaan potilaille yhä useammin tahdistinten käyttöai-

heiden ja elinajanodotteen kasvun myötä. Vuonna 2016 sydämentahdistimia 

asennettiin yhteensä 6 371, joka on 80 prosenttia enemmän kuin kymmenen 

vuotta aikaisemmin. Tavanomaisia sydämentahdistimia ovat hitaan sykkeen tah-

distimet, rytmihäiriötahdistimet ja vajaatoimintatahdistimet. (Kaasalainen ym. 

2018.)  

 

Tahdistinjärjestelmään kuuluu tahdistimen toimintaa ohjaava pulssigeneraattori, 

yksi tai useampia tahdistinjohtoja sekä niiden päissä olevat elektrodit. Generaat-

torissa sijaitsee tahdistimen virtalähde ja se synnyttää impulsseja. Impulssit vie-

dään johtojen välityksellä niiden päissä oleviin elektrodeihin, jotka antavat impuls-

sin sydämeen. Johdot tuovat myös signaaleja sydämestä takaisin generaattoriin. 

(Galla 2018, 27.) 

 

Sydämentahdistin asennetaan leikkauksella paikallispuudutuksessa ihon alle, 

solisluun alapuolelle joko vasemmalle tai oikealle. Useimmiten laite asennetaan 

kätisyyden mukaan eli oikeakätisille vasemmalle puolelle ja päinvastoin. Tahdis-

tinjohtoja voidaan sijoittaa oikeaan eteiseen, oikeaan kammioon tai kammioiden 

väliseinään. Tahdistin ohjelmoidaan asennuksen jälkeen yksilöllisesti huomioi-

den potilaan sydämen sähköisen järjestelmän poikkeavuudet ja rakenteelliset sy-

dänsairaudet. Potilas saa itselleen kansainvälisen tahdistinkortin, josta käy ilmi 

tahdistintyyppi, sen ohjelmointi ja sairaala, jossa tahdistin on asennettu. (Yli-

Mäyry, 2014a.)  

 

Magneettikuvauksessa sydämentahdistin voi palata alkuasetuksiin tai vaurioitua 

pysyvästi. Tahdistimen johdot voivat lämmetä, mikä voi aiheuttaa jopa sydänli-

hasvaurioita johtojen kiinnityskohdissa, ja näin ollen tahdistuskynnys heikentyy ja 

luontaisen rytmin tunnistus vaikeutuu. Kardiologi säätää jokaisen sydämentah-

distimen ennen ja jälkeen magneettitutkimuksen huolimatta siitä, onko laite mag-

neettiyhteensopiva vai ei. (Kaasalainen ym. 2018.) 
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Sydämentahdistimen generaattorin virtalähteen kestoikää tarkkaillaan ja se tulee 

vaihtaa n. 7–10 vuoden välein riippuen tahdistustavasta ja sydämen toiminnan 

muutoksista. Pelkän generaattorin vaihto on nopeampi toimenpide kuin ensi-

asennus. (Yli-Mäyry 2014b.) Myös tahdistinjohtoja joudutaan vaihtamaan satun-

naisesti, esimerkiksi infektion, eroosion (tahdistimen työntyminen ihon läpi) tai 

toimimattomuuden vuoksi. Sydämentahdistimen johtoja ei voida poistaa, mikäli 

ne kulkevat eteisen tai kammion kautta epänormaaliin paikkaan, kuten aorttaan, 

pleuraan tai mediastinumiin, tai systeemikiertoon. Vanhemmat johdot, erityisesti 

rytmihäiriötahdistimen johdot, voivat olla tiukasti kiinnittyneenä laskimon tai sydä-

men seinämään, joten poistaminen vaatii erityistoimenpiteitä. (Hartikainen 2011, 

96–97.)  

 

Hitaan sykkeen tahdistin asennetaan silloin, kun potilaan oma sydän on vioit-

tunut antamaan supistusimpulssia normaalisti. Tahdistinjohdot voidaan kiinnittää 

ruuvaamalla johto sydämen sisäpintaan kiinni (endokardiaalinen) tai sydämen ul-

kopinnalle leikkauksen avulla (epikardiaalinen). Tahdistin voi olla yksinapainen 

tai kaksinapainen. Generaattorissa oleva tunnistin säätää potilaan sykkeen olo-

suhteisiin nähden sopivaksi, rasituksessa korkeammalle ja levossa matalam-

malle. Mikäli potilaan sydän lyö normaalilla tasolla, tahdistin ainoastaan seuraa 

rytmiä ja tarpeeton tahdistus jää pois. Tahdistuskynnys saadaan mittaamalla sy-

dämen supistuminen alhaisimmalla mahdollisella jännitteellä, kun jännitepiikki on 

kestoltaan vakio. Tahdistimeen säädetään jännite, joka on 2–3 kertaa yli tai alle 

tahdistuskynnyksen, jolla se varmasti tahdistaa tasaisesti. Tahdistin saa virtansa 

paristosta, joka on useimmiten litium-jodiakku. Nykyisissä tahdistimissa on päi-

vittäinen tahdistuskynnyksen mittaus ja säätyminen optimaaliseksi. Tämä piden-

tää laitteen kestoa huomattavasti. (Hartikainen 2014.) 

 

Rytmihäiriötahdistinta eli defibrillaattoria (ICD, implantable cardioverter-

defibrillator) käytetään henkeä uhkaavien kammioperäisten rytmihäiriöiden – 

kammiovärinän ja kammiotakykardian – hoidossa (Parikka 2014) eli silloin, kun 

on oletettavissa, että potilaalla ollut hengenvaarallinen rytmihäiriö voi uusiutua. 

Rytmihäiriötahdistinta voidaan käyttää myös vaikeassa sydänsairaudessa ilman 
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edeltävää vakavaa rytmihäiriötä. (Sydämen tahdistinhoito n.d.) Rytmihäiriötah-

distimella korjataan myös hidaslyöntisyyttä ja siihen on mahdollista lisätä vajaa-

toimintatahdistusominaisuus. (Parikka 2014.)  

 

Rytmihäiriötahdistimen tahdistinjohto asennetaan oikeaan kammioon. Sen avulla 

tahdistin tarkkailee sydämen kammioiden rytmiä. (Parikka 2014.) Rytmihäiriötah-

distin tunnistaa häiriötilan ja korjaa sen joko ylitahdistamalla tai antamalla säh-

köiskun. Esimerkiksi kammiovärinän se hoitaa iskuhoidolla 10–20 sekunnin kulu-

essa oireista. On mahdollista, että potilas menettää hetkellisesti tajuntansa en-

nen hoitoa. (Sydämen tahdistinhoito n.d.) Rytmihäiriötahdistimen täytyy tunnistaa 

hienojakoinen kammiovärinä, minkä vuoksi se on herkempi ulkoisille häiriöille esi-

merkiksi hoitotoimenpiteissä (Raatikainen & Linnaluoto 2003, 322).  

 

Vajaatoimintatahdistimet (CRT, cardiac resynchronisation therapy) eli bi-

ventrikulaaritahdistin, on suunniteltu sellaisille potilaille, jotka kärsivät vakavasta 

sydämen vajaatoiminnasta (Sydämen tahdistinhoito n.d.). Kyseessä olevilla poti-

lailla on usein LBBB ja he kärsivät kammioiden eriaikaisesta supistumisesta (Pa-

rikka 2014). LBBB (left bundle branch block) tarkoittaa sydämen johtoradan va-

semman päähaaran katkosta (Pasanen 2019).  Näillä potilailla sydämen pump-

paustoiminta on pysyvästi alentunut ja he kokevat helposti hengenahdistusta pie-

nessäkin rasituksessa. Vajaatoimintatahdistimien tarkoitus on parantaa sydämen 

molempien kammioiden pumppauskykyä. (Sydämen tahdistinhoito n.d.)  

 

Vajaatoimintatahdistimen elektrodit asennetaan sydämen vasemman kammion 

sivu-takaosan seinämään. Elektrodit uitetaan laskimoteitse sydämen oikean 

kammion väliseinämän sekä sisäisen sepelpoukaman kautta paikalleen. Kammi-

oiden yhdenaikainen supistuminen parantaa sydämen iskutilavuutta, tyhjene-

mistä sekä vähentää mahdollista hiippaläpän vuotoa. (Sydämen vajaatoiminta 

2011, 20.)  
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4.2 Neurostimulaattorit 

 

Neurostimulaatiohoidot ovat eräiden neurologisten sairauksien hoitoa stimulaat-

toreiden avulla. Hoito ei paranna sairautta, vaan se on oireita lievittävää eli pal-

liatiivista hoitoa. Neurostimulaatiohoitoa harkitaan siinä vaiheessa, kun muut hoi-

tomuodot, kuten lääkehoito tai leikkaus, ovat riittämättömiä eli se ei ole ensisijai-

nen hoitomuoto. (Eskola, Kaarlaakso & Molin 2018, 52.) Neurostimulaatio perus-

tuu hermojärjestelmään lähetettävien impulssien vaikutukseen kohdealueella. 

Impulssit stimuloivat hermostoa stimulaattorin ja elektrodien avulla. (McIntyre 

2011, 153, Irving & Chang 2015, 1, Eskolan, Kaarlaakson ja Molinin 2018, 6, 

mukaan.)  

 

Neurostimulaattori asennetaan kirurgisella toimenpiteellä potilaan ihon alle. Laite 

koostuu pulssigeneraattorista, elektrodeista ja niiden välisistä johdinkaapeleista. 

Menetelmä perustuu stimulaattorin impulssien vaikutukseen, joka stimuloi her-

mostoa. Käytännössä pulssigeneraattori lähettää impulsseja johdinkaapeleita pit-

kin elektrodeihin, jotka ovat hoitoalueella. Neurostimulaattoreita on kolmea eri-

laista ja niitä käytetään pääasiassa Parkinsonin taudin, vaikean epilepsian ja vai-

kean neuropaattisen kivun hoidossa. (Eskola, Kaarlaakso & Molin 2018, 52.)  

 

Syväaivostimulaattoria (DBS) käytetään useimmiten edenneen Parkinsonin 

taudin, lääkehoitoon reagoimattoman vaikean essentiaalisen vapinan, vaikean 

dystonian ja epilepsian hoidossa. Pulssigeneraattori asennetaan ihon alle rinta-

kehälle ja kohdetumakkeisiin viedään kaksi elektrodia, jotka on yhdistetty gene-

raattoriin virtajohdoilla. Tumakkeisiin johdetaan elektrodien välityksellä jatkuvaa 

sähköstimulaatiota, jota voidaan säädellä tarpeen mukaan. (Pekkonen 2013, 

481–486.) Stimulaation vaikutuksesta aivoissa tapahtuu aktivoitumista, jolloin 

viestien kulku aivoissa paranee ja oireet vähenevät. Stimulaatiolla on potilaan 

elämänlaatua parantava vaikutus, mutta vaste heikkenee käytön myötä ja taudin 

edetessä. (Cheng, Anderson & Lenz 2015, 277–279, Lahti 2017, Eskolan, Kaar-

laakson ja Molinin 2018, 8, mukaan.) 

 

Selkäydinstimulaattoria (SCS) käytetään kivunlievitykseen neuropaattisessa 

kivussa ja monimuotoisessa paikallisessa kipuoireyhtymässä (CRPS, complex 

regional pain syndrome). Selkäydinstimulaattoria on käytetty yleisimmin välilevyn 
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pullistuman jälkeisen juurivaurion aiheuttaman kivun hoitoon. Stimulaattoria on 

käytetty myös hoitoresistentistä rintakivusta (angina pectoris) kärsiville potilaille. 

Laite asennetaan paikallispuudutuksessa leikkaussalissa. (Seppänen 2009.) 

Laitteen elektrodit asennetaan epiduraalitilaan ja pulssigeneraattori selkään, pa-

kara-alueelle tai vatsanpeitteisiin ihonalaiskudokseen (Paavola ym. 2009, Sep-

pänen 2009). Potilas säätelee laitetta itse kaukosäätimellä. Laite antaa sähköim-

pulsseja selkäytimen takajuosteen alueelle, mikä estää kipusignaalin etenemisen 

aivoihin. Sen sijaan laitteen vaikutusmekanismi on tuntematon. Laite ei vie kaik-

kea kipua pois, vaan voimakkaan kivun, esimerkiksi kivun alkavasta sydäninfark-

tista, potilas edelleen tuntee. (Seppänen 2009.)  

 

Vagushermostimulaattoria (VNS) käytetään lääkehoitoon reagoimattoman epi-

lepsian hoidossa ja kun myöskään kirurginen hoito ei ole mahdollinen (Kaila, Leh-

tonen, Kärkkäinen & Tiihonen 2008).  Se estää epilepsiakohtauksia lähettämällä 

vagushermon kautta aivoihin tasaisesti sähköimpulsseja (Shafer & Dean 2018). 

Lähetin asetetaan rintakehälle ihon alle ja anturit vagushermon ympärille kaulalle 

(Shafer & Dean 2018). Laite toimii sykleittäin antamalla stimulaatiota tavallisesti 

30 sekunnin ajan (ns. on-vaihe), jonka jälkeen stimulaatio on tauolla viiden mi-

nuutin ajan (ns. off-vaihe). Stimulaation taajuus on 20–30 Hz, sähkövirta 0,8–2,0 

mA (Jain, Arora & Mehta 2018, 58–59). Laitteen epileptisiä kohtauksia estävää 

vaikutusmekanismia ei kuitenkaan tunneta. Vagushermostimulaattorin on ha-

vaittu vaikuttavan epilepsiapotilailla myös mielialaan, joten sitä on kokeiltu myös 

vaikea-asteisen depression hoidossa. (Kaila ym. 2008.)  

 

 

4.3 Glukoosisensorit 

 

Glukoosisensori on ihoon asennettava laite, joka mittaa kudoksen glukoosipitoi-

suutta ilman sormenpäähän pistämistä (Pulkkinen & Tuomaala 2016). Sensori 

asennetaan jompaankumpaan käsivarteen (Glukoosisensorointilaitteet n.d.).  

Jatkuvaa glukoosisensorointia käytetään insuliinihoitoisen diabeteksen omahoi-

dossa. Sensori koostuu ihon alla olevasta anturista sekä ihon päällä olevasta lä-

hettimestä. (Pulkkinen & Tuomaala 2016.) Omaseuranta on insuliinipuutos-

diabeetikoille välttämätöntä ja myös muille diabeetikoille tärkeää hoitotavoitteiden 

saavuttamisen kannalta (Käypä hoito -suositus 2018).  
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Glukoosisensori asennetaan neulan avulla ja neulan poiston jälkeen ihon alle jää 

anturi, mikä mittaa glukoosipitoisuutta ihonalaiskudoksessa. Ihon pinnalle jää 

sensori, joka lähettää dataa määritettyyn vastaanottimeen. Tällaisten sensorei-

den glukoosiseurannassa on otettava huomioon se, että ihonalaiskudoksen glu-

koosipitoisuudet muuttuvat noin 20 minuuttia veren glukoosiarvojen muuttumisen 

jälkeen, joten nopeissa arvojen vaihteluissa ei saada luotettavaa tietoa ihonalais-

kudoksesta mitattuna. Parhaimmillaan kyseiset sensorit ovat mittaamaan tasai-

sena pidettyä sokeritasapainoa. (Pulkkinen & Tuomaala 2016.) 

 

Suomen markkinoilla on seuraavia glukoosisensoreita: Abbottin FreeStyle Libre, 

Medtronicin Guardian Connect ja iPro, Dexcomin G6 Infucare ja Pharmanovan 

Eversense. (Saari 2019.) FreeStyle Libre asennetaan olkavarren takaosaan ja se 

on pyöreä, kolikon kokoinen laite (Koskinen 2016). Medtronicin ja Dexcomin sen-

sorit tulee kalibroida kahdesti päivässä tasaisessa vaiheessa olevalla veren glu-

koosiarvolla, mittarin tarkkuuden säilyttämiseksi. FreeStyle Libreä ei tarvitse ka-

libroida. FreeStyle Libren käyttöikä on 14 vuorokautta, kun taas Medtronicin ja 

Dexcomin vain 7 vuorokautta. (Pulkkinen & Tuomaala 2016.)  

 

Medtronic Guardian Connect -sensoria tai -lähetintä ei saa altistaa magneettiken-

tälle ja ne tulee poistaa ennen magneettikuvausta. Laitteiden altistumista ei ole 

arvioitu, joten se saattaa aiheuttaa laitteen toimintahäiriön, vammoja potilaalle tai 

muuta vaaraa. (Medtronic 2018, 7.) Dexcom-glukoosisensori tulee poistaa ennen 

magneettikuvausta, eikä muitakaan laitteen osia saa viedä kuvaushuoneeseen, 

koska laitteen toimivuutta ei ole testattu tässä ympäristössä. Magneettikentän 

vaikutus ja lämpö voivat vaurioittaa laitteen osia, jolloin sensori voi näyttää vir-

heellisiä lukemia tai estää laitetta hälyttämästä, mikä puolestaan voi estää liian 

korkeiden tai matalien verensokeriarvojen havaitsemisen. (Dexcom – Continuous 

Glucose Monitoring 2019.) Abbott FreeStyle Libre -sensori tulee poistaa ennen 

magneettikuvausta (Abbott 2019).  

 

Magneettikuvaukseen tultaessa glukoosisensoripotilaan kohdalla tulee huomi-

oida sensorin tyyppi. Sensoreihin kuuluvat kanyylit saa jättää paikoilleen, mutta 

lähettimet tulee irrottaa. FreeStyle Libre tulee irrottaa kokonaan. Eversense ei ole 

MRI-yhteensopiva. Mikäli magneettikuvaus on tiedossa, mahdollinen sensorin 
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vaihtopäivä voidaan ajoittaa kuvauspäivälle, jolloin potilaalle ei koidu taloudellista 

haittaa. Potilaan on myös mahdollista olla ilman sensoria muutama päivä ja mi-

tata verensokeri perinteisellä tavalla sormenpäästä pistämällä. (Saari 2019.) 
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5 MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

5.1 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmetodina 

 

Opinnäytetyön menetelmänä on yhteistyötahon ehdotuksesta kirjallisuuskatsaus. 

Tyypiltään kirjallisuuskatsaus on narratiivinen eli kuvaileva. Narratiiviseen tutki-

musmenetelmään päädyttiin, koska opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa jo 

olemassa olevasta uusimmasta tutkimustiedosta yhtenäistä yksissä kansissa 

olevaa tietoa. Kirjallisuuskatsaus on tutkimusmenetelmä, jolla tehdään ”tutki-

musta tutkimuksista” (Salminen 2011, 1). Kirjallisuuskatsauksen yleisenä tavoit-

teena on kehittää ja arvioida jo olemassa olevaa tietoa sekä rakentaa uutta. Sen 

avulla voidaan koota kokonaiskuva kyseessä olevasta asiakokonaisuudesta. 

(Salminen 2011, 3.) 

 

Kirjallisuuskatsauksen työskentelyprosessissa noudatettiin Niela-Vilénin ja Ha-

marin (2016, 23) määrittelemiä vaiheita, joita ovat katsauksen tarkoituksen ja tut-

kimusongelman määrittäminen, kirjallisuushaku ja aineiston valinta, tutkimusten 

arviointi, aineiston analyysi ja synteesi sekä tulosten raportointi.  

 

Kirjallisuuskatsauksen työstäminen aloitetaan tutkimuksen tarkoituksen ja tutki-

musongelman määrittämisellä. Kirjallisuuskatsausta tehtäessä on tärkeää tiedos-

taa mahdolliset ennakko-odotukset katsauksen tuloksista, jotta pystytään objek-

tiiviseen tarkasteluun. Tutkimuksen tarkoitusta pohdittaessa määritetään muun 

muassa aiheeseen liittyvät käsitteet, kohdejoukko, interventio, näkökulma ja kon-

teksti. Hyvä tutkimuskysymys on tarkasti rajattu, mutta kuitenkin riittävän laaja, 

jotta siihen voidaan vastata kirjallisuuskatsauksella. Liian laajalla kysymyksellä 

tutkija ei paljouden vuoksi pysty käsittelemään saamaansa tietoa, ja liian suppe-

alla tietoa ei saada lainkaan. Huomionarvoista on myös se, että opinnäytetyön 

tekijällä ei ole samanlaisia resursseja kuin rahoitetuissa katsauksissa. Tutkijan 

on ennakoitava, minkälaista tietoa tutkimuskysymyksellä mahdollisesti saadaan 

ja miten sitä voidaan hyödyntää. Alustavien tutkimushakujen tekeminen auttaa 

hahmottamaan olemassa olevan kirjallisuuden määrän. (Niela-Vilén & Hamari 

2016, 24–25.)  
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Opinnäytetyön alussa tutkimuskysymyksiä oli kaksi. Toinen koski sitä, miten 

elektroniset implantit soveltuvat magneettitutkimuksiin ja toinen millaisia mahdol-

lisia vaaratilanteita voi syntyä, mikäli kyseinen implantti altistuu vahvalle magnee-

tille. Alustavia kirjallisuushakuja tehtäessä huomattiin, kuinka paljon osumia 

hauilla saatiin. Pian kävi ilmi, ettei monikaan tulos vastannut laadittuihin kysymyk-

siin suoraan tai lainkaan. Opinnäytetyöstä olisi tullut resursseihin ja olemassa 

olevaan aikaan nähden aivan liian laaja. Päädyttiin poistamaan vaaratilanteita 

koskevan tutkimuskysymyksen ja keskittymään ainoastaan implanttien soveltu-

vuuteen magneettitutkimuksissa. Yhteistyötahon kanssa käydyssä neuvottelussa 

opinnäytetyön alkuvaiheessa päätettiin rajata elektroniset implantit koskemaan 

ainoastaan sydämentahdistimia, neurostimulaattoreita ja glukoosisensoreita.  

 

 

5.2 Aineistonkeruu 

 

Kirjallisuushaku tulee tehdä huolella ja selkeillä kriteereillä, jotta vääristyneiltä tu-

loksilta vältyttäisiin ja hakuprosessi olisi jatkossakin toistettavissa. Systemaatti-

sessa kirjallisuushaussa tulisi löytää tutkimuskysymykseen mahdollisimman hy-

vin vastaavaa materiaalia. Ensisijaisesti käytetään alkuperäistutkimuksia. Säh-

köiset tietokannat antavat kattavan materiaalien alustan, mutta manuaalisia ha-

kuja ei tulisi kuitenkaan unohtaa, sillä kaikki tutkimukset eivät välttämättä ole säh-

köisissä tietokannoissa. (Niela-Vilén & Hamari 2016, 25.) 

 

Tutkija määrittää tutkimuskysymyksensä kannalta tuotteliaimmat hakusanat sekä 

mahdollisimman selkeät mukaanotto- ja poissulkukriteerit. Hyvin määritellyillä kri-

teereillä aineiston osuvuus on tuottoisampaa sekä käytännön syistä helpottaa tut-

kijan työtä. Esimerkiksi tutkimuksen julkaisuvuosia rajaamalla taataan pääsy uu-

simpiin saatavilla oleviin tietoihin sekä kielen valinta niihin, joita tutkija pystyy lu-

kemaan ja ymmärtämään riittävän hyvällä tasolla. Tutkijan on hyvä tiedostaa, että 

haun rajautumisella on mahdollista, että jotain käyttökelpoisia tutkimuksia jää 

pois tai ei täytä määriteltyjä muita kriteerejä. Harvoin tilanne kuitenkaan sallii täy-

sin rajaamattoman haun, joten mahdollisten käyttökelpoisten tutkimusten, jotka 

ei täytä kriteerejä, rajautuminen on hyväksyttävä ja otettava huomioon tutkimuk-

sen mahdollisena heikkona kohtana. (Niela-Vilén & Hamari 2016, 26–27.) 
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Aineistonkeruu toteutettiin pääasiassa tietokantahauilla, käyttäen aiheeseen so-

veltuvia sisäänotto- ja poissulkukriteereitä (taulukko 1) sekä asiasanastojen 

avulla määriteltyjä hakusanoja (liite 1). Alustavien hakujen perusteella valittiin 

parhaiten aiheeseen soveltuvat tietokannat eli millä hakukoneilla saatiin eniten 

tuloksia. Hakukoneiksi valikoituivat kansainväliset Cinahl, Medline ja PubMed 

sekä myös suomenkielisiä julkaisuja sisältävä Medic.  

 

TAULUKKO 1. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

• Elektroniset implantit: sydä-

mentahdistimet, neurostimu-

laattorit ja glukoosisensorit 

• Julkaisuissa käsitellään ko. im-

planttien soveltuvuutta mag-

neettitutkimuksiin 

• Julkaisut vuosilta 2010–2019 

• Pääasiassa kansainväliset jul-

kaisut, myös kotimaiset 

• Kieli: suomi tai englanti  

• Koko teksti saatavilla 

• Maksuttomat julkaisut 

• Muut implantit 

• Muut kuvantamismodaliteetit 

tai lääketieteelliset tutkimukset 

ja toimenpiteet 

• Julkaisut ennen vuotta 2010 

• Muut kielet 

• Julkaisu ei ole saatavilla koko-

naisuudessaan 

• Maksulliset julkaisut 

 

Kirjallisuushaku rajattiin julkaisuihin vuosilta 2010–2019, jotta saataisiin mahdol-

lisimman uutta tietoa, mutta kuitenkin riittävän laajasti, jotta aineistoa saataisiin 

riittävästi. Painopiste oli kansainvälisissä hakukoneissa ja hakutuloksissa, mutta 

myös suomalaiset julkaisut huomioitiin. Hakutuloksissa ei huomioitu julkaisuja, 

jotka koskivat muita implantteja, kuvantamismodaliteetteja tai lääketieteellisiä tut-

kimuksia. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit on määritelty taulukossa 1.  

 

Hakusanat valittiin tutkimuskysymyksen perusteella ja yhteistyötahon kanssa 

tehtyjen aiheen rajausten pohjalta. Kussakin hakulausekkeessa käytettiin eng-

lanninkielisissä hakukoneissa termiä magnetic resonance imaging ja MRI tai suo-

menkielisessä hakukoneessa termiä ”magneettikuvaus”. Yhdistettynä edelliseen 

kullekin elektroniselle implantille tehtiin omat haut ja käytettiin hakusanana ku-
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vaavaa termiä tai lyhennettä: sydämentahdistin / pacemaker, syväaivostimulaat-

tori / deep brain stimulator (DBS), selkäydinstimulaattori / spinal cord stimulator 

(SCS), vagushermostimulaattori / vagal nerve stimulator (VNS) ja glukoosisen-

sori / glucose sensor (CGM eli continuous glucose monitoring). Neurostimulaat-

toreista käytettiin myös englanninkielistä yleisnimitystä, esimerkiksi deep brain 

stimulation, jolloin hakutuloksiin saatiin lisää osumia. Tarkat hakusanat on luette-

loitu liitteessä 1.   

 

Hakuterminä käytettiin alussa magneettitutkimusta ja tiettyä elektronista implant-

tia. Hakujen aikana todettiin tuloksellisemmaksi käyttää termiä magneettikuvaus 

magneettitutkimuksen sijaan. Lähtöajatus oli, että magneettitutkimus hakusa-

nana on kuvaavampi ja kattavampi, mutta osumia saatiin niukasti. Lisäksi havait-

tiin, että magneettitutkimus-termiä ei juuri käytetä julkaisuissa, vaikka se röntgen-

hoitajien näkökulmasta onkin laajempi ja kuvaavampi termi koko prosessille. 

Suomenkielellä hakuosumia tuli muutenkin vain muutamia, joten pääpaino 

hauissa oli englanninkielellä. Englanniksi hakutermit olivat selkeämpiä, koska 

vastaavaa jaottelua kuvaamisen ja tutkimuksen välillä ei ole.  

 

Neurostimulaattoreiden aineistohaku tuotti hankaluuksia. Alun perin tarkoituk-

sena oli hakea tietoa tällä nimikkeellä, mutta pian havaittiin, ettei ns. yleisnimityk-

sellä saada riittävän yksityiskohtaista tietoa. Tästä syystä hakutermejä tarkennet-

tiin koskemaan neurostimulaattoreiden eri tyyppejä eli syväaivo-, vagushermo- ja 

selkäydinstimulaattoreita. Tutkimuskysymykseen vastaavien julkaisujen vähäi-

syyden vuoksi katsaukseen sisällytettiin myös ns. in vitro -tutkimuksia eli oikeiden 

potilaiden sijasta tutkimuksissa käytettiin erilaisia fantomeja. Aineiston siirrettä-

vyys verrattuna in vivo -tutkimuksiin ei tietenkään ole täysin vastaava. Katsauk-

sella haetaan kuitenkin uutta tietoa, joten myös fantomitutkimukset vastaavat tut-

kimuskysymykseen.  

 

Glukoosisensoreiden ja magneettikuvausten yhteensopivuudesta ei löytynyt tie-

tokantahauilla tai manuaalisilla hauilla lainkaan tietoa. Tästä syystä glukoosisen-

soreiden osalta kirjallisuuskatsauksen kriteerit eivät täyttyneet, eikä tuloksia 

saatu. Teoriaosuutta täydennettiin asiantuntijahaastattelulla sekä laitevalmista-

jien nettisivuilta saaduilla tiedoilla.  
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Hakutulosten perusteella sydämentahdistinten ja magneettikuvauksen yhteenso-

pivuutta on tutkittu moninkertainen määrä verrattuna muihin elektronisiin implant-

teihin. Hakutulosten suuresta määrästä johtuen sydämentahdistimien kohdalla 

valintakriteerejä oli syytä tiukentaa, jotta tutkimuskysymyksen mukainen mahdol-

lisimman uusi tieto olisi parhaiten käytettävissä. Näin ollen alkuperäisten aineis-

tohakujen jälkeen sydämentahdistimille muodostettiin omat valintakriteerit (tau-

lukko 2).  

 

TAULUKKO 2. Sydämentahdistimia käsittelevien julkaisujen sisäänotto- ja pois-

sulkukriteerit 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

• julkaisuvuosi: 2013–2019  

• selkeä tutkimuskysymys 

• alkuperäistutkimukset 

• mahdollisimman laaja ja hete-

rogeeninen otanta sekä poti-

laissa että laitteissa 

• aineiston keruu riittävän pitkällä 

aikavälillä 

• käsittelee magneettikuvauksen 

ja implanttien yhteensopivuutta 

turvallisuusnäkökulmasta 

• yleistettävyys 

• toistettavuus 

• riittävä kontekstin kuvaus 

• kohderyhmän kliinisen tilan 

tunnistaminen/mittaaminen pä-

tevästi 

• hyötyjen/haittojen kuvaaminen 

selkeästi 

• vanhat tutkimukset, vanhaa tie-

toa 

• pieni otanta, esim. yhtä poti-

lasta koskevat case-tutkimuk-

set 

• yleiskatsaukset, kokoomateok-

set – ei selkeää tutkimusongel-

maa 

• tulokset eivät ole yleistettävissä 

suurempaan joukkoon 

• ei diagnostista näkökulmaa, 

esim. artefaktat 

• rahoitetut tutkimukset 

• ei konkreettisia tutkimustulok-

sia 

• kuvausprotokollia tai MR-safe-

laitteita koskevat julkaisut 
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5.3 Tutkimusten valinta ja laadun arviointi 

 

Suuresta joukosta tutkimuksia valitaan ensin otsikon perusteella sopivat, niistä 

valitaan abstraktin perusteella sopivat ja loppukarsinta suoritetaan koko tekstin 

pohjalta. Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että kaksi tutkijaa suorittaa valinnat 

itsenäisesti. Tutkimusten valinta ja analysointi vaatii paljon aikaa, joten se on 

syytä tehdä alusta pitäen huolella. (Niela-Vilén & Hamari 2016, 26–27.)  

 

Varsinaisten hakujen yhteydessä kaikki saadut julkaisut käytiin läpi ensin otsikon 

perusteella ja arvioitiin soveltuvuus kirjallisuuskatsaukseen, jonka jälkeen julkai-

suja oli jäljellä 113 kpl. Jäljelle jääneistä julkaisuista käytiin seuraavaksi läpi tiivis-

telmät ja arvioitiin jälleen vastaavatko ne tutkimuskysymykseen. Julkaisuja jäi jäl-

jelle 80, jotka läpäisivät karsinnan koko tekstin perusteella soveltuvuuden arvi-

ointiin. Koko tekstin perusteella julkaisuja arvioitaessa käytettiin apuna Excel-tau-

lukkoa kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi. Opinnäytteen tekijät ar-

vioivat koko tekstin perusteella julkaisut itsenäisesti. Rajatilanteissa julkaisujen 

soveltuvuus arvioitiin yhteisesti. Julkaisuja valittiin tekstin perusteella 16. Jäljelle 

jääneille julkaisuille toteutettiin laadullinen arviointi, jonka perusteella katsauk-

seen sisällytettiin 10 julkaisua. Tutkimusten valinnan poissulkuprosessi on esi-

tetty kuviossa 1.  

 



26 

 

 

KUVIO 1. Kirjallisuuskatsauksen aineiston valintaprosessi 

 

Liitteessä 2 on eritelty tarkemmat hakutulokset taulukoihin eri implanttien mu-

kaan, ja kussakin taulukossa eri tietokannoista saadut hakutulokset. Ensimmäi-

sessä sarakkeessa suomenkieliset ja englanninkieliset hakutulokset on eroteltu 

kauttaviivalla (/). Mikäli jotain hakua ei ole tehty tai kohdan käsittely on ollut tar-

peetonta, se on merkitty viivalla (-). Tutkimusten päällekkäisyys on ilmaistu siten, 

että mahdolliset päällekkäiset tutkimukset on laskettu ensimmäisenä tehdyn 

haun hakukoneen yhteyteen ja se on merkitty lihavoituna numerona. Esimerkiksi 

liitteen 2 taulukossa 1 Cinahl-tietokannan haku (20 kpl) tehtiin ensimmäisenä, 

joten päällekkäisiä tutkimuksia ei vielä tässä vaiheessa ollut. Kun tehtiin seuraava 
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haku Medline-tietokannasta, sen hakutuloksista (24 kpl) vähennettiin jo Cinah-

lista saadut päällekkäiset tutkimukset, joita oli 17 (jäljelle jääden 7 kpl). (Liite 2.) 

 

Hakurajauksista huolimatta tuloksiin saatiin myös sellaisia osumia, joissa koko 

teksti ei ollut avattavissa tai edes löydettävissä, vaikka sellaiset oli jo alun perin 

jätetty pois hakutermeistä. Medic-tietokannan osumat koskettivat hakusanoja hy-

vin huonosti tai ei lainkaan. Hakusanoilla saatiin osumia esimerkiksi magneettis-

timulaatiosta ja muista kuvantamismenetelmistä. Tämä koettiin ongelmalliseksi 

hakuja tehtäessä. Glukoosisensoreista ei löytynyt otsikon perusteella yhtään tut-

kimuskysymyksen kannalta soveltuvaa julkaisua tietokantahauilla.  

 

Kirjallisuuskatsaukseen valittujen julkaisujen tiedot on esitelty kootusti taulukko-

muodossa liitteessä 3. Julkaisut on numeroitu (1–10) ja järjestelty implanteittain 

sekä tekijöiden mukaan aakkosjärjestyksessä. Numerointeja käytetään yksinker-

taistamaan tekstiä ja helpottamaan lukemista.  

 

Kirjallisuushauilla saatujen tutkimuksien kattavuutta ja saadun tiedon relevant-

tiutta tutkimuskysymyksen kannalta tulee arvioida huolellisesti. Arviointi tehdään 

katsausmenetelmän ja katsaukseen valitun aineiston mukaisesti, joten arviointiin 

on monia eri tapoja. Arvioinnin luotettavuutta parantaa kahden tai useamman tut-

kijan itsenäinen tutkimusten arviointi. Tutkimuksista arvioidaan vahvuudet ja heik-

koudet, kuvataan tutkimusongelmat, kohdejoukot, otanta sekä aineistonkeruu- ja 

analyysimenetelmät. Arvioinnissa yleistettävyys on oleellista eli arvioidaan, keitä 

on tutkittu, miten tutkittavat on valittu ja mikä on lopullinen otanta. Arviointia ja 

kuvailua voidaan tehdä myös julkaisuvuoden, kirjoittajan, julkaisufoorumin ja jul-

kaisumaan perusteella. Tärkeintä on, että arviointi on perusteltu, ja tehty katsauk-

selle soveltuvin kriteerein. Perusteluiden on tultava raportissa ilmi. (Niela-Vilén & 

Hamari 2016, 28–29.)  

 

Julkaisujen laadun ja soveltuvuuden arviointia varten ei löytynyt tapaukseen so-

veltuvaa valmista kriteeristöä, joten tätä opinnäytetyötä varten muodostettiin oma 

kriteeristö hyödyntäen Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) tutkimusten JBI-arvioin-

tikriteeristöjä. Taulukossa 3 on esitelty tutkimuksille soveltuva kriteeristö. Kritee-

ristöjen perusteella julkaisut arvioitiin asteikolla kyllä (K) – ei (E) – ei sovellu jul-
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kaisuun (-). Kumpikin opinnäytetyön tekijä arvioi julkaisujen laatua ja soveltu-

vuutta edellä mainittujen kriteerien avulla itsenäisesti, minkä jälkeen käytiin yh-

dessä tarkemmin läpi julkaisut, joista opinnäytteen tekijöillä oli eriävät mielipiteet. 

Julkaisujen arviointi- ja valintaprosessissa kustakin julkaisusta kirjattiin muistiin-

panot, joista kävi ilmi, miksi ko. julkaisu on joko valittu tai hylätty. Valittujen julkai-

sujen laadunarviointi esitetään myös liitteessä 3.  

 

TAULUKKO 3. Laadun arvioinnin kriteerit tutkimuksille 

Tutkimusnumero 
Kriteeri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Oliko otoskoko riittävä? 
 

K E K K E - K E E K 

2. Onko otoksen mukaan-
otto- ja poissulkukriteerit 
määritelty selkeästi? 
 

K K K K E K K E E E 

3. Onko kohderyhmä ja 
tutkimusolosuhteet ku-
vattu riittävän tarkasti? 
 

K K K E K K K K K K 

4. Kuvattiinko seuranta-
ajan pituus ja oliko seu-
ranta riittävän pitkä, jotta 
tuloksia voidaan saada? 
 

K K K K - - K K E K 

5. Mitattiinko tulokset pä-
tevällä ja luotettavalla ta-
valla? 
 

K K K K K K K K K K 

6. Mitattiinko muuttujat sa-
malla tavalla kaikissa ryh-
missä? 
 

- K - - K K - K - - 

7. Mitattiinko tuloksia en-
nen interventiota/altistu-
mista ja sen jälkeen? 

K K K K - K E - E K 

Yhteensä 6/6 6/7 6/6 5/6 3/5 5/5 5/6 4/6 2/6 5/6 
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5.4 Aineiston analyysi 

 

Aineiston analyysin tarkoituksena on löytää valitusta materiaalista yhtäläisyyksiä 

ja muodostaa näistä synteesi. Analyysin ja synteesin muodostumisessa on useita 

vaiheita. Ensimmäisenä määritetään tutkimuksen pääkohdat, kuten tekijät, julkai-

suvuosi ja/tai -maa, tarkoitus, kohdejoukko ja otos, tiedonkeruun keinot sekä tu-

lokset. Yhteenveto olisi hyvä tehdä taulukkomuotoon helpottamaan ymmärrystä 

ja nopeuttamaan kokonaiskuvan hahmottamista. (Niela-Vilén & Hamari 2016, 

30.) Yhteenveto opinnäytetyön aineistosta on esitetty taulukkomuodossa liit-

teessä 3.  

 

Toisessa vaiheessa aineisto luetaan ja tehdään merkintöjä tutkimukseen, niin 

kutsuttua aineiston luokittelua (Niela-Vilén & Hamari 2016, 30). Kangasniemen ja 

Pölkin (2016, 80) mukaan aineiston luokittelu voidaan toteuttaa joko induktiivi-

sesti, eli aineistolähtöisesti, tai deduktiivisesti eli teorialähtöisesti. Kuvailevan luo-

kittelun avulla saadaan selville, mitä ilmiöstä jo tiedetään sekä esille nousevat 

keskeiset käsitteet ja niiden välinen korrelaatio (Kangasniemi & Pölkki 2016, 86). 

Aineistoa luetaan useaan kertaan, vertaillaan ja ryhmitellään tietoa sekä etsitään 

yhtäläisyyksiä. Merkintöjen pohjalta nostetaan esiin pääasiat ja erityisesti huomio 

kiinnitetään tutkimuksen tuloksiin ja johtopäätöksiin. (Niela-Vilén & Hamari 2016, 

30–31.)  

 

Analyysin kolmannessa vaiheessa muodostetaan valittujen tutkimusten ja eroa-

vaisuuksien pohjalta selkeä kokonaisuus eli synteesi. Tutkimustuloksista muo-

dostetaan yksi kokonaisuus, mutta myös ristiriitaiset tulokset esitetään. Saa-

duista tuloksista voidaan tehdä kuvioita ja taulukoita hahmottamisen helpotta-

miseksi. (Niela-Vilén & Hamari 2016, 31.)  

 

Analysointi aloitettiin tutustumalla aineistoon pääpiirteittäin ja muodostettiin tau-

lukko (liite 3) tutkimusten perustiedoista eli tekijät, julkaisun otsikko, julkaisuvuosi 

ja -maa, tarkoitus ja tavoite, metodologiset lähtökohdat ja keskeiset tulokset. Ai-

neistoa käsiteltiin teorialähtöisesti eli etsittiin vastauksia teoreettisessa viiteke-

hyksessä esiin nousseisiin teemoihin ja käsitteisiin. Aineistoa käytiin läpi useita 

kertoja, etsittiin toistuvia käsitteitä, tehtiin luokitteluja ja muodostettiin yläkäsit-
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teitä. Yläkäsitteiden alle muodostui tarkentavia alakäsitteitä tutkimuksia luetta-

essa. Luokittelu perustui kerättyyn teoriaan ja siitä nousseisiin teemoihin, mitkä 

koettiin oleellisiksi tutkimuskysymyksen kannalta. Luokitteluperusteita olivat pää-

piirteittäin elektroniset implantit ja niihin liittyvät toimenpiteet magneettikuvauk-

sessa, magneettikuvauslaite ja sen ominaisuudet sekä kuvauksen toteutukseen 

liittyvät tekijät, kuvaukseen liittyvät rajoitukset ja kuvauksesta mahdollisesti ai-

heutuneet haitat.  

 

Luokittelujen perusteella muodostettiin kustakin elektronisesta implantista tau-

lukko, jossa tutkimukset jaoteltiin omiin sarakkeisiinsa. Tarkoituksena oli saada 

käsitys kaikista tutkimuksista ja niiden tulosten yhtenäistettävyydestä. Tulostau-

lukoista löytyy otsikoittain tiivistelmät tuloksista helpottamaan ja nopeuttamaan 

tulosten käsittelyä sekä kyllä/ei-vastaukset implanttien yhteensopivuudesta mag-

neettitutkimuksiin ja lyhyesti tarkentavat tiedot. Taulukoissa luokitelluilla rajoituk-

silla tarkoitetaan tutkimuksen ulkopuolelle jätettyjä potilasryhmiä, kuvaukseen tai 

kuvauslaitteeseen liittyviä tekijöitä tai itse tutkimuksen toteutukseen liittyviä rajoi-

tuksia eli minkälaisten potilaiden kohdalla ja minkälaisissa tilanteissa tutkimuksen 

tuloksia ei voida yleistää ja soveltaa käytännön potilastyöhön. Kaikkiin teorialäh-

töisiin teemoihin ei saatu vastauksia valitusta aineistosta. Tulostaulukoihin selvit-

tämättömiin kohtiin viitattiin ilmauksella ”ei määritelty”, mikäli sitä ei ollut tutkimuk-

sessa esitetty.  
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6 TULOKSET 

 

 

6.1 Sydämentahdistinten soveltuvuus magneettitutkimuksiin 

 

Sydämentahdistimiin liittyvät valitut julkaisut olivat määrällisiä tutkimuksia, ne oli 

julkaistu vuosina 2017–2018 ja tehty Yhdysvalloissa. Kaikissa neljässä tutkimuk-

sessa tutkittiin magneettikuvauksen toteutusta ja turvallisuutta potilailla, joilla on 

sydämentahdistin. Kahdessa tutkimuksessa käsiteltiin MK-yhteensopimattomia 

tahdistimia, yhdessä MK-ehdollisia tahdistimia ja yhdessä molempia. Kaikki tut-

kimukset oli toteutettu 1,5 teslan magneettikuvauslaitteella. Ennen magneettiku-

vausta tahdistimet oli säädetty ohjeiden mukaisesti. Tutkimusten ulkopuolelle oli 

jätetty joitain potilasryhmiä, esimerkiksi potilaat, joilla oli vastikään asennettu tah-

distinjohtoja tai, jos tahdistinriippuvaisen potilaan tahdistinta ei ollut mahdollista 

säätää. SAR-arvo oli tutkimuksissa enintään 2 W/kg.  

 

Nazarianin ym. (2018, tutkimusnumero 1) tutkimuksessa tutkittiin sydämentah-

distinpotilaiden turvallisuutta 1,5 T magneettilaitteella suoritettavissa kuvauk-

sissa. Tutkimukseen osallistui 1 509 potilasta, joilla oli perinteinen (MK-yhteen-

sopimaton) sydämentahdistin (PM) tai rytmihäiriötahdistin (ICD). Kuvauksia teh-

tiin yhteensä 2 103 ajanjaksolla 2003–2015. Moni potilas kävi useammin kuin 

kerran magneettikuvauksessa tutkimuksen aikana. Laite tarkastettiin ennen ja jäl-

keen kuvauksen sekä myöhemmin toteutetussa seurannassa. Tahdistinriippu-

vaisten potilaiden tahdistimet säädettiin tahdistamattomaan tilaan ja muilla tar-

peen vaatiessa tahdistamaan kuvauksen ajaksi. Ensimmäisten 55 potilaan koh-

dalla SAR-arvo oli rajoitettu alle 2 W/kg, mutta yhteyttä SAR-arvon ja laitepara-

metrien muutosten välillä ei havaittu, joten enimmäisrajoituksesta luovuttiin ja tut-

kimus vietiin loppuun klinikan protokollan mukaan.  

 

Tutkimuksessa nousi esille merkittävimpänä haittana tahdistimen resetoitumi-

nen, jolloin se ei tahdista. Yhdessä tapauksessa tahdistimen resetoitumisen 

vuoksi potilas koki lieviä oireita. Toisessa tapauksessa laitteen virta oli vähäinen, 

eikä ominaisuuksia pystytty palauttamaan, joten laite uusittiin.  Viisi tutkimusta 

jouduttiin keskeyttämään, koska tahdistin ei tahdistanut lainkaan, potilaalle tuli 
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kammiotakykardia tai kuvaan tuli niin paljon artefaktaa, ettei kuvista ollut diagnos-

tisesti hyötyä. Tahdistimet, joissa ei ollut magneettiasetuksia seurasi ennenaikai-

sia eteis- ja kammiolyöntejä, satunnaista kammiotakykardiaa sekä kohtauksit-

taista eteisvärinää. Koko otannan tahdistimien parametreissa ei ollut merkittäviä 

muutoksia heti kuvauksen jälkeen eikä myöhemmässäkään vaiheessa. Yleisin 

muutos kuvauksen jälkeen oli P-aallon lasku (1% potilaista) ja seurannassa P-

aallon lasku (4 % potilaista), eteisen tahdistuskynnyksen nousu (4 % potilaista), 

oikean kammion tahdistuskynnyksen nousu (4 % potilaista) sekä vasemman 

kammion tahdistuskynnyksen nousu (3 % potilaista). 96 % kuvauksista suoritet-

tiin ilman laitteen resetoitumista tai parametrien muuttumista heti kuvauksen jäl-

keen. Tutkimuksessa myös huomattiin, että rytmihäiriötahdistimissa ilmeni enem-

män välittömiä muutoksia oikean eteisen ja kammion johtojen toiminnassa kuin 

sydämentahdistimissa. Sydämentahdistimissa ilmeni myöhemmässä vaiheessa 

enemmän muutoksia. Pidemmillä tahdistimen johdoilla ja kuvausten määrällä oli 

myös jonkinasteista heikentävää vaikutusta rytmihäiriötahdistimien johtojen toi-

mintaan pitkällä aikavälillä. 137 tahdistinriippuvaista potilasta kuvattiin onnistu-

neesti ilman minkäänlaisia haittatapahtumia. 

 

Shah’n ym. (2017, tutkimusnumero 2) tutkimuksessa vertailtiin MK-ehdollisten ja 

MK-yhteensopimattomien sydämentahdistinten riskejä ja turvallisuutta magneet-

tikuvauksessa 1,5 T laitteella. Tutkimukseen osallistui yhteensä 105 potilasta. 

Kuvauksia tehtiin yhteensä 113, joista 97:ssä potilaalla oli MK-yhteensopimaton 

tahdistin ja 16:ssa MK-ehdollinen. Yleisimmät laitevalmistajat olivat Medtornic, 

Boston Scientific, St. Jude Medical, Biotronic sekä ELA/Sorin Medical. Tutkimuk-

sen ulkopuolelle oli jätetty potilaat, jotka eivät voineet kertoa mahdollisista oireista 

suullisesti. Potilailta kuvattiin eniten päätä (50 kpl), vatsaa (32 kpl), lannerankaa 

(16 kpl), lantiota (15 kpl), kaularankaa (11 kpl), rintarankaa (5 kpl), rintakehän 

aluetta (5 kpl), sydäntä (3 kpl), kaulaa (3 kpl), jalkaterä (1 kpl) ja polvi (1 kpl). 

Tahdistimista säädettiin kaikki ylimääräinen tahdistus ja reagointi pois sekä joh-

dot säädettiin bipolaariseen muotoon. Kontrolliryhmä muodostui magneettiehdol-

lisista tahdistinpotilaista. 

 

MK-yhteensopimattomista tahdistinpotilaista kolme kärsi lieviä oireita, kuten sy-

dämentykytystä sekä nykimisen tai kivun tunnetta tahdistimen kohdalla, eikä yh-

täkään tutkimusta keskeytetty. Pieni tilastollisesti merkityksetön muutos havaittiin 
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oikean eteisen tahdistuskynnyksessä, mutta toimenpiteisiin ei tarvinnut ryhtyä. 

Oikean kammion johdoissa havaittiin saman tyyppisiä muutoksia kuin oikean 

eteisen johdoissa, mutta ne eivät olleet tilastollisesti merkityksellisiä. Tutkimuk-

sesta käy ilmi, ettei SAR-arvon ollessa 2 W/kg 1,5 T magneettikuvauslaitteella 

kuvattaessa aiheudu potilaalle ongelmia.  

 

Stromin ym. (2017, tutkimusnumero 3) tutkimuksessa tutkittiin magneettikuvauk-

sen turvallisuutta ja hyötyä MK-yhteensopimattomilla tahdistimilla. Tutkimukseen 

osallistui 123 tahdistinpotilasta, joille toteutettiin 189 magneettikuvausta. Tutki-

mus oli kestoltaan 29 kuukautta. Kyseisten potilaiden magneettikuvausturvalli-

suutta arvioitiin kehitetyn protokollan mukaisesti. Tutkimuksen ulkopuolelle jätet-

tiin potilaat, joiden tahdistin oli asennettu ennen vuotta 2000. Yleisimmin kuvat-

tavat kohteet olivat pää (50,8 %), kaula- ja lanneranka (21,7 % molemmat), rin-

taranka (14,8 %), vatsa/lantio (6,9 %), alaraajat (4,2 %), yläraajat (1,6 %) sekä 

muut kohteet (1,1 %). Yleisin generaattorivalmistaja oli Medtronic (56,6 %), St. 

Jude Medical (21,2 %), Boston Scientific tai Guidant (19,0 %), Biotronic (2,6 %) 

sekä Sorin-ELA (0,5 %). Kuvaukset suoritettiin 1,5 T laitteella ja SAR-arvo rajoi-

tettiin 2 W/kg. Rytmihäiriötahdistimien takykardiaominaisuus sammutettiin ja tah-

distinriippuvaisten potilaiden tahdistimet säädettiin tahdistamattomaan tilaan. 

Muiden potilaiden kohdalla tahdistimet säädettiin tahdistamaan tarvittaessa ja 

kaikki ylimääräiset ominaisuudet sammutettiin.  

 

Yhdenkään potilaan laitetta ei tarvinnut tarkastaa ennen tutkimuksen aloittamista 

eikä kuuden kuukauden seurannan kohdalla. Haittatapahtumat olivat harvinaisia. 

Yksi potilas (Medtronicin Sigma SDR generaattori ja Medtronicin 4076 ja 4092 

johdot oikeassa eteisessä ja oikeassa kammiossa) kärsi yhtäkkisestä tahdistuk-

sen puuttumisesta. Kuvaus keskeytettiin ja potilaan tila vakautettiin. Laite säädet-

tiin uudestaan kuvaustilaan ja kun potilaan syke oli tasainen ja hän oli oireeton, 

kuvaus suoritettiin loppuun. Kyseisen laitteen säädöt saatiin palautettua eikä 

myöhemmin ilmennyt mitään ongelmia. Muutama pienempi haittatapahtuma il-

meni. Yhdelle potilaalle (St. Jude Medical Assurity generaattori ja St. Jude Medi-

cal 1088TC ja 2088TC johdot) syntyi tahdistimen johdoista eteisrytmihäiriö, mutta 

se meni itsestään ohi eikä vaatinut hoitoa. Kaksi potilasta (toisella potilaalla 

Medtorinic Adapta L generaattori ja Medtornic 4076 eteis- ja kammiojohdot sekä 

toisella potilaalla Boston Scientific Altrua generaattori St. Jude Mediacal 1688TC 
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eteis- ja kammiojohdoilla) koki lämpenemistä tai kipua kuvauksen aikana. Tunte-

mukset lakkasivat välittömästi kuvauksen loputtua. Paristojen kestoajassa ei huo-

mattu merkittävää eroa ennen eikä jälkeen kuvauksen, mutta pieni merkitykselli-

nen lasku tuli vuositasolla mitattuna. Oikean eteisin kohdalla tahdistimen johtojen 

toiminta ei muuttunut missään vaiheessa. Kuuden kuukauden aikana oikean etei-

sen tahdistuskynnys kuitenkin hieman nousi. Oikean kammion kohdalla ei tapah-

tunut muutoksia missään vaiheessa. Vaikka muutoksia huomattiin, ei niiden arvi-

oitu olevan kliinisesti merkityksellisiä. Oikealla protokollalla kuvattuna ja oikein 

monitoroituna on turvallista kuvata tahdistinpotilaita. 

 

Williamsonin ym. (2017, tutkimusnumero 4) nelivuotisessa seurantatutkimuk-

sessa arvioitiin MK-ehdollisen Medtronicin SureScan-tahdistinjärjestelmän tur-

vallisuutta magneettikuvauksissa. Tutkimuksessa oli mukana 526 potilasta, joille 

oli asennettu kyseinen tahdistin. Potilaille tehtiin yhteensä 872 magneettiku-

vausta. Potilaita seurattiin tahdistimen asentamisesta saakka sekä ennen ja jäl-

keen magneettikuvauksen. Tutkimuksessa moni potilas oli useammassa kuin yh-

dessä kuvauksessa mukana. Muutamalle potilaalle asennettiin eri valmistajan 

laite. Tutkimukseen osallistui 2 629 potilasta. Kuvauksissa SAR-arvo oli 2 W/kg. 

Yleisimmät kohteet olivat pään ja kaulan alue, vatsan alue, raajat sekä rintaranka. 

Tutkimuksessa ei noussut esille lainkaan magneettikuvaukseen liittyviä kompli-

kaatiota, mutta haittatapahtumia oli muutamia. Muutama potilas koki eteisvä-

rinää, joka kuitenkin loppui itsestään ja kuvaus suoritettiin loppuun. Kaksi poti-

lasta koki rintakipua ja lämmöntunnetta, kuvaus keskeytettiin. Kyseisten potilai-

den oireet hävisivät eivätkä uusiutuneet. Kerran laite ei tahdistanut ja kerran tah-

distuskynnys nousi nopeasti. Kaikki kuusi raportoitua haittatapahtumaa korjaan-

tuivat itsestään tai uudestaan ohjelmoimalla. Tahdistuskynnys mitattiin ennen ja 

jälkeen jokaisen kuvauksen. Tuloksissa ei noussut esille merkittävää nousua tah-

distuskynnyksessä magneettikuvauksen jälkeen. Myöskään tilastollisesti merkit-

täviä eroavaisuuksia ei ollut eteisen eikä kammion tahdistuksen osalta riippu-

matta suoritettujen kuvausten määrästä per potilas. 

 

Sydämentahdistimien magneettikuvaukset olivat pääsääntöisesti hyvin siedet-

tyjä. Haittoja aiheutui prosentuaalisesti hyvin vähän, eivätkä ne olleet potilastur-

vallisuuden kannalta merkittäviä, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Tulok-

set on esitetty taulukossa 5. 
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TAULUKKO 5. Kirjallisuuskatsauksen tulokset sydämentahdistinten ja magneet-

tikuvauksen yhteensopivuudesta 

Tutkimusnu-
mero 

1 2 3 4 

Sydämen-
tahdistin 
  

PM, ICD PM, ICD PM, ICD PM 

Generaatto-
rin merkki ja 
malli 
 
 
 
 
 
 
  

Ei määritelty Medtornic, Bos-
ton Scientific, St. 
Jude Medical, 
Biotronic sekä 
ELA/Sorin Medi-
cal (yleisimmät) 

Medtronic (mm. 
Adapta L), St. 
Jude Medical (mm. 
Assurity), Boston 
Scientific (mm. Alt-
rua) tai Guidant, 
Biotronic, Sorin-
ELA 

Medtronic Su-
reScan (muuta-
malla potilaalla 
eri valmistajan 
laite) 

Tahdistin-
johdot 
 
 
 
 
 
 
  

Ei määritelty Medtronic 
5086MRI, 6947 
ja 4196, Guidant 
0180, 0157 ja 
4136, St. Jude 
Medical 2088TC, 
1242T ja 1688TC 

St. Jude Medical 
(mm. 1088TC ja 
2088TC), Medtro-
nic (mm. 4076) 

Medtronic Su-
reScan (muuta-
malla potilaalla 
eri valmistajan 
laite) 

MK soveltu-
vuus 
  

perinteinen (yh-
teensopimaton) 

ehdollinen ja yh-
teensopimaton 

yhteensopimaton ehdollinen 

Säädöt en-
nen ku-
vausta 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tahdistinriippu-
vaiset potilaat: 
tahdistamaton 
tila 
Muut: tahdistus 
tarpeen vaa-
tiessa 

Ylimääräinen 
tahdistus ja rea-
gointi pois päältä, 
johdot bipolaari-
seen muotoon 

Rytmihäiriötahdis-
timet: takykar-
diaominaisuus 
pois 
Tahdistinriippuvai-
set potilaat: tahdis-
tamaton tila 
Muut: tahdistus 
tarvittaessa, yli-
määräiset ominai-
suudet pois 

MK-tila 
Tahdistinriippu-
vaiset potilaat: 
tahdistamaton 
tila 
Muut: vain ryt-
min tunnistus 

Magneetti-
kuvauslaite 
 
  

Siemens Magne-
tom Avanto ja 
Magnetom Aera 

Ei määritelty Ei määritelty Ei määritelty  

Kenttävoi-
makkuus (T) 
  

1,5 1,5 1,5 1,5 

Kelat 
  

Ei määritelty Ei määritelty Ei määritelty Ei määritelty 

Sekvenssit 
  

Ei määritelty Ei määritelty Ei määritelty Ei määritelty 

SAR (koko 
keho) 
 
 
 
  

Klinikan protokol-
lan mukaan (tut-
kimuksen alku-
vaiheessa ≤2 
W/kg) 

≤2 W/kg ≤2 W/kg ≤2 W/kg 
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Kuvauksen 
toteutus 
Kuvauskoh-
teet  

Ei määritelty Pää, ranka, rinta-
kehä, vatsa, lan-
tio, sydän, kaula, 
polvi, jalkaterä 

Aivot, ranka, 
vatsa, lantio, raajat 

Pään ja kaulan 
alue, vatsan 
alue, raajat, rin-
taranka (ylei-
simmät 

Rajoitukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Implantin asenta-
misesta <4 vkoa, 
kirurgisia epikar-
diaalisia tai toimi-
mattomia johtoja, 
subkutaaninen 
tai ilman tahdis-
tamattomuusomi-
naisuutta oleva 
rytmihäiriötahdis-
tin tai potilas tah-
distinriippuvainen 

Potilaat, jotka ei-
vät voineet ker-
toa mahdollisista 
oireistaan suulli-
sesti 

Tahdistinpotilaat, 
joille oli asennettu 
laite ennen v. 2000 

Implantin asen-
tamisesta <6 
vkoa, hylättyjä 
tai ylimääräisiä 
johtoja, johtojen 
pidennyksiä tai 
adaptereita 

Useita ku-
vauksia 
  

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Kuvauksen 
aikaiset oi-
reet/havain-
not 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tahdistimen re-
setoituminen, 
tahdistamatto-
muus (keskey-
tetty), kammiota-
kykardia (kes-
keytetty), arte-
fakta (keskey-
tetty)  
Tahdistimet, 
joissa ei MK-ase-
tusta: ennenai-
kaisia eteis- ja 
kammiolyöntejä, 
satunnaista kam-
miotakykardiaa, 
kohtauksittaista 
eteisvärinää 

Ehdollinen: ei 
määritetty 
Yhteensopima-
ton: sydämenty-
kytystä, nykimi-
sen tai kivun tun-
netta tahdistimen 
kohdalla, merki-
tyksetön muutos 
oikean eteisen 
tahdistuskynnyk-
sessä, ei keskey-
tyksiä 

Tahdistuksen 
puuttuminen, 
eteisrytmihäiriö 
tahdistimen joh-
doista, lämpene-
mistä tai kipua, ei 
keskeytyksiä  

Eteisvärinää, 
rintakipua ja 
lämmöntunnetta 
(keskeytetty), 
tahdistamatto-
muus, tahdis-
tuskynnyksen 
nousu 

Kuvauksen 
jälkeiset oi-
reet/havain-
not 

P-aallon lasku, 
eteisen, oikean 
kammion ja va-
semman kam-
mion tahdistus-
kynnyksen 
nousu, resetoitu-
minen 

Ei Tahdistimen paris-
ton keston vähe-
neminen 

Tahdistin ei tah-
distanut oikein, 
äkillinen tahdis-
tuskynnyksen 
nousu 

Yhteensopi-
vuus 

Kyllä: 
Potilailla ei esiin-
tynyt pitkäaikai-
sia vakavia hait-
tavaikutuksia.  

Kyllä: 
Rajoitetulla SAR-
arvolla ja 1,5 tes-
lan laitteella poti-
laalle ei aiheudu 
haittaa.  

Kyllä: 
Oikealla protokol-
lalla kuvattuna ja 
oikein monitoroi-
tuna on turvallista 
kuvata tahdistinpo-
tilaita. 

Kyllä: 
Sure Scan -tah-
distinjärjestelmä 
on turvallinen ja 
tahdistinpoti-
laalle on turval-
lista toteuttaa 
useita magneet-
tikuvauksia. 
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6.2 Neurostimulaattoreiden soveltuvuus magneettitutkimuksiin 

 

Syväaivostimulaattoreita koskevista tutkimuksista yksi oli julkaistu vuonna 2010, 

kaksi tutkimusta vuonna 2015 ja yksi vuonna 2017. Tutkimuksista kolme oli tehty 

Yhdysvalloissa ja yksi Isossa-Britanniassa. Yleinen mielenkiinnon kohde oli SAR-

arvon käyttäytyminen ja ongelmana kudosten lämpeneminen implanttien ja elekt-

rodien läheisyydessä, johtuen niin sanotusta antenniefektistä. 

 

Golestaniradin ym. (2017, tutkimusnumero 5) tutkimuksessa tutkittiin uudenlaista 

muunneltavaa lähettävää ja vastaanottavaa pääkelaa syväaivostimulaattoripoti-

laiden magneettitutkimuksissa SAR-arvon laskemiseksi. Yhdeksän potilaan ai-

voista, joille oli asennettu syväaivostimulaattori, tehtiin 3D-fantomimallinnus ja 

fantomeille suoritettiin simulointeja yhteensä 90 kappaletta. Turvallisuus testattiin 

laboratorio-olosuhteissa. Tutkimuksessa verrattiin uudella lineaarisesti polarisoi-

dulla (linearly-polarised, LP) ja tavanomaisella (circularly-polarised, CP) vastaan-

otinkelalla tehtyjen kuvausten SAR-arvoja. Kun LP-kelan rotaatiokulma oli opti-

maalisessa asennossa, SAR-arvot olivat aina pienempiä kuin CP-kelalla tehdyt 

kuvaukset. Kuitenkin huomioitava on, että mikäli LP-kelan rotaatiokulma oli kaik-

kein epäoptimaalisimmassa asennossa, SAR-arvo oli huomattavasti isompi ver-

rattuna CP-kelalla tehtyjen kuvausten SAR-arvoihin. Aiemmista tutkimuksista 

poiketen tässä tutkimuksessa havaittiin, että suurin SAR-arvo ei ollut kärjen elekt-

rodissa, vaan toisessa ja kolmannessa elektrodissa. Muunneltava lähettävä ja 

vastaanottava pääkela vähentää DBS-potilaiden SAR-arvoa magneettikuvauk-

sessa. Vastaanotinkelan muotoilu on tiivis, mikä vähentää mahdollista pään liik-

kumista. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi Parkinsonin tautia sairastavilla poti-

lailla. LP-kelalla saatiin myös parempi signaali-kohina-suhde kuin tavanomaisella 

kelalla.   

 

Kahanin ym. (2015, tutkimusnumero 6) tutkimuksessa vertailtiin lähettävällä pää-

kelalla ja vartalokelalla tehtävien pään magneettitutkimusten turvallisuutta poti-

lailla, joilla oli bilateraalinen syväaivostimulaattori (Medtronic ActivaPC -laite ja 

Medtronic 3389 -johdot). Tutkimuksessa käytettiin ihmisen torsoa muistuttavaa 

fantomia ja kuvaukset toteutettiin 1,5 ja 3 teslan kenttävoimakkuuksilla. Lämmön-

nousu oli suurinta johtojen kärjissä. Vartalokelalla lämmönnousu oli merkittävästi 

suurempi kuin pääkelalla: 1,5 teslalla 0,45 °C:sta 0,79 °C:een ja 3 teslalla 1,25 
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°C:sta 1,44 °C:een. Vasemmassa johdossa havaittiin joka kerta enemmän läm-

mönnousua kuin oikeassa. Kuvauksen päätyttyä lämpötila laski nopeasti takaisin 

lähtötilaan. Kuvauksilla ei ollut vaikutusta generaattorin toimintaan. Stimulaattorin 

säädöillä (on – off) ei ollut vaikutusta lämmönnousuun, lukuun ottamatta pientä 

lämmönnousua 3 teslalla tehdyissä kuvauksissa, kun stimulaattori oli off-asen-

nossa. Lämmönnousu oli suurempaa, kun fantomi oli syvemmällä kuvauslait-

teessa. Tutkimuksen perusteella voitiin todeta, että kyseisillä laitteilla ja rajoitetun 

SAR:n protokollalla 1,5 teslan pään magneettikuvaus ei nosta lämpötilaa yli kan-

sainvälisten ohjeistusten, vaikka potilas olisi aseteltu huonosti. Sen sijaan 3 tes-

lalla lämpötilarajoitukset voivat ylittyä.  

 

Nazzaron ym. (2010, tutkimusnumero 7) tutkimuksessa tutkittiin 1,5 teslan mag-

neettikuvauslaitteella tehtäviä pään magneettitutkimuksia potilailla, joilla on syvä-

aivostimulaattori (Medtronic). 249 DBS-potilaalle tehtiin yhteensä 445 magneet-

titutkimusta lähettävällä ja vastaanottavalla pääkelalla. Kuvaukset suoritettiin 

vuosina 1995–2007. Tutkimus toteutettiin jälkikäteen aikaisemmin suoritettujen 

kuvausten tulosten ja tietojen pohjalta. Magneettikuvauksella ei ollut vakavia seu-

rauksia potilaille tai laitteille, eikä sillä ollut myöskään yhteyttä generaattorin toi-

mintahäiriöihin. Tutkimuksen perusteella voitiin todeta, että pään magneettiku-

vaus 1,5 teslan laitteella on turvallista potilaille, joilla on syväaivostimulaattori, 

kun käytetään tutkimuksessa käytettyjä parametrejä.  Kuvaus voidaan suorittaa 

väljemmillä rajoituksilla kuin ohjeistuksissa. Tutkimusta ei suositeltu yleistettä-

väksi ohi nykyisten suositusten, vaan sitä voidaan käyttää osana turvallisen mag-

neettikuvauksen parametrien määrittämistä tulevaisuudessa.  

 

Seranon ym. (2015, tutkimusnumero 8) tutkimuksessa esiteltiin uusi syväaivosti-

mulaattorin johtomalli, jolla saatiin vähennettyä johtojen ylimääräisen virran joh-

tavuutta ja ympäröivän kudoksen lämpenemistä johdon kärjessä magneettiku-

vauksen aikana. Tutkimus suoritettiin simuloinneilla ja geelifantomitestauksilla.  

RTS-mallia (resistive tapered stripline) oli kahta erilaista, litteä malli (flat-design) 

ja vaijerimalli (wire-design), ja sitä testattiin fantomien avulla 1,5 teslan magneet-

tikuvauslaitteella. Malli pystyi katkaisemaan magneettikuvauksen aiheuttaman 

RF-pulssin virran. Verrattuna tavanomaiseen DBS-johtoon RTS-mallissa elektro-

dien virta oli magneettikuvauksen aikana vähäisempi. Simulaatioissa SAR-arvot 
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ja kudoslämpötilat olivat yhtäläiset RTS-mallilla ja ilman implanttia tehdyissä ku-

vauksissa: SAR-arvo oli 7 W/kg ja lämpötila nousi alle 1 °C, kun altistus oli 15 

minuuttia ja koko kehon SAR-arvo 2 W/kg. Tavanomaisella johdolla puolestaan 

SAR-arvo oli 230 W/kg ja lämpötila nousi 64 °C. Mittauksissa tavanomaisella joh-

dolla lämmönnousu johdon kärjessä oli 9 °C enemmän verrattuna ilman implant-

tia mitattuun tulokseen, kun taas RTS:llä lämmönnousu oli vain 3 °C enemmän. 

Tutkimuksessa todetaan, että RTS-malli vähentää ”antenniefektiä” ja lämmön-

nousua kudoksissa magneettikuvauksen aikana.  

 

Syväaivostimulaattoreiden ja magneettikuvauksen yhteensopivuutta on tutkittu 

merkittävästi vähemmän kuin esimerkiksi sydämentahdistimia. Fantomeilla suo-

ritettujen tutkimusten pohjalta havaittiin lievää lämmönnousua johtojen kärjissä, 

kun taas potilailla tehdyissä tutkimuksissa ei havaittu haitallisia tapahtumia, jotka 

olisivat johtuneet magneettitutkimuksista. Keskeiset tulokset on esitetty taulu-

kossa 6. 

 

TAULUKKO 6. Kirjallisuuskatsauksen tulokset syväaivostimulaattoreiden (DBS) 

ja magneettikuvauksen yhteensopivuudesta 

Tutkimusnu-
mero 

5 6 7 8 

Stimulaattori 
  

DBS DBS DBS DBS 

Generaattorin 
merkki ja malli 
 
  

Ei määritelty Medtronic Acti-
vaPC 37601 

Medtronic Medtronic Acti-
vaPC 

Johdot 
 
 
 
  

Ei määritelty Medtronic 3389  Medtronic RTS (resistive 
tapered strip-
line), Medtronic 
3389 

MK soveltuvuus 
 
  

Ei määritelty Ei määritelty Ei määritelty Ei määritelty 

Säädöt ennen 
kuvausta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ei määritelty on tai off 
On-asennossa 
generaattori oh-
jelmoitiin anta-
maan stimulaa-
tiota 

DBS sammu-
tettiin ja lait-
teen jännite 
säädettiin 0. 
Kuvaus koko 
DBS laitteen 
ohjelman mu-
kaisesti ja pelk-
kien DBS joh-
tojen ohjelman 
mukaan 

Ei määritelty 
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Magneettiku-
vauslaite 
 
 
 
  

Siemens Avanto Siemens Mag-
netom Avanto 
(1,5 T), TIM Trio 
(3 T) 

Siemens Mag-
netom SP, 
Siemens Mag-
netom Vision, 
Siemens Mag-
netom Vision 
Plus 

Ei määritelty 

Kenttävoimak-
kuus (T) 
  

1,5 1,5 ja 3 1,5 1,5 

Kelat 
 
 
 
 
 
 
 
  

Muunneltava lä-
hettävä ja vas-
taanottava pää-
kela (linearly po-
larized, LP), ta-
vanomainen pää-
kela (circularly 
polarized, CP) 

Lähettävä ja 
vastaanottava 
pääkela tai lä-
hettävä vartalo-
kela ja vastaan-
ottava pääkela 

Lähettävä ja 
vastaanottava 
pääkela 

Ei määritelty 

Sekvenssit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ei määritelty Turbo spin echo 
(flip-kulma 120°) 

T2 spin echo 
(cor, trans) 
T1 3D flash 
(trans) 
PD spin echo 
(trans) 
T1 3D mprage 
(trans, sag, 
cor) 
T2 turbo IR 
(trans, cor) 

Ei määritelty 

SAR (koko 
keho) 
  

Ei määritelty 0,1 W/kg 0,16–2,04 
W/kg  

≤2 W/kg 

Kuvauksen to-
teutus 
Kuvauskohteet 
  

Fantomi Fantomi (rinta-
kehä) 

Pää Fantomi 

Rajoitukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Käytetyt johdot ei-
vät vastaa mark-
kinoilla olevia joh-
toja, normaaleista 
käytänteistä poik-
keavat kytkennät 
voivat vaikuttaa 
saatuihin arvoihin 

Generaattori 
vain rinnan alu-
eella, ei vatsan 
alueella tai 
useita generaat-
toreita, ei muita 
kuvauskohteita 

Ei määritelty Ei määritelty 

Useita kuvauk-
sia 
 

Kyllä Kyllä Kyllä Ei määritelty 
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Kuvauksen ai-
kaiset oireet/ha-
vainnot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lämpötilannousu 
fantomissa < 2°. 
LP:llä SAR < ke-
lan rotaatiokulma 
on optimaalinen. 
LP:n epäoptimaa-
lisella kelan rotaa-
tiokulmalla SAR> 
CP:llä.  
Lämmönnousu 
elektrodeissa 
suurinta kärjestä 
lukien 2 ja 3 elekt-
rodissa.  

Vartalokelalla 
lämmönnousu > 
pääkelalla. Va-
semmassa 
elektrodissa 
lämmönnousu > 
oikeassa. 
Kuvauksen pää-
tyttyä lämpötila 
laski nopeasti. 
Kuvauksilla ei 
vaikutusta gene-
raattoriin. Stimu-
laattorin sää-
döillä (on – off) 
ei vaikutusta 
lämmönnou-
suun, lukuun ot-
tamatta pientä 
lämmönnousua 
3 T kuvauksissa 
off-asennossa. 
Lämmönnousu 
suurempaa fan-
tomin ollessa 
syvemmällä ku-
vauslaitteessa. 

Magneettiku-
vauksella ei va-
kavia seurauk-
sia potilaille tai 
laitteille tai yh-
teyttä gene-
raattorin toi-
mintahäiriöihin.  

RTS-mallilla ja 
ilman implanttia: 
SAR-arvo 7 
W/kg ja lämpö-
tila nousi alle 
1°, kun altistus 
oli 15 minuuttia 
ja koko kehon 
SAR-arvo 2 
W/kg. Tavan-
omaisella joh-
dolla SAR-arvo 
230 W/kg ja 
lämpötila nousi 
64°. Tavan-
omaisella joh-
dolla lämmön-
nousu johdon 
kärjessä 9° 
enemmän ver-
rattuna ilman 
implanttia mitat-
tuun tulokseen 
ja RTS:llä läm-
mönnousu 3° 
enemmän. 

Kuvauksen jäl-
keiset oireet/ha-
vainnot 
  

Ei määritelty Ei määritelty Ei määritelty Ei määritelty 

Yhteensopivuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kyllä/Ei: 
Tutkimus tarjoaa 
mahdollisen rat-
kaisun syväaivos-
timulaattoripotilai-
den magneettiku-
vaukseen tulevai-
suudessa.  

Kyllä/Ei: 
Kyseisillä lait-
teilla ja rajoite-
tun SAR:n pro-
tokollalla 1,5 
teslan pään 
magneettiku-
vaus ei nosta 
lämpötilaa kan-
sainvälisten oh-
jeistusten mu-
kaan, vaikka po-
tilas olisi ase-
teltu huonosti. 3 
teslalla ohjeis-
tusten rajoituk-
set voivat ylittyä. 

Kyllä: 
Pään magneet-
tikuvaus 1,5 
teslan laitteella 
syväaivostimu-
laattoripotilaille, 
kun käytetään 
kyseisiä para-
metrejä. Ku-
vaus voidaan 
suorittaa väl-
jemmillä rajoi-
tuksilla kuin oh-
jeistuksissa.  

Kyllä: 
RTS-malli vä-
hentää ”anten-
niefektiä” ja 
lämmönnousua 
kudoksissa 
magneettiku-
vauksen aikana.  

 

 

Mutterin ym. (2013, tutkimusnumero 9) seurantatutkimuksessa analysoitiin mag-

neettikuvauksen turvallisuutta, siedettävyyttä ja kuvanlaatua selkäydinstimulaat-

toripotilailla, joille oli asennettu Medtronicin laite. Kyseiselle potilasryhmälle käy-

tettiin muokattua kuvausprotokollaa, jolla saatiin SAR-arvoa alennettua. Tutki-

mukseen osallistui 13 potilasta, joille suoritettiin 17 magneettikuvausta 1,5 teslan 
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magneettikuvauslaitteella. Kuvattavia kohteita olivat lanneranka (13 kpl), kaula-

ranka (2 kpl) ja rintaranka (1 kpl). SAR-arvoa oli alennettu 14–37 prosenttiin 

(0,28–0,74 W/kg), normaalisti sen ollessa 50–79 % (1,00–1,58 W/kg). Kellään 

potilaalla ei raportoitu uusia neurologisia oireita, oireiden pahenemista tai laitteen 

vaurioitumista. Kolmelle potilaalle oli tullut lämmöntunnetta elektrodien läheisyy-

teen sekä yhdelle potilaalle alaraajojen kihelmöintiä. Muuten magneettikuvaus oli 

hyvin siedetty, eikä yhdellekään potilaalle ilmennyt uusia oireita. Täten kuvaukset 

voidaan suorittaa turvallisesti tämän tutkimuksen mukaan.  

 

De Jongen ym. (2014, tutkimusnumero 10) tutkimuksessa arvioitiin aivojen mag-

neettikuvauksen turvallisuutta potilailla, joilla oli vagushermostimulaattori. Tutki-

mukseen osallistui 70 potilasta, joille tehtiin 97 kuvausta valmistajien antamien 

ohjeiden mukaisesti. Kuvauksista osa toteutettiin 1,5 teslalla ja osa 3 teslalla, ja 

lähes kaikissa (yhtä poikkeusta lukuun ottamatta) käytettiin lähettävää ja vas-

taanottavaa pääkelaa. Pään suurin SAR-arvo oli alle 0,2 W/kg 1,5 teslalla ja alle 

0,8 W/kg 3 teslalla. Potilailla ei ilmennyt sivuvaikutuksia, haittoja tai kipua kuvaus-

ten aikana tai sen jälkeen. Yhdellä potilaalla havaittiin magneettikuvauksen jäl-

keen, että stimulaattorin johto oli katkennut, muttei pystytty selvittämään oliko 

johto ollut katkennut jo ennen kuvausta vai oliko se kuvauksesta johtuvaa. Pään 

magneettikuvauksen todettiin olevan turvallinen potilaille, joille on asennettu 

vagushermostimulaattori, kun noudatetaan valmistajien ohjeistuksia. Myös usei-

den kuvausten toteuttaminen kolmen vuoden sisällä nähtiin olevan turvallista.  

 

Selkäydin- ja vagushermostimulaattoreista oli saatavilla hyvin vähän tutkimusky-

symykseen soveltuvaa aineistoa. Tutkimuksissa ei raportoitu merkittäviä haitta-

tapahtumia, ainoastaan lieviä paikallisia tuntemuksia havaittiin. Aineistoista saa-

dut keskeisimmät tulokset ovat esitetty taulukossa 7.  

 

TAULUKKO 7. Kirjallisuuskatsauksen tulokset selkäydinstimulaattoreiden (SCS) 

tai vagushermostimulaattoreiden (VNS) ja magneettikuvauksen yhteensopivuu-

desta 

Tutkimusnumero 9 10 

Stimulaattori 
  

Selkäydinstimulaattori (SCS) Vagushermostimulaattori 
(VNS)  

Generaattorin merkki ja malli 
  

Medtronic Ei määritelty 

Johdot 
  

Ei määritelty Ei määritelty 
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MK-luokitus Ei määritelty Ei määritelty 

Säädöt ennen kuvausta 
 
 

Stimulaattorin pulssi gene-
raattori sammutettu ennen 
kuvausta 
 

Stimulaattorin virran anto 
magneettitilaan ja normaaliti-
laan, vältetään altistamasta 
stimulaattoria lähettävälle 
RF-kelalle. Kuvauksen jäl-
keen stimulaattori säädetään 
takaisin hoitaville paramet-
reille. 
 

Magneettikuvauslaite 
  

Siemens Magnetom Aera Ei määritelty  

Kenttävoimakkuus (T) 
  

1,5 1,5 ja 3 

Kelat 
 
 
 
  

Ei määritelty Lähettävä/vastaanottava 
pääkela,  
lähettävä/vastaanottava pin-
takela  

Sekvenssit 
 
 
 
  

T2 turbo spin echo (sag, cor, 
tra, flip-kulma 120°), 
T1 turbo spin echo (sag, flip-
kulma 150°)  

Ei määritelty 

SAR (koko keho)  0,28–0,74 W/kg 0,2 W/kg (1,5 T),  
0,8 W/kg (3 T) 

Kuvauksen toteutus 
Kuvauskohteet 
  

Ranka Aivot 

Rajoitukset 
 
 
 
 
  

Ei määritelty Ei lähettävää vartalon kelaa, 
stimulaattorin johdot eivät 
saa olla silmukalle asennet-
tuna  

Useita kuvauksia 
  

Kyllä Kyllä 

Kuvauksen aikaiset oi-
reet/havainnot 
 

Lämmöntunnetta elektrodien 
läheisyydessä, alaraajojen ki-
helmöintiä 
 

Ei 

Kuvauksen jälkeiset oi-
reet/havainnot 
 
 
  

Ei Rikkoutunut johto (ei voitu to-
distaa magneettikuvauksen 
aiheuttamaksi)  

Yhteensopivuus Kyllä Kyllä 
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7 POHDINTA 

 

 

7.1 Tulosten tarkastelu 

 

Aikaisemmin kehoon asennettuja elektronisia laitteita on pidetty vasta-aiheina 

magneettikuvaukselle (STUK n.d.). Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella 

tähän käsitykseen on tullut muutos ja kuvantamiselle on avautunut uusia mah-

dollisuuksia. Eliniänodotteiden noustessa sekä uusien implanttien asennusten 

määrän ja magneettikuvauksen merkityksen ja kuvausmäärien kasvaessa on en-

tistä tärkeämpää, että yhteensopivuutta tutkitaan ja kehitetään. Siten saataisiin 

yhtenäinen ja selkeä malli siitä, kuinka toimia eri implanttien kohdalla magneetti-

tutkimuksissa.  

 

Monissa julkaisuissa todettiin, että tulokset pätevät vain näillä asetuksilla ja tässä 

kontekstissa. Esimerkiksi tutkimuksessa numero 5 ei käytetty täysin vastaavia 

DBS-johtoja, kuin mitä markkinoilla on. Lisäksi SAR-arvo oli pikemminkin simu-

loitu mahdollinen arvio kuin todellista kudosta vastaava arvo, mikä hankaloittaa 

arvojen yleistettävyyttä oikeisiin potilaisiin.  Yleispäteviä ohjeita tietyille implan-

teille on näin ollen hyvin haastavaa koota. Kuten tulostaulukoista on havaittavissa 

useassa tutkimuksessa, että potilaille aiheutui magneettikuvauksesta oireita, 

mutta niitä ei tutkimuksen luokiteltu merkittäviksi haitoiksi tai esteeksi kuvauk-

selle.  

 

Sydämentahdistinten ja magneettikuvauksen yhteensopivuutta on tutkittu paljon. 

Aineistoa oli runsaasti saatavilla ja katsauksessa pystyttiin tekemään jopa lisära-

jauksia uusimman ja luotettavimman tiedon saamiseksi. Sydämentahdistinpoti-

laille on olemassa hyvät ja käytännölliset toimintamallit magneettitutkimuksia var-

ten.  

 

Selkäydinstimulaattoreiden ja vagushermostimulaattoreiden soveltuvuutta mag-

neettitutkimuksiin on tutkittu hyvin vähän. Molemmista implanteista löytyi ainoas-

taan yhdet katsaukseen sopivat ja kriteerit täyttävät julkaisut. Näiden perusteella 

tulokset eivät ole yleistettävissä. Syväaivostimulaattoreiden osalta suurin osa oli 
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testivaiheessa eli fantomeilla tehtyjä tutkimuksia, joten niiden tuloksia ei voida 

suoraan yleistää käytännön työhön.  

 

Glukoosisensoreista ei löytynyt yhtään tutkimuskysymyksen kannalta informatii-

vista tutkimusta edes manuaalisilla hauilla, joten tuloksia ei saatu lainkaan. Näin 

ollen kirjallisuuskatsauksen kriteerit eivät täyttyneet glukoosisensoreiden osalta. 

Teoriaa päädyttiin täydentämään asiantuntijahaastattelulla sekä laitevalmistajien 

nettisivuilta saatavilla tiedoilla. Laitevalmistajien sivuiltakin käy ilmi, ettei laitetta 

ole tutkittu magneettikentän vaikutuksen alaisuudessa, eikä täten ole soveltuva 

magneettitutkimuksiin.  

 

Implanttien luokittelu magneettikuvauksen soveltuvuudesta – MK-yhteensopiva, 

MK-ehdollinen, MK-yhteensopimaton – ei opinnäytetyön etenemisen myötä näyt-

täytynyt niin yksiselitteisenä kuin oli aiemmin ajateltu. Kirjallisuuskatsauksen tu-

losten perusteella MK-ehdollisten implanttien kuvauksiin liittyy merkittävä määrä 

huomioitavia tekijöitä tai toimintamalleja. MK-yhteensopimattomien implanttien 

kohdalla oli yllättävää havaita, ettei rajoitus ollut niin ehdoton vastoin aikaisem-

paa käsitystä eli kuvaus voidaan toteuttaa tietyin ehdoin, esimerkiksi kuvauskoh-

teesta riippuen.  

 

 

7.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Hakuprosessin vahvuuksia oli kaksi opinnäytetyön tekijää, jolloin aineiston laatua 

pystyttiin arvioimaan itsenäisesti kahden tekijän toimesta. Aiheen rajaus ja tutki-

muskysymys olivat selkeitä. Tämä auttoi merkittävästi tutkimusten hauissa ja nii-

den tutkimisessa sekä analysoinnissa. Teorialähtöisessä analysoinnissa oli peri-

aatteessa helppo otsikoida aiheita ja etsiä näitä tutkimuksista. Valituissa tutki-

muksissa ei kuitenkaan kaikissa oltu ilmaistu kaikkia määriteltyjä aihealueita, eikä 

tulostaulukoista saatu niin informatiivisia kuin alun perin oli ajateltu. Katsauk-

sessa noudatettiin hyvää tutkimuskäytäntöä esimerkiksi kirjaamalla kaikki työvai-

heet selkeästi, jotta tutkimus olisi toistettavissa. Prosessi toteutettiin systemaatti-

sesti kustakin työvaiheesta muistiinpanoja apuna käyttäen.  
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Heikkoutena hakuprosessissa oli, että tutkijoilla ei ollut pääsyä kaikkiin (maksul-

lisiin) aineistoihin tai ne eivät olleet saatavilla tai muulla kuin englannin tai suomen 

kielellä. Aineistonkeruussa ei käytetty hakusanojen katkaisua (esimerkiksi mag-

neettikuvau*), jolloin suomenkielisten hakusanojen taivutusmuodot olisivat myös 

olleet käytössä. Lisäksi, ottaen huomioon aiheen teknisyyden, englannin kielen 

sanasto hankaloitti hakuprosessia. Esimerkiksi englanninkielisissä aineistoissa 

käytettiin sydämentahdistimista nimitystä ”pacemaker”, tai sen lisäksi ”ICD”, ryt-

mihäiriötahdistin. Sen sijaan ei oltu eritelty tarkoitettiinko sanalla ”pacemaker” hi-

taan sykkeen tahdistimia, vajaatoimintatahdistimia vai molempia.  

 

Aineistonkäsittelymenetelmä oli haastavaa valita aineiston epäjärjestelmällisyy-

den vuoksi. Aineistossa oli erilaisia implantteja ja niillä erilaisia ominaisuuksia, 

erilaisia kuvauslaitteita ja niillä erilaisia kuvausprotokollia ja parametrejä. Lisäksi 

tutkimusmenetelmät olivat erilaisia, eikä kaikissa julkaisuissa ollut ilmoitettu sa-

moja tietoja. Tästä syystä luokittelu osoittautui haastavaksi. Luokittelujen perus-

teella kuitenkin muodostettiin taulukot eri elektronisia implantteja koskevasta ai-

neistosta.  

 

Opinnäytetyön tekijöiden oli vaikea arvioida, mikä on tutkimuskysymyksenkin si-

sältämää ns. ”uutta tietoa”, sillä elektronisista implanteista magneettitutkimuk-

sissa ei juuri ollut käytännön kokemusta. Tästä syystä julkaisujen arviointi oli han-

kalaa siitä näkökulmasta, onko niiden tarjoama tieto uutta ja relevanttia. Tutki-

muskysymyksessä noudatettiin kuitenkin yhteistyökumppanin esittämää ajatusta 

opinnäytetyön tarjoamasta sisällöstä. Omat haasteensa aineiston hakuproses-

sissa ja analyysissä toivat kuvausmenetelmien ja implanttien ominaisuuksien mo-

ninaisuus sekä tutkimusten erilainen toteutusmalli. Yhtä ainoaa luokittelutapaa oli 

vaikeaa löytää näin laajalle aineiston kirjolle.  

 

 

7.3 Oma oppimiskokemus ja jatkotutkimusehdotus 

 

Opinnäytetyön tekemisen myötä tieto ja ymmärrys elektronisten implanttien laa-

jasta kirjosta, käyttöaiheista ja käytettävyydestä on lisääntynyt. Magneettikuvauk-

sen tekniikkaan perehtyminen on syventänyt opinnäytetyön tekijöiden ymmär-
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rystä aihepiiristä ja antanut halua perehtyä aiheeseen yhä syvemmin. Itse kirjal-

lisuuskatsauksen tekeminen oli uutta ja avasi silmät tieteellisille kirjallisuudelle 

sekä kirjoittamiselle. Opinnäytetyön alussa ei ollut täyttä selkeyttä kirjallisuuskat-

sauksen systemaattisuudesta ja raportoinnin tarkkuudesta. Opinnäytetyön myötä 

on saatu paljon uutta oppia aiheen parista, ja voitiin todeta, että kirjallisuuskat-

saus tutkimusmenetelmänä on hyvä keino saada tietoa kattavasti ja kootusti. Sel-

keän aikataulun tekeminen ja välitavoitteiden kirjaaminen auttoi paljon työn laa-

juuden hahmottamisessa ja aikataulussa pysymisessä. 

 

Katsauksen aineistoista ei käynyt ilmi elektronisia implantteja omaavien potilai-

den magneettitutkimusten toimintamallia eli miten prosessi etenee ja miten so-

veltuvuutta selvitetään, lukuun ottamatta sydämentahdistinpotilaita. Jatkotutki-

muksena olisi hyödyllistä luoda toimintamalleja koskien eri elektronisia implant-

teja magneettitutkimuksissa eli luoda kaavio siitä, kuinka edetä vaihe vaiheelta 

kyseisten potilaiden kanssa ennen ja jälkeen tutkimuksen. Tiedonhakuvaiheessa 

tuli paljon vastaan tutkimuksia sisäkorvaistutteiden soveltuvuudesta magneetti-

tutkimuksiin – myös tästä aiheesta olisi hyödyllistä saada vastaavaa tietoa kuin 

tässä opinnäytetyössä.  

 



48 

 

LÄHTEET 

Abbott. 2019. Revolutionizing CGM with FreeStyle Libre. Luettu 10.7.2019. 

https://www.abbott.com/life-changing-tech/revolutionizing-cgm-with-freestyle-

libre.html  

 

Alanko, M., Tiikkaja, M., Toppila, E., Hietanen, M., Lindholm, H., Airo, E., Jus-

sila, K., Kännälä, S. & Toivo, T. 2015. Henkilöstön työhyvinvointia edistävät toi-

mintatavat magneettikuvaustyössä. Helsinki: Lönnberg Print & Promo. Luettu 

7.7.2019. https://www.tsr.fi/documents/20181/40645/111259-liite-MRI-

opas.pdf/ac4fd1ef-d7a9-43a8-8ee5-77994428d54f  

 

Dexcom – Contiunuous Glucose Monitoring. 2019. Safety Information. Luettu 

10.7.2019. https://www.dexcom.com/safety-information  

 

Eskola, A., Kaarlaakso, A. & Molin, L. 2018. Neurostimulaatiohoito – Perehdy-

tysopas sairaanhoitajille. Hoitotyön koulutusohjelma. Laurea Ammattikorkea-

koulu. Opinnäytetyö. Luettu 9.5.2019. https://www.theseus.fi/bitstream/han-

dle/10024/149653/eskola_kaarlaakso_molin.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

Galla, R. K. 2018. Components of Pacemaker and ICDs – Understanding the 

Hardware. Julkaistu 12.1.2018. Luettu 25.8.2019. https://www.sli-

deshare.net/raghukishoregalla/components-of-pacemaker-and-icds-understan-

ding-the-hardware  

 

Glukoosisensorointilaitteet. Terveyskylä. Päivitetty 29.4.2019. Luettu 25.8.2019. 

https://www.terveyskyla.fi/diabetestalo/omahoito/verensokerin-omaseuranta/glu-

koosisensorointi/glukoosisensorointilaitteet# 

 

Hartikainen, J. 2011. Milloin ja miten tahdistinjohtojen ekstraktio? Sydänääni 22 

(teemanumero), 96–104. Luettu 1.8.2019. https://www.fincardio.fi/site/assets/fi-

les/3386/sa_teema1a_11_luku13.pdf  

 

https://www.abbott.com/life-changing-tech/revolutionizing-cgm-with-freestyle-libre.html
https://www.abbott.com/life-changing-tech/revolutionizing-cgm-with-freestyle-libre.html
https://www.tsr.fi/documents/20181/40645/111259-liite-MRI-opas.pdf/ac4fd1ef-d7a9-43a8-8ee5-77994428d54f
https://www.tsr.fi/documents/20181/40645/111259-liite-MRI-opas.pdf/ac4fd1ef-d7a9-43a8-8ee5-77994428d54f
https://www.dexcom.com/safety-information
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/149653/eskola_kaarlaakso_molin.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/149653/eskola_kaarlaakso_molin.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/149653/eskola_kaarlaakso_molin.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/149653/eskola_kaarlaakso_molin.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.slideshare.net/raghukishoregalla/components-of-pacemaker-and-icds-understanding-the-hardware
https://www.slideshare.net/raghukishoregalla/components-of-pacemaker-and-icds-understanding-the-hardware
https://www.slideshare.net/raghukishoregalla/components-of-pacemaker-and-icds-understanding-the-hardware
https://www.slideshare.net/raghukishoregalla/components-of-pacemaker-and-icds-understanding-the-hardware
https://www.slideshare.net/raghukishoregalla/components-of-pacemaker-and-icds-understanding-the-hardware
https://www.slideshare.net/raghukishoregalla/components-of-pacemaker-and-icds-understanding-the-hardware
https://www.terveyskyla.fi/diabetestalo/omahoito/verensokerin-omaseuranta/glukoosisensorointi/glukoosisensorointilaitteet
https://www.terveyskyla.fi/diabetestalo/omahoito/verensokerin-omaseuranta/glukoosisensorointi/glukoosisensorointilaitteet
https://www.terveyskyla.fi/diabetestalo/omahoito/verensokerin-omaseuranta/glukoosisensorointi/glukoosisensorointilaitteet
https://www.terveyskyla.fi/diabetestalo/omahoito/verensokerin-omaseuranta/glukoosisensorointi/glukoosisensorointilaitteet
https://www.fincardio.fi/site/assets/files/3386/sa_teema1a_11_luku13.pdf
https://www.fincardio.fi/site/assets/files/3386/sa_teema1a_11_luku13.pdf
https://www.fincardio.fi/site/assets/files/3386/sa_teema1a_11_luku13.pdf
https://www.fincardio.fi/site/assets/files/3386/sa_teema1a_11_luku13.pdf


49 

 

Hartikainen, J. 2014. Tahdistinhoidon periaatteet hitaan sydämen tahdistuk-

sessa. Kustannus Oy Duodecim. Julkaistu 16.6.2014. Luettu 25.8.2019. 

https://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00255 

 

Huurto, L. & Toivo, T. 2000. Terveydenhuollon laadunhallinta. Magneettitutki-

mukset ja niiden turvallisuus. Helsinki: Lääkelaitos.  

 

Jain, A., Arora, D. & Mehta, Y. 2018. Cardiac Surgery in a Patient with Implan-

ted Vagal Nerve Stimulator. Annals of Cardiac Anaesthesia (21), 57–59. Luettu 

21.2.2019. http://web.b.ebscohost.com.libproxy.tuni.fi/ehost/pdfviewer/pdfvie-

wer?vid=1&sid=06ee30ab-23a1-47fd-90b2-d199707ca3b0%40sessionmgr102  

 

Jurvelin, J. S. & Nieminen, M. 2005. Magneettikuvaus. Teoksessa Soimakallio, 

S., Kivisaari, L., Manninen, H., Svedström, E. & Tervonen, O. (toim.) Radiolo-

gia. Porvoo: WSOY, 58–69.  

 

Kaasalainen, T., Pakarinen, S., Kivistö, S. & Hänninen, H. 2015. Sydämentah-

distinpotilaiden magneettikuvaus – turvallinen toimintamalli. Lääketieteellinen ai-

kakauskirja Duodecim 131, 737–743.  

 

Kaasalainen, T. 2018. Vierasesineet magneettikuvauksessa. 42. Sädeturvapäi-

vät. 1–2.11.2018. Tampere. 

 

Kaasalainen, T., Holmström, M., Kivistö, S., Hänninen, H. & Pakarinen, S. 2018. 

Tahdistinpotilaan turvallinen magneettikuvaus on mahdollista. Lääketieteellinen 

aikakauskirja Duodecim 134 (6), 599–562. Luettu 17.9.2018. https://www.duo-

decimlehti.fi.elib.tamk.fi/lehti/2018/6/duo14238  

 

Kaasalainen, T., Vitikainen, A-M. & Timonen, M. 2019. Magneettikuvauksen tur-

vallisuus. Riskien selvittäminen on moniammatillista yhteistyötä. Radiografia 41 

(1), 6–8.  

 

Kaila, M., Lehtonen, M-L., Kärkkäinen, M. & Tiihonen, J. 2008. Vagushermosti-

mulaattori hoitoresistentin depression hoidossa. Lääkärilehti 63 (4), 271–273. 

https://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00255
http://web.b.ebscohost.com.libproxy.tuni.fi/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=06ee30ab-23a1-47fd-90b2-d199707ca3b0%40sessionmgr102
http://web.b.ebscohost.com.libproxy.tuni.fi/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=06ee30ab-23a1-47fd-90b2-d199707ca3b0%40sessionmgr102
http://web.b.ebscohost.com.libproxy.tuni.fi/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=06ee30ab-23a1-47fd-90b2-d199707ca3b0%40sessionmgr102
http://web.b.ebscohost.com.libproxy.tuni.fi/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=06ee30ab-23a1-47fd-90b2-d199707ca3b0%40sessionmgr102
https://www.duodecimlehti.fi.elib.tamk.fi/lehti/2018/6/duo14238
https://www.duodecimlehti.fi.elib.tamk.fi/lehti/2018/6/duo14238
https://www.duodecimlehti.fi.elib.tamk.fi/lehti/2018/6/duo14238
https://www.duodecimlehti.fi.elib.tamk.fi/lehti/2018/6/duo14238


50 

 

Luettu 21.2.2019. https://www-laakarilehti-fi.libproxy.tuni.fi/tieteessa/katsausar-

tikkeli/vagushermostimulaattori-hoitoresistentin-depression-hoidossa/  

 

Kangasniemi, M. & Pölkki, T. 2016. Aineiston käsittely: kirjallisuuskatsauksen 

ydin. Teoksessa Stolt, M., Axelin, A. & Suhonen, R. (toim.) Kirjallisuuskatsaus 

hoitotieteessä. Turun yliopisto: Hoitotieteen laitoksen julkaisuja, 80–93.  

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. 2018. Asiakkaan kulku MRI-tutkimuksessa. Toi-

mintaprosessit – Sairaala Nova.  

 

Koskinen, A. L. 2016. Diabeteksen hoito mullistuu – Uusi laite mittaa verenso-

kerin ilman verta. Aamulehti. Julkaistu 22.4.2016. Luettu 11.8.2019. 

https://www.aamulehti.fi/kotimaa/diabeteksen-hoito-mullistuu-uusi-laite-mittaa-

verensokerin-ilman-verta-23599699  

 

Käypä hoito -suositus. 2018. Insuliinipuutosdiabetes. Suomalaisen Lääkäriseu-

ran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lää-

kärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duode-

cim. Luettu 16.6.2019. https://www.kaypahoito.fi/hoi50116#K1  

 

Martin, R. röntgenhoitaja. 2019. Haastattelu 11.7.2019. Haastattelija Kovanen, 

T. Jyväskylä.  

 

Martin, R. & Väliaho, J. n.d. Magneettitutkimusten perusteita. Röntgenhoitaja-

opiskelijoille. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu.  

 

Medtronic. 2018. Guardian Connect – System User Guide. Luettu 1.8.2019. 

https://www.medtronicdiabetes.com/sites/default/files/library/download-lib-

rary/user-guides/guardian-connect-v3_2/us-manual.pdf  

 

Niela-Vilén, H. & Hamari, L. 2016. Kirjallisuuskatsauksen vaiheet. Teoksessa 

Stolt, M., Axelin, A. & Suhonen, R. (toim.) Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. Tu-

run yliopisto: Hoitotieteen laitoksen julkaisuja, 23–34.  

 

https://www-laakarilehti-fi.libproxy.tuni.fi/tieteessa/katsausartikkeli/vagushermostimulaattori-hoitoresistentin-depression-hoidossa/
https://www-laakarilehti-fi.libproxy.tuni.fi/tieteessa/katsausartikkeli/vagushermostimulaattori-hoitoresistentin-depression-hoidossa/
https://www-laakarilehti-fi.libproxy.tuni.fi/tieteessa/katsausartikkeli/vagushermostimulaattori-hoitoresistentin-depression-hoidossa/
https://www-laakarilehti-fi.libproxy.tuni.fi/tieteessa/katsausartikkeli/vagushermostimulaattori-hoitoresistentin-depression-hoidossa/
https://www.aamulehti.fi/kotimaa/diabeteksen-hoito-mullistuu-uusi-laite-mittaa-verensokerin-ilman-verta-23599699
https://www.aamulehti.fi/kotimaa/diabeteksen-hoito-mullistuu-uusi-laite-mittaa-verensokerin-ilman-verta-23599699
https://www.kaypahoito.fi/hoi50116#K1
https://www.kaypahoito.fi/hoi50116#K1
https://www.medtronicdiabetes.com/sites/default/files/library/download-library/user-guides/guardian-connect-v3_2/us-manual.pdf
https://www.medtronicdiabetes.com/sites/default/files/library/download-library/user-guides/guardian-connect-v3_2/us-manual.pdf
https://www.medtronicdiabetes.com/sites/default/files/library/download-library/user-guides/guardian-connect-v3_2/us-manual.pdf
https://www.medtronicdiabetes.com/sites/default/files/library/download-library/user-guides/guardian-connect-v3_2/us-manual.pdf


51 

 

Paavola, M., Haanpää, M., Kärkkäinen, M., Pälvimäki, E-P., Blom, M. & Malmi-

vaara, A. 2009. Selkäydinstimulaatio vaikean neuropaattisen kivun ja monimuo-

toisen paikallisen kipuoireyhtymän hoidossa. Suomen Lääkärilehti 64 (13), 

1243–1251. Luettu 17.9.2018. http://www.terveysportti.fi.elib.tamk.fi/dtk/ltk/koti  

 

Parikka, H. 2014. Tahdistuksen vaikutukset sydämen toimintaan. Kustannus Oy 

Duodecim. Julkaistu 16.6.2014. Luettu 9.5.2019. https://www.ebm-guideli-

nes.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00250   

 

Pasanen, K. 2019. Termejä ja lyhenteitä. Karpatiat ry. Luettu 9.5.2019. 

http://karpatiat.net/sydanlihassairaudet/termeja-ja-lyhenteita 

 

Pekkonen, E. 2013. Syväaivostimulaatio neurologisissa sairauksissa. Lääketie-

teellinen aikakauskirja Duodecim 129, 481–488. Luettu 17.9.2018.  

https://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo10841 

 

Pulkkinen, M. & Tuomaala, A-K. 2016. Verenglukoosipitoisuuden seuranta 

vuonna 2016. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 132 (20), 1899–1903. 

Luettu 17.9.2018. https://www.duodecim-

lehti.fi.elib.tamk.fi/lehti/2016/20/duo13345   

 

Raatikainen, P. & Linnaluoto, M. 2003. Pysyvä tahdistin leikkauspotilaalla. Fin-

nanest 36 (4), 321–326. Luettu 9.5.2019. http://www.finnanest.fi/files/a_raatikai-

nen.pdf  

 

Reimer, P., Parizel, P. M., Meaney, J. F. M., Stichnoth, F. A. (toim.) 2010. Clini-

cal MR Imaging. A Practical Approach. 3. painos. Berlin Heidelberg: Springer-

Verlag.  

 

Saari, M. diabeteshoitaja. 2019. Haastattelu 11.7.2019. Haastattelija Kovanen, 

T. Jyväskylä.  

 

Salminen, A. 2011. Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen 

tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin. Vaasan yliopiston julkaisuja. Vaa-

san yliopisto.  

http://www.terveysportti.fi.elib.tamk.fi/dtk/ltk/koti
https://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00250
https://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00250
https://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00250
https://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00250
http://karpatiat.net/sydanlihassairaudet/termeja-ja-lyhenteita
https://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo10841
https://www.duodecimlehti.fi.elib.tamk.fi/lehti/2016/20/duo13345
https://www.duodecimlehti.fi.elib.tamk.fi/lehti/2016/20/duo13345
https://www.duodecimlehti.fi.elib.tamk.fi/lehti/2016/20/duo13345
https://www.duodecimlehti.fi.elib.tamk.fi/lehti/2016/20/duo13345
http://www.finnanest.fi/files/a_raatikainen.pdf
http://www.finnanest.fi/files/a_raatikainen.pdf
http://www.finnanest.fi/files/a_raatikainen.pdf
http://www.finnanest.fi/files/a_raatikainen.pdf


52 

 

 

Schild, H. H. 2012. MRI made easy. Berlin: Bayer Pharma AG.  

 

Saunavaara, J. & Saunavaara, V. 2018. Milloin vierasesine estää magneettiku-

vauksen? Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. 6/2018. Luettu 3.4.2018. 

http://www.duodecimlehti.fi.elib.tamk.fi/duo14229  

 

Seppänen, A. 2009. Selkäydinstimulaattori on hyvä apu vaikeisiin rintakipuihin. 

Lääkärilehti 64 (3), 138–139. Julkaistu 16.1.2009. Luettu 21.2.2019. 

https://www-laakarilehti-fi.libproxy.tuni.fi/ajassa/ajankohtaista/selkaydinstimu-

laattori-on-hyva-apu-vaikeisiin-rintakipuihin/  

 

Shafer, P. O. & Dean, P. M. 2018. Vagus Nerve Stimulation (VNS). Epilepsy 

Foundation. Luettu 17.9.2018. https://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-

and-epilepsy/devices/vagus-nerve-stimulation-vns  

 

STUK 2006.  Ionisoitamaton säteily – sähkömagneettiset kentät. Luku 9 säteily-

lähteet ja altistuminen. 360–452. Luettu 25.8.2019. https://www.stuk.fi/docu-

ments/12547/494524/6_9.pdf/d583d48c-c914-4593-a7bc-4d0e93415f85   

 

STUK. n.d. Magneettitutkimus. Luettu 7.7.2019. https://www.stuk.fi/aiheet/sa-

teily-terveydenhuollossa/magneettitutkimus  

 

Sydämen tahdistinhoito. n.d. HYKSin yksityissairaala. Luettu 9.5.2019. 

https://www.hyksin.com/palvelut/hoitopalvelut/sydansairaudet/tahdistin/  

 

Sydämen vajaatoiminta 2011. Potilasopas. Savon sydänpiiri ry. Luettu 9.5.2019.  

http://www.omaterveyteni.fi/sites/www.omaterveyteni.fi/files/Pdf/vajaatoi-

minta_230611.pdf 

 

Westbrook, C. 2016. MRI at a Glance. 3. painos. West Sussex: John Wiley & 

Sons td.  

 

http://www.duodecimlehti.fi.elib.tamk.fi/duo14229
https://www-laakarilehti-fi.libproxy.tuni.fi/ajassa/ajankohtaista/selkaydinstimulaattori-on-hyva-apu-vaikeisiin-rintakipuihin/
https://www-laakarilehti-fi.libproxy.tuni.fi/ajassa/ajankohtaista/selkaydinstimulaattori-on-hyva-apu-vaikeisiin-rintakipuihin/
https://www-laakarilehti-fi.libproxy.tuni.fi/ajassa/ajankohtaista/selkaydinstimulaattori-on-hyva-apu-vaikeisiin-rintakipuihin/
https://www-laakarilehti-fi.libproxy.tuni.fi/ajassa/ajankohtaista/selkaydinstimulaattori-on-hyva-apu-vaikeisiin-rintakipuihin/
https://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/devices/vagus-nerve-stimulation-vns
https://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/devices/vagus-nerve-stimulation-vns
https://www.stuk.fi/documents/12547/494524/6_9.pdf/d583d48c-c914-4593-a7bc-4d0e93415f85
https://www.stuk.fi/documents/12547/494524/6_9.pdf/d583d48c-c914-4593-a7bc-4d0e93415f85
https://www.stuk.fi/documents/12547/494524/6_9.pdf/d583d48c-c914-4593-a7bc-4d0e93415f85
https://www.stuk.fi/documents/12547/494524/6_9.pdf/d583d48c-c914-4593-a7bc-4d0e93415f85
https://www.stuk.fi/aiheet/sateily-terveydenhuollossa/magneettitutkimus
https://www.stuk.fi/aiheet/sateily-terveydenhuollossa/magneettitutkimus
https://www.stuk.fi/aiheet/sateily-terveydenhuollossa/magneettitutkimus
https://www.stuk.fi/aiheet/sateily-terveydenhuollossa/magneettitutkimus
https://www.hyksin.com/palvelut/hoitopalvelut/sydansairaudet/tahdistin/
http://www.omaterveyteni.fi/sites/www.omaterveyteni.fi/files/Pdf/vajaatoiminta_230611.pdf
http://www.omaterveyteni.fi/sites/www.omaterveyteni.fi/files/Pdf/vajaatoiminta_230611.pdf
http://www.omaterveyteni.fi/sites/www.omaterveyteni.fi/files/Pdf/vajaatoiminta_230611.pdf
http://www.omaterveyteni.fi/sites/www.omaterveyteni.fi/files/Pdf/vajaatoiminta_230611.pdf


53 

 

Yli-Mäyry, S. 2014a. Tahdistimen asennus. Kustannus Oy Duodecim. Julkaistu 

16.6.2014. Luettu 1.8.2019. https://www.ebm-guideli-

nes.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00258  

 

Yli-Mäyry, S. 2014b. Tahdistinhoidon seuranta. Kustannus Oy Duodecim. Jul-

kaistu 16.6.2014. Luettu 1.8.2019. https://www.ebm-guideli-

nes.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00261  

https://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00258
https://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00258
https://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00258
https://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00258
https://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00261
https://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00261
https://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00261
https://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00261


54 

 

LIITTEET 

Liite 1. Hakusanat 

 ”magnetic resonance imaging” OR ”MRI” AND ”pacemaker” 

 (”magnetic resonance imaging” OR ”MRI”) AND (”DBS” OR ”deep brain 

stimulator”) 

 (”magnetic resonance imaging” OR ”MRI”) AND (”VNS” OR ”vagal nerve 

stimulator”) 

 (”magnetic resonance imaging” OR ”MRI”) AND (”SCS” OR ”spinal cord 

stimulator”) 

 (”magnetic resonance imaging” OR ”MRI”) AND (”glucose sensor” OR 

”CGM” (Continuous Glucose Monitoring))  

 

 ”magneettikuvaus” AND ”sydämentahdistin”  

 ”magneettikuvaus” AND (”DBS” OR ”syväaivostimulaattori”) 

 ”magneettikuvaus” AND (”VNS” OR ”vagushermostimulaattori”) 

 ”magneettikuvaus” AND (”SCS” OR ”selkäydinstimulaattori”) 

 ”magneettikuvaus” AND ”glukoosisensori” 
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Liite 2. Kirjallisuushakujen tulokset elektronisten implanttien mukaan 

TAULUKKO 1. Sydämentahdistimet 

Tieto-

kanta 

”magneetti-

kuvaus” / 

”MRI” OR 

”magnetic 

resonance 

imaging” 

AND ”sydä-

mentahdis-

tin” / ”pace-

maker” 

AND 

”safety” 

Otsikon 

perus-

teella 

valitut 

Päällek-

käisten 

tutki-

musten 

vähen-

tämisen 

jälkeen 

Abstrak-

tin pe-

rusteella 

valitut 

Valitut 

tutki-

mukset 

Cinahl 0 / 34 - 20 20 18 1 

Medline 0 / 57 - 24 7 6 0 

PubMed 0 / 106 36 25 22 20 3 

Medic 2 / 0 - 2 2 2 0 

Yhteensä N = 199 N = 129 N = 72 N = 52 N = 47 N = 4 

 

TAULUKKO 2. Neurostimulaattorit 

Tietokanta ”magneettikuvaus” / 

”MRI” OR ”magnetic 

resonance imaging” 

AND ”neurostimulaat-

tori” / ”neurostimula-

tor” OR ”neurostimu-

lation” 

AND 

”safety” 

Otsikon 

perus-

teella 

valitut 

Abst-

raktin 

perus-

teella 

valitut 

Valitut 

tutki-

mukset 

Cinahl 0 / 0 - - - - 

Medline 0 / 22 - 2 2 0 

PubMed 0 / 77 - 1 1 0 

Medic 0 / 1 - 0 - - 

Yhteensä N = 100 N = 100 N = 3 N = 3 N = 0 
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TAULUKKO 3. Syväaivostimulaattorit 

Tieto-

kanta 

”magneettiku-

vaus” / ”MRI” 

OR ”magnetic 

resonance 

imaging” AND 

”DBS” OR 

”deep brain 

stimulation” 

AND 

”safety” 

Otsikon 

perus-

teella 

valitut 

Päällek-

käisten 

tutki-

musten 

vähen-

tämisen 

jälkeen 

Abst-

raktin 

perus-

teella 

valitut 

Valitut 

tutki-

muk-

set 

Cinahl 0 / 29 - 2 2 2 0 

Medline 0 / 149 - 9 8 6 3 

PubMed 0 / 395 40 19 19 15 1 

Medic 0 / 153 - 0 - - - 

Yhteensä N = 726 N = 271 N = 30 N = 29 N = 23 N = 4 

 

TAULUKKO 4. Selkäydinstimulaattorit 

Tietokanta ”magneettikuvaus” / 

”MRI” OR ”magnetic 

resonance imaging” 

AND ”selkäydinsti-

mulaattori” / ”SCS” 

OR ”spinal cord sti-

mulation” 

Otsikon 

perusteella 

valitut 

Abstraktin 

perusteella 

valitut 

Valitut tut-

kimukset 

Cinahl 0 / 10 0 - - 

Medline 0 / 36 3 2 0 

PubMed 0 / 152 4 4 1 

Medic 0 / 56 0 - - 

Yhteensä N = 254 N = 7 N = 6 N = 1 
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TAULUKKO 5. Vagushermostimulaattorit 

Tietokanta ”magneettikuvaus” / 

”MRI” AND 

”vagushermostimu-

laattori” / ”VNS” OR 

”vagal nerve stimula-

tion” OR ”vagal nerve 

stimulator” 

Otsikon 

perusteella 

valitut 

Abstraktin 

perusteella 

valitut 

Valitut 

tutkimuk-

set 

Cinahl 0 / 4 0 - - 

Medline 0 / 10 0 - - 

PubMed 0 / 55 1 1 1 

Medic 0 / 31 0 - - 

Yhteensä N = 100 N = 1 N = 1 N = 1 

 

TAULUKKO 6. Glukoosisensorit 

Tietokanta ”magneettikuvaus” 

/ ”MRI” OR ”mag-

netic resonance 

imaging” AND ”glu-

koosisensori” / 

”CGM” OR ”glu-

cose sensor” 

Otsikon pe-

rusteella va-

litut 

Abstraktin 

perusteella 

valitut 

Valitut tut-

kimukset 

Cinahl 0 / 0 - - - 

Medline 0 / 7 0 - - 

PubMed 0 / 29 0 - - 

Medic 0 / 24 0 - - 

Yhteensä N = 60 N = 0 N = 0 N = 0 
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Liite 3. Tutkimukset 

Tutki-
mus-
nu-
mero 

Tutkimuksen te-
kijä 

Julkaisu-
vuosi ja -
maa 

Otsikko Tarkoitus / Ta-
voite 

Metodologiset lähtö-
kohdat 

Keskeiset tulokset Laa-
dun ar-
viointi 

1 Nazarian, S., Hans-
ford, R., Rahsepar, 
A. A., Weltin, V., 
McVeigh, D., Gu-
cuk Ipek, E., Kwan, 
A., Berger, R. D., 
Calkins, H., Lardo, 
A. C., Kraut, M. A., 
Kamel, I. R., Zim-
merman, S. L. & 
Halperin, H. R. 

2018 
Yhdysvallat 

Safety of Magnetic 
Resonance Imaging 
in Patients with Car-
diac Devices 

Arvioida 1,5 tes-
lan magneettiku-
vauksen turvalli-
suutta potilailla, 
joilla on ei-ehdolli-
nen (perinteinen) 
sydämentahdistin. 

Määrällinen tutkimus, 
1509 potilasta, 2103 
magneettikuvausta. 

Pitkäaikaisia, haitallisia, kliini-
sesti merkittäviä tapahtumia ei 
raportoitu. Tahdistimissa backup 
mode, ohimenevä resetoitumi-
nen. Yhdessä tapauksessa pat-
teri lähes loppu, ei saatu ohjel-
moitua uudestaan ja vaihdettiin 
kokonaan uuteen.  

6/6  

2 Shah, A. D., Patel, 
A. U., Knezevic, A., 
Hoskins, M. H., 
Hirsh, D. S., Mer-
chant, F. M., El 
Chami, M. F., De-
lurgio, D. B., Patel, 
A. M., Leon, A. R., 
Langberg, J. J. & 
Lloyd, M. S. 

2017 
Yhdysvallat 

Clinical Performance 
of Magnetic Reso-
nance Imaging Con-
ditional and Noncon-
ditional Cardiac Im-
plantable Electro-
nicDevices 

Vertailla magneet-
tikuvauksen ris-
kejä potilailla, 
joilla on ehdollisia 
tai ei-ehdollisia 
tahdistinjärjestel-
miä. 

Määrällinen tutkimus, 
105 potilasta, 97 ku-
vausta ei-ehdollisella 
laitteella ja 16 kuvausta 
ehdollisella. 

Pieniä, merkityksettömiä muu-
toksia johdoissa kuvauksen jäl-
keen, ei merkittävää eroa ehdol-
lisilla ja ei-ehdollisilla laitteilla, 
johtojen säätöjen muutokset ei-
vät vaatineet toimenpiteitä. 

6/7 

3 Strom, J. B., Whe-
lan, J. B., Shen, C., 
Qi Zheng, S., Mor-
tele, K. J. & Kra-
mer, D. B. 

2017 
Yhdysvallat 

Safety and utility of 
magnetic resonance 
imaging in patients 
with cardiac implan-
table electronic de-
vices 

Määritellä suuren 
ja pienen haitan 
tapahtumat luokit-
telemattomille sy-
dämentahdisti-
mille magneettiku-
vauksessa. 

Määrällinen tutkimus, 
123 potilasta, 189 mag-
neettikuvausta. 

Suuren haitan tapahtumat olivat 
harvinaisia: yhdellä potilaalla 
tahdituksen puuttuminen, ei kuo-
lemia, eikä ohjelmiston tarkas-
tuksia.  

6/6 
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4 Williamson, B. D., 
Gohn, D. C., 
Ramza, B. M., 
Singh, B., Zhong, 
Y., Li, S. & Shana-
han, L. 

2017 
Yhdysvallat 

Real-World Evalu-
ation of Magnetic Re-
sonance Imaging in 
Patients With a Mag-
netic Resonance 
Imaging Conditional 
Pacemaker System 

Arvioida Medtro-
nicin MRI-ehdolli-
sen tahdistinjär-
jestelmän turvalli-
suus ja tehokkuus 
magneettikuvauk-
sissa. 

Määrällinen tutkimus, 
526 potilasta, 872 ku-
vausta, potilaita seurat-
tiin tahdistimen asenta-
misesta saakka sekä 
ennen ja jälkeen mag-
neettikuvauksen. 

Kuusi magneettikuvaukseen liit-
tyvää havaintoa raportoitiin: 
eteisvärinä, tahdistuskynnyksen 
nousu, rintatuntemuksia, 171 po-
tilaalla useampi kuin yksi ku-
vaus, ei lisääntyvää tahdistus-
kynnyksen nousua. 

5/6 

5 Golestanirad, L., Ia-
cono, M. I., Keil, B., 
Angelone, L. M., 
Bonmassar, G., 
Fox, M., Herrington, 
T., Adalsteinsson, 
E., LaPierre, C., 
Mareyam, A. & 
Wald, L. W. 2017 
 

2017 
Yhdysvallat 

Construction and 
modeling of a recon-
figurable MRI coil for 
lowering SAR in pa-
tients with deep 
brain stimulation 
implants 

Uuden muunnel-
tavan kelan esit-
tely sekä tutkimi-
nen SAR-arvon 
laskemiseksi sy-
väaivostimulaat-
tori potilailla. 

Määrällinen tutkimus, 90 
simulointia 9 syväaivos-
timulaattori potilaasta 
tehdystä pään 3D mal-
linnuksesta tarkoituk-
sena laskea SAR-arvoa 
uudella muunneltavalla 
kelalla. 

Lähettävän kelan rotaatiokulma 
oli nolla eikä testauksissa huo-
mattu merkittäviä eroavaisuuksia 
signaali-kohinasuhteessa. Mak-
simi SAR-arvo pysyi referens-
siarvon alapuolella implanteilla ja 
ilman. Max SAR-arvo ei ollut joh-
tojen päissä vaan elektrodeissa.  

3/5 

6 Kahan, J., Papa-
daki, A., White, M., 
Mancini, L., Yousry, 
T., Zrinzo, L., Li-
mousin, P., Hariz, 
M., Foltynie, T. & 
Thornton, J. 

2015  
Yhdyvallat 
 

The Safety of Using 
Body-Transmit MRI 
in Patients with Im-
plantable Deep 
Brain Stimulation 
Devices 

Tarkoitus vertailla 
pään magneetti-
kuvauksen turval-
lisuutta vartalon 
sekä pään lähet-
tävällä kelalla sy-
väaivostimulaatto-
ripotilailla 1,5 ja 3 
teslan laitteilla.  

Määrällinen tutkimus, 
fantomilla 

Lämmönnousu oli korkeimmil-
laan johtojen kärjissä. Vartaloke-
lalla lämmönnousu elektrodeissa 
oli merkittävämpää kuin pään 
kelalla kuvattaessa. Pään fanto-
min asennolla oli merkitystä läm-
penemiseen. 

5/5 

7 Nazzaro, J. M., Ly-
ons, K. E., Wetzel, 
L. H. & Pahwa R. 

2010 
Yhdysvallat 

Use of Brain MRI af-
ter Deep Brain Sti-
mulation Hardware 
Implantation 

Tarkoituksena ar-
vioida kokemuk-
sia ja turvalli-
suutta pään mag-
neettikuvauksesta 
1,5 T potilailla, 
joilla on syväai-
vostimulaattori.  

Määrällinen tutkimus, 
249 potilasta, 445 pään 
magneettikuvausta lä-
hettävällä ja vastaanot-
tavalla pääkelalla vuo-
sina 1995-2007. Tulok-
sia arvioitiin jälkikäteen 
aikaisemmin suoritettu-
jen kuvausten pohjalta. 

Kaikki magneettitutkimukset suo-
ritettiin 1,5 T laitteella. Ei ha-
vaittu yhtään haitallista tapahtu-
maa, jotka liittyisivät syväaivosti-
mulaattoripotilaan pään mag-
neettikuvaukseen. 16 generaat-
torin toimintahäiriötä rekisteröi-
tiin, mutta ei pystytty selvästi 
osoittamaan, että ne olisivat liit-
tyneet magneettikuvaukseen.  

5/6 
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8 Serano, P., Ange-
lone, L. M., Kat-
nani, H., Eskandar 
E. & Bonmassar, G. 

2015 
Yhdysvallat 

A Novel Brain Sti-
mulation Techno-
logy Provides Com-
pantibility with MRI  

Esitellään uutta 
mallia syväaivosti-
mulaattorin joh-
doista, joiden tar-
koituksena on vä-
hentää virran joh-
tumista johtoja pit-
kin kudokseen ja 
kudoksen kuume-
nemista magneet-
titutkimuksen ai-
kana.  

Tutkimuksessa käytettiin 
kahta erilaista johtotyyp-
piä: toista fantomilla si-
mulointiin ja ensimmäi-
sen prototyypin valmis-
tamiseen, ja toista simu-
lointiin ihmismallilla sekä 
toisen prototyypin val-
mistamiseen. Tarkoituk-
sena vähentää ns. an-
tenniefektin syntymistä 
ja kudosten kuumene-
mista johtojen lähellä. 

Tutkimus suoritettiin simuloin-
neilla ja geelifantomitestauksilla. 
Simulointi ja geelitestaus todisti-
vat, että uusi malli johdoista vä-
hensi kudokseen johtuvan ener-
gian määrää sekä johtojen ym-
päröivän kudoksen lämpene-
mistä. Testit todistivat myös, että 
uudenmalliset johdot vaikuttivat 
ainoastaan johtojen toimintaan 
eivätkä laitteen paristojen kulu-
miseen. 

4/6 

9 Mutter, M., Bellut, 
D., Porchet, F. & 
Schuknecht, B. 

2013 
Itävalta  

Spinal magnetic re-
sonance imaging 
with reduced specific 
absorption rate in pa-
tients harbouring a 
spinal cord stimula-
tion device – A 
single-center pros-
pective study ana-
lysing safety, tolera-
bility and image qua-
lity  

Arvioida turvalli-
suutta, siedettä-
vyyttä ja kuvan 
laatua potilailla, 
joilla on sel-
käydinstimulaatto-
ria 1,5 teslan 
magneettikuvauk-
sessa muokatulla 
protokollalla (SAR 
normaalia pie-
nempi). 

Määrällinen seurantatut-
kimus, 13 potilasta, 17 
magneettikuvausta muo-
katulla protokollalla. 

Kellään potilaista ei raportoitu 
uusia neurologisia oireita, oirei-
den pahenemista tai laitteen 
vaurioitumista. Ilmeni hetkellistä 
lämmön tuntua elektrodien lä-
hellä sekä ajoittaista kihelmöin-
tiä.  

2/6 

10 de Jonge, J. C., 
Melis, G. I., Geb-
bink, T. A., de Kort, 
G. A. P. & Leijten, 
F. S. S. 

2014 
Alankomaat 

Safety of a dedicated 
brain MRI protocol in 
patients with a 
vagus nerve stimu-
lator 

Arvioida aivojen 
magneettikuvauk-
sen turvallisuutta 
potilailla, joilla on 
vagushermosti-
mulaattori. 

Määrällinen tutkimus, 70 
potilasta, 97 magneetti-
kuvausta, jotka toteutet-
tiin valmistajien ohjeiden 
mukaisesti. 

Potilailla ei raportoitu sivuvaiku-
tuksia, haittaa tai kipua mag-
neettikuvauksen aikana tai sen 
jälkeen. Kuvauksen jälkeen yh-
dessä tapauksessa todettiin joh-
don katkeaminen, muttei tullut 
selväksi johtuiko katkeaminen 
kuvauksesta vai ei.  

5/6 

 


