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Akuutteja muutoksia yhdistettyyn kestävyys- ja voimakuormitukseen ei ole juuri tutkit-

tu kestävyysharjoitelleilla miehillä. Optimaalisen suorituksen kannalta monipuolista 

harjoittelua ja sen vaikutuksia on syytä tutkia lisää. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 

on tutkia yhdistetyn kestävyys- ja voimakuormituksen akuutteja vaikutuksia hor-

monipitoisuuksiin kestävyysharjoitelleilla miehillä. Lisäksi selvittää onko suoritusky-

vyllä ja mahdollisilla hormonivasteilla yhteyttä. 

 

Tutkimuksen koehenkilöinä oli 14 kestävyysharjoittelutaustaista miestä. Kaikki koe-

henkilöt olivat harrastaneet oman raportointinsa mukaan ennen tutkimuksen aloittamis-

ta kestävyysjuoksua ja muuta kestävyysharjoittelua 4-10 tuntia viikossa. Seerumin ko-

konaistestosteroni-, kortisoli- ja kasvuhormonikonsentraation määrittämiseksi koehen-

kilöiltä otettiin verinäyte kyynärlaskimosta aamulla, ennen yhdistettyä kestävyys- ja 

voimakuormitusta, kuormitusosioiden välillä ja kuormitusten jälkeen sekä 24 ja 48 tun-

nin kuluttua kuormituksesta.  

 

Seerumin kortisoli- ja kasvuhormonipitoisuuksissa koehenkilöillä tapahtui tilastollisesti 

merkitsevää kasvua välittömästi kestävyys- ja voimakuormituksen jälkeen. Kokonais-

testosteronin pitoisuuksissa havaittiin tilastollisesti merkitsevä lasku 24-tunnin seuran-

tamittauksessa. Vertailtaessa suorituskykyä akuutteihin hormonivasteisiin, tilastollisilla 

menetelmillä ei löydetty olevan positiivista tai negatiivista korrelaatiota näiden kahden 

muuttujan välillä. Kestävyysharjoitelleet mieshenkilöt voivat saavuttaa vaativan yhdis-

tetyn kestävyys- ja voimakuormituksen jälkeen akuutteja hormonivasteita. 

 

Avainsanat: Yhdistetty kuormitus, Akuutit hormonivasteet, kestävyysharjoittelu. 
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1 JOHDANTO  

 

 

Urheilijat ja valmentajat pyrkivät tekemään parasta mahdollista tulosta. Yksi keino 

tuloksen saavuttamiseksi on harjoittelun optimointi. Parhaimpien harjoitusmetodien 

löytämiseksi urheilutieteiden maailmassa on käytetty paljon aikaa ja vaivaa. Optimaa-

listen harjoitusmetodien etsintä jatkuu, sillä lopullisia ja oikeita vastauksia ei ole vielä 

löydetty. 

 

Voimaharjoittelua ja sen vaikutuksia ihmiskehoon on tutkittu paljon. Eräs mielenkiin-

non kohteista monessa tutkimuksessa on ollut hormonivasteet voimaharjoitteluun 

(Häkkinen & Pakarinen 1993, Kraemer ym. 1999). Voimaharjoittelun on osoitettu ai-

heuttavan positiivisia muutoksia hormonipitoisuuksissa (Kraemer ym. 1999). 

 

Kestävyysharjoittelu on saanut myös paljon huomiota tutkijoilta. Hormonivasteita kes-

tävyysharjoitteluun on tutkittu runsain mitoin (Chwalbiñska-Moneta ym. 2005, Vuori-

maa ym. 2008). Tutkimuksissa on osoitettu, että kestävyysharjoittelulla saadaan akuut-

teja vasteita aikaan hormonitasoissa (Vuorimaa ym. 2008, Grandys ym. 2009). 

 

Yhdistettyä kestävyys- ja voimaharjoittelua on tutkittu huomattavasti vähemmän. Eten-

kin hormonipitoisuuksien muutoksista yhdistetyn harjoittelun seurauksena löytyy hyvin 

vähän tutkimustietoa. Muutamia tutkimuksia aiheesta on suoritettu. Tutkimuksissa ei 

havaittu merkittäviä muutoksia yhdistetyn harjoittelun seurauksena (Bell ym. 2000, 

Cadore ym. 2010). 

 

Lisää tutkimustietoa kaivataan yhdistetyn kestävyys- ja voimaharjoittelun mahdollisista 

hyödyistä ja haitoista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on perehtyä yksittäisen yhdis-

tetyn kestävyys- ja voimakuormituksen akuutteihin hormonipitoisuuksien muutoksiin.  
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2 TESTOSTERONI 

 

 

Testosteroni on androgeeninen steroidihormoni. Sitä tuotetaan pääasiassa kiveksissä, ja 

sen päätehtäviin kuuluu miehisten piirteiden korostaminen. (Vingren ym. 2010.) Lisäk-

si testosteronilla on vaikutusta muun muassa perusaineenvaihduntaan, punasolujen 

määrään ja nestetesapainoon (Guyton & Hall 2011, 982.) Tutkimusten mukaan testo-

steronin käytöstä voisi olla hyötyä myös lääketieteellisessä mielessä. Esimerkiksi HIV-

tartunnan saaneilla miehillä testosteroni sai aikaan positiivisia vaikutuksia (Bhasin ym. 

2001).  

 

2.1 Testosteronin eritys ja säätely 

 

Testosteroni on steroidihormoni, joka syntetisoidaan kolesterolista. Leydigin solut, 

jotka sijaitsevat kiveksissä, tuottavat pääasiallisesti testosteronia. (Mendelson ym. 

1975.) Pääosin solujen sijainnista johtuen miehillä testosteronin tuotanto on huomatta-

vasti suurempaa kuin naisilla (Vingren ym. 2010). Lapsuudessa pojilla ei juuri ole 

Leydigin soluja, mutta vastasyntyneillä vauvoilla ja miehillä murrosiän jälkeen niitä 

ilmenee runsaasti (Guyton & Hall 2011, 980). Aikuinen mies tuottaa testosteronia noin 

7 mg päivittäin. Normaalimäärä testosteronia plasmassa miehillä on 300–1000 ng/dl. 

Vanhetessa keskiarvo putoaa 80 ikävuoteen mennessä 50 % siitä, mitä se oli 20-

vuotiaana. (Evans 2004.) 

 

Testosteronin tuotannon säätely alkaa hypotalamuksesta, kun se erittää gonadotropiinia 

erittävää hormonia (GnRH). Hypotalamuksesta GnRH kulkeutuu suoraan aivolisäk-

keen etulohkoon, jossa se stimuloi kahden gonadotropiinihormonin eritystä: Lutropii-

nin (LH) ja follikelia stimuloiva hormonin (FSH). LH ja FSH erittyvät verenkiertoon, 

jonka kautta ne kulkeutuvat kiveksiin. Kiveksissä LH stimuloi testosteronin eritystä. 

(Guyton & Hall 2011, 983.) 

 

Keskushermosto hermottaa hypotalamusta, jonka ansiosta hermostolla on suora yhteys 

umpieritysjärjestelmään (Vingren ym. 2010). Testosteronin määrää säädellään negatii-
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visella palautejärjestelmällä. Säätely perustuu siihen, kun testosteronin eritys on liian 

suurta, hypotalamus saa viestin vähentää GnRH tuotantoa, joka johtaa LH tuotannon 

vähenemiseen aivolisäkkeen etulohkossa. Lopputuloksena on testosteronin erityksen 

pieneneminen. Vastaavasti jos tuotanto on liian pientä, niin GnRH tuotantoa lisätään, 

joka johtaa lisääntyneeseen testosteronin eritykseen. (Guyton & Hall, 984.) 

 

2.2 Testosteronin tehtävät 

 

Testosteroni on yksi anabolisista androgeenihormoneista. Sen tehtävänä on kehittää 

miehisiä piirteitä (Vingren ym. 2010). Yksi vaikutuksista on karvoituksen lisääntymi-

nen eri kehonalueilla, esimerkiksi kasvoissa ja häpyluun yläpuolella. Testosteroni vä-

hentää myös hiusten kasvua päässä. (Guyton & Hall 2011, 981.) Lisäksi testosteroni on 

tärkeässä roolissa äänenmurroksessa ja ihon paksuuntumisessa (Guyton & Hall 2011, 

982). 

 

Lihasmassan lisääntymisessä ja vähentymisessä testosteronilla on tärkeä rooli. Murros-

iässä lisääntynyt testosteronin eritys avustaa lihasmassan kasvussa. Vanhemmalla iällä 

vähentynyt testosteronin tuotanto on yhteydessä vähentyneeseen lihasmassaan. (Ving-

ren ym. 2010.) Testosteronin anaboliseen vaikutukseen on monia teorioita. Useiden 

tutkimusten mukaan testosteroni stimuloi proteiinisynteesiä. (Bhasin ym. 2001.) Lihak-

siin liittyvien positiivisten vaikutusten takia testosteronia tiedetään käytettävän urheilu-

suoritusten parantamiseksi (Bhasin ym. 2001).  

 

Lihasten lisäksi, luut hyötyvät testosteronin erityksen lisääntymisestä. Testosteroni 

avustaa luun koon kasvussa ja tiheyden lisääntymisessä. (Compston 2001.) Miehillä 

testosteronilla on erityinen merkitys lantion muodon ja vahvuuden kehittymisessä. Vä-

häisen testosteronin tuotannon seurauksena miehen lantio kehittyy naisen lantion kal-

taiseksi. Testosteronia on myös käytetty vanhemmilla miehillä osteoporoosin hoitoon. 

(Guyton & Hall 2011, 982.) 
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3 KORTISOLI 

 

 

Lisämunuaisen kuorikerroksessa valmistetaan kolesterolin avulla kortikoideja, jotka 

ovat steroidihormoneja.  Kortikoidit voidaan jakaa kolmeen luokkaan: glukokortikoidit, 

mineralokortikoidit ja androgeenit. Glukokortikoidien tärkein hormoni on kortisoli, 

joka vastaa noin 95 % glukokortikoiden toiminnasta. (Guyton & Hall 2011, 921.) Kor-

tisolilla on tärkeä rooli ihmiskehossa monissa eri fysiologissa tehtävissä, kuten esimer-

kiksi immuniteetissa ja hiilihydraattimetaboliassa (Sapolsky ym. 2000). 

 

3.1 Kortisolin eritys ja säätely 

 

Kortisoli, eli hydrokortisoni, on steroidihormoni, jota erittyy lisämunuaisen kuoriker-

roksessa zona fasciculatassa. Suurin osa kortisolista plasmassa sitoutuu plasmaproteii-

neihin transkortiiniin ja albumiiniin. Transkortiini sitoo suurimman osan plasman kor-

tisolista. Veren kortisolipitoisuus on keskiarvollisesti noin 12 µg/100 ml. Kortisolia 

eritetään päivittäin noin 15–20 mg. Pitoisuus veressä vaihtelee vuorokauden aikana. 

Aamulla eritys on runsaampaa, kuin illalla. (Guyton & Hall 2011, 922–924.) Kortisolin 

eritystä stimuloi vuorokauden ajankohta ja stressi (fyysinen ja henkinen) (Fragala ym. 

2011, Vinson 2009). 

 

Kortisolin eritys alkaa, kun stressi aktivoi hypotalamus-aivolisäke-lisämunuais akselin 

(HPA-akseli). Hypotalamus erittää kortikotropiinia vapauttavaa hormonia (CRH), joka 

kulkeutuu aivolisäkkeen etulohkoon. CRH stimuloi aivolisäkkeen etulohkossa kortiko-

tropiinin (ACTH) eritystä. Kortikotropiini kulkeutuu lisämunaiseen, jossa se stimuloi 

kortisolin tuotantoa. (Holsboer & Ising 2010.) 

 

Negatiivinen palautejärjestelmä auttaa säätelemään kortisolin eritystä, kun se on liian 

suurta. Kortisoli inhiboi suoraan CRH tuotantoa hypotalamuksessa tai ACTH tuotantoa 

aivolisäkkeen etulohkossa. (Guyton & Hall 2011, 933.) 
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3. 2 Kortisolin tehtävät 

 

Rasvametaboliassa kortisolilla on huomattava rooli. Kortisoli tehostaa lipolyysia ja 

rasvojen hapettumista. Lisäksi kortisolin on havaittu nostavan vapaiden rasvahappojen 

ja glyserolin pitoisuuksia seerumissa. (Djurhuus ym. 2002.) 

 

Kortisolin rooli hiilihydraattimetaboliassa tunnetaan hyvin. Glukoneogeneesi tehostuu 

ja solujen kyky hyödyntää glukoosia vähenee kortisolin erityksen myötä. Seurauksena 

verensokeri kohoaa ja insuliinin tuotanto lisääntyy. (Sapolsky ym. 2000.) 

 

Katabolisena hormonina kortisoli inhiboi proteiinisynteesiä ja stimuloi proteiinin ha-

joittamista (Fragala ym. 2011). Kortisoli aktivoi verenkiertoelimistön toimintaa muun 

muassa nostamalla minuuttitilavuutta. Stressihormonina tunnetulla kortisolilla on myös 

erityisen tärkeä rooli tulehdusten ehkäisijänä. (Sapolsky ym. 2000.) Lisäksi kortisolia 

käytetään eri sairauksien hoitoon (Van Staa ym. 2000). 

 

  



9 
 

4 KASVUHORMONI 

 

 

Somatotropiini, eli kasvuhormoni on anabolinen hormoni, jota tuotetaan läpi elämän. 

Sillä on lukuisia eri vaikutuksia kehossa, joista muutamia ovat esimerkiksi proteiini-

synteesin tehostaminen ja luiden kasvun edistäminen. Uskotaan myös, että kasvuhor-

moni vaikuttaa substraattien hyödyntämiseen harjoituksen aikana.  Kasvuhormonin 

eritystä stimuloi eniten uni ja liikunta. Lukuisten positiivisten vaikutusten takia houku-

tus käyttää kasvuhormonia urheilusuorituksen parantamiseen on suuri. Ylimääräinen 

käyttö voi kuitenkin aiheuttaa terveydellisiä riskejä, kuten esimerkiksi nivelvaivoja, 

impotenssia ja sydänongelmia. (Godfrey ym. 2003.) 

 

4.1 Kasvuhormonin eritys ja säätely 

 

Kasvuhormoni on peptidihormoni, jota tuotetaan aivolisäkkeen etulohkossa läpi elä-

män. Suurin eritysvaihe sijoittuu ihmisen murrosikään. Kasvuhormonia erittyy sykäyk-

sinä päivän aikana noin 6-12 kertaa. Yön aikana tunti nukahtamisesta tapahtuu suurin 

sykäys. (Godfrey ym. 2003.) Plasman normaali kasvuhormonipitoisuus aikuisilla 1.6–

3.0 ng/ml (Guyton & Hall 2011, 901). Kasvuhormonin eritys vähenee vanhenemisen 

myötä. Sen tuotanto vähenee noin 14 % vuosikymmenessä 40 ikävuoden jälkeen. (Wi-

deman ym. 2002.) Eritykseen vaikuttaa monia tekijöitä iän lisäksi, kuten esimerkiksi 

kehonkoostumus, ravinto, liikunta ja IGF-1 (Clasey ym. 2001). 

 

Kasvuhormoni stimuloi maksaa erittämään insuliininkaltaisia kasvutekijöitä, joista tär-

kein on insuliininkaltainen kasvutekijä 1 (IGF-1). Oletuksena on, että kasvuhormoni ei 

toimisi yksin, vaan yhteistyössä IGF-1 hormonin kanssa. (Guyton & Hall 2011, 901.) 

Suurin osa anabolisista reaktioista tapahtuu kasvuhormonin ja IGF-1 yhteisvaikutuksen 

takia, mutta joissakin tapauksissa kasvuhormoni vaikuttaa suoraan kohdesoluihin (God-

frey ym. 2003). 

 

Kaksi hypotalamuksen peptidiä säätelee kasvuhormonin eritystä: Kasvuhormonia va-

pauttava hormoni (GHRH), jolla on stimuloiva vaikutus, ja somatostatiini, jolla on in-
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hiboiva vaikutus. (Mullis 2005.) IGF-1 vaikuttaa kahdella tavalla kasvuhormonin tuo-

tantoon negatiivisella palautejärjestelmällä. Yksi mekanismeista vaikuttaa suoraan ai-

volisäkkeen etulohkon kasvuhormonia tuottaviin soluihin, jolloin se inhiboi kasvuhor-

monin tuotantoa. Vuorostaan toinen mekanismi vaikuttaa hypotalamuksessa tuotetta-

viin GHRH hormoniin ja somatostatiiniin, jonka tarkoituksena on vähentää kasvuhor-

monin eritystä. (Godfrey ym. 2003.) 

 

4.2 Kasvuhormonin tehtävät 

 

Kasvuhormonilla on osoitettu olevan anabolinen vaikutus lihassolussa, sen stimu-

loidessa proteiinisynteesiä (Fryburg & Barrett 1993). Proteiinisynteesiä stimuloivalle 

vaikutukselle on monia selittäviä tekijöitä. Kasvuhormoni tehostaa aminohappojen kul-

jetusta solujen sisälle sekä parantaa transkriptiota ja translaatiota. (Guyton & Hall 

2011, 899.) 

 

Insuliinin toimintaan kasvuhormonilla on päinvastainen vaikutus. Antagonistisiin vai-

kutuksiin kuuluu kohonnut veren glukoosipitoisuus, glukoosin käytön inhibointi, insu-

liiniresistenssi ja lipolyysin stimulointi. (Dominici & Turyn 2002.) Liiallinen kasvu-

hormonin eritys voi johtaa samanlaisiin oireisiin, kuin II-tyypin diabetesta sairastavilla 

ihmisillä (Guyton & Hall 2011, 900). 

 

Kasvuhormoni tehostaa lipolyysia, vapauttaen glyserolia ja vapaita rasvahappoja ras-

vakudoksesta. Seurauksena verenkierrossa vapaiden rasvahappojen pitoisuus nousee. 

(Godfrey ym. 2003.) Rasvojen käyttöä tehostavan vaikutuksen takia, kasvuhormonilla 

on myönteisiä vaikutuksia ihmisen kehonkoostumukseen (Sode-Carlsen ym. 2010). 

 

Lisäksi kasvuhormoni on tärkeässä roolissa luiden kasvussa (Guyton & Hall 2011, 

900). Kasvuhormoni avustaa kalsium-, magnesium- ja fosfaattitasapainoa. Natrium-, 

kalium- ja kloridi-ionien säilyvyyteen kasvuhormonilla on myös positiivinen vaikutus. 

(Godfrey ym. 2003.)  
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5 KUORMITUKSEN AKUUTIT HORMONAALISET VAS-

TEET 

 

 

Harjoittelun vaikutuksia hormonipitoisuuksien muutoksiin on tutkittu paljon. Tutki-

muksilla on osoitettu, että harjoittelulla saadaan merkittäviä muutoksia aikaan testoste-

roni-, kasvuhormoni- ja kortisolipitoisuuksissa (esim. Kraemer ym. 1999, Ratamess 

ym. 2005, Vuorimaa ym. 2008, Grandys ym. 2009). Hormonivasteiden ymmärtämistä 

voidaan hyödyntää muun muassa harjoittelun optimoinnissa. 

 

5.1 Akuutit hormonaaliset vasteet voimaharjoitteluun 

 

Voimaharjoittelun on havaittu nostavan testosteroni-, kortisoli-, ja kasvuhormonipitoi-

suuksia miehillä yksittäisen voimaharjoituksen jälkeen (Kraemer ym. 1999). Pitoisuuk-

sien nousuun on monia vaikuttavia tekijöitä. Harjoituksen sisältö on yksi vaikuttava 

tekijä. Kuorman, toistojen ja sarjojen määrä vaikuttaa vasteeseen. (Häkkinen & Pakari-

nen 1993.) Ratamess ym. (2005) osoittivat tutkimuksellaan, että korkean volyymin 

harjoittelulla saataisiin mahdollisesti suurempi vaste aikaan kortisoli- ja testosteronipi-

toisuuksissa. Tutkimuksessa koehenkilöt tekivät kaksi erilaista kuormitusta. Lyhyt 

kuormitus koostui yhdestä 10 toiston kyykkysarjasta. Pitkä kuormitus koostui kuudesta 

10 toiston kyykkysarjasta, jossa jokaisen sarjan välillä oli kahden minuutin tauko. (Ra-

tamess ym. 2005.) 

 

Suurempi vaste on havaittu myös kasvuhormonipitoisuuksissa suuremmalla harjoitus-

volyymilla. Gotshalkin ym. (1997) tutkimuksessa koehenkilöt suorittivat myös kaksi 

erilaista kuormitusta. Molemmissa kuormituksissa suoritettiin kahdeksan eri voimahar-

joitusliikettä. Kuormitusmalleista lyhyempi koostui jokaisessa liikkeessä yhdestä 10 

toiston sarjasta, kun taas pidempi kolmesta 10 toiston sarjasta. Liikkeiden ja sarjojen 

välillä oli yhden minuutin tauko. (Gotshalk ym. 1997.) 

 

Voimaharjoituksen intensiteetillä näyttäisi olevan myös iso rooli hormonivasteissa. 

Ahtiaisen ym. (2003) tekemässä tutkimuksessa vertailtiin kahden eri intensiteetin 
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kuormitusmallia keskenään. Molemmissa kuormitusmalleissa tehtiin jalkakyykkyä nel-

jä sarjaa 12 toistolla. Kevyemmässä mallissa koehenkilöille kuormat määriteltiin siten, 

että he jaksoivat tehdä kaikki toistot itsenäisesti. Raskaammassa mallissa koehenkilöil-

le kuormat määriteltiin siten, että he jaksaisivat tehdä noin kahdeksan toistoa itsenäi-

sesti, jonka jälkeen loput toiston tehtäisiin avustetusti. Korkean intensiteetin kuormi-

tuksella saatiin aikaan suurempi vaste hormonipitoisuuksissa. Norjalaisten tekemässä 

tutkimuksessa havaittiin myös samanlainen piirre (Raastad ym. 2000). 

 

Harjoitustaustan on havaittu vaikuttavan hormonivasteisiin. Voimaharjoittelutaustan 

omaavat miehet näyttäisivät saavan paremman vasteen aikaan voimaharjoituksen jäl-

keen, kuin kestävyysharjoitelleet miehet. (Tremblay ym. 2004.) Vaikuttaisi myös siltä, 

että harrastelijoihin verrattuna voimaurheilijat saavuttavat paremmat hormonivasteet 

voimaharjoituksen seurauksena (Ahtiainen ym. 2004). 

 

Ravinnolla on vaikutus hormonivasteisiin voimaharjoituksen jälkeen. Schumm ym. 

(2008) tutkivat hiilihydraattitankkauksen vaikutusta hormonivasteisiin voimaharjoituk-

sen jälkeen. Tankkauksen seurauksena testosteronipitoisuuksissa tapahtui lasku, mutta 

kortisolipitoisuuksissa ei havaittu muutoksia. (Schumm ym. 2008.) Kasvuhormoni- ja 

kortisolipitoisuuksissa ei havaittu muutoksia voimaharjoituksen jälkeen, kun koehenki-

löt nauttivat yhdistetyn hiilihydraatti ja proteiini lisäravinteen (Williams ym. 2002). 

 

Iällä on osoitettu olevan vaikutusta akuutteihin hormonivasteisiin. Monet tutkimukset 

ovat osoittaneet, että nuorilla miehillä akuutti hormonivaste on suurempi, kuin vanhoil-

la miehillä. Etenkin anabolisten hormonien vaste on ollut parempi. (Häkkinen & Paka-

rinen 1995, Häkkinen ym. 1998, Kraemer ym. 1998.) 

 

5. 2 Akuutit hormonaaliset vasteet kestävyysharjoitteluun 

 

Kestävyysharjoituksella saadaan aikaan muutoksia kasvuhormoni-, testosteroni- ja kor-

tisolipitoisuuksissa (Chwalbiñska-Moneta ym. 2005, Vuorimaa ym. 2008). Harjoituk-

sen sisältö vaikuttaa hormonien akuutteihin vasteisiin. Tremblay ym. (2005) tutkivat 

harjoituksen pituuden vaikutusta hormonipitoisuuksien muutoksiin. Kestävyysharjoitel-

leet miehet juoksivat matalalla vakiointensiteetillä eripituisia (40, 80 ja 120 min) 
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kuormituksia. Tutkimuksen mukaan matalalla intensiteetillä harjoituksen pituuden tuli-

si olla tarpeeksi pitkä, jotta saataisiin aikaan vasteita testosteroni- ja kortisolipitoisuuk-

sissa. (Tremblay ym. 2005.) 

 

Harjoituksen intensiteetillä vaikuttaisi olevan myös tärkeä rooli pitoisuuksien muutok-

sissa. Korkean intensiteetin harjoituksella, verrattuna matalan intensiteetin harjoituk-

seen, on saatu parempia vasteita aikaan niin kasvuhormonipitoisuuksissa (Felsing ym. 

1992) kuin kortisolipitoisuuksissa (VanBruggen ym. 2011). Esimerkiksi VanBruggen 

ym. (2011) tutkimuksessa koehenkilöt pyöräilivät 30 minuutin ajan intensiteeteillä 

40 %, 60 % ja 80 % maksimihapenottokyvystä. Jokainen kuormitus suoritettiin erillisi-

nä päivinä. Tulokset viittaavat siihen, että harjoituksessa tulisi ylittää tietty kynnys in-

tensiteetin ja keston suhteen, jotta saadaan vasteita aikaan. 

 

Tremblay ym. (2004) tekemän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että mahdollisesti 

kestävyysharjoitelleilla miehillä akuutit vasteet hormonipitoisuuksissa olisivat hei-

kommat verrattuna voimaharjoittelu taustan omaaviin. Hormonivasteisiin vaikuttaa 

myös vielä tarkemmin, se minkä tyyppinen kestävyysharjoittelu tausta on takana (Vuo-

rimaa ym. 2008). Kestävyysharjoitelleilla miehillä testosteronipitoisuuksissa on havait-

tu tapahtuvan laskua uupumukseen saakka tehdyn kestävyysharjoituksen jälkeen. Kor-

tisolipitoisuuksissa tapahtui nousua heti harjoituksen loputtua ja 30min kuormituksen 

jälkeen. Palautumisen edistyessä kortisolipitoisuudet kääntyivät laskuun. (Daly ym. 

2005.)  

 

Chwalbiñska-Moneta ym. (2005) tekemässä tutkimuksessa kestävyysharjoittelu aiheutti 

laskun kasvuhormonipitoisuuksissa kolmen viikon jälkeen. Nuorilla miehillä, joilta 

puuttuu kestävyysharjoittelutausta, on osoitettu, että hieman kuormittavalla matalan 

volyymin kestävyysharjoittelulla saadaan positiivisia muutoksia aikaan testosteronipi-

toisuuksissa (Grandys ym. 2009).  

 

Tutkimustieto on osoittanut, että ihmisen iällä on vaikutusta harjoituksen tuottamiin 

hormonivasteisiin. Nuorten miesten on osoitettu saavuttavan parempi kasvuhor-

monivaste kestävyysharjoituksen jälkeen, kuin keski-ikäisillä miehillä (Gilbert ym. 

2008). 
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5.3 Akuutit hormonaaliset vasteet yhdistettyyn kestävyys- ja voima-

harjoitteluun 

 

Yhdistetyn kestävyys- ja voimaharjoituksen vaikutuksia akuutteihin hormonipitoisuuk-

sien muutoksiin on tutkittu toistaiseksi hyvin vähän. Cadore ym. (2010) tutkivat yhdis-

tetyn kestävyys- ja voimaharjoittelun vaikutuksia iäkkäillä miehillä. Harjoitusjakson 

kesto oli 12 viikkoa. Voimaharjoittelua suoritettiin kolme kertaa viikossa. Jokaisessa 

harjoituksessa koehenkilöt suorittivat yhdeksän voimaharjoitusliikettä. Viikoilla 1–7 

koehenkilöt suorittivat liikkeissä kaksi sarjaa, kun taas viikoilla 8–12 kolme sarjaa. 

Sarjojen välissä taukoa oli 90–120 sekuntia. Harjoitusjakson alkupuolella voimaharjoit-

telu keskittyi lihaskestävyyden parantumiseen, jolloin toistoalue oli 15–20 RM. Lop-

pupuolella harjoitusjaksoa toistot vähenivät 6–8 RM ja painotus harjoittelussa siirtyi 

stimuloimaan lihaksen hypertrofiaa ja maksimivoiman kehitystä. (Cadore ym. 2010.)  

 

Kestävyysharjoittelua suoritettiin kolme kertaa viikkoon polkupyöräergometrillä. In-

tensiteetti määritettiin ventilaatiokynnyksen avulla, ja sitä vastaavalla sykealueella. 

Harjoitusjakson alkupuolella pyöräiltiin 20 minuutin ajan sykealueella, joka vastaa 

noin 80 % ventilaatiokynnyksestä. Harjoitusjakson loppua kohden intensiteetti ja vo-

lyymi kasvoivat tasaisesti. Viimeisten viikkojen kuormitukset koostuivat kuudesta nel-

jän minuutin pyöräilypätkästä, joiden välissä oli yhden minuutin aktiivinen palautus. 

Intensiteettinä oli sykealue, joka vastaa 100 % ventilaatiokynnyksestä. (Cadore ym. 

2010.) 

 

Yhdistetyssä harjoittelussa molemmat harjoitukset suoritettiin samana päivänä saman 

harjoituksen yhteydessä. Voimaharjoitus suoritettiin aina ennen kestävyysharjoitusta. 

Hormonipitoisuuksissa ei havaittu merkittäviä muutoksia yhdistetyn kestävyys- ja voi-

maharjoittelun seurauksena. (Cadore ym. 2010.) 

 

Bell ym. (2000) tutkivat myös yhdistetyn kestävyys- ja voimaharjoituksen vaikutuksia 

hormonipitoisuuksiin. Tutkimukseen osallistui sekä naisia että miehiä, jotka kävivät 12 

viikon harjoitusjakson läpi. Yhdistetyn harjoittelun ryhmä harjoitteli kuusi kertaa vii-

kossa 12 viikon ajan. Kestävyysharjoituksia tehtiin kolme viikossa, ja ne tehtiin erilli-

senä päivänä kuin voimaharjoitukset, joita tehtiin myös kolme kappaletta viikossa. 
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Voimaharjoituksessa koehenkilöt tekivät neljä liikettä ala- ja yläraajoille. Kuormat 

määriteltiin 1RM mukaan. Harjoituksen kuormia nostettiin neljän viikon välein neljä 

prosenttia. Toistoalue vaihteli 4–12 välillä ja sarjoja tehtiin 2–6 kappaletta. Kestä-

vyysharjoittelussa oli kaksi erilaista harjoitusta. Yhtäjaksoinen harjoitus koostui alkuun 

30 minuutin pyöräilystä ergometrillä ventilaatiokynnyksellä ja sitä vastaavalla teholla. 

Neljän viikon välein pyöräilyä lisättiin neljällä minuutilla. Toinen kestävyysharjoitus 

oli intervalliharjoitus, joka suoritettiin kerran viikkoon. Intervalliharjoituksessa pyöräil-

tiin kolme minuuttia 90 % maksimihapenottokyvystä ja sitä vastaavalla teholla, jonka 

jälkeen seurasi kolme minuuttia aktiivista palautumista. Tämä toistettiin neljä kertaa 

harjoitusjakson alkupuolella, jonka jälkeen neljän viikon välein sarjoja tuli yksi lisää. 

Harjoittelun intensiteetin optimoinniksi ohjelmaa päivitettiin kuuden viikon harjoittelun 

jälkeen. Harjoitusjakson jälkeen naisilla havaittiin virtsassa kortisolipitoisuuden nousu, 

mutta muita muutoksia hormonitasoissa ei tullut esille. (Bell ym. 2000.) 

 

Toistaiseksi akuutteja vasteita yhdistettyyn yksittäiseen kuormitukseen ei ole juurikaan 

tutkittu. Kestävyys- ja voimakuormituksia, ja niiden aikaansaamia vasteita hor-

monitasoissa, on tutkittu erikseen runsaasti. Mielenkiintoista olisi selvittää esimerkiksi, 

että inhiboiko kestävyyskuormitus voimakuormituksen positiivisia anabolisia hor-

monivasteita. Lisää tutkimustietoa kaivataan yhdistetyn kuormituksen hyödyistä ja hai-

toista.  
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6 TUTKIMUSONGELMAT JA HYPOTEESIT 

 

 

Yhdistettyä kestävyys- ja voimaharjoittelua on tutkittu hyvin vähän. Tulevaisuuden 

kannalta olisi tärkeää, että tätä harjoittelumuotoa tutkittaisiin enemmän. Tutkimusten 

avulla voitaisiin mahdollisesti löytää harjoittelun optimoinnin kannalta oleellista tietoa. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia yhdistetyn kestävyys- ja voimakuormituk-

sen vaikutuksia akuutteihin vasteisiin hormonipitoisuuksissa kestävyysharjoitelleilla 

mieshenkilöillä. Hormonit joita erityisesti tarkastellaan, ovat kasvuhormoni, testostero-

ni ja kortisoli.  

 

Tässä tutkimuksessa pohditaan seuraavia tutkimusongelmia: a) Saadaanko yhdistetyssä 

kestävyys- ja voimaharjoituskuormituksessa akuutteja muutoksia aikaan hormonipitoi-

suuksissa b) Vaikuttaako kestävyysharjoittelutausta akuutteihin vasteisiin. 

 

1 Tutkimusongelma: Tapahtuuko yhdistetyssä kestävyys- ja voimaharjoituskuormituk-

sessa akuutteja muutoksia aikaan hormonipitoisuuksissa. 

 

1 Hypoteesi: Hormonipitoisuudet nousevat kuormituksen seurauksena. 

 

1 Perustelu: Tutkimuksen voimakuormitus on vaativa, joten aikaisempiin tutkimuksiin 

vedoten testosteroni-, kasvuhormoni- ja kortisolipitoisuuksissa tapahtuu nousu (Ahtiai-

nen ym. 2003, Raastad ym. 2000, Ratamess ym. 2005, Gotshalk ym. 1997). 

 

2 Tutkimusongelma: Korreloiko kestävyyssuorituskyky akuutteihin hormonivasteisiin. 

 

2 Hypoteesi: Suorituskyky korreloi negatiivisesti hormonivasteiden kanssa. 

 

2 Perustelu: Aikaisempien tutkimuksien tuloksiin vedoten kestävyysharjoittelutaustalla 

ja suorituskyvyllä on negatiivinen yhteys hormonivasteisiin (Tremblay ym. 2004, Vuo-

rimaa ym. 2008). 
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7 MENETELMÄT 

 
 

7.1 Koehenkilöt 

 

Tutkimuksen koehenkilöinä oli 14 kestävyysharjoittelutaustaista miestä (taulukko 1). 

Koehenkilöt rekrytoitiin henkilökohtaisten kontaktien kautta. Kaikki koehenkilöt olivat 

harrastaneet oman raportointinsa mukaan ennen tutkimuksen aloittamista kestävyys-

juoksua ja muuta kestävyysharjoittelua 4-10 tuntia viikossa. Koehenkilöt allekirjoittivat 

ennen tutkimuksen aloittamista kirjallisen suostumuksen, josta selvisi tutkimuksen kul-

ku, koehenkilöiden oikeudet, edut ja riskit. Jyväskylän yliopiston eettinen komitea an-

toi suostumuksensa tutkimuksen toteuttamiselle. 

 

TAULUKKO 1. Koehenkilöt 

Koehenkilöt (n) 14 

Bilateraalinen jalkojen ojennus 1RM (kg) 160,5±21,18 

Ikä (y) 32,21±4,79 

Pituus (cm) 1,80±0,04 

Paino (kg) 79,33±5,34 

BMI (kg/m2) 24,43±1,89 

 

7.2 Koeasetelma 

 

Tämä tutkimus toteutettiin poikkileikkaustutkimuksena. Tutkimus oli osa Jyväskylän 

Yliopiston liikuntabiologian laitoksen suurempaa tutkimusprojektia, jossa pyrittiin sel-

vittämään yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun akuutteja ja kroonisia kardiovas-

kulaarisia, neuromuskulaarisia ja hormonaalisia vasteita. Tutkimuksen johtajana toimi 

professori Keijo Häkkinen. Tässä tutkimuksessa keskityttiin kestävyysharjoitelleiden 

koehenkilöiden akuutteihin hormonipitoisuuksien muutoksiin. Mittaukset suoritettiin 

Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksella syksyllä 2011. Testitulosten vakioi-

miseksi koehenkilöitä pyydettiin välttämään rasittavaa fyysistä liikuntaa mittauksia 

edeltäneenä päivänä, nukkumaan 8 tunnin yöunet ja tulemaan syömättä aamun paasto-
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verinäytteen ottoon. Koehenkilöt perehdytettiin tutkimuksessa käytettyihin testimene-

telmiin sekä testilaitteisiin perehdytyskerran aikana. Vähintään kahden lepopäivän jäl-

keen koehenkilöt suorittivat maksimaalisen alaraajojen ojentajien bilateraalinen kon-

sentrinen maksimivoimatestin. Yhdistetty kestävyys- ja voimakuormitus suoritettiin 

vähintään kahden päivän välillä maksimivoimatestipäivästä.  

 

7.3 Mittaukset 

 

Hermo-lihasjärjestelmän suorituskyky. Maksimaalisella isometrisellä bilateraalisella 

jalkojen ojennuksella jalkadynamometrissä ja kevennyshypyllä voimalevyn päällä (Lii-

kuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, Suomi) mitattiin hermo-lihasjärjestelmän 

suorituskykyä ennen kuormitusta, sekä kuormitusosioiden välillä että kuormituksen 

jälkeen. Kevennyshypyssä kädet olivat lanteilla koko suorituksen ajan liikkeen vakioi-

miseksi. Nousukorkeus kevennyshypyssä laskettiin impulssista. Isometrisessä jalkojen 

ojennuksessa polvikulma oli 107 astetta. Koehenkilöä ohjeistettiin suorittamaan liike 

maksimaalisesti ja mahdollisimman nopeasti 2-3 sekunnin ajan kunnes mittaaja pyysi 

koehenkilöä lopettamaan suorituksen. Isometrisen jalkadynamometrin tuloksista analy-

soitiin sekä maksimivoimaa että voimantuottonopeutta. 

 

Molemmissa liikkeissä tehtiin kolme maksimaalista suoritusta. Jokaisen suorituksen 

välissä oli yhden minuutin tauko.  Koehenkilöt saivat suorittaa kaksi lämmittelytoistoa 

ennen varsinaisia suorituksia. Lämmittelytoistojen jälkeen pidettiin yhden minuutin 

tauko. Kuormitusosioiden välillä ja välittömästi kuormituksen jälkeen suoritetuissa 

testeissä koehenkilöt suorittivat kaksi toistoa ilman lämmittelytoistoja. Kaikki data 

voimatesteistä kerättiin ja analysoitiin tietokoneella käyttäen Signal-ohjelmistoa (Sig-

nal 2.16, Cambridge Electronic Design Ltd. 1997–2004, Cambridge, Englanti). Hermo-

lihasjärjestelmän suorituskyvyn mittaustuloksia ei raportoida tässä tutkimuksessa. 

 

Yhdistetty kestävyys- ja voimakuormitus. Kuormitus koostui yhdistetystä kestävyys- ja 

voimakuormituksesta, jotka suoritettiin peräkkäin (taulukko 2). Koehenkilöillä oli en-

nen kuormitusta mahdollisuus syödä kevyt aamupala, joka koostui kahdesta ruisleipä-

palasta ja lasillisesta (2 dl) appelsiinimehua, jos testi suoritettiin aamulla klo 8-9 välillä. 

Myöhemmin aamupäivällä tai sen jälkeen suoritettuihin kuormituksiin koehenkilöitä 
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opastettiin tulemaan normaalin aamupalan syöneenä, mutta kahden tunnin tauolla edel-

lisestä ateriasta. Ennen kuormituksen aloittamista koehenkilöiden paino punnittiin ur-

heiluvarustus päällä Seca -digitaalivaa’alla (Dayton, Espoo, Suomi). 

 

TAULUKKO 2. Koeasetelma. Hormoninäytteiden oton ajankohdat. Aamunäytteen ja kestä-

vyyskuormituksen välillä noin kaksi tuntia tai enemmän. Näytteet otettiin kyynälaskimosta 

aamulla, juuri ennen kestävyyskuormitusta, kuormitusten välillä sekä välittömästi voimakuor-

mituksen jälkeen. Lisäksi otettiin 24 tunnin ja 48 tunnin seurantanäytteet. 

 

 

Laskimo- 

näyte  

Aamu         Kestävyyskuormitus      Voimakuormitus        24h           48h  

 

 

 

Kestävyyskuormitus suoritettiin maksimihapenottotestinä juoksumatolla nousevalla 

kuormituksella. Juoksumatossa oli puolen asteen positiivinen kulma. Ensimmäinen 

kuorma juostiin yhdeksän kilometrin tuntinopeudella. Jokaisen kuorman jälkeen nope-

utta nostettiin yhdellä kilometrillä tunnissa. Ennen kuormitusta, kuormien välissä ja 

kuormituksen jälkeen koehenkilöiltä otettiin laktaattinäytteet sormenpäistä. Näyt-

teenoton viivästyessä yli 30 sekunnin koehenkilöt juoksivat ylimääräisen minuutin seu-

raavalla kuormalla. Koehenkilöiltä kysyttiin subjektiivista väsymystä RPE-asteikolla 

30 sekuntia ennen jokaisen kuorman loppua. Syke mitattiin viimeisen 30 sekunnin kes-

kiarvona. Koehenkilöiltä analysoitiin hengityskaasumuuttujat analysaattorin avulla. 

Kuormitus juostiin uupumukseen asti, eli kun koehenkilö ei enää kokenut jaksavansa 

tai testaajan mielestä testi on järkevää lopettaa. Mattotestin jälkeen koehenkilöt suorit-

tivat viiden minuutin loppuverryttelyn yhdeksän kilometrin tuntinopeudella matolla. 

Hengityskaasumuuttujat osoittautuivat virheelliseksi laitevian vuoksi, joten kestävyys-

suorituskyvyn mittarina maksimihapenottokyvyn sijaan tässä tutkimuksessa käytetään 

juostua kokonaisaikaa mattotestissä. 

 

Voimakuormitus suoritettiin David 210 -dynamometrilla (David Health Solutions Ltd., 

Helsinki, Suomi). Kuormitus sisälsi neljä nopeusvoimasarjaa (10 x 40 % 1RM), neljä 

maksimivoimasarjaa (3 x 75–90 % 1RM) kolmen minuutin sarjapalautuksella sekä 
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neljä hypertrofista voimasarjaa (10 x 75–80 % 1RM) kahden minuutin sarjapalautuk-

sella. Dynamometrin säädöt olivat samat kuin 1RM-testissä. 

 

Seerumin kokonaistestosteroni-, kortisoli- ja kasvuhormonikonsentraation määrittämi-

seksi koehenkilöiltä otettiin verinäyte (50 µl) kyynärlaskimosta aamulla, ennen yhdis-

tettyä kestävyys- ja voimakuormitusta, kuormitusosioiden välillä ja kuormitusten jäl-

keen sekä 24 ja 48 tunnin kuluttua kuormituksesta. Laskimoverinäyte otettiin Venosafe 

-seerumiputkeen (Terumo Medical Co., Leuven, Belgia) ja sen oton suoritti koulutettu 

laborantti. Koehenkilöiltä otettiin yhdistetyn kestävyys- ja voimakuormituksen aikana 

myös sormenpääverinäytteitä (20 µl) kapillaariputkiin (EKF Diagnostic, Magdeburg, 

Saksa) veren laktaattipitoisuuden määrittämiseksi. Sormenpääverinäyte otettiin ennen 

kestävyyskuormitusta, sen aikana joka kuorman kohdalla ja kuormituksen jälkeen sekä 

ennen voimakuormitusta että sen jälkeen. Koehenkilöiden sallittiin nauttia ainoastaan 

kaksi desilitraa vettä kuormitusosioiden välillä laskimoverinäytteenoton jälkeen. Lak-

taattipitoisuuksia ei raportoida tässä tutkimuksessa. 

 

7.4 Verinäytteiden analysointi 

 

Hormonit. Laskimoverinäytteet sentrifugoitiin välittömästi näytteenoton jälkeen (Me-

gafuge 1.0R, Heraeus, Saksa) nopeudella 3500 kierrosta minuutissa kymmenen minuu-

tin ajan, minkä jälkeen ne sijoitettiin pakastimeen (– 80 °C) säilytykseen määrityshet-

keen saakka. Hormoninäytteet analysoitiin Jyväskylän yliopiston Liikuntabiologian 

laitoksen liikuntalaboratoriossa. Kokonaistestosteronin, kasvuhormonin ja kortisolin 

konsentraatio määritettiin kemiluminesenssiin perustuvalla Immulite® 1000 -laitteella 

(DPC, Los Angeles, Yhdysvallat). Laitteen erottelukyky kokonaistestosteronille on 0,5 

nmol/l. Kortisolille laitteen erottelukyky on 5,5 nmol/l. Kasvuhormonille laitteen erot-

telukyky on 0.03 mIU/l. 

 

Laktaatti. Sormenpääverinäytteet analysoitiin viimeistään vuorokauden kuluessa näyt-

teenotosta Biosenin C-Line -laktaattianalysaattorilla (EKF Diagnostic, Magdeburg, 

Saksa). Mikäli analysointia ei suoritettu välittömästi näytteenoton jälkeen, sormenpää-

verinäytteet säilytettiin jääkaapissa (+ 4 °C) analysoitiin saakka. Laktaattianalysaattori 
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kalibroitiin ennen määritystä käyttämällä standardireagenssia, jonka laktaattikonsent-

raatio oli 12,0 mmol/l. Laitevalmistajan ilmoittama variaatiokerroin on alle 1,5 %. 

 

7.5 Tilastolliset menetelmät 

 

Tilastolliset analyysit tehtiin Excel 2010 ja PASW Statistics 20.0 (SPSS Inc, Chigago, 

Yhdysvallat) ohjelmilla. Kaikista muuttujista laskettiin keskiarvot ja keskihajonnat. 

Yhdistetyn kestävyys- ja voimakuormituksen aikana mitatuissa muuttujissa (hor-

monipitoisuudet) tapahtuneita muutoksia analysoitiin toistettujen mittausten varianssi-

analyysin avulla. Lisäksi muuttujien (suorituskyky ja hormonivaste) välistä yhteyttä 

tarkasteltiin Spearmanin korrelaatioanalyysin avulla. Tilastollisen merkitsevyyden ra-

jana pidettiin 0.05 merkitsevyystasoa (p≤0.05) 
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8 TULOKSET 

 

 

Kokonaistestosteroni. Kokonaistestosteronipitoisuuksissa havaittiin tilastollisesti mer-

kittävä lasku (p ≤ 0.05) 24-tunnin seurantamittauksessa verrattuna perustasoon (Pre). 

Muita tilastollisesti merkitseviä muutoksia ei havaittu (kuvio 1).  

 

 

KUVIO 1. Kokonaistestosteronipitoisuuksien muutokset. * = tilastollisesti merkittävä muutos, 

kun (p ≤ 0.05). Pre = ennen kuormitusta, En = kestävyyskuormituksen jälkeen, St = voima-

kuormituksen jälkeen, 24 = 24h seurantamittaus, 48 = 48h seurantamittaus. Muutoksia verrat-

tiin perustasoon ennen kuormitusta. 

 

Kortisoli. Kortisolipitoisuuksissa tilastollisesti merkittäviä muutoksia havaittiin jokai-

sessa mittapisteessä. Kestävyys- ja voimakuormituksen (En ja St) jälkeen tapahtui tilas-

tollisesti merkittävää kasvua (p ≤ 0.001) suhteessa perustasoon (Pre). Merkitsevää las-

kua (p ≤ 0.01) tapahtui 24-tunnin ja 48-tunnin seurantamittauksessa suhteessa perus-

tasoon (kuvio 2). 
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KUVIO 2. Kortisolipitoisuuksien muutokset. *** = tilastollisesti merkittävä muutos, kun (p ≤ 

0.001). ** = tilastollisesti merkittävä muutos, kun (p ≤ 0.01) Pre = ennen kuormitusta, En = 

kestävyyskuormituksen jälkeen, St = voimakuormituksen jälkeen, 24 = 24h seurantamittaus, 48 

= 48h seurantamittaus. Muutoksia verrattiin perustasoon ennen kuormitusta. 

 

Kasvuhormoni. Tilastollisesti merkitsevää kasvua (p ≤ 0.001) havaittiin kestävyys- ja 

voimakuormituksen (En ja St) jälkeen suhteessa perustasoon (Pre). Tilastollisesti mer-

kitseviä muutoksia ei havaittu 24-tunnin ja 48-tunnin seurantamittauksissa (kuvio 3). 

 

Suorituskyvyn yhteys hormonivasteisiin. Spearmanin korrelaatiolla ei havaittu yhteyttä 

suorituskyvyn ja hormonivasteiden välillä. Suorituskykyä koehenkilöillä kuvastaa ma-

tolla juostu kokonaisaika (taulukko 4). 

 
TAULUKKO 4. Korrelaatiomatriisi suorituskyvyn ja hormonivasteiden välillä. 

Korrelaatiomatriisi 

  Pre-En Pre-S Pre-24 Pre-48   

Suorituskyky 0,17 0,273 0,037 -0,07 Kortisoli 

Suorituskyky 0,17 0,341 0,231 0,143 Kasvuhormoni 

Suorituskyky -0,099 -0,07 -0,258 -0,216 Testosteroni 
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KUVIO 3.Kasvuhormonipitoisuuksien muutokset. *** = tilastollisesti merkittävä muutos, kun 

(p ≤ 0.001). Pre = ennen kuormitusta, En = kestävyyskuormituksen jälkeen, St = voimakuormi-

tuksen jälkeen, 24 = 24h seurantamittaus, 48 = 48h seurantamittaus. Muutoksia verrattiin pe-

rustasoon ennen kuormitusta. 

 
 
Hormonien basaalitasot. Koehenkilöiltä aamulla otetuista laskimoverinäytteistä määri-

tetyt hormonien basaalitasot on esitetty taulukossa 5.  

 
TAULUKKO 5. Hormonien basaalitasot. 

Hormonien basaalitasot 

Kortisoli (nmol/L) 484,69 ± 151,35 

Kasvuhormoni (mIU/L) 0,98 ± 1,70 

Testosteroni (nmol/L) 18,98 ± 8,25 
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9 POHDINTA 

 

 

Päätulokset. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kestävyysharjoitelleet miehet voivat 

saavuttaa akuutteja hormonivasteita yhdistetyn kestävyys- ja voimakuormituksen jäl-

keen. Seerumin kortisoli- ja kasvuhormonipitoisuuksissa koehenkilöillä tapahtui tilas-

tollisesti merkitsevää kasvua välittömästi kestävyys- ja voimakuormituksen jälkeen. 

Kokonaistestosteronin pitoisuuksissa havaittiin tilastollisesti merkitsevä lasku 24-

tunnin seurantamittauksessa. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että koehenkilöi-

den kuormitus on ollut riittävän vaativa, sillä koehenkilöt saavuttivat akuutteja hor-

monivasteita. 

 

Kestävyyssuorituskyvyn mittarina tässä tutkimuksessa käytettiin koehenkilöiden juok-

semaa kokonaisaikaa suorassa hapenottotestissä juoksumatolla, koska laitteistovian 

vuoksi hengityskaasuanalysaattorin tulokset eivät olleet luotettavia. Vertailtaessa suori-

tuskykyä akuutteihin hormonivasteisiin, tilastollisilla menetelmillä ei löydetty olevan 

positiivista tai negatiivista korrelaatiota näiden kahden muuttujan välillä. 

 

Tutkimuskysymykset. Tutkimuksen tulosten mukaan yhdistetyllä kestävyys- ja voima-

kuormituksella voidaan saada aikaan akuutteja hormonipitoisuuksien muutoksia kestä-

vyysharjoitelleilla miehillä. Kasvuhormoni- ja kortisolipitoisuuksissa tapahtui merkit-

tävää kasvua välittömästi kestävyys- ja voimakuormituksen jälkeen. Kokonaistestoste-

ronin pitoisuuksissa tapahtui laskua 24 tuntia kuormituksen jälkeen. Hypoteesin mu-

kaan kaikissa hormonipitoisuuksissa tapahtuisi nousua, mutta kokonaistestosteronin 

suhteen näin ei tapahtunut. 

 

Aikaisempaa tutkimustietoa yhdistetyn kestävyys- ja voimakuormituksen vaikutuksista 

hormonipitoisuuksiin ei toistaiseksi löydy paljon. Cadore ym. (2010) tekemässä tutki-

muksessa ei havaittu hormonipitoisuuksissa muutoksia 12 viikon yhdistetyn kestävyys- 

ja voimaharjoitteluintervention jälkeen iäkkäillä mieshenkilöillä. Samankaltaisia tulok-

sia löysi Bell ym. (2000) tutkimuksessaan, jossa tutkittiin 12 viikon yhdistetyn kestä-

vyys- ja voimaharjoitteluintervention vaikutuksia hormonipitoisuuksiin miehillä sekä 

naisilla. Mieshenkilöillä ei havaittu merkittäviä muutoksia. 
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Kraemer ym. (1995) havaitsivat tutkimuksessaan, että yhdistetty voima- ja kestä-

vyysharjoittelu voi nostaa harjoituksen jälkeisiä kortisolipitoisuuksia. Aikaisemmin 

yksittäisen yhdistetyn kestävyys- ja voimakuormituksen vaikutuksia hormonivasteisiin 

ei ole juuri tutkittu kestävyysharjoitelleilla miehillä, joten tulevaisuudessa lisää tutki-

musta aiheesta kaivataan. 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa vaativien voimakuormitusten jälkeen testosteronipitoi-

suuksissa on havaittu nousua (Ahtiainen ym. 2003, Ahtiainen ym. 2005). Tässä tutki-

muksessa koehenkilöt eivät saavuttaneet akuuttia kasvua kokonaistestosteronin pitoi-

suuksissa, vaan ainoastaan tilastollisesti merkitsevän laskun 24-tunnin seuranmittauk-

sessa. Kestävyysharjoitelleilla mieshenkilöillä on havaittu alempia testosteronipitoi-

suuksia ja huonompia vasteita harjoitteluun aikaisemmissa tutkimuksissa, joka voi 

osakseen selittää tulosta. Yhdeksi mahdolliseksi selittäväksi mekanismiksi on ehdotettu 

harjoittelun aiheuttamaa vaikutusta hypotalamus-aivolisäkkeen etulohko-kives - sääte-

lyjärjestelmään. (Hackney ym. 2003.) 

 

Tutkimustuloksissa havaittu seerumin kasvuhormoni- ja kortisolipitoisuuksien nousu 

on havaittu aikaisemmissa tutkimuksissa. Gotshalkin ym. (1997) ja Ratamessin ym. 

(2005) voimaharjoittelututkimuksessa useampi kuormitussarja aiheutti suuremman 

vasteen molempien hormonien osalta verrattuna yhteen sarjaan. Tämän tutkimuksen 

voimakuormitus koostui myös useammasta työsarjasta, joka antaa tukea aikaisemmille 

tutkimuksille. Kestävyyskuormituksen on myös todettu nostavan kasvuhormonin ja 

kortisolin pitoisuuksia (Gilbert ym. 2008, Tremblay ym. 2005). Tuloksissa havaittiin 

myös kortisolitasojen lasku 24-tunnin ja 48-tunnin seurantamittauksissa. Tulos on lin-

jassa muun muassa Dalyn ym. (2005) tekemän tutkimuksen kanssa, jossa kestävyyshar-

joitelleet koehenkilöt juoksivat uupumukseen asti. Koehenkilöillä havaittiin kortisolipi-

toisuuksissa lasku 24-tunnin seurantamittauksessa. 

 

Tremblayn ym. (2005) tutkimuksessa kahdeksan kestävyysharjoitellutta mieshenkilöä 

suorittivat 40, 80 ja 120 minuutin juoksuharjoituksen intensiteetillä 55 prosenttia mak-

simihapenottokyvystä. Kortisolin eritys oli kovinta pisimmässä kuormituksessa. Ainut-

laatuisessa ja mielenkiintoisessa Kraemerin ym. (2008) tutkimuksessa havaittiin ultra-

pitkän 160 kilometrin kestävyyskuormituksen jälkeen myös nousu kortisoli- ja kasvu-

hormonipitoisuuksissa Alaskan ääriolosuhteissa. Testosteronipitoisuuksissa havaittiin 
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merkittävä lasku. Ilmeisesti kuormituksen intensiteetin ja volyymin pitää olla tarpeeksi 

suuri, jotta hormonivaste saadaan aikaan. 

 

Harjoittelun aiheuttaman kasvuhormonivasteen tarkkaa mekanismia ei tunneta. Selittä-

viksi tekijöiksi vasteelle on ehdotettu muun muassa laktaattia, typpioksidia ja neuraalis-

ta stimulaatiota. (Godfrey ym. 2003.) Kuormituksen aikaansaama stressi stimuloi HPA-

akselia (Hypotalamus-aivolisäke-lisämunuainen), joka johtaa kortisolin eritykseen 

(Holsboer & Ising 2010). 

 

Hypoteesin mukaan koehenkilöiden kestävyyssuorituskyky korreloisi negatiivisesti 

hormonivasteiden kanssa. Kestävyyssuorituskyvyn mittarina tässä tutkimuksessa käy-

tettiin koehenkilöiden juoksemaa kokonaisaikaa suorassa hapenottotestissä juoksuma-

tolla, koska laitteistovian vuoksi hengityskaasuanalysaattorin tulokset eivät olleet luo-

tettavia. Tulokset osoittavat, että positiivista tai negatiivista korrelaatiota ei löytynyt 

kahden muuttujan välillä. 

 

Vuorimaan ym. (2008) tekemässä tutkimuksessa keskimatkan ja pitkänmatkan juoksi-

joiden kortisolivaste korreloi negatiivisesti juoksijan maksimihapenottokyvyn kanssa. 

Tutkimuksessa koehenkilöt juoksivat kuormituksena kaksi kertaa 20 minuuttia yhden 

minuutin palautuksella 80 prosentilla vV02 maksimista. Tremblayn ym. (2004) tutki-

muksessa havaittiin, että kestävyysharjoitelleet mieshenkilöt saavat pienempiä hor-

monivasteita harjoitteluun verrattuna voimaharjoitelleisiin etenkin voimakuormituksen 

jälkeen. Pitkä kestävyysharjoittelutausta kertoo mahdollisesti hyvästä suorituskyvystä, 

joka voi johtaa huonompiin hormonivasteisiin mieshenkilöillä. Tässä tutkimuksessa 

yhteyttä suorituskyvyn ja vasteiden välillä ei löytynyt, mikä antaa viitteitä siitä, että 

hormonivasteet kuormitukseen ovat jossain määrin yksilöllisiä. 

 

Tutkimustuloksiin vaikuttavat tekijät. Mittaustuloksiin tutkimuksessa on voinut vaikut-

taa subjektiivinen mittausvirhe. Tätä haittaa on hyvin hankala karsia pois tutkimuksista, 

johon liittyy ihmisen tekemät mittaukset. Objektiivisempaan mittaukseen tarvitaan ko-

neiden apua. 
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Tutkimuksessa koehenkilöt rekrytoitiin henkilökohtaisten kontaktien kautta, joka on 

voinut vaikuttaa tuloksiin. Metodologisesti ajatellen tulosten luotettavuuden kannalta 

satunnaisotanta jostain perusjoukosta olisi ollut parempi vaihtoehto. 

 

Koehenkilöiden (n=14) otos on pieni moniin tieteenaloihin verrattuna. Liikuntabiolo-

gisten tutkimuksien heikkous on otosten pieni koko. Tulosten yleistämistä koko popu-

laatioon tulee harkita tarkoin. Tilastolliset menetelmät voisivat antaa aivan erilaisia 

tuloksia, jos otos nelinkertaistettaisiin. Resurssien puolesta tämä on tietysti erittäin 

hankalaa toteuttaa. 

 

Johtopäätökset ja käytännön sovellukset. Kestävyysharjoitelleet mieshenkilöt voivat 

saavuttaa vaativan yhdistetyn kestävyys- ja voimakuormituksen jälkeen akuutteja hor-

monivasteita. Kokonaistestosteronin pitoisuuksissa ei tapahtunut nousua, mikä tukee 

aikaisempien tutkimuksien hypoteesia siitä, että kestävyysharjoittelutausta voi inhiboi-

da testosteronin tuotantoa. Tutkimuksessa koehenkilöt juoksivat suoran maksimiha-

penottokykytestin uupumukseen asti, jonka jälkeen suoritettiin erittäin vaativa voima-

kuormitus missä yhdistettiin hypertrofista ja neuraalista harjoittelua. Voidaan olettaa 

että kuormituksen pitäisi ylittää hormonivasteen kynnys myös kokonaistestosteronin 

osalta. Mahdollisesti ensimmäisenä tehty kestävyyskuormitus on voinut inhiboida voi-

makuormituksen aiheuttamaa vastereaktiota. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista 

tutkia kuormitusten muuttamista toisinpäin ja sen vaikutuksia vasteisiin. 

 

Yhdistetty kuormitus aiheutti nousun kasvuhormoni- ja kortisolipitoisuuksissa, joka 

osoittaa että harjoittelussa ylitettiin vastekynnys. Kasvuhormonin tuotanto stimuloi 

proteiinisynteesiä, joka auttaa positiivisesti lihassolujen anaboliassa (Fryburg & Barrett 

1993). Kestävyysharjoitelleilla mieshenkilöillä kuormituksen tulee olla tarpeeksi vaati-

va, jotta positiivinen vaste saadaan aikaan. Valmennuksessa tulee huomioida myös 

kuormituksen säätely, ettei urheilija joudu vakavaan ylikuormitustilaan liian raskaan 

harjoittelun seurauksena. 

 

Suorituskyvyn ja hormonivasteiden välillä ei löydetty yhteyttä tässä tutkimuksessa. 

Tulokset tukevat urheilijan kohtelemista yksilönä. Käytännön valmentamisessa on tär-

keää muistaa, että toisella toimiva harjoitusohjelma ei välttämättä toimi samalla tavalla 
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toisella urheilijalla. Urheilijan yksilöllisten harjoitusvasteiden seuranta on tärkeää, jotta 

voidaan saavuttaa parempia tuloksia. 

 

Yleisenä johtopäätöksenä tuloksista voidaan todeta, että yhdistetyllä kuormituksella 

voidaan saada akuutteja positiivisia muutoksia aikaan kestävyysharjoitelleilla mieshen-

kilöillä. Valmentamisessa tulee kuitenkin muistaa urheilijan kohtaaminen yksilönä. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin pääasiassa hormonipitoisuuksien muutoksia muuta-

man hormonin osalta. Ihmisen umpieritysjärjestelmä on todella monimutkainen koko-

naisuus, joten nykytieteellä tarkkoja mekanismeja on hankala tunnistaa. Tulevaisuudes-

sa yhdistetyn kuormituksen vaikutuksia ihmiskehoon tulee tutkia entistä tarkemmin, 

jotta valmentajat ja urheilijat saavat laajemman käsityksen positiivista sekä negatiivista 

vaikutuksista.  
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