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TIIVISTELMÄ
Miettunen Kari (2004). Taajuusvastemenetelmä eksentrisellä väsytyksellä aiheutettujen lihasvaurioiden mittarina. Biomekaniikan pro gradu -tutkielma. Liikuntabiologian
laitos. Jyväskylän yliopisto.
Tutkimuksessa selvitettiin interferenssihoitolaitteen taajuusvastemenetelmän (FAM)
soveltuvuutta eksentrisen väsytyksen aiheuttamien akuuttien lihasvaurioiden ja niiden
välittömän palautumisen mittaamiseen. Kymmenen voimaharjoittelua harrastamatonta
oikeakätistä miestä (25,3 + 1,7 v; 179,3 + 7,4 cm; 78,0 + 7,0 kg) suorittivat 50 maksimaalista eksentristä supistusta oikean käden kyynärvarren koukistajalihaksilla. Eksentrinen liike tapahtui kulmasta 50° kulmaan 170° nopeudella 2 rad/s ja supistusten välinen
palautusaika oli 15 sekuntia. Koehenkilöiltä mitattiin taajuusvastemenetelmällä sensorisen, motorisen ja kipuvasteen aiheuttava virta interferenssitaajuuksilla 10 Hz, 50 Hz ja
100 Hz. Vertailumuuttujiksi mitattiin eksentrinen, konsentrinen ja isometrinen tahdonalainen maksimivoima (MVC), venytysrefleksit nopeudella 4 rad/s nivelkulmalla
110° ja aktivaatiotaso eksentrisessä, konsentrisessa ja isometrisessä MVC:ssä nivelkulmalla 110°. EMG rekisteröitiin lihaksista biceps brachii (BB), brachioradialis (BR) ja
triceps brachii (TRI). Maksimaalinen M-aalto mitattiin BB:stä stimuloimalla musculocutaneus hermoa. Lisäksi mitattiin käsivarren ympärysmitan turpoaminen ja kyynärkulman liikelaajuus. Verestä määritettiin laktaattipitoisuus (La) välittömästi ennen ja
jälkeen väsytyksen ja plasman kreatiinikinaasiaktiivisuus (CK) kaikilla mittauskerroilla.
Mittaukset suoritettiin samoilla elektrodikiinnityksillä ennen väsytystä, väsytyksessä,
heti jälkeen ja 2 tuntia jälkeen väsytyksen sekä erillisillä mittauksilla 2, 4, 6 ja 8 päivää
väsytyksen jälkeen.
Maksimivoima 110° kulmalla ennen väsytystä oli eksentrisessä työssä 266,2 + 60,7 N,
isometrisessä työssä 282,9 + 82,1 N ja konsentrisessa työssä 238,7 + 53,3 N. Maksimivoima 110° kulmalla laski heti väsytyksen jälkeen eksentrisessä työssä -21,2%
(p<0,001), isometrisessä työssä -23,2% (p<0,01) ja konsentrisessa työssä -24,2%
(p<0,001) ja voima ei palautunut koko mittausjakson aikana. Ennen väsytystä aktivaatiotaso MVC suorituksessa oli eksentrisessä työssä 83,9 + 4,3%, isometrisessä työssä
88,8 + 6,8% ja konsentrisessa työssä 90,4 + 7,9%. Aktivaatiotaso laski kaikilla lihastyötavoilla 2h väsytyksen jälkeen (p<0,001) ollen eksentrisessä 66,6 + 6,9%, isometrisessä
67,1 + 13,2% ja konsentrisessa työssä 79,7 + 13,6%. Aktivaatiotaso pysyi alentuneena
isometrisessa ja konsentrisessa työssä 2 päivää (p<0,05) ja eksentrisessä työssä 4 päivää
(p<0,05). Lihasaktiivisuus (aEMG) laski kaikilla lihastyötavoilla heti väsytyksen jälkeen (p<0,05). Venytysrefleksien (n=6) M1 ja M2 komponenteissa ja latensseissa ei
ollut merkitseviä muutoksia palautumisen aikana, vaikkakin aktiivisessa venytysrefleksissä M1 ja M2 amplitudin keskiarvot laskivat heti jälkeen ja kaksi tuntia jälkeen väsytyksen (p>0,10). Ennen väsytystä maksimi M-aallon amplitudi (n=6) oli 7,44 + 1,48
mV, kesto 7,33 + 1,47 ms ja latenssi 2,67 + 0,52 ms. M-aallon amplitudi laski heti jälkeen (p<0,01) ja latenssi piteni 2h väsytyksen jälkeen (p<0,01). M-aallon kestossa ei
ollut muutoksia. BB:n tehotiheysspektrin taajuuskomponentti (MF) isometrisessa 110°
MVC:ssä laski 2h väsytyksen jälkeen (p<0,01). Väsytetyn käden ympärysmitta lisääntyi
kaksi päivää väsytyksen jälkeen + 5,6% (p>0,001) ja palautuminen alkoi vasta 8 päivää
väsytyksen jälkeen. Väsytetyn käden kyynärkulman liikelaajuus väheni kaksi tuntia
väsytyksen jälkeen 132,4 + 6,2 asteesta 119,5 + 11,7 asteeseen (p<0,001). Liikelaajuus
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ja turpoaminen eivät palautuneet mittausjakson aikana. Kreatiinikinaasiaktiivisuus (CK)
kohosi selvästi ja oli maksimissaan neljä päivää väsytyksen jälkeen (6440 U/L, p<0,01).
Veren laktaattitaso oli ennen väsytysharjoitusta 1,3 + 0,5 mmol/L ja väsytysharjoituksen
jälkeen 1,2 + 0,4 mmol/L.
Ennen väsytystä taajuusvastemenetelmän tuntovaste oli 9,7 + 1,9 mA, motorinen vaste
16,0 + 1,2 mA ja kipuvaste 36,2 + 11,4 mA. Taajuusvastemenetelmän motorinen ja kipuvaste nousivat väsytetyssä kädessä merkitsevästi (p<0,01) kaksi päivää väsytyksen
jälkeen taajuuksilla 10 ja 50 Hz. Vasteet pysyivät koholla (p<0,05) koko mittausjakson
ajan. Motorinen vaste oli korkeimmillaan 4 päivää väsytyksen jälkeen (19,8 + 4,2 mA)
ja kipuvaste 2 päivää väsytyksen jälkeen (43,0 + 10,6 mA). Taajuudella 100 Hz muutokset olivat samansuuntaisia, mutta ei niin selviä. Sensorinen vaste ei muuttunut. Ei
väsytetyssä kontrollikädessä ei ollut muutoksia taajuusvastemenetelmän vasteissa.
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan taajuusvastemenetelmän kipu- ja motorinen vaste
kuvaavat kyynärvarren koukistajalihaksiin voimakkaan eksentrisen kuormituksen jälkeen syntyvää paikallista traumaa ja sen akuuttia palautumista. Mittausmenetelmä erotteli käsien puolierot selvästi ja toistettavuutta kuvaavat muutokset ja hajonta kontrollikädessä olivat pienet.
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan koettu lihaskipu ei kuvaa luotettavasti lihasvaurion
palautumista. Lihaskipu loppuu ennen kuin lihasvauriota kuvaavat välilliset muuttujat
ovat täysin palautuneet ja lihaskivun maksimi ajoittuu aikaisemmin kuin vauriota kuvaavat välilliset muuttujat. Taajuusvastemenetelmän kipu- ja motorinen vaste seuraavat
akuuttia palautumista paremmin kuin subjektiivinen koettu lihaskipu.

Avainsanat:
Taajuusvastemenetelmä, interferenssivirta, sähköstimulointi, eksentrinen väsytys, lihasvaurio, viivästynyt lihaskipu, venytysrefleksit, aktivaatiotaso, M-aalto.
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Käytetyt lyhenteet:

CK

plasman kreatiinikinaasiaktiivisuus (U/L)

ECC

eksitaatio-supistusmekanismi (Exitation-contraction coupling)

EMG

Lihaksen sähköinen aktiivisuus (elektromyografia)

FAM

Taajuusvastemenetelmä (Frequency analyse method)

fMRI

Toiminnallinen magneettikuvaus (functional magnetic resonance imaging)

MEP

Motorinen heräte (motor evoked potential)

MF

Tehotiheysspektrin taajuuskomponentin mediaani (median frequency)

MRI

Magneettikuvaus (magnetic resonance imaging)

MVC

Tahdonalainen maksimivoima (Maximal voluntary contraction)

DOMS

Viivästynyt lihaskipu (Deleyd onset muscle soreness)

La

Veren laktaattipitoisuus (mmol/L)

PET

positroniemissiotomografia

SSC

Venymis-lyhenemissykli (Stretch-shortening cycle)

SEP

somatosensorinen heräte (somatosensory evoked potential)

SPECT

yksifotoniemissiotomografia (single photon emission compute tomogr.)

SR

Sarkoplasminen retikulumi

VAS

Kipuarvio kipujanamenetelmällä (visual analogue scale)
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1 JOHDANTO

Erilaiset lihaskivut ja lihastasapainohäiriöt ovat tyypillisiä fyysisen kuormituksen aiheuttamia oireita työergonomiassa ja liikunnassa. Lihastasapainon ja -kivun paranemisen
edistämiseksi käytetään erilaisia hoitomenetelmiä ja lääkitystä. Diagnoosi, hoitotulosten
arvioiminen ja hoidon suuntaus perustuvat pääasiassa potilaan subjektiiviseen kiputuntemukseen. Erityisesti voimakkaita eksentrisiä kuormituksia sisältävät liikkeet ja urheilusuoritukset aiheuttavat lihassoluvaurioita ja lihaskipua. Pitkäkestoisessa venymislyhenemissykli (SSC) -kuormituksessa syntyy myös viivästynyttä lihaskipua ja tapahtuu
hermolihasjärjestelmän toiminnan heikkenemistä. Nosaka et al. (2002) tutkivat 110
koehenkilöllä viivästyneen lihaskivun ja muiden lihasvaurioindikaattoreiden riippuvuutta ja heidän tulosten mukaan koettu lihaskipu kuvaa huonosti eksentrisellä väsytyksellä
aiheutettuja lihasvaurioita ja tulehduksen määrää. Lisäksi koetun lihaskivun määrä kuvaa huonosti lihasvaurioiden ja tulehduksen palautumista verrattuna epäsuoriin lihasvaurioindikaattoreihin. Tutkijoiden mukaan tulevaisuudessa on pyrittävä kehittämään
koettua kipua tarkempia lihasvaurioiden diagnoosimenetelmiä ja selvitettävä erikseen
mistä viivästynyt lihaskipu aiheutuu ja miten sitä voidaan hoitaa.

Oululainen lääketieteen tekniikan yritys, Innokas Medical Oy on kehittänyt PTC Visioin
4100 interferenssihoitolaitteen mittausautomatiikkaa tavoitteenaan interferenssivirtaa
käyttävä uusi kehon tasapainon mittausmenetelmä. Menetelmässä syötetään kudokseen
taajuusmoduloitua bipolaarista vaihtovirtaa eri taajuuksilla ja eri intensiteetillä. Näin
syntyneillä erilaisilla sähköstimoloinneilla saadaan aikaan koehenkilössä tunto-, lihasja kipuvasteita. Kudoksen sähköisen johtavuuden mittauksesta on tavoitteena kehittää
objektiivinen keino arvioida sairauden tai vammautuneen kudoksen paranemisprosessia.

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää kuvaako interferenssihoidon hoitovirtojen
määrittämiseen käytettävä taajuusvastemenetelmä eksentrisellä väsytyksellä aiheutettuja
lihasvaurioita ja niiden välitöntä palautumista. Tutkimuksessa verrataan viivästyneen
lihaskivun ja taajuusvasteanalyysin tuloksia muihin epäsuoriin lihasvaurioindikaattoreihin välittömän palautumisen aikana.
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2 KUDOSTEN RAKENNE JA IMPEDANSSI
Ihminen kehittyy yhdestä hedelmöittyneestä munasolusta. Sikiökaudella solut jakautumisen lisäksi alkavat erikoistua ja syntyy erilaisia solutyyppejä. Toiminnan ja rakenteen
perusteella ihmisen elimistön solut voidaan jakaa noin 200 tyyppiin. Kudokset muodostuvat samanlaisiin tehtäviin erikoistuneista soluista. Yleensä kudokset jaetaan viiteen
päätyyppiin: epiteelikudos, side- ja tukikudos, nestemäinen kudos, lihaskudos ja hermokudos. Kudosten rakenteen mukaan määräytyvät sähkönjohtavuuteen vaikuttavat tekijät.

2.1 Epiteeli-, side- ja tukikudos
Epiteelikudoksessa solut ovat kiinni toisissaan ja ne verhoavat kehon ulko- ja sisäpintoja. Solut ovat kiinnittyneet lujasti alla oleviin kudoksiin. Yksittäiset epiteelisolut kiinnittyvät toisiinsa desmosomien ja erittäin tiiviiden soluliitosten avulla. Epiteelikudos kiinnittyy ympäröiviin kudoksiin tyvikalvolla, joka on muodostunut ohuista proteiinisäikeistä, kollageenistä. Ihon pintaepiteeli on kerrostunutta ja erittäin vahvaa, sillä
päällimmäisten solukerrosten soluliman tilalla on sarveisainetta keratiinia. Sarveistumisen seurauksena ihon päällimmäiset kerrokset kuivuvat ja impedanssi kasvaa. Keratinisoitunut stratum corneum (SC) kerros (0,01-1 mm) aiheuttaa noin 50 % ihon impedanssista alle 10 kHz taajuudella, mutta vain noin 10 % yli 100 kHz taajuudella. (Grimnes &
Martinsen 2000, 105). Ihon impedanssi on riippuvainen stimuloinnin taajuudesta ja kestosta. 10 ms pulssille impedanssi on noin 1000  ja 0,1 ms pulssille vain 50  (Low &
Reed 1990, 49).

Side- ja tukikudoksen solut ovat soluväliaineessa, jossa on myös vahvistavia proteiinisäikeitä, kollageenia ja elastiinia. Soluväliaineessa on runsaasti vettä, joka on sitoutuneena erilaisiin polysakkaridiproteiiniyhdisteisiin. Ihon pintakerroksen alla on löyhää
sidekudosta, jossa on runsaasti soluväliainetta, jonka sähkönjohtavuus on huomattavasti
suurempi kuin ihon pintakerroksen. Jänteissä, nivelsiteissä ja kalvorakenteissa valkuaisainesäikeet täyttävät suurimman osan soluvälitilasta ja tästä johtuen niiden sähkönjohtavuus on pienempi. Kalvorakenteilla ja niiden suuntauksella on suuri vaikutus virran johtumiseen eri kudosten välillä ja eri suunnissa. Luukudoksen sähkönjohtavuus on
0,01 S/m taajuuksilla 1 Hz – 10 kHz. (Grimnes & Martinsen 2000, 114-115).
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2.2 Lihaskudos
Elimistössä on kolmea erilaista lihaskudosta: luustolihakset, sydänlihas ja sileälihakset.
Luustolihasten rakenne muodostuu lihaskudoksesta, sidekudoksesta, jänne- ja kalvorakenteista, verisuonista ja hermoista. Lihassolujen halkaisija on 0,01-0,1 mm ja pituus
20-300 mm. Lihaskudoksen rakenne on erittäin anisotrooppinen ja sähkön johtuminen
vaihtelee rakenteen mukaan. Jokaista lihassolua ympäröi sidekudoskalvo (endomysium). Lihassolujen muodostamat kimput ovat myös sidekudoskalvon (perimysium) sisällä. Lihassyykimpuista muodostuvaa lihaskudosta ympäröi vielä paksu peitinkalvo (epimysium). Erilaisten kalvojen kollageenisyyt yhtyvät lihasten päässä suoraan jänteisiin.
Hermot ja verisuonet kulkevat sidekudoskalvoissa. (Enoka, 2002, 219-220). Kalvorakenteista johtuen sähkönjohtuvuus matalilla taajuuksilla on lihassolujen suhteen pitkittäin noin kahdeksan kertaa suurempi kuin poikittaissuuntaan (0,05 vs. 0,4 S/m). (Grimnes & Martinsen 2000, 87-97).

2.3 Hermokudos
Hermokudos muodostuu hermosoluista eli neuroneista ja hermotukisoluista eli gliasoluista. Neuronit muodostuvat soomaosasta, tuojahaarakkeista dendriiteistä ja viejähaarake aksonista, jonka distaalipäässä on haaroittuneena hermolihasliitokset. Soomaosat ja
dendriitit muodostavat keskushermoston harmaan aineen ja ääreishermoston gangliot.
Virran johtuminen hermokudoksessa on pääosin passiivinen prosessi ja hermokudoksen
sähkönjohtavuutta mallinnetaan yleisesti virran johtumisella sähkökaapelissa. Myelinisoituneissa hermoissa sähkövirta etenee saltatorisesti ja mallintamisessa käytetään nonlineaarisia malleja. Myeliinituppi lisää effektiivisen kalvovastuksen 100 kertaiseksi ja
toisaalta laskee kapasitanssin 100 kertaiseksi. (Keener & Sneyd 1998, 249-311). Hermoimpulssin johtumisnopeus vaihtelee täten tilanteesta ja hermon rakenteesta johtuen
0,5-130 m/s. (Keener & Sneyd 1998, 249 – 259). Aivo- ja hermokudoksessa on mitattu
sähkönjohtavuus 0,1 S/m taajuusalueella 1 Hz – 10 kHz. (Grimnes & Martinsen 2000,
119).
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2.4 Vesi ja elektrolyytit
Noin 60% aikuisen ihmisen kehosta on nestettä, joka jakaantuu solun sisäiseen (62%) ja
solun ulkoiseen (38%) nesteeseen. Solun ulkoisesta nesteestä 20% on veren plasmaa.
Veden osuus lihasten painosta on noin 65-75 % ja rasvakudoksen painosta noin 50%.
(McArdle & al. 1996, 53-54). Vesi muodostaa ioniyhdisteiden kanssa helposti ioniliuoksen, joka johtaa hyvin sähköä. Elektrolyyttiliuoksessa sähköä johtavat sekä positiiviset, että negatiiviset ionit. Vesi liuottaa elimistön alkuaineita kuten natriumia (Na+),
Kaliumia (K+), kalsiumia (Ca2+) ja klooria (Cl-). Ihmiskehossa kulkeva virta on tällaisten ionien liikettä. Ionit, joilla on erilainen massa kuljettavat erisuuren määrän sähkövirtaa ja virran suunta riippuu ionien varauksesta. Na+ ja Cl- ionien määrä vaikuttaa merkittävästi solun ulkoisen nesteen sähkönjohtavuuteen. Kudosten eristeominaisuudet johtuvat taas sitoutuneista varauksista, jotka muodostavat dipoleja joutuessaan sähkökenttään. Dipolit voivat järjestyä kudoksessa paikallisesti vallitsevan sähkökentän mukaisesti. Elektrolyyttinen johtavuus on pääsääntöisesti frekvenssistä riippumaton alle 10 MHz
taajuuksilla. (Grimnes & Martinsen 2000, 87-94, Keener & Sneyd 1998).

2.5 Impedanssi
Kudosten sähköisiä ominaisuuksia kuvaavat johtavuus ı ja permitiivisyys İ. Johtavuus
ja permitiivisyys riippuvat voimakkaasti taajuudesta ja johtavuus vaihtelee kudoksen eri
suunnissa johtuen kudosten anisotrpooppisesta luonteesta. Yleensä kudosten mallintamisessa ja erilaisten sähköominaisuuksien laskemisessa käytetään arvoja, jotka on saatu
useiden solujen mittaustulosten keskiarvona. Solukalvon lepojännitteellä -70 mV ja kalvopaksuudella 7 nm sähkökentän voimakkuudeksi saadaan 10 kV/mm ja kapasitanssi
on noin 20 ȝF/cm2. Solukalvon kapasitanssia pidetään frekvenssistä riippumattomana
muuttujana (Grimnes & Martinsen 2000, 87-97).
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TAULUKKO 1. Esimerkki kudosten sähkönjohtavuudesta eri taajuusalueilla. (Grimnes &
Martinsen 2000, 119). Huomattavaa on lihaksen suuri vaihteluväli, mikä johtuu suuresta kudosrakenteen anisotrooppisuudesta.

_________________________________________________________

ı (S/m)
ı (S/m)
1Hz – 10 kHz
n. 1 MHz
______________________________________________________________
Kudostyyppi

Kuiva iho

10 -7

10 -4

Märkä iho

10 -5

10 -4

Luukudos

0,01

Rasvakudos

0,02-0,05

0,02-0,05

Lihaskudos

0,05-0,4

0,6

Veri (nestekudos)

0,7

0,7

Suolavesiliuos 20°C

1,3

1,3

Suolavesiliuos 37°C

2,0

2,0

______________________________________________________________

Virran jakaantuminen ihmisen kehossa ja sen riippuvuus kudosten sähkönjohtokyvystä
tunnetaan vielä heikosti. Pääosa kudosten elävistä soluista on ympäröity soluväliaineella, jonka sähkönjohtavuus on noin 1 S/m (taulukko 1). Toisaalta eri elimet on ympäröity
epiteelikudoksella ja sidekudoksella, jotka ovat hyviä tasavirtaeristeitä. Kehon nesteytys
ja rasvapitoisuus sekä ihon kosteus ovat suhteellisen nopeasti muuttuvia tekijöitä, jotka
vaikuttavat huomattavasti kudosten sähkönjohtavuuteen. Lihaksen kohdalla lisäksi mittaussuunnalla on huomattava vaikutus. (Grimnes & Martinsen 2000, 89-97)

Ihokerroksen impedanssi riippuu taajuudesta kaavan 2 mukaisesti (Basmajan & Luca
1985,19-20) eli suuremmilla taajuuksilla sähkövirta läpäisee ihon huomattavasti paremmin ja sähkövirta vaimenee vähemmän kuin pienemmillä taajuuksilla. Täten ihossa
tapahtuu matalataajuksisen virran suodatusta (Basmajan & Luca 1985, 21, 39-40).

Z(w) = R +

1
j x wx C

(1)

Z(w) = R +

1
jx2ʌf x C

(2)

R = resistance, C = capacitance (farads), j = ¥ - 1, w =2 ʌ f (Basmajan & Luca 1985)

13

3 HERMOLIHASJÄRJESTELMÄN RAKENNE JA TOIMINTA
3.1 Hermoston rakenne
Hermosto jaetaan rakenteeltaan ja toiminnaltaan keskus- ja ääreishermostoon. Keskushermoston muodostavat aivot ja selkäydin. Ääreishermosto jakaantuu somaattiseen
ja autonomiseen hermostoon. Autonominen hermosto säätelee rauhasten, sydämen, verisuonten ja sisäelinten sileälihaskudoksen toimintaa ja somaattinen hermosto ohjaa
luurankolihasten toimintaa. Somaattisen hermoston muodostavat motoriset hermot, jotka vievät keskushermostosta toimintakäskyt lihaksille ja sensoriset hermot, jotka tuovat
keskushermostoon tiedon kehon tilasta. (Guyton & Hall 2000, 512-515).

Tahdonalaisissa liikkeissä lihaksen supistumiskäsky saa alkunsa aivoissa, josta käsky
siirtyy aktiopotentiaalina motorisia ratoja pitkin selkäytimeen. Selkäytimen etujuuresta
supistumiskäsky siirtyy Į-motoneuronia pitkin lihakseen, jossa aktiopotentiaali aiheuttaa lihassupistuksen. Mitä enemmän ja nopeammin keskushermostosta pystytään lähettämään supistumiskäskyjä, sitä enemmän ja nopeammin lihas tuottaa voimaa. Maksimisuorituksessa saavutettu keskushermoston aktivointikyky riippuu koehenkilön motivaatiosta, vireystilasta, mahdollisesta kannustuksesta ja harjoitustaustasta. (Guyton & Hall
2000, Enoka 2002).

Sensoriset hermot tuovat tietoa keskushermostolle aistielimistä kehon eri osista. Lihaksen pituutta ja pituuden muutosta aistii lihassukkula ja lihaksen hetkellisiä voimatasoja
Golgin jänne-elin. Lihassukkulan ja Golgin jänne-elimen reflektorinen toiminta vaikuttaa fasilitoivasti tai inhiboivasti keskushermostosta tuleviin supistumiskäskyihin. Lihassukkulan aktivoituminen lihaksen venyessä mahdollistaa lihaksen tehokkaamman aktivoinnin. Golgin jänne-elin pyrkii estämään liian suurten jännitysten syntymisen lihaksiin ja aiheuttaa lihaksen relaksoitumisen erittäin suurilla kuormilla. Eri kudoksissa on
myös hermopäätteitä, jotka aistivat painetta, happamuutta, lämpötilaa, kipua ja kosketusta. Myös nämä sensoriset hermot synaptoituvat selkäytimessä ja voivat vaikuttaa Įmotoneuronialtaan herkkyyteen. (Guyton & Hall 2000, McComas 1996, 47-55).
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3.2 Aktiopotentiaali
Hermoston toiminta perustuu aktiopotentiaaliin. Lepotilanteessa solun sisäosa on negatiivisesti varautunut ja ulkopuoli positiivisesti varautunut, jolloin kalvon yli vallitsee
lepopotentiaali (noin -70 mV). Kalvon lepojännitteeseen vaikuttavat erityisesti Na+, K+,
Cl- -ionien konsentraatiot. Aktiopotentiaalin muodostavissa soluissa on monenlaisia
ionikanavia ja tärkeimpiä ovat Na+ ja Ca2+ -ioneja läpäisevät kanavat. Aktiopotentiaali
alkaa kun ärsyke avaa ionikanavan portin ja positiivisesti varautuneet Na+ tai Ca2+ -ionit
solutyypistä riippuen virtaavat nopeasti ulkopuolelta solun sisään ja kalvojännite muuttuu positiiviseksi (noin +30 mV). Tämä lisää K+ -ionien virtausta solusta ulos erillisten
kaliumkanavien kautta. K+ -ionien ulosvirtaus palauttaa normaalin negatiivisen lepojännitteen ja lopettaa aktiopotentiaalin. Kalvojännite hyperpolarisoituu hetkeksi K+ -ionien
ulosvirtauksen aikana. Na+/K+ -pumppu palauttaa alkuperäisen ionikonsentraation
ATP:tä energiana käyttäen (Guyton & Hall 2000, 52-62). Elimistössä solujen on todettu
turpoavan ATP puutteen johdosta. Myös soluelimet voivat turvota tai hajota, jos kalvopumput lakkaavat toimimasta. Näin voi käydä myös eksentrisen lihastyön yhteydessä,
jolloin Ca2+-ioneja diffundoituu liikaa kudosnesteestä lihassoluihin. (Stephenson et al.
1995).

Aktiopotentiaali on kaikki tai ei mitään reaktio. Se tapahtuu aina samalla tavalla ja yhtä
voimakkaasti. Aktiopotentiaali syntyy, jos ärsykkeen suuruus ylittää kynnysarvon. Hermosto säätää viestin voimakkuutta aktiopotentiaalien taajuudella (lukumäärä / aikayksikkö). Seuraava aktiopotentiaali voi syntyä samassa solussa vasta absoluuttisen refraktaariajan (n. 1 ms) kuluttua. Suhteellisen refraktaariajan (n. 10-15 ms) aikana kalvo on
hyperpolarisoitunut, jolloin aktiopotentiaalin synnyttämiseen tarvitaan voimakkaampi
sähköärsytys. Rheobaasi on pienin virran voimakkuus, jolla solu depolarisoituu. Kronaksia on kynnyspulssin kestoaika virran voimakkuudella 2 x rheobaasi. (Low & Reed
1990, 47-50). Kullakin aksonityypillä on erilainen impedanssi ja konduktanssi, jotka
ratkaisevat millä virran voimakkuudella ja minkä kestoisilla tai tyyppisillä ärsytyspulsseilla aksoni depolarisoituu. Kokeellisesti voidaan määrittää ärsykkeen voimakkuuden
ja keston välinen suhde aksonin aktiopotentiaaliherkkyydelle. IT-käyrästä ja sen muutoksista arvioidaan kuinka hyvin lihaksen hermotus toimii. (Low & Reed 1990, 47-50).
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KUVA 1. Yläkuvassa intensiteetti-aikakäyrät (IT) tunto-, kipu- ja motoriselle vasteelle. Alakuvassa IT -käyrän motorisen vasteen siirtyminen hermovauriossa (B). Hermon tai lihaksen vaurio
siirtää IT-käyrää oikealle, jolloin vasteen synnyttämiseksi samalla stimuluksen kestolla tarvitaan
suurempi ärsykevirta. (Low & Reed 1990, 46, 107)

3.3 Signaalin siirto
Sähköinen signaali siirtyy pääasiassa hermoston välityksellä. Myeliinitupettomissa
hermosoluissa impulssin johtumisnopeus on 0,5 – 2 m/s ja myeliinitupellisissa 20-100
m/s. Aksonin halkaisijan kasvaessa kalvon pinta-ala kasvaa ja siitä johtuen sisäinen vastus pienenee ja johtumisnopeus kasvaa. Lihassolukalvolla aktiopotentiaalin johtumisnopeus on noin 5 m/s. (Guyton & Hall 2000).
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Sensoriset hermoradat tuovat informaatiota aistielimistä keskushermostoon. Sensoriset
radat risteävät keskushermoston vastakkaiselle puolelle ennen saapumistaan aivokuorelle. Kipuun reagoivat spinotalaamiset radat risteävät selkäydintasolla ja kosketukseen
reagoivat takajousteradan hermot risteävät aivorungossa ennen signaalin siirtymistä
talamukseen, jossa ovat molempien ratojen synapsit. (Guyton & Hall 2000). Aivoista
lihaksiin supistumiskäskyjä kuljettavat mortoriset hermoradat. Tarkkoja liikkeitä ohjaavat pyramidiradat synaptoituvat vasta selkäytimessä Į- motoneuroniin. Lihasryhmien
toimintaa hermottavat ekstrapyramidiradat muodostavat synapseja jo aivorungon tumakkeissa, mistä johtuen signaaleja voidaan muuttaa helpommin pikkuaivoista tulevan
tiedon perusteella. Molemmat radat risteävät kehon toiselle puolelle aivorungossa.
(Guyton & Hall 2000).

Sensoriset hermosyyt voivat liittyä selkäytimessä suoraan motorisiin hermosyihin.
Yleensä niiden välillä on selkäytimen harmaassa aineessa yksi tai useampi välineuroni.
Aistielimistä tuleva tieto voidaan välittää myös välineuronien välityksellä selkäytimen
eri osiin. Erilaiset aistimukset syntyvät vasta, kun hermoimpulssit saapuvat aivoihin.
Aistihavainnot riippuvat aivojen vastaanottavasta alueesta ja siksi eri alueille saapuvat
impulssit aiheuttavat erilaisen aistimuksen. (Guyton & Hall 2000).

3.4 Synapsi- ja hermolihasliitos
Sähköinen viestintä solujen välillä tapahtuu solujen välisten liitosten, synapsien kautta.
Liitokset jaetaan siirtomekanisminsa mukaan sähköisiin (gap junction) ja kemiallisiin
(chemical synapse). Sähköiset liitokset ovat pieniä, nonselektiivisiä ja hyvin sähköä
johtavia kanavia, joiden kautta ionit ja pienet molekyylit voivat virrata solusta toiseen.
Kanavan läpimitta on noin 1,5 nm ja liitosväli 2-4 nm. Sähköisen synapsin välityksellä
signaali siirtyy solusta toiseen erityisesti sydämessä ja sileälihaskudoksessa. Sähköinen
signaalinsiirto voi tapahtua molempiin suuntiin. (Keener & Sneyd 1998, 216-246).

Kahden hermosolun ja hermo- ja aistinsolujen väliset liitokset ovat kemiallisia synapseja, joiden liitosväli on noin 200 – 300 Å. Aktiopotentiaali avaa presynaptisella kalvolla
Ca2+ -kanavia, jolloin hermopäätteen sisään virtaa nopeasti Ca2+ ioneja, jotka aiheutta-
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vat välittäjäaineen vapautumisen eksosytoosilla synapsirakoon. Välittäjäaine siirtyy
diffuusion avulla synapsin läpi viereisen solun solukalvolle, jossa se sitoutuu vastaanottajareseptoreihin. Reseptorimolekyylit avaavat reseptorikanavat, jolloin kohdesolun
kalvopotentiaali muuttuu. Potentiaalin muutos voi kiihdyttää (fasilitoida) tai hidastaa
(inhiboida) kohdesolun toimintaa. Kemiallinen signaalinsiirto tapahtuu aina yhteen
suuntaan. Ihmisen hermojärjestelmässä tunnetaan yli 40 synaptista välittäjäainetta.
(Keener & Sneyd 1998, 216-246; Guyton & Hall 2000, 515-526).

Hermo-lihasliitoksia on jokaisen motorisen hermon ja luustolihassolun välillä lihassolujen keskivaiheilla. Jokaista lihassolua hermottaa vain yksi motorinen hermosolu. Motoriset hermosolut haarautuvat lihaksessa useisiin laajentuneisiin hermopäätteisiin. Hermopäätteen ja lihassolukalvon välissä on synapsirako, joka on keskimäärin 70 nm. Välittäjäaineena toimii asetyylikoliini (ACh), joka vapautuu synapsirakkuloissa synapsirakoon. ACh:n kiinnittyminen lihassolun ACh-reseptoriin avaa Na+ - K+ kanavat ja Na+
virtaa soluun ja K+ ulos solusta. Lihassolukalvon end plate -potentiaali (EPP) muuttuu
ja jänniteriippuvaiset Na+ -kanavat aukeavat ja syntyy aktiopotentiaali, joka aiheuttaa
sarkolemman depolarisaation ja useiden vaiheiden jälkeen lihaksen supistumisen. Synaptinen viive on noin 0,2 ms. Tutkimusten mukaan EPP ja aktiopotentiaalin välinen
riippuvuus voi muuttua tai häiriintyä lihaksen väsyessä. (McComas 1996, 37-46; Enoka
2002, 247-250).

Hermosolujen välisten kemiallisten synapsien vaikutusmekanismissa on muutamia merkittäviä eroja hermolihasliitokseen. Yhteen hermosoluun voi tulla informaatiota monista
eri hermosoluista. Hermosolujen väliseen synapsiin tuleva impulssi voi joko fasilitoida
tai inhiboida kohdesolua, kun lihassolussa vaikutus on aina fasilitoiva. Hermosolujen
väliseen synapsiin tuleva impulssi ei välttämättä saa aikaan aktiopotentiaalia vaan stimuloitumiseen voidaan tarvita useampien impulssien yhteisvaikutus. Lihassoluun tuleva
impulssi aiheuttaa aina lihaksen supistumisen. (Guyton & Hall 2000, 515-526).
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3.5 Motorinen yksikkö
Motorinen yksikkö (MU) on hermo-lihasjärjestelmän pienin toiminnallinen kokonaisuus. Motorisen yksikön määritelmän mukaan siihen kuuluvat yhden motorisen hermon
sooma, dendriitit, aksoni ja aksonin haarat, hermo-lihasliitokset sekä kaikki lihassolut,
joita tämä hermosolu hermottaa. (Enoka 2002, 278-279). Motorisen yksikön koko riippuu toimintatarkoituksesta. Motorisen yksikön koko on tarkkaa säätelyä vaativissa lihaksissa pieni ja suurta voimaa vaativissa raajalihaksissa suuri. Yksi hermosolu hermottaa ihmisellä 5-2000 lihassolua (keskimäärin 595) ja useimmissa lihaksissa on muutama
sata motorista yksikköä. (Enoka 2002, 279-281). Motorinen yksikkö toimii ”kaikki tai
ei mitään” periaatteella eli aktiopotentiaalin ylittäessä syttymiskynnyksen se leviää aina
kaikkiin Į –motoneuronin hermottamiin lihassoluihin ja kaikki solut osallistuvat voimantuottoon. Motorinen yksikkö tuottaa voimaa nopeasti toistuvilla lihassolujen supistuksilla, joiden välissä solut relaksoituvat. Keskushermosto vaikuttaa lihaksen voimantuottoon säätelemällä yksittäisen motorisen yksikön syttymisfrekvenssiä ja säätelemällä
uusien motoristen yksiköiden rekrytointia. (kuva 2; Enoka 2002, 289-297).

KUVA 2. Motoristen yksiköiden rekrytointimalli. Voiman kasvaessa lisätään ensin syttymisfrekvenssiä ja sen jälkeen otetaan käyttöön uusia motorisia yksiköitä. Voiman vähentyessä malli
on käänteinen.(Enoka 2002, 289).
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Luurankolihasten motoriset yksiköt jaetaan kemiallisten ja mekaanisten ominaisuuksien
mukaan karkeasti nopeisiin ja hitaisiin yksiköihin. Nopeat motoriset yksiköt tuottavat
voimaa enemmän ja nopeammin sekä relaksoituvat nopeammin kuin hitaat yksiköt. Nopeat motoriset yksiköt väsyvät nopeammin kuin hitaat. Nopeiden ja hitaiden motoristen
yksiköidenmäärä voi vaihdella paljon eri lihaksissa ja harjoitustaustan ja perimän perusteella myös eri koehenkilöiden välillä samassa lihaksessa. (McComas 1996, 183-199).

3.6 Lihaksen rakenne ja toiminta
3.6.1 Lihaksen rakenne
Luurankolihaksen muodostavat lihassolukimput, jotka koostuvat yksittäisistä lihassoluista. Kuvan 6 mukaisesti lihaksen rakenteellisia osia suojaavat erilliset sidekudoksiset
peitinkalvot epi-, peri- ja endomysium. Lihassolu muodostuu supistuksen aikaansaavista
valkuaisaineista eli myofibrilleistä ja aktiopotentiaalia välittävistä T-tubuluksista ja sarkoplasmisesta retikulumista (SR). Myofibrillisauvoja on useita vierekkäin ja niissä on
pituussuunnassa peräkkäin useita sarkomeereja, jotka erottavat toisistaan Z-levyt. Aktiinifilamentit (ohut) kiinnittyvät Z-levyihin ja myosiinifilamentit (paksu) sijaitsevat
sarkomeerin keskellä (kuva 3d). (Enoka 2002).

KUVA 3. Vasemmalla luurankolihaksen rakenne ja oikealla sarkomeeri, sarkoplasminen retikulumi ja T-tubulusjärjestelmä. (Enoka 2002, 220-221).
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Lihassolua ympäröi sarkolemma, joka työntyy lihassolun sisään T-tubuluksina Zlevyjen läheisyydessä. Sarkoplasminen retikulumi (SR) on myofibrillien suuntainen
solulimakalvosto, joka liittyy sarkolemmaan. SR ja T-tubulukset kuljettavat aktiopotentiaalin lihaksen pinnalta lihassolun sisälle. T-tubulusten ympärillä sijaitsevat SR:n lateraaliosat, joista Ca2+ -ionit vapautuvat. (kuva 3, kuva 10, McComas 1996 , 161-175)

Sytoskeletoniksi nimitetään valkuaisainerakenteita, joiden avulla sarkomeerin tuottama
voima siirtyy lihassolusta. Lisäksi endosarkomeerinen sytoskeleton ylläpitää aktiinin ja
myosiinin suuntausta sarkomeerin pituusssuunnassa ja eksosarkomeerinen sytoskeleton
ylläpitää lateraalista suuntausta myofibrillien välillä (kuva 4). Tärkeimmät endosarkomeeriset proteiinit ovat titin ja nebulin. Titin yhdistää Z-linjan ja myosiinin ja vastaa
pääasiassa sarkomeerin passiivisesta jäykkyydestä. Nebulin säätää aktiinifilamentin
pituutta ja osallistuu tropmyosiinin ja troponiinin ohella mahdollisesti aktiini-myosiini
vuorovaikutukseen. (Enoka 2002, 223-225, Friden & Lieber 2001). Z-levyissä Į-aktiini
liittää aktiinifilamentit toisiinsa. Välittäjäfiiberit – desmin, vimentin ja skelemin - liittävät toisiinsa vierekkäiset myofibrillit ja lihassolut pääasiassa Z- ja M linjojen kohdalla.
Kostameereiksi kutsutaan valkuaisaineita, jotka liittävät myofibrillit ja sarkomeerit sarkolemmaan ja toisaalta välittävät tuotetun voiman lihassolun sisältä solun ulkopuolelle.
Tunnettuja kostameereja ovat desmin, dystrophin, integrin, talin ja vinculin. Yleisesti
hyväksytyn mallin mukaan voima siirtyy Z -levyistä Į-aktiinin ja desminin välityksellä
talin-vinculin kompleksiin, joka kiinnittyy integrinin avulla solukalvoon. (Enoka 2002,
223-225; Friden & Lieber 2001, Monti et al. 1999).

KUVA 4. Sytoskeletonin rakenne. Vasemmalla sarkomeerien ja soukalvon pääasialliset tukirakenteet (Friden & Lieber, 2001) ja oikealla Į-aktiinin kiinnittyminen solukalvon kostameerirakenteeseen. (Monti et al. 1999)
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3.6.2 Lihassupistus
Lihassupistuksen saa aikaan aktiopotentiaali, joka kulkeutuu Į-motoneuronia pitkin
selkäytimen etujuuresta hermolihasliitoksen kautta lihassolukalvolle ja edelleen solun
sisälle sarkoplasmiseen retikulumiin. Lihassupistuksen eksitaatio-supistus koplauksessa
on Enokan (2002, 251-255) mukaan seuraavat vaiheet: 1) aktiopotentiaalin syntyminen
ja leviäminen lihassolukalvolla 2) aktiopotentiaalin leviäminen T-tubulusjärjestelmässä,
3) aktiopotentiaalin leviäminen sarkoplasmiseen retikulumiin (SR), 4) Ca2+ vapautuminen SR:sta, 5) Ca2+ sitoutuminen troponiiniin, 6) tropomyosiinin siirtyminen aktiinin
aktiivisista kohdista, 7) myosiinin ja aktiinin välisten poikittaissiltojen muodostuminen,
8) poikittaissiltojen voimantuotto, 9) filamenttien liukuminen toistensa lomaan, 10)
ATP hydrolyysi ja 11) Ca2+ takaisinotto SR:iin. (kuva 10 s. 30, kuva 12 s. 33). Lihas
rentoutuu, kun käskytyksen loppuessa SR:n Ca2+ vapautuminen päättyy ja Ca2+ pitoisuus solussa laskee nopeasti takaisinoton ansiosta. Ca2+ irtoaa troponiini C:stä ja poikittaissiltojen muodostuminen estyy tropomyosiinin siirtyessä takaisin aktiinin aktiivisten
kohtien päälle. (Enoka 2002, 251-255).

3.6.3 Energia-aineenvaihdunta
Lihaksen energialähteet jaetaan välittömiin ja välillisiin lähteisiin. Välittöminä energialähteinä toimivat runsasenergiset adenosiinitrifosfaatti (ATP) ja kreatiinifosfaatti (KP).
Välillisiä energialähteitä ovat hiilihydraatit, rasvat ja valkuaisaineet. ATP on lihassupistuksen perusenergianlähde, jota tuotetaan muista lähteistä välillisesti. Poikittaissiltojen
muodostuksessa ATP pilkkoutuu adenosiinidifosfaatiksi (ADP) vapauttaen samalla
energiaa. Nopein tapa tuottaa ATP:tä on KP:n pilkkominen. Lihaksen sisäinen ATP ja
KP riittävät vain 5-10 sekunnin maksimaaliseen työhön ja ATP, KP varastojen palautuminen kestää noin 4-5 min. Välillisiä energialähteitä on lihaksen sisällä myös vähän ja
niinpä uutta ATP:tä on muodostettava heti suorituksen alusta alkaen välillisistä energialähteistä.

Kuvassa 5 on esitetty energialähteiden käyttö suhteessa suoritusaikaan.

(McArdle et al. 1996)
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KUVA 5. Lihaksen energialähteet suhteessa suoritusaikaan. (soveltaen McArdle et al 1996,190)

ATP:n ja KP:n käytössä ei synny maitohappoa, vaikka energia tuotetaan ilman happea.
Glykogeenia voidaan hajottaa ATP:ksi joko aerobisesti tai anaerobisesti. Glykolyysi on
anaerobinen prosessi, jossa lihaksessa oleva glykogeeni tai veren lihakseen kuljettama
glukoosi hajotetaan ATP:ksi ilman happea. Palamistuotteena syntyy maitohappoa, joka
edelleen hajoaa laktaatiksi ja vetyioneiksi (H+). H+ konsentraation nousu laskee lihaksen
pH:ta, mikä aiheuttaa lihasväsymystä. Maksimaalisessa työssä glykolyysin avulla voidaan tuottaa energiaa noin 45 sekunnin ajan. Maitohappoa voidaan poistaa elimistöstä
aerobisesti kudosten oksidaatiolla tai muuttamalla maitohappo maksassa glukoosiksi.
(McArdle et al. 1996).

Aerobisesti ATP:tä voidaan muodostaa uudelleen lihasten ja maksan glykogeenivarastoista, rasvoista tai elimistön proteiinista. Aerobinen energiantuotto tulee vallitsevaksi
noin 2 minuutin työskentelyn jälkeen ja energiavarastot riittävät erittäin pitkään. Kuitenkin on huomattava, että rasvan pilkkominen sitruunahappokierrossa vaatii aina oxaloasetaattia, johon ȕ-oksidaatiosta tuleva Asetyl-CoA voi yhdistyä. Kun hiilihydraatit
loppuvat ja glykolyysin kautta ei synny riittävästi puryvaattia, voi oxaloasetaattitaso
laskea ja rasvahappokierrosta tuleva asetyl-CoA:ta ei voida hajottaa edelleen. (McArdle
et al. 1996).

23

3.6.4 Lihaksen voimantuottotavat ja voima-nopeus riippuvuus
Lihaksen voimantuottotavat jaetaan eksentriseen, isometriseen ja konsentriseen tapaan.
Eksentrisessä lihassupistuksessa lihas-jännekompleksi pitenee toimiessaan. Lihasta venyttää ulkoinen kuorma tai vastavaikuttajalihakset. Lihassupistuksen nettomomentti on
nivelkulman muutosta vastaan ja työn sanotaan olevan negatiivista. Isometrisessa lihassupistuksessa ei tapahdu ulkoista lihas-jännekompleksin pituuden eikä nivelkulman
muutosta. Konsentrisessa lihassupistuksessa lihas lyhenee ja nettomomentti on nivelkulman muutoksen suuntainen. Voimantuotto on suurinta eksentrisessä työssä, sitten
isometrisessa ja pienintä konsentrisessa (Komi 1973, kuva 6). Voimantuottonopeuden
lisääntyminen lisää maksimivoimaa eksentrisessä ja vähentää konsentrisessa lihastyössä
(Komi 1973, kuva 6). Eksentrisessä työssä lihasten sidekudokset vastustavat ulkoista
venytystä ja lisäävät siten voimaa. Eksentrisesti lihas pystyy tekemään tietyn työn pienemmällä hapenkulutuksella ja ATP:n määrällä sekä vähäisemmällä motoristen yksiköiden aktivoinnilla kuin konsentrisessa työssä. (Cavanagh & Kram,1985).

Luonnollisessa liikkumisessa lihastoiminnassa toteutuu venymis-lyhenemissykli (SSC,
stretch-shortening cycle), jossa lihakset supistuvat yleensä ensin eksentrisesti ja sen
jälkeen konsentrisesti. Lihaksella on kyky varastoida elastista energiaa poikittaissiltoihin ja lihas-jännekompleksin eri sidekudosrakenteisiin. Kun aktiivista lihasta nopeasti
venytetään eksentrisesti varastoituu elastista energiaa, joka voidaan hyödyntää lisävoimana, kun venytystä seuraa välitön konsentrinen työvaihe. (Cavagna et Kaneko 1977).

KUVA 6. Kyynärvarren koukistajan voima-nopeuskäyrä eri lihastyötavoilla (Komi 1973).
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3.6.5 Lihaksen mekaaninen malli ja voima-pituus riippuvuus
Lihaksen mekaanisen mallin (Enoka 2002, kuva 7) mukaan yksittäinen lihas koostuu
aktiivisesta supistuvasta komponentista (CE) ja passiivisesta sidekudoksesta, joka voi
olla peräkkäinen (SE) tai rinnakkainen (PE). Supistuvan elementin - sarkomeerin - tuottama voima riippuu aktiini- ja myosiinifilamenttien keskinäisestä asennosta kuvan 7
esittämällä tavalla. Sarkomeerin suurin voimantuotto tapahtuu sen keskipituuksilla, jolloin filamenttien välille on mahdollista syntyä suurin määrä poikittaissiltoja. Koko lihaksen voima-pituus riippuvuuteen vaikuttavat myös passiiviset sidekudosrakenteet
kuvan 7 mukaisesti. Sidekudosrakenteet eivät tuota aktiivisesti voimaa, mutta niihin
varastoituu elastista energiaa. Lihaspituus riippuvuuden vaikutuksesta luonnollisessa
liikkeessä kullakin lihasryhmällä on olemassa tietty harjoitustaustasta riippuvainen nivelkulma, jolla lihas pystyy tehokkaimmin tuottamaan voimaa. (Enoka 2002).

KUVA 7. Vasemmalla lihaksen mekaaninen malli, keskellä sarkomeerin voima-pituuskäyrä ja
oikealla koko lihaksen voima-pituus riippuvuus. Koko lihaksessa passiiviset elastiset osat (- • -)
tuottavat voimaa lihaspituuden ylittäessä lepopituuden ja kokonaisvoima (- ƕ -) lisääntyy sen
jälkeen lihaspituuden lisääntyessä. (Enoka 2002).

3.6.6 Voima-aika riippuvuus
Maksimivoima riippuu pääasiassa keskushermostosta tulevan aktivaation suuruudesta ja
lihaksen poikkipinta-alasta. Voimantuottonopeus riippuu pääasiassa motoristen yksiköiden rekrytointinopeudesta, syttymistiheydestä ja lihassolujen solujakaumasta. Voimantuottonopeutta kuvataan voima-aikakäyrällä. Voima-aikakäyrässä havaitaan muutoksia
harjoittelun ja väsymyksen vaikutuksesta. Lihaksen väsyessä maksimivoima saavutetaan hitaammin, eli voimantuottonopeus laskee. Voimaharjoittelulla voidaan vaikutta
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voima-aikakäyrän muotoon ja sijaintiin aika-akselilla. Lihaksen tuottama teho on sitä
suurempi, mitä nopeammin haluttu voima tai maksimivoima tuotetaan. (Enoka 2002).

3.7 Hermolihasjärjestelmän spinaalinen säätely
3.7.1 Venytysrefleksi
Lihastoiminnan spinaalinen säätely perustuu selkäydintason reflekseihin, jotka ovat
yhteydessä lihastoiminnan aktiivisuuden ajoittumiseen, tasapainoon ja asennon ylläpitoon. Lihakseen kohdistuva nopea venytys aiheuttaa venytysrefleksin, joka voidaan rekisteröidä lihaksesta kolmivaiheisena EMG-aktiivisuuden segmentoitumisena. Lee &
Tatton (1975) ovat nimenneet segmentit M1, M2, ja M3 komponenteiksi. Lisäksi venytysrefleksissä voidaan määrittää latenssi venytyksestä EMG:n alkuun ja elektromekaaninen viive EMG:n alusta liikkeen alkuun. M1 aktiivisuus aiheutuu lihassukkulan monosynaptisesta selkäydintason refleksikaaresta, jossa Ia afferentti synaptoituu suoraan
saman lihaksen Į-motoneuronien kanssa. M2 komponentin mekanismi on monimutkaisempi ja siinä on mahdollisesti mukana myös keskushermoston kontrolli, aivojen motorinen kuorikerros ja välineuronit. M3 komponentti esiintyy satunnaisesti ja sen on selitetty liittyvän jäykkyyden säätelyyn servomekanismin kautta. (Enoka 2002, 298-300).
Venytysrefleksi aiheuttaa yleensä lisäksi aktivaation läheisissä synergistilihaksissa ja
välineuronin kautta inhibition vastavaikuttajalihasten Į-motoneuroneissa. Lihassukkulan herkkyyttä säädellään siten, että supistuskäsky leviää Ȗ-efferenttejä pitkin myös lihassukkulan intrafusaalisoluihin, jotka supistuvat samanaikaisesti ekstrafusaalisolujen
kanssa (ĮȖ-aktivaatio). Näin lihassukkula voi aistia lihaksen toimintoja riippumatta
lihaspituudesta. Hauislihaksessa venytysrefleksin komponenttien kesto on tutkimusten
mukaan: latenssi noin 18-25 ms; M1 30 ms; M2 30 ms ja M3 20 ms. (Yamamoto et al.
2000).

Venytysrefleksi on riippuvainen venytysnopeudesta, esiaktiivisuustasosta ja lihaspituudesta. Venytysnopeuden kasvaessa refleksivasteen on todettu kasvavan (Gottlieb et al.
1979) ja latenssin on todettu lyhenevän venytyksen kulmanopeuden kasvaessa (Gollhofer et al. 1989). Esijännitetyn lihaksen latenssi on lyhyempi kuin rennon lihaksen ja ref-
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leksivaste on voimakkaampi esijännitetyssä lihaksessa (Yamamoto et al. 2000). Toft et
al. (1991) ovat raportoineet ristiriitaisia tuloksia, joiden mukaan refleksivasteet eivät ole
suoraan riippuvaisia tausta-aktiivisuudesta yli 30% MVC esijännityksellä. Toft et al.
(1989) mukaan mekaaninen refleksivaste pohjelihaksissa kasvaisi lineaarisesti vain
tausta-aktiivisuuteen 30% MVC, olisi huipussaan 40% MVC ja häviäisi lopulta taustaaktiivisuudessa 80% MVC. Suhteellinen EMG amplitudi M1/BGA laskee taustaaktiivisuuden lisääntyessä ja M2/BGA pysyy vakiona 50% MVC:hen, jonka jälkeen se
laskee (Toft et al. 1989).

Harjoitustausta voi vaikuttaa myös venytysrefleksiherkkyyteen. Kyröläinen & Komin
(1994) tutkimuksessa kestävyysurheilijat olivat herkempiä mekaaniselle venytykselle
kuin teholajien urheilijat. Kestävyysurheilijoiden refleksin amplitudi ja voimantuottonopeus olivat suuremmat kuin teholajien edustajilla. Tutkijat selittävät tuloksen kestävyysurheilijoiden suuremmalla hitaiden solujen osuudella. Hitaissa lihassoluissa on
enemmän spindeleitä ja ne ovat herkempiä mekaaniselle venytykselle (Kyröläinen ja
Komi, 1994).

3.7.2 Alfa –motoneuronialtaan ärtyvyys
Hoffman refleksi (H-refleksi) on mittausmentelmä, jolla selvitetään Į-motoneuroni altaan herkkyyttä. H-refleksi on sähköstimuluksella aiheutettu spinaalirefleksi. Hrefleksissä submaksimaalinen sähköstimulus ohjataan hermorunkoon, jossa eksitoidaan
paksuja lihassukkulan Ia ja osittain Golgin jänne-elimen Ib afferenttihermoja (Schieppati 1987). Tämä aiheuttaa impulssiryöpyn selkäytimeen, jossa se ylitettyään kynnystason
depolarisoi tietyn määrän Į-motoneuroneja aiheuttaen lihassolukalvon depolarisaation,
joka voidaan mitata EMG:llä (H-aalto, kuva 8). Lisättäessä stimuluksen voimakkuutta
myös motoriset aksonit eksitoituvat suoraan ja aiheuttavat lihassolukalvon depolarisaation, jota kutsutaan lihasvasteeksi (M-aalto, kuva 8). Lisättäessä edelleen stimuluksen
voimakkuutta H-aalto häviää ja M-aalto saavuttaa maksimiarvonsa (kuva 8). Pohjelihaksessa latenssit H-aallolle ovat noin 30 ms ja M-aallolle noin 5-8 ms. (Schieppati
1987).
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KUVA 8. Vasemmalla H-refleksin ja M-aallon mittausmenetelmä (Enoka 2002, 301) ja oikealla
H-refleksin ja M-aallon herkkyyskäyrät levossa ja kevyessä tahdonalaisessa liikkeessä m. soleuksesta (Schieppati 1987).

EMG:llä mitatun H-aallon amplitudi suhteutetaan yleensä joko Hmax -arvoon, Mmax arvoon (H/M) tai tiettyyn kohtaan herkkyyskäyrällä (kuva 8). H-refleksistä mitataan
yleensä latenssi ja amplitudi. H-refleksin amplitudiin vaikuttaa edeltävä, parhaillaan
tapahtuva ja tuleva tahdonalainen lihastoiminta sekä mikä tahansa sensorinen aktiivisuus. Spinaalitasolla Į-motoneuronin herkkyyteen vaikuttavat lihassukkulan aktiivisuus,
Golgin jänne-elimen aktiivisuus, III, IV afferenttihermojen aktiivisuus, presynaptinen
inhibitio, rinnakkainen (recurrent) inhibitio, resiprokaalihermotus ja laskevien ratojen
aktiivisuus (kuva 9, Gandevia 2001). Motoneuronialtaan herkkyys ilmoitetaan yleensä
prosentteina kontrolli- tai lepoarvosta. Maksimaalinen M-aalto (Mmax) saavutetaan, kun
kaikki hermorungon, mitattua lihasta hermottavat Į-motoneuronit rekrytoituvat. Supramaksimaalisella stimuluksella aiheutetun Mmax -aallon analysointia käytetään menetelmänä motorisen hermon, hermolihasliitoksen ja lihassolukalvon herkkyyden mittaamisessa. (Schieppati 1987).
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KUVA 9. Agonistilihakseen meneviin Į- ja Ȗ-motoneuroneihin vaikuttava säätely. Täytetyt
ympyrät kuvaavat inhiboivia ja avoimet ympyrät fasilitoivia välineuroneja. (Gandevia 2001).

3.7.3 Muut motoriset ja neuraaliset vasteet
V-aalto on H-refleksin elektrofysiologinen muunnelma, joka voidaan havaita maksimaalisen tahdonalaisen lihastyön aikana. Tahdonalainen käskytys kumoaa motorisessa
hermossa supramaksimaalisen stimuloinnin aiheuttaman antidroomisen aktiopotentiaalin ja osa refleksivasteesta näkyy lihaksessa. Mitä suurempi tahdonalainen käskytys on,
sitä suurempi on V-aallon amplitudi. V/M max suhdetta käytetään kuvaamaan käskytyksen määrää tahdonalaisissa lihassupistuksissa. (Aagaard et al. 2002).

F-aalto on neuraalinen vaste, joka syntyy kun motorisessa hermossa antidromisesti kulkeva aktiopotentiaali palaa selkäytimen etusarvesta motoneuronia pitkin lihakseen. Vaste ei sisällä synapseja ja siten sen latenssi on 1-2 ms lyhyempi kuin H-refleksin. Amplitudi on vain 1-5% Mmax amplitudista. F-aallon latenssi, amplitudi ja muoto vaihtelevat
erittäin paljon. (Bischoff 2002, AAEM 2001).

A-aalto havaitaan joskus submaksimaalisilla stimuloinneilla M-aallon ja F-aallon välissä. A-aallon amplitudi on erittäin pieni (50 ȝV) ja latenssi on vakio. A-aallon aiheuttava
motoneuronin depolarisaatio voi syntyä läheisen afferenttihermon tai läheisen efferenttihermon aktiopotentiaalista, joka leviää hermosta toiseen ilman synapsia (ephapses).
(Bischoff 2002, AAEM 2001).
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Axon refleksi ei ole todellinen refleksi, mutta se voidaan havaita pienillä stimuluksen
intensiteeteillä. Axon refleksissä stimulus siirtyy isommasta hermosta pienempään, joka
ei ollut depolarisoitunut alkuperäisestä ärsytyksestä. Axon refleksin latenssi lyhenee ja
amplitudi pienenee nostettaessa intensiteettiä. (Bischoff 2002, AAEM 2001).

4

LIHASVÄSYMYS

Perinteisen määritelmän mukaan lihasväsymyksessä kyky tuottaa voimaa tai ylläpitää
haluttua kuormitustasoa heikkenee tai kyky jatkaa työtä annetulla intensiteetillä heikkenee (Edwards 1981). Bigland-Ritchie & Woods (1984) mukaan lihasväsymys on ”mikä
tahansa kuormituksen aiheuttama aleneminen kyvyssä tuottaa voimaa tai tehoa, riippumatta siitä pystytäänkö tehtävä suorittamaan.” Tämän määritelmän mukaan lihasväsymys alkaa jo suorituksen alussa, vaikka tehtävän ulkoisessa suorittamisessa väsymys
näkyy myöhemmin. Enoka & Stuart (1992) mukaan lihasväsymyksessä halutun submaksimaalisen voimatason ylläpitämiseksi tarvitaan lisää neuraalista käskytystä. Väsyneen lihaksen relaksaatioaika pitenee. (Enoka & Stuart 1992).

4.1 Lihasväsymyksen mekanismit
Tahdonalaisen lihassupistuksen syntymiseen liittyy useita eri vaiheita ennen kuin sähköinen viesti siirtyy aivoista lihaksen sarkomeeriin ja aiheuttaa siellä aktiinimyosiinikompleksin poikittaissiltojen syntymisen ja lihaksen supistumisen. Lihasväsymyksen aiheuttaa yhden tai useamman vaiheen toiminnon heikkeneminen (Edwards
1981). Vaiheet voidaan tarkastella osa-alueittain kuvan 10 mukaan: a) alueet, jotka kuljettavat viestin aivoista lihaksille (1-4); b) supistuvien osien aineenvaihdunta ja kemialliset prosessit (6-7, 9) ja c) supistusmekanismi (5, 8). (Bigland-Ritchie 1981).
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KUVA10. Hermo-lihasjärjestelmän väsymyksen osa-alueet: vasemmalla sentraalinen ja oikealla perifeerinen osa. (mukailtu lähteestä Enoka 2002, 374-375).
1. Motorisen aivokuoren aktivointi.
2. Keskushermoston käskytys alemmille motoneuroneille.
3. Motoneuronin herkkyys, selkäydintason säätely ja motoristen yksiköiden aktivointi.
4. Aktivaation eteneminen hermolihasliitoksessa ja lihassolukalvolla.
5. Sarkolemman herkkyys ja eksitaatio-supistus koplaus.
6. Energiavarastona toimivien metabolisten substraattien saatavuus.
7. Intrasellulaarinen ympäristö ja sen happamuus.
8. Supistuvan mekanismin toiminta.
9. Lihassolun verenkierron toiminta.

Lihaksen väsymismekanismia voidaan tutkia voiman ja lihasaktiivisuuden IEMG/Fsuhteella. Pääsääntöisesti voidaan päätellä, että kun voiman lasku on samanaikaista
EMG:n laskun kanssa, johtuu väsymys pääasiassa eksitaation heikkenemisestä. Jos
IEMG ei laske ja voima laskee samanaikaisesti, voidaan pääsääntöisesti päätellä, että
väsymys on lihassupistusmekanismissa (Bigland-Ritchie 1981). Väsymys submaksimaalisessa voimantuotossa näkyy yleensä IEMG lisääntymisenä voiman pysyessä vakiona. IEMG:n lisääntyminen submaksimaallisessa työssä johtuu uusien motoristen
yksiköiden rekrytoinnista ja motoristen yksiköiden rekrytointifrekvenssin muutoksista.
(Bigland-Ritchie 1981). Lihaksessa tapahtuu väsytyksessä myös adaptaatiota motoristen
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yksiköiden syttymisessä (muscle wisdom). Motoristen yksiköiden syttymisfrekvenssin
on todettu laskevan väsytyksessä suurilla voimilla ja erityisesti nopeita lihassoluja sisältävissä lihaksissa (Enoka & Stuart,1992). Tutkijoiden mukaan taajuuden lasku ei johdu
väsytyksen aiheuttamista muutoksista aktiopotentialin syntymisessä tai leviämisessä.
Adaptaation kontrolli tapahtuu lihaksessa, kun väsymisen vaikutuksesta relaksaatioaika
pitenee ja tämän kautta supistuksen kesto lisääntyy. Sama voimataso saavutetaan muuttuneessa tilanteessa pienemmällä motoristen yksiköiden syttymistiheydellä (Enoka &
Stuart, 1992).

Lihaksen väsymismekanismia on tutkittu myös jatkuvan sähköstimuloinnin avulla.
Maksimivoiman saavuttamiseksi stimulointitaajuuden on oltava yli 50 Hz. Stimuloitaessa lihasta jatkuvasti korkealla taajuudella (yli 50 Hz) voimantuotto alenee huomattavasti
ja palautuu nopeasti laskettaessa stimulointitaajuutta (kuva 11). Samalla aktiopotentiaalin kesto pitenee ja amplitudi laskee. Solun ulkoisen Na+ väheneminen ja K+ lisääntyminen nopeuttaa voiman alenemista. Stimuloitaessa matalalla taajuudella (alle 20 Hz)
voima on alhaisempi ja voima laskee hitaammin. Palautuminen matalataajuusstimuloinnin jälkeen on erittäin hidasta ja voi kestää tunteja ja jopa päiviä. Matalataajuusstimuloinnin aiheuttama voiman aleneminen kuvaa mahdollisesti myös lihassoluvaurioita.
(Jones 1996, Strojnik & Komi 1998)

KUVA 11. Voima-aikakäyrä eristetyllä hiiren lihaksella stimulointitaajuuksilla 100 Hz ja 50
Hz. Varjostetun palkin alueella molemmissa tapauksissa taajuus alennettu 20 Hz:iin. (Jones
1996)
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Korkeataajuusväsymys (HFF) kuvaa toimintahäiriötä aktiopotentiaalin leviämisessä
hermolihasliitoksessa, lihassolukalvolla, sarkolemmassa tai T-tubulusjärjestelmässä.
Matalataajuusväsymys (LFF) kuvaa toimintahäiriötä sarkoplasmisessa reticulumissa,
Ca2+ vapautumisessa tai sarkomeerin supistuvien osien toiminnassa. LFF:n mahdollisena selityksenä on esitetty juuri Ca2+ vapautumisen väheneminen, troponinin Ca2+ herkkyyden aleneminen ja lihassoluvauriosta johtuva sarkomeeripituuden muutos, mikä on
osoitettu voima-taajuuskäyrän siirtymisellä (Jones 1996, Strojnik & Komi 1998).

4.1.1 Sentraalinen lihasväsymys
Sentraalisessa väsymyksessä koehenkilön kyky aktivoida maksimaalisesti lihaksia heikkenee ja alentuneen aktivoinnin seurauksena voimantuotto laskee. Sentraalisen väsymyksen mahdollisina syinä pidetään motivaation alenemista, signaalin välittymisen
heikkenemistä selkäydintasolla tai motoristen yksiköiden aktivoinnin heikkenemistä.
(Bigland-Ritchie 1981). Supraspinaalitasolla voidaan erottaa laskevien ratojen aktivointi
ja säätelyjärjestelmät, jotka kontrolloivat tätä aktivaatiota. Spinaalitasolla taas erotetaan
motoneuronin sisäinen toiminta, recurrent inhibitio, Į- ja Ȗ-motoneuroneihin vaikuttavat
refleksivasteet, motoneuronien presynaptinen modulaatio ja selkäydintason säätelyyn ja
motoneuroneihin vaikuttavat neurompodulaattorit (Gandevia 2001). Sentraalinen väsymys aiheuttaa mahdollisesti tehtävän keskeyttämisen uupumuksessa, vaikka lihas voisi
vielä toimia (Gandevia 2001).

Sentraalista väsymystä tutkitaan määrittämällä aktivaatiotaso sähköstimulointiin perustuvalla interpolointimenetelmällä. Supistuksen aikana hermoon annettava supramaksimaalinen sähköstimulointi saa aikaan voima nousun, joka on suhteessa tuotettuun voimatasoon. Vertaamalla supistuksen aikaista stimuloinnin aiheuttamaa voimapiikkiä (T interpolated)

passiivisen lihaksen stimuloinnin tuottamaan kontrollipiikkiin (T control) saadaan

aktivaatiotaso kaavalla AL = 100 x (1 – Tinterpolated / Tcontrol). (Gandevia 2001).
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4.1.2 Perifeerinen lihasväsymys
Perifeerinen lihasväsymys tarkoittaa toimintahäiriötä perifeerisissä hermoissa, neuromuskulaarisessa transmissiossa tai eksitaatio-supistus mekanismissa (kuva 12). Perifeerinen väsymys voi aiheuttaa häiriötä impulssin kulkeutumisessa hermopäätteisiin, hermon päätelevyn ärtyvyydessä tai välittäjäaineiden vapautumisessa ja määrässä. Eksitaatio-supistusmekanismin häiriössä on kysymys pääasiassa prosesseista sarkolemman ja
T-tubulusjärjestelmän depolarisaation jälkeen (kuva 12: kohdat 3-7). (Fitts 1994).

KUVA 12. Eksitaatio-supistus mekanismin osa-alueet (Fitts 1994).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aktiopotentiaalin syntyminen ja leviäminen lihassolukalvolla.
Aktiopotentiaalin leviäminen T-tubulusjärjestelmässä.
Aktiopotentiaalin leviäminen sarkoplasmiseen retikulumiin (SR).
Ca2+ vapautuminen SR:sta.
Ca2+ takaisinotto SR:iin.
Ca2+ sitoutuminen troponiiniin.
Myosiinin ja aktiinin välisten poikittaissiltojen muodostuminen, poikittaissiltojen voimantuotto, filamenttien liukuminen ja ATP hydrolyysi.
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Ca2+ säätelee poikittaissiltojen muodostusta ja siten lihassolujen voimantuottoa. Ca2+
määrään lihassolussa vaikuttavat mahdollinen inhibitio SR:n Ca2+ kanavissa, SR:n Ca2+
varastojen ehtyminen ja Ca2+ takaisinottoprosessin muutokset. H+ ionien lisääntyminen
ja pH:n lasku inhiboi Ca2+ vapautumista SR:sta. Troponiinin herkkyys Ca2+ sitoutumiselle voi muuttua väsymyksessä. (Fitts 1994). Intensiivisessä kuormituksessa Na+ /K+ pumppujen toiminta kiihtyy voimakkaasti ja solun sisäinen K+ konsentraatio laskee,
minkä seurauksena väsymyksessä mahdollisesti tarvitaan suurempi aktiivisuus lihassupistuksen aikaansaamiseksi. Vaikutusmekanismiksi on esitetty solukalvon hyperpolarisaatiota, T-tubulus plokkia ja motoneuronin syttymisherkkyyden laskua. (Sjögard &
McComas 1995).

4.1.3 Metabolinen lihasväsymys
Työskenneltäessä suurella intensiteetillä lihasten korkeaenergiset fosfaatit (ATP,KP)
vähenevät ja lihaksen glykogeenivarastot pienenevät. Samalla lisääntyvät epäorgaaninen
fosfaatti (Pi), laktaatti ja H+ -ionit. Korkeaenergisten lähtöaineiden määrän lasku johtaa
energiasta riippuvaisten toimintojen heikkenemiseen ja toisaalta hajoamistuotteiden
kerääntyminen lihassoluun aiheuttaa väsymyksen. Hajoamistuotteiden kertyminen laskee lihassolun pH:ta, mikä vaikuttaa eri mekanismien kautta lihaksen voimantuottoa
heikentävästi. (Allen et al. 1995). Kuormituksen jatkuessa pitkään energiavarastojen
loppuminen aiheuttaa lopulta uupumuksen, mutta ei selitä kuitenkaan maksimaalisen
voiman asteittaista vähenemistä. (Allen et al. 1995, Fitts 1994).

Laktaatin määrä veressä kuvaa kuormituksen metabolista intensiteettiä ja laktaattipitoisuuden nousu yli 2 mmol/l kertoo hajoamistuotteiden kertymisestä ja pitoisuuden nousu
yli 4 mmol/l pidetään viitteellisenä rajana anaerobiselle energiantuotannolle. Laktaattipitoisuuteen vaikuttaa tuoton lisäksi laktaatin poisto, joka on maksimissaan 0,7-1,2
mmol/l/min. (Shephard 2000, 318-322.) Isometrisissa ja hidasliikkeisissä suorituksissa
on huomioitava lisäksi verenkierron vaikutus. Lihaksen sisäisen paineen noustessa yli
systolisen paineen verenkierto ei voi kuljettaa happea ja energiaa lihaksiin eikä voi poistaa kuona-aineita ja lämpöä. Verenkierron tukkeutuminen aiheuttaa väsymyksen suhteellisen nopeasti (Enoka 2002).
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4.2 Eksentrisen kuormituksen aiheuttama lihasvaurio
Lihasvaurio määritellään suorien ja epäsuorien indikaattoreiden perusteella. Laajasti
raportoituja lihasvaurioindikaattoreita ovat lihassolun mikrorakenteen ja ekstrasellulaarisen matriksin hajoaminen (Friden et al. 1983b, Jones et. al 1986, Friden & Lieber
2001, Yu et al. 2003), lihaksen voimantuoton ja toiminnan heikkeneminen (Komi &
Viitasalo 1977, Newham et al. 1987, Clarkson et al. 1992, Saxton et al. 1995), viivästynyt lihaskipu, lihaksen passiivisen jäykkyyden lisääntyminen, lihaksen turpoaminen
(Armstrong et al. 1991, Nosaka & Clarkson 1996a, Whitehead et al. 2001), tulehdusreaktiot (Pizza et al. 1995, Malm et al. 2000) ja lihasproteiinien lisääntyminen veressä
(Newham et al. 1986, Nosaka & Clarkson 1996b, McIntyre 2001).

Lihasvaurioita syntyy erityisesti rasittavassa eksentrisessä työssä harjoittelemattomilla
lihaksilla ja erityisesti voimapituuskäyrän laskevalla osalla suurilla lihaspituuksilla (Allen 2001). Vaurioiden synnylle on esitetty kolme perusmallia: 1) metaboliset ja kemialliset prosessit (Armstrong 1984), 2) Ca2+ homeostaasin häiriöt (Warren et al. 1993, Ingalls et al. 1998, Westerblad et al. 1998) ja 3) solun ja sytoskeletonin mekaaniset vauriot (Friden et al. 1983, Newham et al. 1986, Allen 2001). Kollageenin hajoamistuotteiden lisääntyminen veressä eksentrisen kuormituksen jälkeen voi olla lisäksi merkki paikallisen tulehduksen aiheuttamasta sidekudosvauriosta (Brown et al. 1997b).

4.2.1 Lihasvauriotutkimuksen tausta
T. Hough määritteli vuonna 1902 ensimmäisenä viivästyneen lihaskivun ja siihen liittyvän voimantuoton heikkenemisen. Hän erotti ilmiöinä lihasväsymyksen ja lihasvaurioista johtuvan lihaskivun. Tutkimuksessa koehenkilöt suorittivat sormella konsentrisia
supistuksia kuminauhaa vastaan. Koeasetelmasta johtuen palautumisvaiheessa tapahtui
kuitenkin eksentrinen jarrutus. Hough huomasi, että ”harjoittelemattoman lihaksen tehdessä sarjan voimakkaita supistuksia suurta kuormaa vastaan lihakseen aiheutuu lihaskipu, jota ei voi pitää puhtaana väsymyksenä”. Hän määritteli kaksi lihaskiputyyppiä: 1)
väsymykseen liittyvä akuutti kipu, joka tuntuu suorituksen aikana ja 2) viivästynyt kipu,
joka tuntuu harjoituksen jälkeen ja kestää pitemmän aikaa. Hän päätteli, että ”akuutti
kipu oli seuraus metabolisesta turvotuksesta ja viivästynyt lihaskipu aiheutui jonkinlai-
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sesta rikkoutumisesta lihaksen sisällä”. Lihasvaurioiden määrään vaikuttivat tottumattomuus kuormitusmalliin sekä kuormituksen voimakkuus ja yllätyksellisyys. Lisäksi
hän kipu väheni toistettaessa kuormitusta päivittäin. (Fitts 1994, Allen 2001).

B. Katz julkaisi vuonna 1939 merkittävät tulokset tutkiessaan eristetyillä sammakon
lihaksilla voima-nopeus riippuvuutta. Tutkimusten mukaan lihaksen venyttämiseen tarvitaan huomattavasti suurempi voima kuin vastaavan supistukseen. Lisäksi hän osoitti,
että kun voima ylittää 1,8 x Po (Po = isometrinen maksimi) tapahtuu lihaksen yhtäkkinen
periksi antaminen ja lihas venyy erittäin suurella nopeudella. Periksi antamisen jälkeen
lihas oli pysyvästi heikompi ja lihaksen voima-pituus käyrä ja sen huippu siirtyivät pitemmille lihaspituuksille. Havaintojen perusteella Katz päätteli, että voimakkaan nopean
lihasvenytyksen aikana tietyt osat lihaksesta venyvät pysyvästi ja toimivat tämän jälkeen osana lihaksen elastista kudosta.(Allen 2001, Fridén & Lieber 2001).

Asmussen liitti ensimmäisenä viivästyneen lihaskivun eksentriseen kuormitukseen. Hän
tutki vuonna 1952 lihaskivun syntymistä steppikuormituksessa, jossa koehenkilöt toisella jalalla nousivat (konsentrinen) 50 cm penkille ja toisella jalalla laskeutuivat penkiltä
alas (eksentrinen). Penkille nousua jatkettiin totaaliseen väsymykseen asti. Positiivista
työtä tekevä ”nouseva jalka” väsyi aina ensin. Asmussen huomasi kuitenkin, että eksentristä työtä tehnyt ”laskeutuva jalka” oli 1-2 vuorokautta harjoituksen jälkeen kipeämpi kuin konsentrista työtä tehnyt ”nouseva jalka”. Tämän havainnon jälkeen viivästynyt lihaskipu on useissa tutkimuksissa yhdistetty eksentriseen kuormitukseen.
(Fitts 1994, Fridén & Lieber 2001). Newham et al. (1983) totesi vastaavalla steppitestillä, että tahdonalainen maksimivoima aleni väsytyksen jälkeen merkittävästi vain eksentrisesti kuormitetuissa lihaksissa.

Fridén, Sjöström ja Ekblom pystyivät ensimmäisenä osoittamaan ihmisellä rakenteellisia mikromuutoksia eksentrisen kuormituksen aiheuttamissa lihasvaurioissa. He tutkivat vuonna 1981 biopsia-näytteet koehenkilöiltä, joille oli aiheutunut viivästynyt lihaskipu juostaessa portaita alaspäin. Elektronimikroskooppinäytteistä he havaitsivat merkittäviä muutoksia sarkomeerien Z-linjan alueella. He kuvasivat muutoksia suuntautumiseksi (Z-line streaming), laajentumiseksi (broadening) ja hajoamiseksi (disruption).
He raportoivat myös, että vauriot syntyivät nopeisiin soluihin yleisemmin kuin hitaisiin
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(suhde 2,8:1). (Fridén et al. 1983b). Armstrong, Ogilvie ja Schwane esittivät ensimmäisenä intrasellulaarisen Ca2+-pitoisuuden nousun olevan lihasvaurioiden alkamisen syy.
He tutkivat vuonna 1983 Ca2+-pitoisuuden vaikutusta lihasvaurioiden määrään eristetyillä rotan lihaksilla. He päättelivät, että ainakin hitailla lihassoluilla lisääntynyt intrasellulaarinen Ca2+-pitoisuus voi käynnistää vaurioprosessin. (Armstrong et al. 1991).

4.2.2 Viivästynyt lihaskipu (DOMS)
Viivästynyt lihaskipu (deleyd onset muscle soreness, DOMS) määritellään lihasaktiivisuuden aikaiseksi epämiellyttäväksi kivuntunteeksi, joka huipentuu 24-48 tuntia rasittavan kuormituksen jälkeen (Friden & Lieber 2001). Kipuoireet ovat voimakkaimmat
yleensä lihasjänneliitosten kohdalla. DOMS ilmenee herkimmin tottumattomassa eksentrisessä kuormituksessa tai toistettaessa SSC-kuormitusta pitkän aikaa. (Byrne et al.
2004).

Lihaskipu alkaa lisääntyä yleensä noin 8 tuntia väsytyksestä ja kipu palautuu yleensä
noin viikossa, mutta palautuminen voi kestää kaksikin viikkoa. (Newham et al. 1987).
Palautumisen aikana tapahtuvan adaptaation takia lihakseen ei synny yhtä herkästi vaurioita toistettaessa vastaavanlaista kuormitusta ja tästä johtuen lihaskipu ei ole yhtä
voimakas (Friden et al. 1983b, Brown et al. 1997a). Kiputuntemuksen etiologiaa ei
tunneta vielä kovin hyvin. Lihaksen sidekudoksessa sijaitsee ryhmien III ja IV afferentteja hermopäätteitä, jotka aistivat kipua sekä mekaanista, kemiallista ja paineärsytystä.
Kudosten turpoaminen, turpoamisen aiheuttama paineen nousu, tulehduksen aiheuttama
nesteen ja valkosolujen kertyminen, vaurioituneiden solujen erittämät bradykiniini, histamiini, prostaglandiini, K+ ionien kertyminen sekä lihaskudoksen hajoaminen solunulkoiseen nesteeseen ovat mahdollisia syitä kiputuntemuksen syntymiseen (Clarkson &
Newham 1995, Malm et al. 2000, 2001, McIntyre et al. 2001). Nosaka et al (2002) mukaan DOMS kipu kuvaa huonosti tulehdusta, lihassoluvaurioita ja niiden palautumista.

4.2.3 Lihassolun mekaaniset vauriot
Lihassoluvaurion syntyprosessia ei tunneta vielä kovin hyvin. Lihassolussa on havaittu
muutoksia aktiivisissa supistuvissa osissa, sarkolemmassa, sarkoplasmisessa retikulu-
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missa, T-tubuluksissa ja passiivisissa sytoskeletonin rakenteissa. Morgan et al. (1999)
Popping sarcomere -teorian mukaan pitkillä sarkomeeripituuksilla toistuva aktiivisen
lihaksen venytys aiheuttaa passiivisten rakenteiden (titin, Į-aktin, desmin) venymisen ja
mahdollisesti hajoamisen, mistä seuraa Z-levyn laajeneminen, Z-levyn repeäminen, Alinjan hajaannus, filamenttien disintegraatio, optimipituuden muutos ja lopulta voimantuoton väheneminen. (Allen 2001).
Sytoskeletonin rakenteeseen vaikuttaa myös Ca2+ homeostaasin muutos. Calpain on
kalsium-aktivoituva proteaasi, jota on sarkomeerien Z- ja I -alueilla. Calpain aktiivisuus
lisääntyy eksentrisen kuormituksen jälkeen. Calpain hajottaa sytoskeletonin valkuaisaineita (desmin, Į-aktin, vimentin), jotka kytkevät sarkomeerin rakenteet toisiinsa ja supistuvat osat solukalvoon (Clarkson & Sayers 1999). Lieber et al. (1996) havaitsivat
merkittävän desminin vähentymisen 15 min eksentrisen kuormituksen jälkeen kaniineilla. Yu et al. (2002, 2003) eivät ole havainneet ihmisillä desminin vähenemistä tai lihassolujen kuoliota eksentrisen kuormituksen jälkeen.
Normaalit
sarkomeerit
Eksentrinen
väsytys
Sarkomeerien
yli-venyminen

Sarkomeerin
hajoaminen

optimipituuden
siirtyminen suuremmille pituuksille

Solukalvon,
t-tubulus,SR
vauriot

Paikallinen
kouristus /
kutistuminen

Solun
kuolema

eksitaatiosupistus häiriöt

passiivisen
jäykkyyden
lisääntyminen

viivästynyt
jännityksen
aleneminen
(ei palautuva)

jännityksen
aleneminen
(palautuva)

tulehdus,
turpoaminen,
DOMS

KUVA 13. Tapahtumasarja lihasvaurion syntymekanismista ja sen indikaattorit. (Proske &
Morgan 2001). Vaihtoehtoisen selitysmallin (Ingalls et al. 1998, Warren et al. 2001, Allen
2001) mukaan lihassoluvaurion aloittaa eksitaatio-supistusmekanismin häiriöt (Ca 2+ prosessit).
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Lihasvaurioissa havaittuja muutoksia ovat myös sarkolemman repeäminen, sarkotubulaarisen systeemin turpoaminen ja repeäminen, soluelinten paikaltaan siirtyminen, mitokondrioiden tilavuuden lisääntyminen ja solujen täyttyminen. Vauriot sarkoplasmisessa retikulumissa voivat lisätä solun sisäistä Ca2+ konsentraatiota. (Clarkson & Sayers
1999, Armstrong et al. 1991).

Lihassupistuksen aikaisen lihasvaurion määrään vaikuttaa enemmän lihaksen pituuden
muutos ja lähtöpituus kuin vastustettavan voiman suuruus (Lieber & Friden 1993), venytyksen nopeus (Clarkson & Sayers 1999) tai voimataso ennen venytystä (Allen 2001).
Lisäksi tätä strain -teoriaa tukee havainnot, että vauriot ovat suurempia suurilla lihaspituuksilla voimapituuskäyrän laskevalla osalla (Child et al. 1998, Allen 2001). Rennon
lihaksen venyttäminen aiheuttaa lievemmät lihasvauriot kuin aktiivisen lihaksen venyttäminen (Jones et al. 1989).

4.2.4 Eksitaatio-supistusmekanismin häiriö
Kofeiinin lisääminen lihakseen aiheuttaa Ca2+ vapautumisen SR:sta. Warren et al.
(1993) havaitsivat, että eksentrisen kuormituksen jälkeen hiiren soleus lihaksessa tetaaninen voima aleni, mutta lisättäessä kofeiinia voima palautui nopeasti. Warren et al.
(2001) mukaan voiman aleneminen johtuu pääasiassa (75%) eksitaatio-supistusmekanismin häiriöstä ja mekaanisten vaurioiden merkitys on huomattavasti pienempi.
Eksentrisen kuormituksen jälkeen lihassolun Ca2+ pitoisuus levossa nousee ja Ca2+ vapautuminen SR:sta voimantuoton aikana alenee (Ingalls et al. 1998). Ilmiö selitetään
sillä, että ylivenytetyssä sarkomeerissa SR repeää ja venymisen vuoksi yhteys Ttubuluksiin häiriintyy, mistä seuraa Ca2+ vapautumisen väheneminen.(Allen 2001, Proske & Morgan 1999, Armstrong et al. 1991). Lihassolun lepopotentiaali ei muutu eksentrisen väsytyksen jälkeen (Warren et al. 1993).
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4.2.5 Biokemialliset muutokset
Lihasvaurioiden arviointiin käytetään yleisesti verestä havaittavien lihassoluproteiinien
määrää sekä tulehdusreaktioon ja regeneraatioon liittyviä muutoksia. Seerumin kreatiinikinaasi aktiivisuus (CK), myoglobiini, laktaattidehydrokenaasi (LDH), myosiinin
MHC ja troponiini pitoisuudet nousevat eksentrisen kuormituksen jälkeen. (MacIntyre
et al. 2001). CK aktiivisuus nousee 24-48 tuntia eksentrisen väsytyksen jälkeen ja on
suurimmillaan 4-5 päivän palautumisen jälkeen. CK:n normaaliarvo ihmisillä on noin
100 U/L ja voimakkaan eksentrisen rasituksen jälkeen arvot voivat nousta yli 10 000
U/L (Jones et al. 1986, Newham et al. 1986, Nosaka et al. 2001). CK ilmaisee häiriöitä
proteiinin rakentamisessa. Lihasvauriotilanteessa CK virtaa lihassolusta vereen plasmamembraaniin syntyvistä aukoista, joten veren CK pitoisuuteen vaikuttaa myös vauriot sarkolemmassa. (MacIntyre et al. 2001). CK reaktiot ja niiden ajoitus vaihtelevat suuresti eri henkilöiden välillä ja eri lihastyötavoilla riippumatta lihasvaurioiden tai lihaskivun määrästä. (Nosaka et al. 2002, Pizza et al. 1995). Supistuvan osan vaurioita suoraan
kuvaa myosiinin MHC fragmentit ja Ca2+ säätelyproteiinit, kuten troponiini I. MHC
fragmenttien määrä veressä nousee 1-3 päivää eksentrisen väsytyksen jälkeen ja pysyy
koholla noin 10 päivää (Mac Intyre et al. 2001). Troponiini I:n (sTnI) vapautuminen
liittyy calpainin aktivoitumiseen. sTnI on nopea lihasvaurioindikaattori, sillä sitä havaitaan jo 2-6 h kuormituksen jälkeen. Määrä nousee huippuunsa 24 h kuluessa ja pysyy
koholla vähintään 1-2 vuorokautta (MacIntyre at al. 2001).

Lihassoluvauriosta aiheutuu paikallinen tulehdusreaktio, jossa proteiinien kertyminen
nostaa kudosnesteeseen osmoottista painetta ja lisää paikallista verenkiertoa. Vaurioalueelle virtaa erilaisia valkosoluja, alkuvaiheessa (6-12h) neutrofiilejä ja myöhemmin
makrofageja. Makrofagit ja neutrofiilit tuottavat vapaita radikaaleja ja sytotoksisia entsyymejä, jotka voivat aiheuttaa edelleen kudosten hajoamista. Vapaat radikaalit voivat
estää lisäksi Ca2+ vapautumista SR:sta. (MacIntyre et al. 2001, Essig & Nosek 1997,
Hellsten et al. 1997). Tulehdus kiihdyttää valkosolujen sytokiinituotantoa ja sytokiiniaktiivisuutta (TNFĮ, IL1, IL6) on käytetty myös lihasvaurioindikaattorina samoin kuin
tulehdusreaktioon liittyvää antigeenien lisääntymistä (Malm et al. 2000, 2001, MacIntyre et al. 2001). Tulehdusreaktion paranemisessa erotetaan 1) autogeeninen vaihe (3-4 h),
2) fagosytoottinen vaihe (2-4 vrk) ja regeneratiivinen vaihe (4-14 vrk) (Armstrong et al.
1991).
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4.2.6 Turpoaminen ja lihasjäykkyys
Tulehdusreaktion vuoksi eksentrisen kuormituksen jälkeen lihas turpoaa. Vaurioalueelta
lihasproteiinien hajoamistuotteet kuljetetaan hitaasti ekstrasellulaari matriksista imutiejärjestelmän kautta ja hajoamistuotteisiin sitoutuu vettä, mikä aiheuttaa paikallista
turvotusta. Turvotus alkaa lihassolun sisällä, mistä se leviää ihonalaisiin kerroksiin.
Turvotus lisääntyy hitaasti ja se on maksimissaan noin 5 päivää väsytyksen jälkeen ja
palautuminen kestää yli 10 päivää. (Nosaka & Clarkson 1996, Clarkson et al. 1992).

Eksentrisen kuormituksen jälkeen lihaksen passiivinen jäykkyys lisääntyy (Howell et al.
1993, Chleboun et al. 1998, Whitehead et al. 2001). Jäykkyyden lisääntyminen ei ole
suorassa suhteessa turpoamiseen. Jäykkyys lisääntyy heti väsytyksen jälkeen ja pysyy
alentuneena yleensä 4-5 päivää. (Chleboun et al. 1998). Jäykkyyden lisääntymistä selitetään turpoamisen lisäksi Ca2+ -homeostaasin muutoksilla (Howell et al. 1993) ja rinnakkaisten passiivisten osien lyhenemisellä (Jones et al. 1989, Whitehead et al. 2001).

4.2.7 Voimantuotto ja lihasaktiivisuus
Maksimivoima alenee välittömästi rasittavan eksentrisen väsytyksen jälkeen ja palautuminen tapahtuu lähes lineaarisesti kestäen noin 2 viikkoa. Voiman vähenemiseen vaikuttaa lihastyötapa sekä käytetty lihasryhmä ja sen harjoitustausta. Aleneminen on voimakkainta eksentrisessä lihastyössä ja tottumattomissa lihaksissa (Newham et al, 1987).
Maksimivoiman on havaittu siirtyvän eksentrisen väsytyksen jälkeen voimapituuskäyrällä suuremmille lihaspituuksille. Siirtymä selitetään sarkomeerien venymisellä,
jolloin vastaava filamenttien päällekkäisyys saavutetaan suuremmilla pituuksilla (Byrne
et al. 2004). Voimantuottonopeuden vaikutuksesta voiman alenemisen suuruuteen on
ristiriitaisia tuloksia. Michaut et al. (2002) raportoivat kyynärvarren koukistajilla huomattavasti suuremman voiman alenemisen eksentrisessä lihastyössä pienillä nopeuksilla
(60ƕ/s) kuin suurilla (240ƕ/s). Lisäksi suurella nopeudella aleneminen eksentrisessä työssä oli pienempi kuin isometrisessa työssä tai konsentrisessa työssä pienemmällä nopeudella. Isometrinen voimantuottonopeus (teho) laskee eksentrisen väsytyksen jälkeen
enemmän kuin konsentrisen väsytyksen jälkeen (Komi & Viitasalo 1977). Maksimi-
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voiman palautuminen eksentrisen kuormituksen jälkeen on hitaampi johtuen lihasvaurioista ja DOMS:sta (Friden et al. 1983, Lieber et al. 1991).

Eksentrisen väsytyksen jälkeen lihasaktiivisuuden määrä (aEMG) submaksimaalisissa
suorituksissa nousee ja MVC:ssä lihasaktiivisuus laskee. EMG muutoksissa ei ole merkittäviä eroja eri lihastyötavoilla (Day et al. 1998, Enoka & Stuart 1992). SSC väsytyksessä on havaittu huomattava esiaktiivisuuden lasku (Komi & Nicol 2000). EMG:n tehotiheysspektrin taajuuskomponentti (MPF) alenee eksentrisen väsytyksen jälkeen isometrisessa MVC:ssä enemmän kuin konsentrisen tai isometrisen väsytyksen jälkeen.
(Felici et al 1997, Day et al. 1998). Ilmiö on selitetty lihassoluvaurioilla, joita syntyy
herkemmin nopeisiin soluihin (Warren et al. 2000) tai lisääntyneellä motoristen yksiköiden synkronisaatiolla. (Felici et al. 1997). Toistettaessa eksentrinen väsytys, MF siirtyy alemmille taajuuksille, mitä on selitetty neuraalisella adaptaatiolla, jolloin eksentrisessä työssä otetaan enemmän käyttöön kestävämpiä hitaita soluja (Warren at al. 2000).
Väsytyksen jälkeen lihaksen supistumisnopeus ja relaksaatioaika hidastuvat. Aktiopotentiaalin johtumisnopeus hidastuu, mikä johtaa M-aallon amplitudin pienenemiseen
sekä latenssin ja keston pitenemiseen (Cupido et al. 1996).

4.2.8 Refleksitoiminta
Väsytyksessä lihassukkulan herkkyys vähenee, mikä aiheuttaa motoneuronin disfasilitaatiota (Macefield et al. 1991, Hagbarth & Macefield 1995, Gandevia 2001). Ilmiötä on
selitetty intrafusaalisolujen väsymisellä tai lihassukkulareseptoreiden adaptaatiolla.
Myös Ia hermon presynaptinen inhibitio vähentää fusimotorista hermotusta. Lihassukkulan herkkyyden vähenemisen vuoksi venytysrefleksin amplitudi ja vastevoima alenevat heti väsytyksen jälkeen (Hagbarth & Macefield 1995). Välittömästi väsytyksen jälkeen H-refleksin amplitudi alenee ja kesto pitenee, mutta refleksilatenssit eivät muutu
(Gandevia 2001). H -refleksin ja venytysrefleksin samansuuntaisista muutoksista voidaan päätellä väsytyksen vaikuttavan ainakin osittain refleksikaareen ja siellä Įmotoneuroni-altaan herkkyyteen. Myös III ja IV ryhmän hermojen kautta tuleva inhibitio alentaa Į-motoneuroni-altaan herkkyyttä ja niiden kautta vaikutus voi olla pitempiaikainen. Golgin jänne-elimen venytysherkkyys alenee myös väsytyksen jälkeen. (Komi
& Nicol 2000).
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4.2.9 Toimintahäiriöt
Voimatunne (sense of force and effort) ja asentotunne (joint position sense) häiriintyvät
väsyneessä lihaksessa. Väsytyksen jälkeen tuotettu absoluuttinen voima yliarvioidaan
(tavoitetaso alittuu), mutta voima suhteessa alentuneeseen maksimivoimaan (suhteellinen voima) arvioidaan tarkemmin. (Saxton et al. 1995, Jones 1995). Väsytyksen jälkeen
nivelkulman muutos aliarvioidaan (tavoitetaso ylittyy). Ilmiöitä selitetään väsytyksen
jälkeisellä mahdollisella lihassukkulan afferenttihermotuksen vähenemisellä (Macefield
et al 1991) ja Golgin jänne-elimen herkkyyden alenemisella (Jones 1995). Howell et al.
(1993) selittää asentoaistin virhettä lihasjäykkyyden lisääntymisellä. Saxton et al.
(1995) mukaan väsytyksen jälkeen fysiologisen lihasvapinan amplitudi kasvaa, mutta
frekvenssi ei muutu. Vapinan amplitudin kasvun voi selittää lihasvaurioiden kompensoiminen uusilla isommilla motorisilla yksiköillä, joiden tarkkuus on huonompi. Tätä
lisääntyneen rekrytoinnin mallia tukee myös EMG/F suhteen kasvu väsytyksen jälkeen.
(Saxton et al. 1995).

4.2.10 Adaptaatio
Lihassoluvaurioiden palautumiseen liittyy adaptaatio, jonka vaikutuksesta lihasvauriot
ja lihaskipu on huomattavasti vähäisempää toistettaessa eksentrinen kuormitus. Mekanismille (repeated bout effect) ei ole esitetty vain yhtä hyväksyttyä selitysmallia. Adaptaatiota selitetään mahdollisella 1) neuraalisella adaptaatiolla, 2) sidekudosten ja sytoskeletonin vahvistumisella, 3) sarkomeeritason adaptaatiolla sekä 4) tulehdusreaktion
adaptaatiolla. (McHugh et al. 1999, Brown et al. 1997, Newham et al. 1987, Friden et
al. 1983a). Keskushermoston vaikutus ilmiöön on vähäinen ja perifeerisellä adaptaatiolla on keskeinen rooli adaptaatiomekanismissa (Nosaka et al. 2002).
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5 KIPUMEKANISMIT
Kiputilat jaetaan aiheen mukaan nosiseptiiviseen kipuun (kudosvaurio), neuropaattiseen
kipuun (hermovaurio), somatomorfisiin häiriöihin ja idiopaattiseen kipuun (ei kudos- tai
hermovauriota). Lisäksi erotetaan erikoistapauksina viskeraalinen kipu (sisäelinvaurio)
ja neurogeeninen kipu (hermokipu), joka johtuu hermorungon mekaanisesta, ohimenevästä ärsytyksestä. Kudosvaurion aistiminen kipuna jaetaan neljään vaiheeseen: transduktioon, transmissioon, modulaatioon ja preseptioon. Transduktiossa kudosvauriota
aiheuttavan ärsykkeen energia (kemiallinen, mekaaninen, termaalinen) johtaa hermopäätteen sähkökemialliseen aktivoitumiseen. Transmissiossa sensoriset hermot siirtävät
impulssit selkäytimessä sijaitseviin päätteisiinsä, jotka aktivoivat projektioneuroniverkoston, joka nousee aivorunkoon ja talamukseen ja tästä edelleen aivorunkoon. Modulaatio tarkoittaa kivun muuntelua hermoston eri osissa. Keskushermostossa on inhibitorisia ratoja, jotka estävät kipua välittäviä hermosoluja selkäytimessä. Erilaiset tekijät
kuten stressi ja morfiinin kaltaiset kipulääkkeet voivat aktivoida nämä radat. Perseptio
on kipua välittävien hermojen aiheuttama subjektiivinen vaste. (Kalso & Vainio, 2002).

Keskushermoston neuronien vasteet nosiseptiivisille ärsykkeille vaihtelevat, koska niihin vaikuttaa sekä perifeerisen stimulaation aiheuttama, että aivoista tuleva inhibitio.
Nosiseptio välittyy periferiasta keskushermostoon primaareja afferentteja pitkin selkäytimen takasarveen. Selkäytimen projektioneuronien aksonit risteävät vastakkaiselle
puolelle selkäytimen anterolateraaliseen neljännekseen. Informaatio nousee selkäydintä
aivorunkoon ja talamuksen kautta aivokuorelle. Primaarin afferentin ja spinotalaamisen
radan neuronin välisellä synapsilla on keskeinen asema kipuradan tapahtumien säätelyssä. (Kalso & Vainio, 2002).

Selkäytimen takasarven solut jaetaan kolmeen pääryhmään 1) projektioneuroneihin, 2)
eksitatorisiin interneuroneihin ja 3) inhibitorisiin interneuroneihin. Projektioneuronit
siirtävät nosiseption suoraan korkeampiin keskushermoston osiin. Eksitatoriset interneuronit siirtävät nosiseption joko projektioneuroneihin, muihin interneuroneihin tai
motorisiin hermoihin, jotka välittävät selkäydinheijasteita. Inhibitoriset interneuronit
osallistuvat kivun kontrollointiin ja modulointiin spinaalitasolla. (Kalso & Vainio,
2002).
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Kivun aistimiseen liittyvät selkäytimestä aivokuorelle johtavat radat voidaan jakaa sensoris-diskriminatiivisiin ja affektiivis-motivationaalisiin osiin. Edellisen avulla havaitaan ja paikallistetaan kudosvauriota aiheuttava ärsyke. Affektiivis-motivationaaliseen
rataan taas liittyvät kärsimys, epämiellyttävyys ja kivunsietokyky, jotka vaihtelevat yksilöiden ja tilanteiden välillä huomattavasti. Koska paramediaanisella radalla on hyvät
yhteydet limbisen järjestelmään ja otsalohkoon, katsotaan sen etupäässä välittävän kivun affektiivis-motivationaalista puolta. Toisaalta paramediaaniseen rataan liittyvä aivorungon formatio reticularis osallistuu yleiseen vireystason säätelyyn. Koettuun kipuun
vaikuttavat molempien ratojen informaatio, joten koettu kipu vaihtelee erittäin paljon
riippumatta kudosvaurion asteesta ja siinä voi olla suuria koehenkilöiden välisiä eroja.
(Kalso & Vainio, 2002).

Aivoissa sentraalisilla noradrenergisillä radoilla on keskeinen asema kivun säätelyssä.
Enemmistö noradrenergisistä neuroneista sijaitsee locus caeruleuksessa (LC). Kivun
aiheuttama ärsyke lisää LC:n neuronien aktiivisuutta ja noradrenaliinin vapautumista.
LC:n lukuisat projektiot nousevat aivokuoren somatosensoriselle alueelle, jossa tapahtuu kivun sensoris-diskriminatiivinen käsittely. Aivokuorella kivun käsittelyyn osallistuvat S1 ja S2 somatosensorinen alue ja anteriorinen insula eli aivosaari (antrior insula
cortex, AIC). PET -menetelmän avulla on aivoista paikannettu kipukokemuksen affektiivinen alue, aivovyö (antrior cingulate cortex, ACC), jossa tapahtuu kivun emotionaalinen käsittely. ACC:n nosiseptiset, motoriset ja attentionaaliset alueet sijaitsevat lähekkäin ja näin ACC ohjaa paikallisten yhteyksien välityksellä kipukäyttäytymistä. (Kalso
& Vainio, 2002).

Spinaalitason kivunsäätely perustuu Patrick Wallin ja Ronald Melzakin porttikontrolliteoriaan, jonka mukaan porttikontrollijärjestelmä säätelee impulssien siirtymistä perifeerisistä afferenteista selkäytimen takasarvesta lähtevien projektioneuronien välityksellä
talamukseen (kuva 14). Takasarven substantia gelatinosan neuronit estävät tätä välittymistä. Laskevat inhibitoriset neuronit ja ei nosiseptiiviset afferentit hermot aktivoivat
inhibitorisia välineuroneita. Nosiseptiiviset C-syyt sitä vastoin inhiboivat niitä. Jatkuva
C-syiden aktivointi helpottaa projektioneuronien eksitaatiota, jonka voi siten laukaista
joko nosiseptiivinen tai ei nosiseptiivinen ärsyke. (kuva 18, Low & Reed, 60-64, Kalso
& Vainio 2002, 74)
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KUVA 14. Porttikontrollijärjestelmä. SG = substantia gelatinosa. SG:n neuronit estävät afferentin hermotuksen välittymistä nouseviin projektioneuroneihin. (Kalso & Vainio 2002, 74).

Tulehduskipumalleissa on osoitettu, että aivorungosta selkäytimeen laskeutuvat inhibitoriset radat aktivoituvat ja jarruttavat näin inhibitoristen välineuronien välityksellä kipuviestiä. Samoin ääreiskudoksesta selkäytimeen tuovan hermon takajuurigangliossa
aletaan tuottaa kipua vaimentavia peptidejä, jotka kuljetetaan selkäytimeen, missä ne
vaimentavat kipuviestiä. Takajuuriganglio tuottaa myös opioidireseptoreja, jotka kuljetetaan ääreishermopäätteisiin, missä ne välittävät tulehdussoluista vapautuvien morfiinin kaltaisten aineiden kipua lievittäviä vaikutuksia. (Kalso & Vainio, 2002, 89-90).
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6 ELEKTROTERAPIA
Elektroterapialla tarkoitetaan erilaisia hoitomenetelmiä, joissa kudoksia ja elimiä hoidetaan sähkövirran avulla. Tässä työssä rajoitutaan käsittelemään elektroterapiassa interferenssivirran avulla tapahtuvaa hoitoa ja erikoisesti interferenssivirran aiheuttamia muutoksia kudos- ja solutasolla.

6.1 Interferenssimenetelmän periaatteet
Interferenssivirtahoidossa kahdesta erillisestä virtapiiristä otetaan vaihtovirtaa taajuudella 2500 – 10000 Hz. Kudoksiin johdettavien osavirtojen taajuudet eroavat 1-100 Hz.,
jolloin summana saadaan syntymään interferenssivirta (kuva 15). Kaksi osavirtaa menee
ristiin halutussa hoitokohdassa ja synnyttävät summavirran. Summavirran verhokäyrän
taajuus (hoitotaajuus) on huomattavasti pienempi kuin sen synnyttäneiden osavirtojen
taajuudet. Yleisesti käytetään kantoaallon taajuuksia 2500 – 4000 Hz, taajuusmodulointia 1 – 250 Hz, virtaa 0-100 mA ja spektriä eli taajuusmoduloinnin vaihtelua 0 – 200
Hz. (Low & Reed 1990)

KUVA 15. Interferenssimenetelmän hoitovirta.

Interferenssivirran käyttö perustuu siihen, että ihon ominaisimpedanssi pienenee taajuuden kasvaessa. Kun interferenssivirta synnytetään kahden elektrodin avulla, on kysymyksessä bipolaarinen interferenssivirta. Bipolaarinen interferenssivirta leviää laajalle
alueelle kudokseen muodostaen sähkökentän kahden elektrodin väliin. Interferenssime-
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netelmän etuna on, että korkeataajuuksinen virta läpäisee ihon pienellä energian menetyksellä ja toisaalta virta ei aiheuta ihoärsytystä. Interferenssivirtahoidossa ei ole palovamman tai elektrolyysin vaaraa ja siten voidaan käyttää suurempia virranvoimakkuuksia. Interferenssivirran demodulaatio tapahtuu kehon sisällä solukalvojen vaikutuksesta.
Eri solukalvoilla on todettu olevan epälineaarinen ominaiskäyrä. Interferenssivirralla
saadaan käytettyä hyväksi matalan taajuuden ominaisuudet ja hoitovaikutus, vaikka
suoran matalataajuisen virran käyttö ei ole mahdollista. (Low & Reed 1990).

6.2 Interferenssivirran stimuloiva vaikutus
Interferenssivirtaärsykkeen vaikutuksista kudokseen ei ole täsmällistä tietoa. Ei tiedetä
tarkasti mihin kudoksiin ja millä tavalla syötetty sähkövirta pääasiassa vaikuttaa. FAMmenetelmässä käytettävillä pienillä taajuuksilla aallonpituus on suuri ja siten energiaa ei
voida kohdistaa kovin tarkasti. Ihmisen kehon erilaisten kudosten ominaisuuksia approksimoidaan käyttämällä lihaskudoksen permitiivisyyttä ja johtavuutta, koska koko
kehon kudosten johtavuuden ja permitiivisyyden keskiarvo vastaa noin 2/3 lihaskudoksen arvoista. (Keener & Sneyd 2000).

Interferenssivirran kantotaajuudella 2500 Hz ei havaita merkittävää stimuloivaa vaikutusta. Kun taajuus on riittävän suuri, tapahtuu sähkövirran polariteetin muutos niin nopeasti, että ionit eivät ehdi liikkua mukana. Tästä johtuen hermoja stimuloi ensisijaisesti
interferenssiaalto. Hermosolujen refraktaariajat rajoittavat hermosoluissa kulkevan hermopulssien toistotaajuutta yli 1000 Hz taajuuksilla. (Low & Reed 1990).

Kun elimistöön syötetään sähkövirtaa kahden elektrodin kautta, muodostuu elektrodien
väliin sähkökenttä. Jos kysymyksessä on sinimuotoinen vaihtovirta, aiheutuu sähkökentän muuttumisesta kudokseen myös magneettikenttä. Sähkökenttä voi siirtää energiaa
kudosten varauksiin niihin vaikuttamansa voiman avulla. Magneettikenttä ei kuitenkaan
voi siirtää energiaa varauksiin. Magneettikentän aiheuttamat voimat voivat muuttaa varausten kulkusuuntaa, mutta eivät energiaa. Magneettikentän aiheuttaman voiman suunta on aina kohtisuorassa varausten liikettä vastaan. Magneettikenttä voi siirtää energiaa
pysyvien magneettisten dipolien avulla. Koska elävä kudos sisältää enimmäkseen hyvin
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vähän pysyviä magneettisia dipoleja, ei magneettikentän vaikutus energian siirrossa ole
merkittävä. (Kinnunen 2002).

Ihmisen kudoksiin kohdistuva ulkoinen sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa solutasolla
jännitteen muutoksia. Jännitetasoa suurempi merkitys on kuitenkin virralla, jolle kudokset altistuvat. Koska virta etenee elimistössä nopeinta reittiä, on kudoksiin muodostuva
virtatiheys epätasaisesti jakautunut. Erilaisten kudosten reaktioita ulkoiselle sähkövirralle on tarkasteltava summavaikutuksen avulla. Solunulkoinen stimulaatiovirta kulkee
anodin ja katodin välillä. Virran kulku solukalvon läpi aiheuttaa paikallista hyperpolarisaatiota ja depolarisaatiota. (Kinnunen 2002).

Kudosten altistumista sähkövirralle voidaan tutkia usealla eri tasolla. Sähkövirta voi
ärsyttää suoraan hermoa, jolloin jännitteen nouseminen ja laskeminen aiheuttaa hermoon aktiopotentiaalin. Elimistössä on lukuisia hermoja ja niiden haaroja, joten virran
levitessä laajalle alueelle ei tiedetä tarkkaa kohtaa tai tiettyä hermoa, joka altistuu ärsykkeelle. Sähkövirta voi aiheuttaa aistinreseptorien reseptoripotentiaalin nousun. Laajalla alueella olevat reseptoripotentiaalit voivat summautua hermosolun soomassa ja
hermosoluun voi syntyä hermoimpulssi. Tällaisen mekanismin voimakkuus on verrannollinen stimuloitavaan pinta-alaan ja aistinreseptorien lukumäärään. Kun sähkövirtaa
laitetaan elimistöön, stimuloituvat aluksi ihon sensoriset hermot. Normaalisti nämä
hermot aistivat kosketusta, lämpöä ja painetta. Kun virran voimakkuus kasvaa, voimistuu kihelmöivä tunne. Kun virtaa kasvatetaan edelleen, stimuloituvat syvemmällä olevat
motoriset hermot. Sensoriset ja motoriset hermot stimuloituvat kipuhermoja helpommin. (Low & Reed 1990).

Vapaat hermopäätteet ärsyyntyvät ulkopuolisesta sähköstä. Ärsyyntyminen on verrannollinen kudoksessa vallitsevaan paikalliseen virtatiheyteen. Myös muut solut ja kudokset saattavat ärsyyntyä interferenssivirran vaikutuksesta. Interferenssivirta voi stimuloida suoraan motorista hermoa, jolloin siihen muodostuu aktiopotentiaaleja ja lihas supistuu. Lihaskudoksen ja lihassolujen suora stimuloituminen vaatii hyvin suuren jännitteen.
(Kinnunen 2002).
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7 TUNTOKYNNYSTEN REKISTERÖINTI
7.1 Psykofyysinen havaintotutkimus
Psykofyysisillä tutkimusmenetelmillä pyritään saamaan täsmällistä tietoa aistielämyksistä. Tutkittavalle annetaan voimakkuudeltaan vaihtelevia ärsykkeitä, joihin hän vastaa
itse aistimustensa mukaisesti. Tuntokynnysmenetelmät jaetaan kahteen ryhmään sen
mukaan sisältyykö menetelmään reaktioajan mittaaminen vai onko reaktioaika eliminoitu. (Yarnitsky 1997). Havainnon synnyssä täytyy erottaa kolme vaihetta: 1) aistiärsykkeen lähde ulkomaailmassa 2) ärsykkeen aiheuttamat muutokset aistielimessä ja siitä
johtuva tiedostamaton tiedonkäsittely hermostossa ja 3) ärsykkeen aikaansaamat tajunnanilmiöt aivoissa. Tajutut aistimukset ja havainnot syntyvät monimutkaisen tiedonkäsittelyn tuloksena aivoissa. Vaikka ärsyke ei saisikaan aikaan tajunnanilmiötä, voi ärsyke vaikuttaa henkilön aivotiloihin ja tiedonkäsittelyyn tiedostamattomalla tasolla. (Kinnunen 2002).

7.2 Havaintojen määritysmenetelmät
Mittauksissa on olennaista varmistaa yksilön sisäinen ja yksilöiden välinen toistettavuus
ja validiteetti. Tuntokynnysten määrittämiseksi on kehitetty erilaisia algoritmeja, joista
yleisimmät ovat klassinen rajamenetelmä ja Begesyn algoritmi. Klassisessa rajamenetelmässä ärsykkeen voimakkuutta nostetaan tasaisesti. Koehenkilö ilmoittaa, kun hän
kokee aistimuksen. Tämän jälkeen ärsykettä pienennetään ja nostetaan jälleen. Mittaus
toistetaan vähintään kolme kertaa ja kynnysarvoksi otetaan keskiarvo tai mediaani.
Klassinen rajamenetelmä on yleisesti käytössä kliinisissä kynnysmittauksissa. (Yarnitsky 1997, Kinnunen 2002).

Bekesyn menetelmässä ärsykettä nostetaan, kunnes koehenkilö ilmoittaa aistimuksen.
Koehenkilö painaa nappia koko aistimuksen ajan. Ärsykettä lasketaan, kunnes aistimus
katoaa. Menettelyn aikana muutetaan ärsykkeen taajuutta hitaasti ärsykkeen minimikohdassa. Tuloksista voidaan piirtää käyrä, jossa näkyy aistimus kynnys eri taajuuksilla.
Bekesyn algoritmia käytetään yleisesti kuulokynnysten mittaamiseen. (Kinnunen 2002).
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Sähköärsykkeen taajuudella on havaittu olevan vaikutusta havaitsemiskynnykseen. Ihon
impedanssi pienenee taajuuden kasvaessa ja interferenssivirran kantotaajuuden muuttuessa seuraa, että suuremmalla taajuudella saadaan herkemmin esiin eri kynnystasot.
Taajuuden kasvaessa ulkoisen sähkömagneettisen kentän tunkeutumissyvyys kudokseen
pienenee ja tästä syystä kentän energia muuttuu lämmöksi pienemmällä matkalla. Ihon
pintaosissa vaikuttava sähkökenttä suurenee ja siten ihon pinnan aistireseptorit ärsyyntyvät herkemmin. (Ward & Robertson 1998).

8 TAAJUUSVASTEMENETELMÄ
8.1 FAM mittausmenetelmän periaate
Sähköstimulointiin

perustuvia

menetelmiä

käytetään

yleisesti

fysiatriassa

ja

fysioterapiahoidoissa. Diagnostiikassa sähköstimulaatiota käytetään hermotuksen,
lihastoiminnan sekä bioimpedanssin mittaamisessa. Hermojen johtumisnopeuden ja
erilaisten refleksivasteiden mittaamisen avulla voidaan arvioida hermolihasjärjestelmän
toimintakykyä sekä määrittää mahdolliset hermolihasjärjestelmän toimintahäiriöt. Uusia
menetelmiä kehitetään jatkuvasti kuntoutuksen ja fysioterapiahoidon vaikuttavuuden ja
terapiavasteiden sekä palautumisen mittaamiseksi. (Vesikukka & Ihme, 2000)

Taajuusvastemenetelmä (FAM-metodi) on patentoitu (WO 01/36038 A1) uusi
menetelmä, joka kuvaa kudosten biosähköistä tilaa. FAM-metodi on alun perin kehitetty
interferenssihoitolaitteen optimaalisen

hoitovirran määrittämiseen. Menetelmässä

syötetään kudokseen taajuusmoduloitua bipolaarista vaihtovirtaa. Kantoaalto on
tyypillisesti 2500-10000 Hz ja interferenssitaajuus 10-150 Hz. Näin syntyneellä
hoitovirralla saadaan sensorisia ja motorisia vasteita. Kudoksen sähköisen johtavuuden
mittauksista saadaan objektiivinen keino arvioida sairauden tai vammautuneen
kudoksen paranemisprosessia ja siten myös keino vertailla erilaisten hoitojen
tehokkuutta. FAM:n avulla voidaan määrittää hoitovirran lisäksi lihastoiminnan
taajuusaluetta vastaava fysiologinen rasitustaso liiketerapiassa. FAM menetelmää on
käytetty myös urheilijoiden lihastasapainon ja –herkkyyden mittarina. (Vesikukka &
Ihme, 2000).
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FAM-metodissa potilaan ranteisiin ja nilkkoihin kiinnitetään elektrodit, joiden kautta
syötetään hoitovirtaa eri taajuuksilla (10-100 Hz). Kantotaajuutena käytetään 2500
Hz:ä. Tyypillisesti käytetään 3-4 taajuutta (esimerkiksi 10,30,50,100 Hz), joilla kullakin
toistetaan kuvattu mittaus. Valitulla taajuudella nostetaan virran voimakkuutta 1 mA
portaissa (0-99 mA) ja potilaasta rekisteröidään sensorinen, motorinen ja kipuvaste.
Potilas ilmoittaa tuntokynnykset merkinantolaitteella, mittaaja rekisteröi motoriset
vasteet lihassupistuksista ja potilas ilmoittaa kipuvasteet merkinantolaitteella. Mittalaite
rekisteröi kullakin taajuudella kolme tuntovastetta, kolme motorista vastetta ja yhden
kipuvasteen. Vasteet voidaan mitata kehon eri puolilta sekä erikseen eri osista
elektrodikiinnitystä

vaihtamalla.

Mittari

tulostaa

mittaustulokset

taulukkona,

viivadiagrammina, vesikukkakuviona ja vesipisarakuviona. (Vesikukka & Ihme, 2000).
Kuvassa 16 on esitetty FAM menetelmän periaate.

Aivot

Trauman signaalit

Sensorinen
signaali
Kipusignaali

Trauma
Motorisen toiminnan signaali
Sähkövirta

Stimuloiva
interferenssivirta
Signaaligeneraattori

Lihas, jossa
motorinen vaste
Ranne ja
elektrodit

KUVA 16. FAM menetelmän periaate. (Alasaarela et al. 2001)
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8.2 Kynnysarvot ja niiden merkitys
Kun ulkoisen ärsykkeen aistimiskynnys ylittää hermosolun aktivaatiokynnyksen, syntyy
aktiopotentiaali ja hermoimpulssi. Riittävän monen hermopäätteen aktivoituessa havaitaan kihelmöintiä. Kun sähkövirtaa kasvatetaan, tunkeutuu ärsyke myös motorisiin hermosyihin. Motorisen hermon stimuloituminen saa aikaan havaittavan lihasnykäyksen ja
virtaa nostettaessa lihaksessa havaitaan voimakkaampia toistuvia nykäyksiä. Matalilla
taajuuksilla nykäykset havaitaan ärsyketaajuuksilla. Taajuuden kasvaessa toistoliike
muuttuu värinäksi ja sitten kouristusliikkeeksi. Virran edelleen kasvaessa ärsyyntyvät
kipua aistivat hermopäätteet. (Low & Reed 1990).

Kynnysarvot määritetään taajuuksittain kasvattamalla koehenkilöön syötettävää interferenssivirran voimakkuutta tasaisesti. Tällä hetkellä ei ole luotettavaa automaattista kynnysten rekisteröintilaitteistoa. Koehenkilö ilmoittaa sensoriset ja kipuaistimukset ja tutkija määrittää motoriset vasteet. Sensoriset ja kipuvasteet ovat subjektiivisia ja niihin
vaikuttavat ympäristön taustatekijät. Kynnysarvojen määrittämisessä on huomioitava,
ettei ärsykettä muuteta liian nopeasti, koska aistiminen, tiedostaminen ja ilmaisu vaativat tietyn reaktioajan. FAM-menetelmässä mittaaja nostaa omavalintaisesti ärsykkeen
voimakkuutta ja nostonopeus tulisi olla noin 1 mA/ s. Mittauksessa käytetyt kynnysarvot on esitetty taulukossa 2. (Vesikukka & Ihme 2000).

TAULUKKO 2. FAM-menetelmän kynnysarvot ja niiden kuvaus (Vesikukka & Ihme 2000).
_________________________________________________________________________

Vaste

taso

kuvaus

___________________________________________________________________
1

sensorinen

juuri havaittavissa oleva ensikihelmöinti

2

sensorinen

selvästi tuntuva kihelmöinti

3

sensorinen

voimakkaasti tuntuva kihelmöinti

4

motorinen

mittaajan havaitsema ensimmäinen motorinen liike

5

motorinen

mittaajan havaitsema selvä lihassupistus ja toistuva liike

6

motorinen

voimakas lihasupistus, ranteen taipuminen tai kiertyminen

7

kipu

ensimmäinen kivulias tuntemus

_________________________________________________________________________
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9 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA –ONGELMAT
Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää interferenssihoitolaitteen taajuusvastemenetelmän
(FAM) soveltuvuutta eksentrisen väsytyksen aiheuttamien akuuttien lihasvaurioiden ja
niiden välittömän palautumisen mittaamiseen.

Tutkimusongelmat olivat:
1. Kuvaako sähköhoitolaitteen (PTC 4100) taajuusvastemenetelmä DOMS oireita?
2. Kuvaako taajuusvastemenetelmä DOMS oireiden palautumista?
3. Vaikuttaako hoitotaajuus (10 – 100 Hz) vasteiden herkkyyteen?
4. Mikä väsymysmekanismi selittää mahdollisia vastemuutoksia?
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10 TUTKIMUSMENETELMÄT
10.1

Koehenkilöt

Koehenkilöinä oli 10 tervettä miestä, joiden keski-ikä oli 25,3 + 1,7 vuotta; pituus 179,3
+ 7,4 cm; paino 78,0 + 7,0 kg ja rasvaprosentti 15,8 + 3,3 % (Durnin & Womersley,
1974). Kaikki koehenkilöt olivat oikeakätisiä ja heidät valittiin siten, etteivät he olleet
aktiivisia voimaharjoittelijoita tai aktiiviurheilijoita. Koehenkilöitä informoitiin etukäteen tutkimuksen sisällöstä tiedotteella ja he allekirjoittivat suostumuksen. Jyväskylän
yliopiston eettinen toimikunta hyväksyi tutkimussuunnitelman ja tutkimus toteutettiin
Helsingin julistuksen mukaisesti.

10.2

Mittausasetelma ja -aikataulu

Mittaukset suoritettiin 20.11. – 19.12.2003 Jyväskylässä. Koehenkilöt eivät suorittaneet
raskasta voimaharjoittelua viikkoa ennen mittauksia ja mittausjakson ajalla koehenkilöiltä kiellettiin kaikki rasittava fyysinen kuormitus. Koehenkilöiltä kiellettiin alkoholin
ja muiden päihteiden käyttö 24 tuntia ennen mittauksia. Ruokailu sekä kahvin ja muiden
piristeiden nauttiminen kiellettiin 2 tuntia ennen mittauksia ja mittausjakson ajalla heitä
pyydettiin olemaan käyttämättä särkylääkkeitä. Koehenkilöt vakuutettiin tutkimusjakson ajaksi. Koehenkilöt mitattiin samoilla elektrodikiinnityksillä välittömästi ennen väsytystä (kesto noin 90 min), väsytyksen aikana (15 min), välittömästi väsytyksen jälkeen (30-45 min) ja 2 tuntia väsytyksen jälkeen (45-60min). Palautumista seurattiin eri
mittauskerroilla 2, 4, 6 ja 8 päivää väsytyksen jälkeen (45-60 min). Tutkimuksen mittausasetelma on esitetty kuvassa 17.
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Koehenkilöt 10 kpl

ALKUMITTAUS (PRE)
Antropometria
FAM-mittaus
Verinäyte (CK)
VAS, CIR, RANG, FANG
Harjoittelu ja verryttely dynamometrilla
Maksimaalinen M-aalto
Isometrinen MVC kulmilla 90-110-130
Passiiviset venytysrefleksit kulmilla 50-70-90-110-130-150
20% aktiiviset venytysrefleksit kulmilla 50-70-90-110-130-150
Isometrinen MVC DT-stimuloinnilla kulmalla 110

VÄSYTYS
Verinäyte (La)
. -1
Eksentrinen MVC (2 rad s ) 50 x 1 s / 15s
Verinäyte (La)

HETI JÄLKEEN MITTAUS (POST)
Konsentrinen MVC
Isometrinen MVC kulmilla 90-110-130
Passiiviset venytysrefleksit kulmilla 50-70-90-110-130-150
20% aktiiviset venytysrefleksit kulmilla 50-70-90-110-130-150
Maksimaalinen M-aalto
Isometrinen MVC DT-stimuloinnilla kulmalla 110

SEURANTAMITTAUKSET (2h, 2D, 4D, 6D, 8D)
FAM-mittaus
Verinäyte (CK)
VAS, CIR, RANG, FANG
Harjoittelu ja verryttely dynamometrilla
Maksimaalinen M-aalto
Isometrinen MVC kulmilla 90-110-130
Passiiviset venytysrefleksit kulmilla 50-70-90-110-130-150
20% aktiiviset venytysrefleksit kulmilla 50-70-90-110-130-150
Isometrinen MVC DT-stimuloinnilla kulmalla 110
Kosentrinen MVC ja MVC DT-stimuloinnilla

KUVA 17. Mittausasetelma. Koehenkilöt mitattiin samoilla elektrodikiinnityksillä välittömästi
ennen väsytystä (kesto noin 90 min), väsytyksen aikana (15 min), välittömästi väsytyksen jälkeen (30-45 min) ja 2 tuntia väsytyksen jälkeen (45-60min). Palautumista seurattiin eri mittauskerroilla 2, 4, 6 ja 8 päivää väsytyksen jälkeen (45-60 min).
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10.3

Voiman ja kulman mittaus

Voimamittauksissa, venytysreflekseissä ja väsytyksessä käytettiin servomoottorikäyttöistä dynamometria (Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos), johon koehenkilö
kiinnitettiin valjailla ylävartalon käytön eliminoimiseksi (Komi et al. 2000, kuva 18).
Ranteen liike jäykistettiin lastalla. Laitteen liikelaajuus on rajattu mekaanisilla rajakytkimillä alueelle 36 – 178,5 astetta. Laite toimii aikaohjauksella ja liikenopeus voidaan
määrittää portaattomasti alueella 0 -13 rad/s. Liikkeen kiihtyvyys on 100 rad/s2, joten
asetettu vakiokulmanopeus saavutetaan erittäin nopeasti. Dynamometrissa ei ole gravitaatiokorjausta. Vipuvarren asento ja sitä vastaava nivelkulma rekisteröitiin dynamometrin vipua liikuttavan akselin päähän sijoitetusta potentiometrista (9,5 mV/aste) ja
signaali tallennettiin tietokoneelle ACODAS ohjelmalla. Kulmasignaalin keräystaajuus
oli 2000 Hz. Dynamometrin vääntövarressa olevaan rannetukeen sijoitetun venymäliuska-anturin rekisteröimä jännitesignaali (10 mV/kg) kerättiin tietokoneelle ACODAS
ohjelmalla. Signaalin keräystaajuus oli 2000 Hz. Voimadata analysoitiin FCODAS analyysiohjelmistolla ja voimista määritettiin maksimivoima ja keskiarvovoima. Keskiarvovoiman mittausikkuna oli isometrisissa suorituksissa 1000 ms ja dynaamisissa suorituksissa 175 ms / 20° liikealue.

Kuva 18. Voiman mittaukseen ja väsytykseen käytetty dynamometri.
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10.4

Eksentrinen väsytys

Väsytysharjoituksessa koehenkilöt suorittivat 50 maksimaalista eksentristä supistusta
oikean käden kyynärvarren koukistajalihaksilla. Liikenopeus oli 2 rad/s ja liikelaajuus
oli kyynärkulmasta 50 astetta kulmaan 170 astetta. Supistus kesti 1,05 s ja tauko supistusten välillä oli 15 s. Tauon aikana vipuvarsi palasi hitaasti (0,15 rad/s) alhaalta yläasentoonsa. Vipuvarsi pysähtyi yläasennossa 1 sek:n ajan, jolloin koehenkilö aloitti ennen liikettä maksimisupistuksen isometrisella vaiheella. Maksimisupistus ylläpidettiin
koko eksentrisen liikealueen ajan, kunnes vipuvarsi pysähtyi ala-asentoon. Väsytyksen
aikana tallennettiin tietokoneelle Acodas -ohjelmalla voima, kulma, ja EMG:t suorituskerroista 1-3; 10; 20; 30; 40 ja 48-50 keräystaajuudella 2000 Hz. Veren laktaattipitoisuus määritettiin välittömästi ennen ja jälkeen väsytysharjoituksen. Koehenkilöä kannustettiin maksimisuoritukseen ja koehenkilö seurasi voimatasoa oskilloskoopilta.

10.5

EMG

Lihasaktiivisuuden määrittämiseksi rekisteröitiin EMG oikean käden kolmesta kyynärvarren koukistajalihaksesta: m. biceps brachii (BB), m. brachioradialis (BR) ja m. triceps brachii (TRI). Elektrodien valinta, kiinnittäminen ja paikka määritettiin Seniam
(1999) ohjeen mukaisesti. Maaelektrodi kiinnitettiin acromionin päälle. Käytetyt elektrodit olivat 11 mm:n bipolaarisia hopeaminiatyyri pintaelektrodeja (Beckman Instruments, USA), joissa elektrodien väli oli 20 mm. Ennen elektrodien kiinnittämistä ihokarvat ajettiin, kuollut ihosolukko poistettiin ja elektrodeissa käytettiin pastaa sähkönjohtavuuden parantamiseksi. Kiinnityksen jälkeen varmistettiin yleismittarilla, että
elektrodien välinen resistanssi oli alle 5 k. Elektrodien paikka merkittiin kynällä koehenkilön ihoon seurantamittauksia varten. EMG signaalin vahvistuskerroin oli 500 ja
keräystaajuus 2000 Hz (EISA 16-2, Freiburg Germany). EMG analysoitiin FCODAS
ohjelmistolla. Lihasaktiivisuuden määränä käytettiin keskiarvo-EMG:tä (aEMG), joka
määritettiin dynaamisissa suorituksissa koko liikealueelta 20° liikealuepätkille (ikkuna
175 ms) ja isometrisissa suorituksissa tasaisen voiman kohdalta 1000 ms ajalle. Tehotiheysspektrin taajuuskomponentti (MF) mitattiin isometrisen MVC:n aikana 1000 ms
ajalta. Laskentaikkuna oli 1024 ja analyysi suoritettiin laskemalla liukuva keskiarvo
mittausajalle.
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10.6

Sähköstimulointi

Koehenkilöitä stimuloitiin n. musculocutaneus hermoon, joka hermottaa kaksipäistä
hauislihasta (m. biceps brachii). Stimuloinnissa käytettiin Digitimer DS7A (Digitimer
Limited, England) stimulaattoria. Laitteen stimulointivirta voi olla maksimissaan 1000
mA ja stimuluksen kestoa voi säätää 50 mikrosekunnista ylöspäin 2 mikrosekunnin portaissa. Anodi (50 x 50 mm) sijoitettiin lapaluun yläpuolelle acromionin päälle m. deltouksen takareunan suuntaisesti. Stimulointikohta (katodi) sijaitsi proksimaalisesti hauislihaksen proksimaalipäiden yhtymäkohtaan m. deltoideuksen etureunan kohdalla (Cupido et al. 1996, Michaut et al. 2002). Maksimaalisen M-aallon mittauksessa stimuluksen
kesto oli 0,2 ms. Koehenkilön olkavarsi oli stimuloinnin aikana tuettuna noin 90 asteen
abduktiossa, kyynärkulma oli noin 90 astetta ja käsi oli vapaana. Tutkija haki aina optimaalisen stimulointikohdan ennen katodin kiinnitystä. Tutkija nosti virtaa tasaisesti ja
oskilloskoopilta mitattiin m. BB:n elektrodista kerätty M-aalto. Stimulointivirraksi määritettiin pienin virta, jolla oskilloskoopille rekisteröity M-aalto saavutti maksiminsa. Maallosta mitattiin kuvan 19 mukaisesti latenssi, amplitudi ja kestoaika (Linnamo et al.
2001).

Kuva 19. Esimerkki maksimaalisen M-aallon latenssista, amplitudista ja kestoajasta.
(Linnamo et al. 2001)

DT-stimuloinnissa supramaksimaalisen stimuluksen varmistamiseksi käytettiin virtaa,
joka oli 50% korkeampi kuin maksimaalisen M-aallon määrityksessä mitattu virta. DTstimuloinnissa annettiin peräkkäin kaksi 0,3 ms stimulusta 10 ms välillä. (Strojnik &
Komi, 1998). DT-stimulus annettiin passiivisena ja MVC:n aikana eksentrisessä, isometrisessa ja konsentrisessa liikkeessä 110 asteen nivelkulman kohdalla. Voiman lisäyksen ajoitus dynaamisissa liikkeissä määritettiin isometrisen maksimin aikana saadun
voimahuipun ajoituksen mukaan. Aktivaatiotaso määritettiin interpolointimenetelmällä
kuvan 20 ja kaavan AL = 100 x (1 – Tinterpolated / Tcontrol) mukaisesti. (Gandevia, 2001).
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active

T int.

passive

T cont.

t max

t max

Kuva 20. Aktivaatiotason määrittäminen interpolointimenetelmällä isometrisessa ja eksentrisessä suorituksessa. t max määritettiin isometrisesta suorituksesta.

10.7

Venytysrefleksit

Venytysrefleksit mitattiin voimamittauksissa käytetyllä dynamometrillä. Dynamometria
ohjattiin PC-tietokoneelle tehdyllä aikaohjausohjelmalla, jossa vipuvarren liikealue jaettiin 6 yhtä suureen osaan. Venytykset tapahtuivat siten kulmilla 50, 70, 90, 110, 130 ja
150 astetta. Venytysnopeus oli 4 rad/s ja kiihtyvyyden ollessa 100 rad/s2 saadaan venytysajaksi 0,110 sek ja venytysmatkaksi 0,35 rad (20 astetta). Venytysrefleksit mitattiin
kyynärvarren koukistajalihaksista passiivisena ja tausta-aktiivisuudella 20% MVC, joka
määritettiin eri vaiheissa erikseen. Passiivisessa venytyksessä koehenkilö oli silmät
kiinni mahdollisimman rentona ja venytykset tapahtuivat epäsäännöllisin väliajoin.

Aktiivisen venytysrefleksin analysoinnissa tausta-aktiivisuus (BGA) määritettiin laskemalla aEMG 100 ms ennen venytystä. Venytysrefleksin komponentit määritettiin kustakin suorituksesta erikseen kuvan 21 mukaisesti. Amplitudin selvään muutoskohtaan
merkittiin M1 alkukohta. M1 kestoksi määritettiin 30 ms, M2 kestoksi 30 ms ja M3
kestoksi 20 ms (Yamamoto et al., 2000). Koehenkilöltä analysoitiin kolme onnistunutta
refleksiä kulmilta 90°, 110°, ja 130°. Tuloksissa esitetään keskiarvot latenssiajasta ja
osamääristä M1/BGA ja M2/BGA (Yamamoto et al. 2000).
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Kuva 21. Esimerkki aktiivisen venytysrefleksin määrittämisestä. Kuvassa on yhden koehenkilön kolmen venytyksen keskiarvo 110 asteen nivelkulmalla ennen väsytystä.

10.8

Verinäytteet

Kreatiinikinaasin aktiivisuuden (CK) määrittämiseksi koehenkilöiltä otettiin laskimoverinäyte kyynärtaipeesta 4 ml:n esikäsiteltyyn koeputkeen. CK:n määritys tehtiin Boehring Mannheimin CK-testipakkauksella. Väsytysharjoituksessa määritettiin laktaatti
välittömästi ennen ja jälkeen sormenpääverinäytteestä Lactate Pro -testillä (Arkray, Inc.,
Kyoto, Japan).

10.9

Lihaskipu, turpoaminen ja liikelaajuus

Koettu lihaskipu määritettiin Visual analogue scale (VAS) -menetelmällä (Lundeberg et
al. 2001), jossa koehenkilöt merkkasivat kunkin mittaustilanteen alussa lihasten kipuarvion jatkuvalle 50 mm janalle, jossa toinen pää (0 mm) kuvaa tilannetta ei kipua ja toinen pää (50 mm) tilannetta äärimmäinen kipu. Kipuarvio saatiin mittaamalla merkatun
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pisteen etäisyys (Nosaka & Clarkson 1996). Lisäksi koehenkilöt pitivät päivittäin kipupäiväkirjaa, johon he merkkasivat kipualueet.

Turpoamista seurattiin mittaamalla molempien käsivarsien ympärysmitta mittanauhalla
lihaksen keskeltä (CIRM) 80 mm kyynärtaipeesta ylöspäin ja distaalipäästä (CIRD) 40
mm kyynärtaipeesta ylöspäin. Mittaus suoritettiin koehenkilön seisoessa ja käden roikkuessa vapaana perusasennossa peukalo ulospäin kiertyneenä. (Nosaka & Clarkson
1996). Mittauskohdat merkittiin kynällä seurantamittauksia varten.

Liikelaajuuden määrittämiseksi mitattiin molemmista käsistä kulmamitalla maksimaalinen koukistuskulma (FANG) ja vapaa ojennuskulma (RANG). Lihasjäykkyyden muutosta kuvaa liikelaajuuden muutos (ROM = RANG - FANG) mittauskertojen välillä.
FANG määrityksessä koehenkilö koukisti maksimaalisesti kyynärvartta kämmen olkapäätä kohti. RANG määrityksessä käsi roikkui vapaana vartalon sivussa perusasennossa
peukalo ulospäin kiertyneenä (Nosaka & Clarkson 1996).

10.10

FAM mittaus

FAM mittaus suoritettiin jokaisella mittauskerralla ensimmäisenä ennen voimamittauksia. Koehenkilö makasi mittauksen aikana mahdollisimman rentona selällään rauhallisessa tilassa. Ranteisiin kiinnitettiin elektrodit 70x70 mm (Stimtrode, USA). Jokaisella
koehenkilöllä oli omat elektrodit ja elektrodin kiinnityskohta määritettiin styloideus
lisäkkeen mukaan. Interferenssihoitolaitteella (PTC 4100, Innokas Medical Oy, Oulu,
Finland) syötettiin bipolaarista interferenssivirtaa hoitotaajuuksilla 10 Hz, 50 Hz ja 100
Hz. Kantotaajuus oli 2500 Hz:ä. Mittaus toistettiin kullakin taajuudella molempiin
käsiin. Mittausjärjestystä vaihdeltiin satunnaisesti käsien ja taajuuksien suhteen.

Valitulla taajuudella mittaaja nosti virran voimakkuutta 1 mA portaissa (0-99 mA) ja
koehenkilöstä rekisteröitiin sensorinen, motorinen ja kipuvaste. Koehenkilö ilmoitti
tuntokynnykset merkinantolaitteella, mittaaja rekisteröi motoriset vasteet käden lihasten
lihassupistuksista ja koehenkilö ilmoitti kipuvasteet merkinantolaitteella. Mittalaite
rekisteröi kullakin taajuudella kolme tuntovastetta, kolme motorista vastetta ja yhden
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kipuvasteen. Tulosten analysoinnissa käytetiin taulukoituja virran voimakkuuksia ja
analysointiin valittiin ensimmäinen tuntovaste (kynnys 1), ensimmäinen motorinen
vaste (4) ja kipuvaste (7). Kaikki mittaukset suoritti sama tutkija.

10.11

Tilastomenetelmät

Tuloksista laskettiin eri muuttujille keskiarvot ja keskihajonnat. Mittauskertojen välisten
erojen merkitsevyyksien laskemisessa käytettiin monimuuttujaista varianssianalyysiä
(MANOVA), joka laskettiin SPSS ohjelmistolla. Erojen merkitsevyystasoksi valittiin
95% (p<0,05). Tuloksissa ja kuvissa merkitsevyystasot on merkitty tähdillä: p < 0,001
(***); p< 0,01 (**) ja p< 0,05 (*).
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11 TULOKSET
11.1 Väsytysharjoitus
Väsytyksen aikana eksentrinen maksimivoima aleni kuvien 22 ja 23 mukaisesti. Keskiarvovoima koko liikealueella pieneni väsytyksen aikana -28%. Aleneminen oli voimakkainta liikkeen alussa pienillä kulmilla (-51%) ja vähäisintä liikkeen lopussa suurilla kulmilla (-10%). Veren laktaattipitoisuus (La) ei muuttunut väsytyksen aikana. La
ennen väsytystä oli 1,3 + 0,5 mmol/L ja väsytyksen jälkeen 1,2 + 0,4 mmol/L.
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KUVA 22. Eksentrinen keskiarvovoima kyynärkulman funktiona väsytyssarjan aikana. Kunkin
suorituksen alussa oli isometrinen vaihe. Mittausikkuna 175 ms, N=10.
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KUVA 23. Keskiarvovoiman aleneminen väsytyssarjan aikana koko liikealueella (kulmilla 50 170°). Mittausikkuna 175 ms, N=10.
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11.2 Maksimivoima ja EMG
Maksimivoima 110° kulmalla ennen väsytystä oli eksentrisessä työssä 266,2 + 60,7 N,
isometrisessä työssä 282,9 + 82,1 N ja konsentrisessa työssä 238,7 + 53,3 N. Maksimivoima 110° kulmalla laski heti väsytyksen jälkeen eksentrisessä työssä -21,2%
(p<0,001), isometrisessa työssä -23,2% (p<0,01) ja konsentrisessa työssä -24,2%
(p<0,001) ja voima ei palautunut koko mittausjakson aikana. Lihasaktiivisuus laski kaikilla lihastyötavoilla heti väsytyksen jälkeen (p<0,05), mutta palautui eksentrisessä ja
isometrisessa työssä jo 2h väsytyksen jälkeen. Konsentrisessa lihastyössä aEMG ei palautunut koko mittausjakson aikana (p<0,01).
280

a EMG

Ecce ntric force a t 110 elbow a ngle

ȝV)

(N)

270

550
500

a EMG

260

450
250
240

400

*

FORCE

230

350

220

**

**

**

300

210
200

***

***

***

post

+ 2h

+ 2D

250

190

200
pre

+ 4D

+ 6D

+ 8D

KUVA 24. Keskiarvovoima ja aEMG eksentrisessä MVC suorituksessa 110° kulmalla (ikkuna
175 ms). Merkitsevyydet on laskettu eroavuudelle pre-arvosta (N=10).
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KUVA 25. Keskiarvovoima ja aEMG konsentrisessa MVC suorituksessa 110° kulmalla (ikkuna 175 ms). Merkitsevyydet on laskettu eroavuudelle pre-arvosta (N=10).
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KUVA 26. Keskiarvovoima ja aEMG isometrisessa MVC suorituksessa 110° kulmalla (ikkuna
175 ms). Merkitsevyydet on laskettu eroavuudelle pre-arvosta (N=10).

11.3 MF / Tehotiheysspektri
Hauislihaksen tehotiheysspektrin taajuuskomponentti (MF) isometrisessa 110°
MVC:ssä laski kuvan 27 mukaisesti 2h väsytyksen jälkeen (p<0,01).
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KUVA 27. Hauislihaksen tehotiheysspektrin taajuuskomponentti (MF) isometrisessa MVC
suorituksessa kulmalla 110°. Merkitsevyydet on laskettu eroavuudelle pre-arvosta (N=10).
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11.4 Veren CK ja koettu lihaskipu
Kuvassa 28 on esitetty samassa kaaviossa koehenkilöiden kokema lihaskipu (VAS) ja
verestä mitattu kreatiinikinaasiakttiivisuus (CK). Lihaskipu oli korkeimmillaan 2 päivää
väsytyksen jälkeen (30,3 + 13,2 mm) ja lihaskipu kesti 6 päivää väsytyksen jälkeen
(p<0,01). Veren CK oli maksimissaan 4 päivää väsytyksen jälkeen (6440 U/L) ja palautuminen kesti yli 8 päivää (p<0,01). Koehenkilöiden välillä oli erittäin suuri ero CK
arvoissa 4, 6 ja 8 päivää väsytyksen jälkeen (keskihajonnat 10238, 7350, 3431).
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KUVA 28. Veren kreatiinikinaasiaktiivisuus (CK) ja subjektiivinen lihaskipu (VAS) palautumisen aikana. Merkitsevyydet on laskettu eroavuudelle pre-arvosta (N=10).

11.5 Turpoaminen ja liikelaajuus
Väsytetty käsi turposi +5,6% (p>0,001) kaksi päivää jälkeen ja palautuminen alkoi vasta
8 päivää jälkeen väsytyksen (kuva 29). Liikelaajuus väheni kaksi tuntia väsytyksen jälkeen - 18° (p<0,001). Liikelaajuus ja turpoaminen eivät palautuneet mittausjakson aikana (kuva 30). Kontrollikädessä ei tapahtunut turpoamista tai muutosta liikelaajuudessa.
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KUVA 29. Olkavarren ympärysmitta palautumisen aikana hauislihaksen keskeltä (CIRM) ja
distaalisesta päästä (CIRD). Merkitsevyydet on laskettu eroavuudelle pre-arvosta (N=10). Kontrollina toimineessa vasemmassa kädessä ei tapahtunut muutosta ympärysmitoissa.
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KUVA 30. Kyynärnivelen liikelaajuus palautumisen aikana väsytetyssä kädessä (oikea) ja kontrollikädessä (vasen). Merkitsevyydet on laskettu eroavuudelle pre-arvosta (N=10).
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11.6 Venytysrefleksi
Kuudella koehenkilöllä saatiin luotettavat suoritukset kaikilla mittauskerroilla. Aktiivisen venytysrefleksin M1 ja M2 komponentit eivät muuttuneet merkitsevästi palautumisen aikana (p>0,10). Refleksien latenssi ei muuttunut merkitsevästi keskiarvon ollessa
eri mittauksissa 18,95 – 20,31 ms (kuva 31).
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KUVA 31. Aktiivisen venytysrefleksin M1 ja M2 komponentin suhde esiaktiivisuuteen
(aEMG/BGA) 110ƕ kulmalla. Muutokset eivät olleet merkitseviä (p>0,10 N=6).

11.7 Aktivaatiotaso
Ennen väsytystä aktivaatiotaso oli eksentrisessä työssä 83,9 + 4,3%, isometrisessä työssä 88,8 + 6,8% ja konsentrisessa työssä 90,4 + 7,9%. Aktivaatiotaso laski kaikilla lihastyötavoilla 2h väsytyksen jälkeen (p<0,001) ollen alimmillaan eksentrisessä työssä 66,6
+ 6,9%, isometrisessä työssä 67,1 + 13,2% ja konsentrisessa työssä 79,7 + 13,6%. Aktivaatiotaso pysyi alentuneena isometrisessä ja konsentrisessa työssä 2 päivää (p<0,05) ja
eksentrisessä työssä 4 päivää (p<0,05). Aktivaatiotaso oli eksentrisessä työssä pienempi
kuin konsentrisessa ja isometrisessä työssä ennen väsytystä ja koko mittausjakson ajan
(kuva 32).
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KUVA 32. Aktivaatiotaso 110° kulmalla eri lihastyötavoilla MVC suorituksen aikana. Merkitsevyydet on laskettu eroavuudelle pre-arvosta (N=10).

11.8 Taajuusvasteanalyysi
Ennen väsytystä taajuusvastemenetelmän tuntovaste oli 9,7 + 1,9 mA, motorinen vaste
16,0 + 1,2 mA ja kipuvaste 36,2 + 11,4 mA. Taajuusvastemenetelmän motorinen ja kipuvaste nousivat väsytetyssä kädessä erittäin merkitsevästi (p<0,01) kaksi päivää väsytyksen jälkeen taajuuksilla 10 ja 50 Hz. Kipu- ja motoriset vasteet pysyivät koholla
(p<0,05) koko mittausjakson ajan (kuvat 33-34). Motorinen vaste oli korkeimmillaan 4
päivää väsytyksen jälkeen (19,8 + 4,2 mA) ja kipuvaste 2 päivää väsytyksen jälkeen
(43,0 + 10,6 mA). Taajuudella 100 Hz muutokset olivat samansuuntaisia, mutta eivät
niin selviä. Taajuudella 100 Hz muutokset motorisessa vasteessa olivat selvemmät kuin
kipuvasteissa. Sensorinen vaste ei muuttunut seurannan aikana merkitsevästi millään
taajuuksilla (kuva 35).

Motorinen vaste 10 Hz taajuudella ennen väsytystä oli alhaisempi kuin taajuuksilla 50
ja 100 Hz. Taajuudella 10 Hz muutokset motorisessa vasteessa olivat selvimmät. Kipuvasteessa ei ollut eroja eri taajuuksien välillä. Kontrollina toimineessa vasemmassa kädessä ei havaittu muutoksia missään vasteissa (kuva 36). Vasemman ja oikean käden
ennen väsytystä mitatut vasteet eivät eronneet merkitsevästi.
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KUVA 33. Kipuvasteet (7) väsytetyssä kädessä palautumisen aikana taajuuksilla 10 Hz, 50 Hz
ja 100 Hz. Katkoviiva osoittaa ennen väsytystä mitatun vasteen. Merkitsevyydet on laskettu
eroavuudelle suhteessa ennen väsytystä arvoon ja eri mittauskertojen välillä (N=10).
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KUVA 34. Motoriset vasteet (4) väsytetyssä kädessä palautumisen aikana taajuuksilla 10 Hz,
50 Hz ja 100 Hz. Katkoviiva osoittaa ennen väsytystä mitatun vasteen. Merkitsevyydet on laskettu eroavuudelle suhteessa ennen väsytystä arvoon ja eri mittauskertojen välillä (N=10).
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KUVA 35. Sensoriset vasteet (1) väsytetyssä kädessä palautumisen aikana taajuuksilla 10 Hz,
50 Hz ja 100 Hz. Sensorisissa vasteissa ei havaittu merkitseviä eroja eri mittauskertojen välillä
(N=10).
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KUVA 36. FAM vasteet (1,4,7) kontrollina toimineessa vasemmassa kädessä palautumisen
aikana taajuudella 50 Hz. Vasemmassa kädessä ei havaittu merkitseviä eroja millään taajuuksilla eri mittauskertojen välillä (N=10). Vasemman ja oikean käden ennen väsytystä mitatut vasteet eivät eronneet merkitsevästi (N=10).
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11.9 M-aalto
Kuudella koehenkilöllä saatiin luotettavat suoritukset kaikilla mittauskerroilla. M-aallon
mittaaminen musculocutaneus hermosta oli vaikea ja olkavarren turpoaminen palautumisen aikana vaikeutti stimulointikohdan määrittämistä. Hauislihaksesta mitatun Maallon amplitudi ennen väsytystä oli 7,44 + 1,48 mV, latenssi 2,67 + 0,52 ms ja kesto
7,33 + 1,47 ms.

Maksimi M-aallon amplitudi laski heti jälkeen (p<0,01) ja M-aallon latenssi piteni 2h
väsytyksen jälkeen (p<0,01). M-aallon kestossa ei ollut muutoksia. (kuva 37). M-aallon
amplitudi palautui 2 tunnissa ja keskiarvo vaihteli hyvin vähän mittauskertojen välillä.
Latenssi palautui 2 päivää väsytyksen jälkeen ja keskiarvo vaihteli hyvin vähän mittauskertojen välillä. Taajuusvastemenetelmällä ei mitattu heti väsytyksen jälkeen, joten
amplitudimuutos ei vaikuta FAM tuloksiin.
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12 POHDINTA
12.1 Lihasvauriot
Tutkimuksessa käytetty eksentrinen väsytysmalli aiheutti koehenkilöille selvät viivästyneen lihaskivun ja lihasvaurion oireet. Lihasvaurioita kuvaavat epäsuorat indikaattorit
olivat selvät: 1) plasman CK aktiivisuus nousi selvästi ja oli maksimissaan 4 päivää
väsytyksen jälkeen, 2) maksimivoimat kaikilla lihastyötavoilla laskivat selvästi ilman
merkittävää lihasaktiivisuuden laskua, 4) käsivarsi turposi selvästi ja turvotus ei palautunut 8 päivän aikana, 5) kyynärkulman liikelaajuus väheni selvästi ja palautuminen
kesti yli 8 päivää, 6) koettu lihaskipu lisääntyi ja oli maksimissaan 2 päivää väsytyksen
jälkeen ja 7) M-aallon amplitudi laski heti väsytyksen jälkeen. Hauislihaksen tehotiheysspektrin taajuuskomponentti (MF) isometrisessa MVC:ssä laski merkitsevästi 2
tuntia väsytyksen jälkeen ja palautuminen kesti 4-6 päivää. Hauislihaksen aktiivisen
venytysrefleksin M1 ja M2 komponenttien amplitudi laski heti ja oli alentunut 2 tuntia
väsytyksen jälkeen.

Tulosten perusteella voidaan aikaisempiin tutkimuksiin (Nosaka et al. 1996 a,b) perustuen välillisesti olettaa, että kyynärvarren koukistajalihaksiin syntyi mekaanisia lihasvaurioita. Maksimivoimien sekä tulehdusprosessin aiheuttaman turvotuksen ja passiivisen jäykkyyden palautumisajoista voidaan päätellä, että lihasvaurioiden paraneminen
kesti yli 8 päivää (Nosaka et al 1996b). Subjektiivinen arvio koetusta lihaskivusta
(VAS) palautui kuitenkin nopeammin kuin lihasvaurioindikaattorit. Koettu lihaskipu ei
kuvaa tämän tutkimuksen mukaan lihasvaurion palautumista, sillä koettu lihaskipu loppuu ennen kuin lihasvauriota kuvaavat välilliset muuttujat ovat täysin palautuneet. Käytetyssä väsytysmallissa veren laktaattipitoisuus ei noussut lepoarvosta, mistä voidaan
päätellä että metabolisen väsymyksen osuus oli vähäinen (Fitts 1994). Muutokset johtuivat pääasiassa hermolihasjärjestelmän toimintaan vaikuttavista muutoksista hermotuksessa, lihaksen mekaanisessa rakenteessa ja eksitaatio-supistusmekanismissa (Bigland-Ritchie 1981, Enoka & Stuart 1992).

Muutokset M-aallossa ja refleksivasteissa olivat vähäisempiä ja ne palautuivat erittäin
nopeasti, joten pääasiallinen syy muutoksiin ilmeisesti oli mekaaniset vauriot ja osittain
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niistä johtunut keskushermoston motorisen käskytyksen väheneminen varsinkin palautumisen alkuvaiheessa (Enoka & Stuart 1992). Tehotiheysspektrin MF:n aleneminen
väsytyksen jälkeen voi johtua siitä, että lihasvauriot mahdollisesti kohdistuivat enemmän nopeisiin motorisiin yksiköihin (Viitasalo & Komi 1978, Linnamo et al. 2001).

Keskushermoston väsymystä kuvaava aktivaatiotaso laski merkitsevästi kaikilla lihastyötavoilla 2 tuntia väsytyksen jälkeen ja aktivaatiotaso pysyi alentuneena isometrisessa
ja konsentrisessa työssä 2 päivää ja eksentrisessä työssä 4 päivää. Aktivaatiotason aleneminen kertoo keskushermoston käskytyksen vähenemisestä väsytyksen seurauksena
(Gandevia 2001). Vähenemisen syy voi olla kuvan 13 mukaan joko aivoista lähtevän
rekrytointiaktiivisuuden väheneminen tai spinaalitasolla Į-motoneuronialtaan herkkyyden lasku (Enoka & Stuart 1992, Gandevia 2001). Aivoista tulevan motorisen käskytyksen lasku ei ole suoraan lihasvauriosta johtuva muutos ja sen vaikutus maksimivoiman
alenemiseen on huomioitava. Lihasvauriosta aiheutuva aivoihin nouseva sensorinen
informaatio voi kuitenkin välillisesti olla osasyy myös aktivaatiotason alenemiseen
(Gandevia 2001). Aktivaatiotason alhaiset arvot ja huomattava aleneminen väsytyksen
jälkeen voi selittyä osittain mittausmenetelmän epätarkkuudella. Maksimivoiman tuottaminen puhtaasti käsivarren koukistajilla on vaikeasti kontrolloitavissa ja stimulointi
mahdollisesti lisäsi vartalon käyttöä tai käden momenttia lisäävää kiertoliikettä.

Tässä tutkimuksessa voiman aleneminen eksentrisen väsytyksen aikana oli suurempi
liikkeen alussa pienillä lihaspituuksilla. Eksentrisen liikkeen maksimivoima saavutettiin
väsytyksen lopussa suuremmilla lihaspituuksilla kuin väsytyksen alussa. Palautumisen
aikana maksimivoiman saavuttamiskohta palautui hitaasti 8 päivässä takaisin pienemmille kulmille. Konsentrisessa maksimivoimassa vastaavaa kulman muuttumista ei havaittu. Lihasaktiivisuus eksentrisessä väsytyksessä oli suurimmillaan koko väsytyksen
ajan liikkeen alussa ja aEMG aleni liikealueen loppua kohti (kuva 38). Mitattu aktivaatiotaso eksentrisessä työssä oli matalampi kuin konsentrisessa tai isometrisessa työssä
kaikissa mittausvaiheissa (kuva 32). Ilmeisesti koehenkilöt eivät pidä tai eivät pysty
pitämään eksentrisessä työssä maksimaalista aktivaatiotasoa koko liikealueella (Linnamo et al. 2000) ja tästä johtuen väsytysoireet näkyvät selvimmin liikealueen alussa pienillä nivelkulmilla. Toisaalta liikkeen alussa oleva noin 0,5 sekunnin isometrisen vaiheen voiman lasku aiheuttaa myös eksentrisen työn lähtötason alenemisen sekä voimassa että lihasaktiivisuudessa (kuvat 22-23). Käytettäessä laajoja liikealueita maksimaali-
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sen eksentrisen lihastyön tutkimisessa on huomioitava tämä ilmiö valittaessa verrattavia
nivelkulmia. Tämän tutkimuksen vertailumuuttujana käytettiin kaikissa mittauksissa
liikealueen keskikohtaa (kulma 110ƕ), jotta väsytystavasta ja aktivaatiosta aiheutuva
virhe olisi mahdollisimman pieni ja jotta virhe vaikuttaisi mahdollisimman vähän seurantamittauksiin. Kuitenkin tulosten perusteella on todennäköistä, että eksentrisessä
työssä aktivaatiotaso ja sitä kautta rekrytointi ja lihasaktiivisuus eivät ole liikealueen
keskellä enää välttämättä maksimaalisia ja toisaalta eri mittauskertojen välillä aktivaatiotason muutos 110ƕ kohdalla ei välttämättä ole siten suoraan vertailukelpoinen eri mittauskertojen ja eri lihastyötapojen suhteen.
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KUVA 38. Lihasaktiivisuus nivelkulman (50 – 170ƕ) funktiona väsytyksen aikana.
(Mittausikkuna 175 ms, N=10).

Mittausasetelma lihasvaurioindikaattoreiden mittaamiseen oli suhteellisen vakio. Käden
lastoituksella, koehenkilön huolellisella kiinnityksellä ja tarkoilla säädöillä mekaaniset
ja geometriset virhetekijät saatiin mahdollisimman pieneksi. Lihasaktiivisuuden (EMG)
mittaamisessa elektrodit olivat kiinni ennen, heti jälkeen ja 2 tuntia jälkeen mittauksissa.
Seurantamittauksissa elektrodien uudelleenkiinnitys aiheuttaa virhettä. Ihon impedanssi
ja maksimi M-aallon amplitudi eivät eronneet merkitsevästi eri mittauskertojen välillä
(kuva 37) ja siten lihasaktiivisuuden mittarina käytettiin aEMG -arvoja ilman korjauksia. FAM mittauksissa ei mitattu heti jälkeen arvoja, joten pienet muutokset M-aallon
amplitudissa ja latenssissa eivät vaikuttaneet FAM tuloksiin. Koehenkilöiden väliset
erot CK aktiivisuudessa olivat erittäin suuret ja CK:n ja koetun lihaskivun määrän
(VAS) välillä ei ollut suoraa riippuvuutta. VAS:n huippukohta ajoittui kuitenkin myöhemmäksi niillä koehenkilöillä, joiden CK kohosi eniten. Kolmella koehenkilöllä ei
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tapahtunut CK:ssa merkitseviä muutoksia, vaikka koettu lihaskipu lisääntyi ja muut
välilliset vertailumuuttujat osoittivat huomattavaa lihasväsymystä. Mittausasetelman
suurin epäkohta oli liian lyhyt seuranta. Kahdeksan päivän seurannan aikana mitatut
muuttujat lihaskipua lukuun ottamatta eivät palautuneet alkumittauksen tasolle, joten
tarkkaa palautumisaikaa tai menetelmän kuvaavuutta ei voitu osoittaa.

Suurimmat virhetekijät ja menetelmälliset ongelmat liittyivät musculocutaneus -hermon
stimulointiin. Hermorunko löytyi suhteellisen hyvin ennen väsytystä rennosta käsivarresta, mutta väsytyksen jälkeinen käsivarren turpoaminen ja dynaamisten suoritusten
aikainen lihaksen päiden liike aiheuttivat muutoksen elektrodin ja hermon väliseen etäisyyteen, väliaineen koostumukseen ja stimulointikohtaan. Virheen eliminoimiseksi Maallon mittaamisessa käsivarsi oli rentona ja tutkija haki stimulointikohdan erikseen
ennen jokaista mittausta. Kuitenkin luotettava M-aalto saatiin kaikilla mittauskerroilla
vain kuudelta koehenkilöltä. Mittauksissa yritettiin jokaiselta koehenkilöltä mitata myös
H-refleksi, mutta musculocutaneus -hermosta ei saatu esiin yhtään luotettavaa H-aaltoa,
mikä kuvaa myös menetelmän heikkoutta. DT-stimuloinnissa käytettiin 50% virran lisäystä suhteessa maksimi M-aallon synnyttäneeseen stimulukseen, jotta liikkeestä aiheutuva stimulointikohdan epätarkkuus vaikuttaisi mahdollisimman vähän tuloksiin. DT
-stimulointia seurattiin oskilloskoopilta ja tarvittaessa katodi kiinnitettiin uudelleen.
Epätarkkuudet stimulointimenetelmässä vaikuttavat aktivaatiotason määrittämiseen, jos
stimulus ei ole varmasti supramaksimaalinen tai jos stimulus ei mene mitattavaa lihasta
hermottavaan hermorunkoon. Jatkossa käsivarren koukistajia tutkittaessa on syytä selvittää menetelmänä stimulointi suoraan lihaksen motoriseen pisteeseen (Cupido et al.
1996). Suorituksen aikainen liike aiheuttaa muutoksia myös pintaelektrodin ja lihaksen
etäisyyteen ja sijaintiin, joten muutoksille herkän tehotiheysspektrin määrittäminen suoritettiin virheen minimoimiseksi vain isometrisesta MVC:stä 110ƕ kulmalla.

Passiivisessa venytyksessä venytysnopeus, venytysamplitudi ja dynamometrin kiihtyvyys eivät ilmeisesti olleet riittäviä luotettavan refleksin synnyttämiseen. Aktiivisessa
venytyksessä esiaktiivisuuden ansiosta lihas-jännekompleksi oli jäykempi (Yamamoto
et al. 2000) ja refleksi saatiin esiin luotettavasti kaikissa mittauksissa kuudella koehenkilöllä. Liikealue jaettiin kuuteen osan, joten venytyksen liikealue oli 20 astetta ja venytysnopeudella 4 rad/s venytysajaksi tuli 110 ms. Lyhyt venytysaika aiheutti sen, että
venytysrefleksin aiheuttamaa voiman potentoitumista ei voitu määrittää luotettavasti,
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koska vipuvarsi pysähtyi refleksivoiman aikana ja aiheutti massan hitaudesta johtuen
samanaikaisen jarrutusvoiman. Esiaktiivisuuden määrän vakiointi voimatason mukaan
oli erittäin epätarkka menetelmä. Varsinkin heti ja 2h väsytyksen jälkeen esiaktiivisuus
oli huomattavasti suurempi kuin tavoiteltu 20% maksimista. Esiaktiivisuuden määrän
huomattava vaihtelu aiheuttaa virheen tuloksiin, sillä mittarina käytettiin lihasaktiivisuuden suhdetta esiaktiivisuuteen. Jatkossa esiaktiivisuus tulisi määrittää lihasaktiivisuuden eikä voiman perusteella. Todennäköisesti väsytystutkimuksissa olisi parempi
käyttää helpommin kontrolloitavaa pienempää esiaktiivisuustasoa, kuin tässä tutkimuksessa käytetty voimataso 20% maksimista (Yamamoto et al. 2000).

12.2 Taajuusvastemenetelmä
Taajuusvastemenetelmän motorinen ja kipuvaste nousivat merkitsevästi väsytetyssä
oikeassa kädessä ja palautuminen seurasi välillisiä vertailumuuttujia. Sensorinen vaste
ei muuttunut ja kontrollina toimineessa vasemmassa kädessä ei tapahtunut merkitseviä
muutoksia missään tutkituissa vasteissa. Koehenkilöiden väliset erot motorisissa ja kipuvastemuutoksissa olivat suuria ja koehenkilöiden välisiä muutoseroja ei voitu selittää
luotettavasti muilla muuttujilla. Mittarina FAM:n kipu- ja motorinen vaste kuvasivat
lihasvauriota ja sen palautumista paremmin kuin subjektiivisesti arvioitu lihaskipu. Kipu- ja motorinen vaste eivät palautuneet alkutasolle 8 päivän mittausjakson aikana.

Kipuvasteen nouseminen väsytetyssä kädessä voidaan selittää kipumekanismien avulla
(Kalso & Vainio, 2002). On huomioitava, että kipuvaste ei ollut noussut vielä 2h väsytyksen jälkeen, mutta nousu oli erittäin selvä 2 päivää väsytyksen jälkeen. Tulehdusprosessin seurauksena lihaskipu alkaa aikaisempien tutkimusten (Newham et al. 1987) mukaan yleensä noin 8 tuntia vaurion jälkeen, mikä selittää pienet muutokset 2 tuntia väsytyksen jälkeen. Lihasvaurioiden paranemiseen liittyvät tulehdusprosessit aiheuttavat
nesteen kertymistä, kudosten turpoamista, turpoamisen aiheuttamaa paineen nousua
(Howell et al. 1993, Chleboun et al. 1998) sekä valkosolujen ja vaurioituneiden solujen
bradykiniinin, histamiinin ja prostaglandiinin erityksen lisääntymistä (Fitts 1994, Malm
et al. 2000). Lihaksen III ja IV-ryhmän afferentit hermopäätteet aktivoituvat ja aivoihin
nousee informaatiota kudosten paine- ja kemiallisista muutoksista, jotka aistitaan aivoissa osittain kipuna (Gandevia 2001, Enoka & Stuart 1992). Kiputuntemus käsitellään
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aivoissa tilanne- ja yksilökohtaisissa affektiivis-motivationaalisissa prosesseissa (Kalso
& Vainio, 2002). Koehenkilöiden väliset erot selittyvät osittain tällä vaurion määrästä
riippumattomalla diskriminatiivisella informaation käsittelyllä. Kipuaistimus aiheuttaa
laskevien inhibitoristen ratojen aktivoitumista, mikä aiheuttaa selkäytimessä välineuronien välityksellä projektioneuronien inhibitiota (Kalso & vainio 2002, Gandevia 2001).
Toisaalta porttikontrolliteorian mukaan myös ei nosiseptiiviset afferentit hermot aktivoivat suoraan selkäydintasolla projektioneuroneita inhiboivia välineuroneita (Kalso &
Vainio 2002). Mahdollisesti myös afferenttihermojen takajuuriganglioiden kipua lievittävät mekanismit käynnistyvät ja nostavat siten kipukynnystä (Kalso & Vainio 2002).
Projektioneuronien inhibitio ja muut kipumekanismit aiheuttavat kiputuntemuksen vähenemistä ja siten FAM –mittauksen kipuvasteen nousun. Lihaksen turpoaminen ja sen
palautumisen ajoitus tukevat myös tulehdusreaktioon perustuvaa kipumekanismiselitystä (Nosaka et al. 1996a).

Kipumekanismeihin perustuvaa selitystä tukee myös aktivaatiotason selvä aleneminen
varsinkin palautumisen alkuvaiheessa 2h – 4 vrk (Gandevia 2001, Enoka & Stuart
1992). Aivojen rekrytointikäskytys vähenee väsytyksen ja vaurioiden jälkeen ilmeisesti
myös aivojen affektiivis-motivationalisten prosessien vaikutuksesta (Kalso & Vainio
2002). Aktivaatiotason aleneminen 2 tuntia väsytyksen jälkeen ei voi suoraan johtua
kipumekanismeista. Lihaksen passiivinen jäykkyys oli kuitenkin maksimissaan juuri 2
tuntia väsytyksen jälkeen ja ilmeisesti lihaksen jäykkyyteen liittyvät prosessit ja niiden
aiheuttama III ja IV-ryhmän afferenttihermotus vaikuttaa aivojen kautta rekrytointiin jo
2 tuntia väsytyksen jälkeen, vaikka kipua ei vielä aistitakkaan ja kipuvasteet eivät ole
muuttuneet (Howell et al. 1993). Porttikontrolliteorian vaikutusta tukee tulos, että FAM
kipukynnys pysyy koholla, vaikka koettu lihaskipu on jo palautunut 8 päivää väsytyksen jälkeen (Nosaka et al 1996a).

Motorisen vasteen nousua väsytetyssä kädessä ei voi selittää suoraan millään selkäydintason väsymysmekanismilla, sillä ärsykestimulus vaikuttaa todennäköisesti suoraan
hermorunkoon. On huomioitava, että motorinen vaste ei ollut noussut vielä 2h väsytyksen jälkeen, mutta nousu oli erittäin selvä 2 – 4 päivää väsytyksen jälkeen. Välillisistä
vertailumuuttujista ei löydy selitystä hermon, hermo-lihasliitoksen tai lihassolun aktiopotentiaalin leviämiseen vaikuttavista tekijöistä. Maksimaalisen M-aallon latenssi,
amplitudi ja kesto eivät eronneet alkuarvoista 2 – 4 päivää väsytyksen jälkeen, jolloin
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motorinen vaste oli kohonnut. Motorisen kynnyksen nousu väsytyksen jälkeen ei hermo-lihastasolla ilmeisesti johdu aktiopotentiaalin johtumiseen liittyvistä tekijöistä vaan
lihassupistukseen vaikuttavista tekijöistä. Lihassupistukseen vaikuttavat lihassolutasolla
1) aktiopotentiaalin syntyminen ja leviäminen lihassolukalvolla 2) aktiopotentiaalin
leviäminen T-tubulusjärjestelmässä, 3) aktiopotentiaalin leviäminen sarkoplasmiseen
retikulumiin (SR), 4) Ca2+ vapautuminen SR:sta, 5) Ca2+ sitoutuminen troponiiniin, 6)
tropomyosiinin siirtyminen aktiinin aktiivisista kohdista, 7) myosiinin ja aktiinin välisten poikittaissiltojen muodostuminen, 8) poikittaissiltojen voimantuotto, 9) filamenttien
liukuminen toistensa lomaan, 10) ATP hydrolyysi ja 11) Ca2+ takaisinotto SR:iin. (Bigland Ritchie 1981, Fitts 1994, kuva 12 sivulla 33). Tämän tutkimuksen mittareiden perusteella ei voida sanoa mikä mekanismi aiheuttaa ilmiön, jossa lihaksen ulkoisesti havaittavaan supistumiseen tarvitaan suurempi ärsykevirta. Välillisesti voidaan kuitenkin
olettaa, että vaikuttava mekanismi voi olla lihassoluvaurioiden ja tulehdusreaktion aiheuttama muutos lihaksen supistusmekanismissa (Bigland-Ritchie 1981, Proske & Morgan 2001, Nosaka et al 1996a, Fitts 1994).

Aikaisempien tutkimusten mukaan väsytys ja lihasvauriot vaikuttavat selkäydintasolla
Į-motoneuronialtaan herkkyyteen inhiboivasti (Macefield et al. 1991, Hagbarth & Macefield 1995). Venytysrefleksissä havaittiin tässä tutkimuksessa inhibitiota tukeva amplitudin lasku heti jälkeen ja 2 tuntia jälkeen väsytyksen (kuva 31, p>0,10). FAM –
menetelmän stimulointi kuitenkin ilmeisesti vaikuttaa suoraan hermorunkoon (Alasaarela et al. 2001), joten selkäydintason säätelyn ei pitäisi vaikuttaa menetelmän tuloksiin
motorisen kynnyksen osalta. On kuitenkin mahdollista, että juuri ensimmäinen motorinen vaste on H-refleksin aiheuttama supistus, jolloin Į -motoneuronialtaan herkkyyden
aleneminen selittäisi motorisen kynnyksen nousua (Schieppati 1987, Gandevia 2001).
Spinaalitasolla Į-motoneuronin herkkyyteen vaikuttavat lihassukkulan aktiivisuus, Golgin jänne-elimen aktiivisuus, III, IV afferenttihermojen aktiivisuus, presynaptinen inhibitio, recurrent inhibitio, resiprokaalihermotus ja laskevien ratojen aktiivisuus (kuva 9,
Gandevia 2001). Tämän tutkimuksen perusteella ei voida sanoa, onko ensimmäinen
havaittava lihassupistus refleksiheijaste vai motorisen hermon suora aktivoituminen.
Jatkotutkimuksissa FAM-menetelmän ärsytyksen vaikutusmekanismi voidaan selvittää
mittaamalla lihasaktivaation ajoitus EMG:n avulla suhteessa stimulointiin. FAM menetelmän kehittämisen ja tulosten tulkinnan kannalta olisi tärkeä selvittää juuri motorisen kynnyksen osalta stimuluksen vaikutusmekanismi tarkemmin. Mahdollisesti väsy-
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tys voi vaikuttaa myös hermon aineenvaihduntaan ja sitä kautta mahdollisesti motorisen
hermon syttymisherkkyyteen ja johtumisnopeuteen (Enoka 2002, Malm et al. 2000).

Sensoriseen vasteeseen väsytyksen aiheuttama akuutti trauma ei tämän tutkimuksen
mukaan vaikuta, sillä tuntokynnys ei muuttunut väsytyksen jälkeen. Porttikontrolliteorian mukaan ei nosiseptiivisen hermotuksen lisääntyminen tulehdusreaktion jälkeen voisi
aiheuttaa nouseviin ratoihin inhibitiota, joka nostaisi sitä kautta myös tuntokynnystä
(Kalso & Vainio 2002). Samaan tutkimussarjaan kuuluneessa maratonmittauksessa
(Miettunen & Vesikukka 2004) sensoriset vasteet nousivat merkitsevästi juoksun jälkeen sekä ala- että yläraajoissa. Maratonjuoksu aiheuttaa kuitenkin kokonaisvaltaisemman lihasväsymyksen ja sitä kautta myös FAM mittauksessa näkyvät muutokset tuntokynnyksiin (Miettunen & Vesikukka 2004). Ilmeisesti tämän tutkimuksen väsytys ja
trauma olivat kuitenkin niin paikallisia, että kyynärvarren koukistajalihasten väsytys ei
vaikuttanut ranteen alueen tuntohermojen hermotukseen tai informaation siirtoon keskushermostoon. Jatkossa olisi tarkoituksenmukaista selvittää stimulointikohdan ja trauman suhteellisen sijainnin vaikutusta vasteiden herkkyyteen sekä trauman laajuuden
vaikutusta juuri sensorisen vasteen muutoksiin.

Tämän tutkimuksen mukaan mittausmenetelmä on herkempi pienemmillä taajuuksilla.
Matalammalla taajuudella (10 Hz) saatiin tässä tutkimuksessa motoriset vasteet pienemmillä virroilla, vaikka kudosten impedanssi kasvaa taajuuden pienentyessä (Basmajan & Luca 1985). Kipu- ja sensorisissa vasteissa taajuuksien välillä ei ollut vastaavaa
eroa. Muutosten merkitsevyys kipu- ja motorisissa vasteissa oli myös suurempi pienimmällä taajuudella (10 Hz). Aikaisemmissa tutkimuksissa (Kinnunen 2002) ei ole
havaittu FAM menetelmällä vastaavia herkkyyseroja eri taajuuksien välillä. Ward et al.
(1998) ovat havainneet kynnysten alenevan nostettaessa stimulointitaajuutta 10 KHz:iin
saakka. Tätä suuremmilla taajuuksilla kynnykset alkavat jälleen nousta. Ward et al.
(1998) tutkimusten mukaan taajuus vaikuttaa eniten kipu- ja motoriseen kynnykseen ja
sensoriseen kynnykseen vaikutus on pienin. Menetelmän toistettavuutta kuvaa kontrollikädestä mitatut vasteet. Kontrollikäden vasteissa ei ollut eroja väsytyksen jälkeen tai
palautumisen aikana mitatuissa vasteissa ja toisaalta koehenkilöiden väliset hajonnat
olivat seurantamittauksissa pienemmät kontrollikädessä. Vasemman ja oikean käden
vasteet eivät eronneet alkumittauksessa toisistaan. Tutkimuksen mukaan FAM-
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menetelmä erottelee hyvin puolierot aiheutettaessa eksentrisellä väsytyksellä trauma
vain toiseen käteen.

Tutkimuksen merkittävin menetelmällinen puute oli liian lyhyt seuranta-aika. FAMmittauksen kipu- ja motoriset vasteet eivät palautuneet 8 päivän seurannan aikana. Samoin pääosa vertailumuuttujista jäi palautumatta. Aikaisempien tutkimusten mukaan
täydellinen palautuminen lihassoluvaurioista voi kestää jopa 3 kuukautta ja biomekaanisten muuttujien palautuminenkin 14-21 päivää (Nosaka et al. 1996a,b). FAMmenetelmän tulosten tulkinnan kannalta olisi tärkeä jatkaa seurantaa, kunnes FAM
muuttujat ovat palautuneet. Tämän tutkimuksen perusteella ei voi sanoa onko kipu- ja
motorisen vasteen palautumisessa mahdollisesti eroja ja voidaanko palautumiserojen
perusteella sanoa jotain lihastasapainon palautumisesta tai vaurion laadusta. Toisaalta
tulosten tulkintaa vaikeuttaa FAM-stimuloinnin vaikutusmekanismien heikko tuntemus.
Jatkotutkimuksilla on selvitettävä erityisesti motorisen vasteen syntymekanismia ja toisaalta stimulointitavan, stimulointikohdan tai käytettävän taajuuden eroja. Nyt aiheutettiin erittäin spesifi paikallinen lihasvaurio kyynärvarren koukistajalihaksiin. Tuloksissa
vielä rajoituttiin tarkastelemaan vain hauislihaksen toimintaa. FAM-menetelmän tuloksiin vaikuttavien mekanismien selvittämisen kannalta olisi vielä tehtävä tutkimus, jossa
väsytetään kontrolloidusti isompi lihasryhmä, esimerkiksi alaraajat, ja sen jälkeen seurataan palautumista pidemmällä aikasarjalla esimerkiksi 2h, 2 pv, 7 pv, 14 pv ja 21 pv.
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12.3 Kynnysarvomittauksen haasteet ja kehittämistarpeet
Taajuusvastemenetelmän mittaustulosten kannalta ovat kriittisiä tarkasti vakioitu mittaustapa ja rekisteröitävien kynnysten mahdollisimman yksiselitteinen ja tarkka määrittely. Mittaustavan kriittiset tekijät ovat mittaustilanteen häiriöttömyys, koehenkilön raajojen asento, elektrodien kiinnityskohta, koehenkilön vireystila, kudosten lämpötila, käytettyjen taajuuksien ja järjestyksen satunnaistaminen sekä stimulointimenetelmä. Koska
motorisen vasteen rekisteröinti perustuu mittaajan havaintoon, on tärkeä, että seurantaja toistomittaukset tekee sama mittaaja. Mittaaja määrittelee myös stimulointimallin ja
käytettävät taajuudet, joten mittaajan osaaminen ja järjestelmällinen toiminta vaikuttaa
huomattavasti tuloksiin. Erityisen tärkeä on vakioida virran nostonopeus siten, että koehenkilö varmasti ehtii aistia stimuluksen portaittaisen muutoksen.

Rekisteröitävistä kynnyksistä koehenkilö määrittää subjektiivisesti ensimmäisen tuntoaistimuksen ja kipukynnyksen ja mittaaja havainnoimalla ensimmäisen motorisen vasteen. Kynnysten rekisteröinti on täten epätarkka ja erittäin riippuvainen koehenkilöstä ja
mittaajasta. Tulevaisuudessa mittaustarkkuuden näkökulmasta suurin haaste on kehittää
potilas-anturirajapintaan uusia menetelmiä kynnysten rekisteröintiin. Menetelmän kehittäminen täysin objektiiviseksi edellyttäisi kipu- ja tuntoaistimusten rekisteröintiä aivoista ja lihasaktiivisuuden rekisteröintiä joko EMG:n tai ulkoisen voiman muutoksena.
Aivojen aktivaatiomuutoksia voidaan kuvantaa EEG-, fMRI-, SPECT- ja PETmenetelmillä (Kalso & Vainio 2002). Lihaksen toiminta voidaan kuvata EMG:n lisäksi
erilaisilla sähköteknisillä, optisilla, paine- ja voimamittausmenetelmillä (Kinnunen
2002). Menetelmien soveltaminen on teknisesti haastavaa ja mittaustilannetta monimutkaistavaa. Potilaskäytössä laitteen tulee kuitenkin olla mahdollisimman yksinkertainen
ja mittausajan mahdollisimman lyhyt.

Kaupallisen tuotekehityksen näkökulmasta itse mittaria tulisi kehittää entistä yksinkertaisemmaksi ja mittausmenetelmän tulisi olla integroitavissa hoitoon ja sen vaikutusten
seurantaan. Ehkä tulevaisuuden ratkaisu voisi olla teknologian kehittämisen sijasta algoritmien kehittäminen objektiivisen tutkimuksen avulla siten, että varsinainen mittalaite
ja mittausmenetelmä voidaan pitää mahdollisimman yksinkertaisena ja helppona. Algo-
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ritmien avulla määritetään indeksit, jotka kuvaavat mahdollista lihaksen mikrovauriota,
lihasjännitystä, pehmytkudosvaurioita, metabolisia häiriöitä ja jopa kroonisia kiputiloja.
Menetelmää ei voida käyttää vielä seulontatutkimukseen tai koehenkilöiden keskinäiseen vertailuun, koska ei ole olemassa ikävakioituja viitearvoja. Lisäksi tunto- ja kipuaistimukseen vaikuttavat aivojen affektiivis-motivationaaliset prosessit, joissa voi olla
suuriakin eroja koehenkilöiden välillä riippumatta lihasvaurioiden määrästä (Kalso &
Vainio 2002). Seurantamittaukseen yhden koehenkilön tai koehenkilöryhmän sisällä
menetelmä sopii paremmin ja tämän tutkimuksen perusteella vastemuutokset kuvaavat
hyvin lihasvaurioiden palautumista. Jatkossa mittaustuloksista olisi hyvä laatia ikävakioidut viitearvot terveille ja tyypillisimpiin sairauksiin sekä hermo-lihasjärjestelmän tasapainon häiriötiloihin.

Tässä tutkimuksessa käytetty FAM-menetelmä kuvasi kontrolloidussa väsytyksessä
aiheutettujen paikallisten lihasvaurioiden palautumista luotettavasti. Potilaskäytössä
kuitenkaan emme tiedä tarkasti etukäteen trauman etiologiaa, emmekä voi mitata nyt
käytettyjä muita selittäviä vertailumuuttujia. Tästä johtuen mittaaja joutuu päättelemään
mahdollisen mittaustuloksen perusteella, mistä vastemuutokset mahdollisesti johtuvat.
Tässä tutkimuksessa rajattiin trauma eksentrisellä väsytyksellä aiheutettuun akuuttiin
mikrotason lihassoluvaurioon. Muut vaikuttavat tekijät rajattiin pois mittausasetelmalla
ja valitsemalla koehenkilöiksi ehdottomasti tervekätisiä, ei väsyneitä, ei voimaharjoittelua harrastavia nuoria miehiä.

Tutkimuksessa ei selvitetty miten vasteet reagoivat lihas- ja pehmytkudosvammoihin,
kroonisiin tulehduksiin, mahdollisiin murtumiin, lihaskramppeihin, erilaisiin metabolisiin häiriöihin, hermo-lihasjärjestelmän sairauksiin tai psyykkisiin tekijöihin. Urheilijoiden tutkimuksessa on huomioitava lisäksi miten harjoittelu, harjoittelun rytmitys ja palautuminen vaikuttavat välillisesti vasteisiin esimerkiksi lihasmassan kasvun, hermotuksen ja hormonitoiminnan muutosten, lihassolujakauman muutosten tai muiden vastaavien harjoitusvaikutusten kautta.

Teknisesti on huomioitava vielä, että interferenssivirran kantotaajuus (2500 Hz) voi
hoitovirran lisäksi stimuloida hermopäätteitä tai sensorisia aistielimiä (Ward et al.
1998). Tutkimusten mukaan (Low & Reed 1990) eri taajuisilla vaihtovirroilla voidaan
ärsyttää eri tunto- ja kipuhermoja. Toisaalta syntyvä ulkoinen sähkömagneettinen kenttä
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voi saada aikaan kudosten ja solujen lepopotentiaalin muutoksia, mikä voi nostaa tai
laskea kynnysarvoja (Grimnes & Martinsen 2000). Lepopotentiaalin muutos voi olla
lisäksi stimulointitaajuudesta riippuvainen (Ward et al. 1998).
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