
 

 

FYSIOLOGINEN PALAUTUMINEN EKSENTRISEN JA KONSENTRISEN 

KUORMITUKSEN JÄLKEEN 

Katja Karhu 

Liikuntafysiologian Pro Gradu -tutkielma 

Liikuntatieteellinen tiedekunta 

Jyväskylän yliopisto 

Syksy 2020 

Ohjaajat: M. Tanskanen-Tervo 

               J. Piirainen 

               

  



 

2 

 

TIIVISTELMÄ 

 

 

Karhu, K. 2020. Fysiologinen palautuminen eksentrisen ja konsentrisen kuormituksen jälkeen. 

Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Liikuntafysiologian pro gradu- tutkielma, 

75 s. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voidaanko taajuusvastemenetelmän (FAM) avulla 

tutkia elimistön akuuttia ja lyhyen ajan (0-7 päivää) palautumista polkupyörällä tehdystä 

konsentrisesta ja eksentrisestä lihastyöstä. Tutkimuksessa tarkasteltiin vaikuttaako 

lihastyötavat eri tavalla FAM-vasteisiin. Tutkimuksessa selvitettiin myös, onko eri 

lihastyötavoilla toteutetulla lihasten väsytyksellä eroa verestä mitattujen fysiologisten 

muuttujien, sykevälivaihtelun ja mitattujen FAM-muuttujien näkökulmasta.  

Vuokatissa Jyväskylän yliopiston yksikössä suoritettavaan tutkimukseen osallistui 12 miestä. 

Kuormitukset suoritettiin 40% kuormalla maksimivoimantuotosta kolmessa 15 minuutin 

jaksoissa kolmen minuutin palautumisjaksoilla. Molempien lihastyötapojen 

väsytyskuormituksissa mittaukset suoritettiin 1) ennen väsytystä, 2) heti väsytyksen jälkeen, 3) 

kaksi tuntia väsytyksen jälkeen, 4) kaksi päivää väsytyksen jälkeen sekä 5) seitsemän päivää 

väsytyksen jälkeen. Jokaisessa mittausvaiheissa 1-5 koehenkilöiltä otettiin 1) verikoe sekä 

tehtiin 2) sykevälivaihtelun mittaus ja 3) FAM-mittaus raajoista. Verestä mitattiin laktaatti, 

seerumin kortisolipitoisuus, kreatiinipitoisuus (CK) sekä elimistön immuunijärjestelmän 

vasteita. Koehenkilöillä oli vähintään seitsemän päivän lepojakso eri kuormitusmittausten 

välillä.  

Veren laktaatti oli konsentrisen kuormituksen heti ja kaksi tuntia kuormituksen jälkeen 

korkeammalla kuin eksentrisen kuormituksen jälkeen (1.2±0.5 vs. 3.3±1.7 mmol/l, p<.001, 

1.2±0.5 vs. 2.1±0.8 mmol/l, p<.001). Konsentrinen kuormitus nosti välittömästi myös 

kreatiinikinaasin määrää (364±385 vs. 399±409 µ/l p<.001), mutta eksentrisen kuormituksen 

jälkeen kreatiinikinaasi nousi merkitsevästi myös kaksi tuntia kuormituksen jälkeen (277±397 

vs. 304±437 µ/l p<.05 heti jälkeen, 277±397 vs. 333±488 µ/l p<.05 kaksi tuntia jälkeen). 

Molemmista jaloista mitatut FAM muuttujat olivat korkeammat kaksi tuntia eksentrisen 

kuormituksen jälkeen (oikea 42.3±9.1 vs. 46.9±9.3 mA, p<.05; vasen 40.3±7.9 vs. 43.9±7.8 

mA, p<.001) ja olivat vielä korkealla kaksi päivää kuormituksen jälkeen (oikea 49.1±11.2 mA, 

p<.05; vasen 44.8±9.8 mA, p<.05).  Summatut FAM muuttujat ja niiden merkitsevyydet olivat 

yhdenmukaisia yksittäisten FAM-muuttujien kanssa, joiden perusteella eksentrisen 

kuormituksen vaikutus FAM-vasteisiin oli voimakkaampi.   

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että konsentrinen kuormituksen aiheuttama 

aineenvaihdunnallinen, hormonaalinen ja immunologinen vaste oli voimakkaampi kuin 

eksentrisen kuormituksen aiheuttama vaste. Tulokset myös osoittavat, että FAM menetelmä on 

herkkä fysiologisille muuttujille kuin myös esiintyneelle lihasvauriolle olettaen, että FAM-

menetelmää voidaan käyttää kuormituksen jälkeisen palautumisen arvioinnissa. Tutkimuksessa 

yksilöiden välillä havaittiin suurta vaihtelevuutta sekä analysoitavien muuttujien tulokset olivat 

osittain ristiriitaisia, joten FAM-menetelmää tulisi tutkia lisää.  

Asiasanat: palautuminen, taajuusvastemenetelmä, fysiologiset muuttujat, sykevälivaihtelu 
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ABSTRACT 

Karhu, K. 2020. Physiological recovery from eccentric and concentric exercise. The Faculty of 

Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä. Master’s Thesis of Exercise Physiology, 

75 p. 

The purpose of the study was to determine whether the frequency response method (FAM) can 

be used to evaluate the body's acute and short-term (0-7 days) recovery from concentric and 

eccentric muscle work done on a bicycle ergometer. The study attempted to determine is the 

differences in FAM responses caused by eccentric and concentric fatigue. The study also looked 

at whether there was a difference in muscle fatigue with different protocol used in terms of 

physiological variables measured in the blood, heart rate variability, and measured FAM 

variables. 

The study was conducted at the University of Jyväskylä, Vuokatti campus laboratory and study 

involved 12 males. Muscle fatigue with 40% of maximal load were performed with three 15 

minutes exercise bouts with three-minute recovery period between each exercise. Both 

eccentric and concentric fatigue loading protocol consisted of measurements 1) prior to fatigue 

(pre), 2) immediately after exercise (post) 3) two hours (2h) after exercise 5) two days (2d) after 

exercise, and 6) seven days (7d) after exercise. Each measurement section for all subjects 

performed 1) blood test 2) heart rate variability measurement and 3) FAM measurement.  

Following physiological responses were measured from blood: lactate, serum cortisol level, 

creatine kinase, and immunological variables. Between eccentric and concentric fatigue loading 

protocol subjects had at least seven days of rest.  

Blood lactate was higher immediately and 2h after concentric exercise than after eccentric 

exercise (1.2 ± 0.5 vs. 3.3 ± 1.7 mmol / l, p <.001, 1.2 ± 0.5 vs. 2.1 ± 0.8 mmol / l, p <.001). 

Concentric exercise increased immediately level of creatine kinase (364 ± 385 vs. 399 ± 409 µ 

/ lp <.001), but after eccentric exercise, creatine kinase increased significantly 2h after (277 ± 

397 vs. 304 ± 437 µ / lp <. 05 immediately after, 277 ± 397 vs. 333 ± 488 µ / lp <.05 2h after). 

FAM variables in both legs were higher 2h after eccentric exercise (right 42.3 ± 9.1 vs. 46.9 ± 

9.3 mA, p <.05; left 40.3 ± 7.9 vs. 43.9 ± 7.8 mA, p <.001) and were still elevated for 2d after 

exercise (right 49.1 ± 11.2 mA, p <.05; left 44.8 ± 9.8 mA, p <.05). The summed FAM variables 

and their significances were consistent with the individual FAM variables, suggesting that the 

effect of eccentric exercise on FAM responses was stronger. 

The results of this study suggest that metabolic, hormonal and immunological response was 

stronger after concentric than eccentric exercise. The results also suggest that the FAM method 

is sensitive to physiological variables as well as the muscle damage that occurred, assuming 

that the that the FAM method can be used when evaluating individual recovery after exercise. 

Due to large individual variation in recovery and contradictories between analyzed variables, 

FAM method could be further investigated. 

Key words: recovery, frequency response method (FAM), physiological variables, heart rate 

variability 
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KÄYTETYT LYHENTEET 

CO2   Hiilidioksidi 

CK   Kreatiinikinaasi 

HF (ms2)  Taajuudella 0.15-0.4 Hz tapahtuvan sykevälivaihtelun määrä  

HRV   Sykevälivaihtelu (heart rate variability) 

HR  Syke 

LF (ms2)   Taajuudella 0.04-0.15 Hz tapahtuvan sykevälivaihtelun määrä  

LF/HF  LF:n ja HF:n absoluuttisten arvojen suhde 

O2   Happi 

pNN50 (%)   Peräkkäisten yli 50 ms pituisten sykevälien osuus kaikista  

  sykeväleistä 

RMSSD (ms)  Peräkkäisten sykevälien keskimääräistä vaihtelua kuvaava muuttuja 

(the square root of the mean of the sum of the squares of differences 

between adjacent RR intervals) 

RRI (ms)  Sykeväli, kahden peräkkäisen sykkeen välinen aika (R-R interval) 

SD (ms)  Sykevälien keskihajonta 

TP ln(ms²)  Kokonaisvaihtelu, 0.00-0.40 Hz 

VLF (ms2)  Taajuudella 0.0033-0.4 Hz tapahtuvan sykevälivaihtelun määrä  

VO2max  Maksimaalinen aerobinen suorituskyky 

1BE  Ensimmäinen mittaus eksentrisen kuormituksen jälkeen  

1BK  Ensimmäinen mittaus konsentrisen kuormituksen jälkeen  

1CE  Mittaus kaksi tuntia eksentrisen kuormituksen jälkeen  

1CK  Mittaus kaksi tuntia konsentrisen kuormituksen jälkeen 

2E  Mittaus toisena palautuspäivänä eksentrisen kuormituksen jälkeen 

2K  Mittaus toisena palautuspäivänä konsentrisen kuormituksen jälkeen 

7E Mittaus seitsemäntenä palautuspäivänä eksentrisen kuormituksen 

jälkeen 

7K Mittaus seitsemäntenä palautuspäivänä konsentrisen kuormituksen 

jälkeen 
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1 JOHDANTO 

 

Fyysinen rasitus aiheuttaa ihmisen elimistössä reaktion, jossa rekrytoidaan lihakset käyttöön, 

tilanteesta vastaavien hormonien eritys lisääntyy ja energiavarastot sekä toiminnalliset 

mekanismit sekä puolustusmekanismit otetaan käyttöön. Nämä vasteet ovat seurausta lähinnä 

autonomisen hermoston säätelemistä hermostollisista ja hormonaalisista muutoksista, joiden 

syntyyn vaikuttavat aivojen hypotalamus ja hypofyysi, sympaattinen hermosto sekä 

stressihormonien eritys (mm. kortisoli). Fyysisen rasituksen akuutteihin vaatimuksiin elimistö 

pyrkii sopeutumaan mahdollisimman hyvin vastustamalla homeostaasin järkkymistä edellä 

mainittujen toimintojen avulla.  Elimistön vaste fyysiseen harjoitukseen on kuitenkin aina 

erilainen, vaikka harjoitus olisi samanlainen riippuen muista stressitekijöistä kuten 

elinympäristöstä, sosiaalisesta ympäristöstä, levosta, unesta sekä ravitsemuksesta. (Rusko 

2003, 62.). 

 

Fyysinen kuormitus aiheuttaa elimistössä sekä akuutteja että pitkäaikaisia fysiologisia 

muutoksia. Elimistön palautumisprosessin säätelyyn osallistuvat eri järjestelmät ja toiminnot; 

keskushermosto, endokriininen järjestelmä, autonominen hermosto, paikalliset kasvutekijät 

sekä immuunijärjestelmä.  

 

Kehittävän harjoittelun päämääränä on järkyttää elimistön homeostaasia. Riittävän tehokas 

harjoitus saa aikaan homeostaasin järkkymisen aiheuttaen suorituskyvyn heikkenemistä 

harjoituksen edetessä ja välittömästi harjoituksen jälkeen. Harjoitusvaikutusta ei synny, mikäli 

harjoitus ei järkytä elimistön homeostaasia. Jotta harjoittelu olisi nousujohteista, täytyy 

harjoittelun intensiteettiä, kestoa, toistoa tai harjoitustapaa muuttaa sillä tavalla, että elimistö 

kuormittuu ja homeostaasi järkkyy. (Rusko 2008, 62.). Elimistön vasteessa fyysiseen 

suoritukseen on myös yksilöllistä vaihtelua riippuen harjoittelijan iästä, sukupuolesta, 

harjoittelutaustasta ja fyysisistä ominaisuuksista (Kiviniemi ym. 2007; Vuori 1994, 420). 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voidaanko kudostasapainoa mittaavan 

taajuusvastemenetelmän (FAM) avulla arvioida elimistön akuuttia ja lyhyen ajan (0-7 päivää) 

palautumista polkupyörällä tehdystä konsentrisesta ja eksentrisestä lihastyöstä. Tutkimuksessa 

tarkasteltiin miten eri lihastyötavat vaikuttavat FAM-vasteisiin ja onko vaste samanlainen ylä- 

ja alaraajoissa. Lisäksi  selvitettiin, onko FAM-vasteilla yhtäläisyyttä verestä mitattujen 

fysiologisten muuttujien sekä sykevälivaihtelun kanssa.   
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2 EKSENTRINEN JA KONSENTRINEN KUORMITUS  

 

2.1. Eksentrinen ja konsentrinen kuormitus 

 

Lihakset työskentelevät staattisesti tai dynaamisesti. Staattisessa lihastyössä lihaksen pituus ei 

muutu, vaikka lihas supistuu. Dynaamisessa lihastyössä lihas supistuessaan lyhenee tai pitenee. 

Jos lihas lyhenee, lihaksen sanotaan työskentelevän konsentrisesti. Jos taas lihas joutuu 

venymään supistuksen aikana, lihastyötä sanotaan eksentriseksi. (Nienstedt ym. 2006, 146; 

Ahonen ym. 1998, 188.).  

 

Lihasväsymys on seurausta kyvyttömyydestä tuottaa ja ylläpitää lihassupistukseen tarvittavaa 

voimaa. Lihasväsymys on riippuvainen monesta eri tekijästä. Elimistön fysiologinen toiminta 

voi kuormituksen aikana heikentyä, jolloin tapahtuu muutoksia muun muassa lihasten 

aineenvaihdunnassa, keskushermostojärjestelmän ja motoristen neuronien sekä motoristen 

yksiköiden toiminnassa. (Enoka, 2007, 317-335).  

 

Eksentrisellä lihastyöllä on saavutettavissa suurempi voimantuotto verraten konsentriseen 

voimantuottoon. Konsentrisella lihastyöllä tuotettu voima edellyttää suuremman 

lihasaktivaation kuin sama voima tuotettuna eksentrisellä lihassupistuksella. (Enoka 1996; 

Linnamo ym. 2000). Konsentrisen kuormituksen aiheuttama lihasväsyminen on enemmän 

aineenvaihdullinen, jolloin elimistön laktaattipitoisuuden on havaittu olevan korkeampi 

eksentrisen kuormituksen jälkeen (Durand ym. 2003; Hollander ym. 2003; Hollander ym. 2008; 

Baron ym. 2009, Hortsmann ym. 2001). Vastaavasti eksentrisen kuormituksen aiheuttama 

lihasväsyminen on enemmänkin lihasvaurioiden aiheuttamaa (Bottas ym. 2005; Linnamo ym. 

2000).  
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3 FYYSISTÄ RASITUSTA ILMENTÄVÄT MUUTTUJAT 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi tunnettuja fysiologisia muuttujia, joilla voidaan ilmentää 

fyysistä rasitusta ja homeostaasin järkkymistä sekä joita on käytetty yleisesti arvioidessa 

kuormituksesta palautumista. 

 

3.1. Laktaatti 

 

Kovatehoinen fyysinen rasitus saa aikaan välittömän akuutin vasteen 

laktaattiaineenvaihdunnassa. Lihasten aiheenvaihduntaan liittyvien lähtöaineiden 

(korkeaenergiset fosfaatit ATP, KP) ja tuotteiden (epäorgaaninen fosfaatti (Pi), laktaatti ja H+ 

-ionit) konsentraatiot muuttuvat. (Allen ym. 1995.) Lyhytaikaisessa, kovatehoisissa 

suorituksissa energiaa tuotetaan pääosin glykolyysin kautta. Glykolyysissä glukoosi pilkotaan, 

jolloin reaktioissa glukoosista vapautuva energia tallennetaan ATP:n muotoon. Anaerobisessa 

glykolyysissä glykogeeni pilkkoutuu ilman happea, jolloin glykolyysin lopputuotetta 

maitohappoa alkaa kerääntyä elimistöön. (Haug ym. 1994, 244-245; Gyuton 1991, 942-943.). 

Maitohappo dissosioituu normaalissa fysiologisessa pH:ssa laktaatiksi ja vetyioneiksi. 

Energiasta riippuvaiset toiminnot heikkenevät korkeaenergisten lähtöaineiden määrän laskun 

seurauksena. Hajoamistuotteiden kerääntyminen elimistöön vaikuttaa lihasväsymykseen muun 

muassa laskemalla elimistön pH:ta, mikä vaikuttaa erilaisten metabolisten prosessien kautta 

lihaksen supistusvoiman heikkenemiseen. Laktaatin määrä veressä kuvaa kuormituksen 

metabolista vaikutusta. (Allen ym. 1995; Bompa 1994, 21, 126; Haug ym. 1994, 245; 

Stallknecht ym. 1998, 127-131.). 

 

3.2. Hormonitoiminta 

 

Elimistön umpieritysjärjestelmä eli endokriininen järjestelmä sisältää kaikki hormoneja 

tuottavat solut ja kudokset. Hormoni määritellään kemialliseksi viesti- eli signaaliaineeksi, joka 

säätelee hermoston ohella elimistön toimintaa. Hormonit kuljettavat tietoa umpirauhasesta 

omiin kohdesoluihinsa verenkierron mukana.  Niitä erittää elimistössä erityiset endokriiniset 

rauhaset eli umpirauhaset.  (Haug ym. 1994, 186.).  
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Monien hormonien toiminta vaikuttaa elimistön aineenvaihduntaan. Anaboliset hormonit 

lisäävät aineenvaihdunnallisia varastoja, kun taas kataboliset hormonit vastaavasti pienentävät 

varastoja. Elimistössä vallitsee siis anabolisten ja katabolisten hormonien välinen tasapainotila. 

(Nienstedt ym. 2006, 413.). Mikäli elimistön tila muuttuu, mukautuu hormonien eritys nopeasti 

vastaamaan elimistön tarpeita (McArdle ym. 2007, 420). Fyysisessä suorituksessa katabolisilla 

hormoneilla on suuri rooli suorituksen aikana, kun taas palautumisen aikana anaboliset 

hormonit vaikuttavat palautumisen tehokkuuteen.  Anabolisiin hormoneihin kuuluvat muun 

muassa kasvuhormoni ja testosteroni. Kortisoli ja muut glukokortikoidit kuuluvat katabolisiin 

hormoneihin. (Kraemer & Ratamess 2005, 339-361.). 

 

Lisämunuaisenkuori erittää useita hormoneita. Kortisoli kuuluu glukokortikoideihin, joka 

vaikuttaa muun muassa aineenvaihduntaan ja glukoosin määrään veressä. Veren 

glukoosipitoisuus kasvaa ja kudosten glykogeenivarastot pienenevät kortisolin vaikutuksesta, 

mikä lisää rasituksen- ja stressinsietokykyä. Lisäksi kortisoli lisää valkuaisaineiden ja 

rasvahappojen pilkkoutumista, mikä lisää aminohappojen ja rasvojen pitoisuutta veressä. 

Kortisoli hillitsee myös tulehdusprosessin etenemistä ja estää niiden aiheuttamia 

kudosvaurioita. (Haug ym. 1994, 187-188, 212-217.). Kortisolin eritys noudattaa 

vuorokausirytmiä. Kortisolin eritys on suurimmillaan aamulla ja pienimmillään yöllä. 

(Nienstedt ym. 2006, 403-404.).  

 

Lisämunuaisydin erittää katekoliamiinihormoneja, joihin kuuluvat adrenaliini, noradrenaliini 

sekä dopamiini (Nienstedt ym. 2006, 406). Katekoliamiinien tärkein tehtävä on muun muassa 

valmistaa elimistöä fyysiseen rasitukseen. Rasituksessa autonomisen hermoston sympaattinen 

hermosto aktivoituu, mikä lisää adrenaliinin erittämistä lisämunuaisytimestä. Adrenaliini 

suurentaa sydämen minuuttitilavuutta ja osallistuu eri elinten verenkierronsäätelyyn. Täten 

adrenaliini tehostaa elimistön fyysistä suorituskykyä. Adrenaliini vaikuttaa myös 

aineenvaihduntaa kohottamalla veren glukoosipitoisuutta. Rasituksessa ja stressisitilanteissa 

stressihormonit, kortisoli ja adrenaliini, toimivat elimistön puolustusmekanismina suojaamalla 

elimistöä rasituksen aikana turvaamalla aivojen energiansaannin. (Haug ym. 1994, 187-188, 

212-217.). 

  

 



 

11 

 

3.3. Immuniteetti 

 

Immuniteetti tarkoittaa elimistön kykyä suojautua vieraita taudinaiheuttajia vastaan. 

Immuunijärjestelmä voidaan jakaa kahteen puolustusjärjestelmään; synnynnäiseen 

(epäspesifinen) ja hankittuun (spesifinen) puolustusjärjestelmään, jotka toimivat yhdessä 

synergisesti. Molemmat puolustusjärjestelmät koostuvat useista verivälitteisistä tekijöistä ja 

valkosoluista eli leukosyyteistä. (Haug ym. 1994, 323-327; Calder 2007.). 

 

Valkosoluilla eli leukosyyteillä on keskeinen rooli elimistön puolustusjärjestelmissä. 

Leukosyytit kulkevat veren mukana tulehdusalueelle, missä eri leukosyyttityypillä on kaikilla 

omat erikoistehtävänsä. Leukosyytit jaotellaan granulosyytteihin (jyvässolut), lymfosyytteihin 

(imusolut) ja monosyytteihin. Granulosyytit jakautuvat edelleen neutrofiileihin, eosinofiileihin 

ja basofiileihin. Aikuisella ihmisellä on veressä noin 7000 – 10000 valkosolua / mikrolitra. 

Leukosyyttien suhteelliset osuudet elimistössä on esitetty taulukossa 1. (Haug ym. 1994, 311-

312.). Leukosyyttien lisäksi veressä on runsaasti verihiutaleita eli trombosyyttejä. Trombosyytit 

ovat luuytimen megakaryosyyteistä irtautuneita verisoluja. Trombosyyttejä voi olla veressä 

jopa 40-50 kertaa enemmän kuin muita leukosyyttisoluja yhteensä. Trombosyyttien keskeisin 

tehtävä on verenvuodon tyrehdyttämisessä. (Haug ym. 1994, 315.). 

 

TAULUKKO 1. Veren leukosyyttityyppien suhteellinen osuus veressä (Haug ym. 1994, 312). 

Leukosyytti Suhteellinen osuus (%) 

Liuskamaiset neutrofiilit 60-70 

Liuskamaiset eosinofiilit 1-4 

Liuskamaiset basofiilit 0.3-0,5 

Monosyytit 2.6 

Lymfosyytit 25-33 

 

Granulosyyttien neutrofiilit muodostavat suurimman osan veren leukosyyteistä (60–70%). 

Neutrofiilit muodostuvat luuytimessä ja niitä on varastoituna suuri määrä luuytimen 

varastoihin. Neutrofiilit tuhoavat yhdessä makrofagien kanssa useimmat elimistöön 

tunkeutuneet bakteerit, sekä muut taudinaiheuttajat. Elimistön bakteeri-infektiossa ja 

kudostuhossa veren neutrofiilimäärä voi jopa viisinkertaistua. Neutrofiilien tärkein tehtävä on 

fagosytoosi (solujen syöminen), jonka solut aloittavat välittömästi vaurioituneeseen kudokseen 

päästyään. Monet kemialliset tekijät, kuten bakteerimyrkyt ja tuhoutuneista kudoksista 
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vapautuneet aineet, vetävät puoleensa neutrofiilejä. Tätä kutsutaan kemotaksiaksi. Muut 

granunosyytit, eosinofiilit ja basofiilit, aktivoituvat allergiasairauksissa ja tulehduksissa. (Haug 

ym. 1994, 312-315.). Monosyytit ovat kypsymättömiä soluja, jotka kudoksiin siirtyessään 

suurenevat ja niiden lysosomimäärä oleellisesti lisääntyy. Monosyyteistä muodostuu 

fagosytoivia makrofageja. Makrofagit tuhoavat neutrofiileja tehokkaammin bakteereja. Lisäksi 

ne puhdistavat kudoksista kuolleet neutrofiilit ja kudosten jäänteet. (Haug ym. 1994, 314.). 

Imusoluja eli lymfosyyttejä on eniten imukudoksessa. Lymfosyyteillä on tärkeä rooli elimistön 

puolustusreaktioissa kaikenlaisia mikrobeja ja kasvainsoluja vastaan. Lymfosyytille on 

ominaista se, että kukin lymfosyytti reagoi vain tiettyihin kohdesoluihin. Spesifinen 

puolustusjärjestelmä perustuu lymfosyyttien toimintaan. (Haug ym. 1994, 315.).  

 

Synnynnäisen immuniteetin ensisijainen tehtävä on estää taudinaiheuttajien pääsy elimistöön 

ja auttaa estämään mikrobien leviämistä elimistössä. Mikäli synnynnäinen immuniteetti ei 

onnistu estämään vieraiden taudinaiheuttajien pääsyä elimistöön, hankittu immuunivaste 

käynnistyy ja hankitusta immuniteetista vastaavat lymfosyytit kohtaavat tunkeutuneet mikrobit. 

Lymfosyyteillä on ”immunologinen” muisti, joka mahdollistaan nopeamman ja vahvemman 

vasteen, kun sama taudinaiheuttaja tunkeutuu toistamiseen elimistöön. (Haug ym. 1994, 327-

328; Gleeson ym. 2004; Calder 2007). Hankittu immuniteetti toimii elimistössä humoraalisena 

ja soluvälitteisenä immuniteettina. Humoraalinen immuniteetti perustuu B-lymfosyyttien 

toimintaan, kun taas soluvälitteinen immuniteetti pohjautuu aktivoituihin T-lymfosyytteihin, 

jotka ovat erikoistuneita vieraiden aineiden organismien tuhoamiseen. (Calder 2007.). T-solut 

jaetaan vielä tappaja-, auttaja- ja estäjä - T-soluihin, joilla kaikilla on omat tehtävänsä. Auttaja 

- T-solut säätelevät lähes koko immuunijärjestelmää tuottamiensa lymfokiittien avulla, jotka 

ovat lymfosyyttien tuottamia sytokiineja (Gyuton 1991, 380). Sytokiinit toimivat solujen 

välisen viestinnän välittäjäaineena ja niiden tehtävänä on säädellä joko erittävän solun omaa 

toimintaa tai muiden läheisten solujen toimintaa (Calder 2007; Nienstedt ym. 2006, 252). 

Sytokiineihin kuuluvat muun muassa interferonit ja interleukiinit sekä monet kasvutekijät, 

joista tärkeimpiä ovat: interferoni-γ (INF-γ), interleukiini IL-2, IL-3, IL-4, IL-5 ja IL-6 sekä 

granulosyyttikasvutekijä (G-CSF). (Gyuton 1991, 380.). Sytokiinien eritys lisääntyy erityisesti 

immuunireaktioissa ja tulehduksissa. Mekaaninen vaurio kudoksessa voi saada aikaan 

tulehduksen, joka voi edistää kudosvaurion paranemista. (Nienstedt ym. 2006, 252, 256.). 

Supistuvan lihaksen on havaittu tuottavan ja vapauttavan IL - 6-sytokiinia vaikuttaen samalla 

muiden kudosten ja elinten aineenvaihduntaan (Steensberg ym. 2000; Pedersen & Febbraio, 

2008).  
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3.4. Kreatiinikinaasi 

 

Kreatiinikinaasi (CK) on elimistön energia-aineenvaihduntaan osallistuva entsyymi, jota 

esiintyy pääasiassa lihaksissa. Lihassolun vaurioituessa kreatiinikinaasi valuu vereen. Mitä 

suurempi vaurio, sitä enemmän kreatiinipitoisuus kasvaa. Kokonaiskreatiinin määrään 

vaikuttavat ikä, sukupuoli, rotu, lihasmassa sekä fyysinen aktiivisuus. (Brancaccio ym. 2007.) 

Ihmisten normaali CK arvo on noin 100 U / L ja voimakkaan eksentrisen rasituksen jälkeen CK 

arvo voi nousta yli 10,000 U / L (Jones ym. 1986, Newham ym. 1986, Nosaka ym.. 2001). On 

havaittu, että nuorilla on vanhempia korkeammat kreatiinipitoisuudet sekä miehillä naisia 

korkeammat kreatiinipitoisuudet levossa. Lisäksi lihasmassalla ja fyysisellä aktiivisuudella on 

yhteys korkeampiin kreatiinipitoisuuksiin levossa. (Brancaccio ym. 2007.). On havaittu, että 

fyysisen kuormituksen jälkeisissä kreatiinipitoisuuksissa on yksilöllistä vaihtelua, (Linnamo 

ym. 2000; Brancaccio ym. 2007; Nosaka & Clarkson 1996; Newham ym. 1986), mikä viittaa 

lihaskivun eriaikaiseen ilmenemiseen (Linnamo ym. 2000).  

 

3.5. Autonominen hermosto ja sykevälivaihtelu 

 

Ääreishermosto jakaantuu somaattisen ja autonomiseen hermostoon. Somaattinen hermosto on 

ääreishermoston luustolihasten toimintaa ohjaava osa. Luurankolihasten toiminta on 

useimmiten tiedostettua ja tahdonalaisesti säädeltyä. Autonominen hermosto ohjaa puolestaan 

sileälihasten, kuten sydänlihassolujen ja rauhassolujen toimintaa. Sen toiminta on 

tiedostamatonta ja yleensä sitä ei pystytä säätelemään tahdonalaisesti. Autonomisen hermoston 

kautta pystytään säätelemään elimistön toimintoja, jotka ovat tärkeitä sisäisen tasapainon, 

homeostaasin, ylläpitämiseksi. Autonominen hermosto säätelee muun muassa verenpainetta, 

ruumiinlämpöä ja eri aineiden (O2, CO2, glukoosi) pitoisuuksia veressä. Lisäksi autonominen 

hermosto vaikuttaa myös veren pH:n säätelyyn ja se voi kiihdyttää tai hidastaa kohdesolujen 

toimintaa. Fyysisessä rasituksessa tai muussa stressitilanteessa autonomisen hermoston 

päätehtävä on saada elimistön voimavarat käyttöön. (Haug ym. 1994, 132─133.). 

 

Autonominen hermosto jakautuu sympaattiseen hermostoon ja parasympaattiseen hermostoon 

anatomisesti ja fysiologisesti. Sympaattinen hermosto parantaa elimistön fyysistä 

suorituskykyä aktivoituen erilaisissa stressitilanteissa.  Parasympaattinen hermosto toimii 

puolestaan levon aikana aktivoiden muun muassa ruoansulatuselimistöä ja vahvistaen elimistön 
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varastoja. (Haug ym. 1994, 134.). Fyysisen rasituksen ja siitä palautumisen aikana autonominen 

hermosto säätelee sydämen ja verenkierron toimintaa, jotta muun muassa lihasten 

aineenvaihdunnalliset vaatimukset saadaan täytettyä (Martinmäki & Rusko 2007).   

 

Hyvä fyysinen kunto ja säännöllinen harjoittelu vaikuttavat autonomisen hermoston toimintaa 

pääasiassa laskemalla leposykettä. Sydämen vagaalinen toiminta fyysisen kuormituksen aikana 

on korkeampi hyväkuntoisilla kuin huonokuntoisilla ihmisillä. (Tulppo ym. 1998.). On 

havaittu, että naisilla on korkeampi sydämen vagaalinen modulaatio kuin miehillä, joten 

sukupuoli vaikuttaa autonomisen hermoston toimintaan. Autonomisen hermoston aktiivisuus 

riippuu myös vuorokauden ajasta. Päivällä vallitsee sympaattinen hermosto, kun taas yöllä 

parasympaattinen hermosto. (Hautala 2003.).  

 

Sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tasapaino vaikuttaa oleellisesti 

sykevälivaihteluun (HRV) (Laitio ym. 2001), jolla tarkoitetaan sydämen peräkkäisten lyöntien 

(R-R intervalli) välistä ajan vaihtelua (Malik ym. 1996). Sympaattiset ja parasympaattiset 

säikeet sijoittuvat eri tavoin sydänlihaksessa, minkä vuoksi parasympaattinen stimulaatio 

aikaansaadaan nopeammin (muutama millisekuntti) kuin sympaattinen stimulaatio (muutama 

sekunti). (Laitio ym. 2001.). Sykevälivaihtelun määrä vaihtelee iän myötä. Sykevälivaihtelu on 

suurimmillaan nuorilla aikuisilla (15–39-vuotiailla), jonka jälkeen sykevälivaihtelu alkaa 

pienentyä (Huikuri ym. 1994.).  

 

3.6. Sykevälivaihtelun mittausmenetelmät  

 

Sykettä ja sykevälivaihtelua on yleisesti käytetty autonomisen hermoston arviointimenetelmänä 

(Kaikkonen ym. 2008; Malik ym. 1996; Hynynen ym. 2007). Sykevälivaihtelua on mahdollista 

mitata ja analysoida lyhyt- tai pitkäaikaisilta jaksoilta. Useimmiten sykevälivaihtelua on mitattu 

levossa, mutta sykevälivaihtelun mittauksia on toteutettu myös rasituksen aikana. (Malik ym. 

1996.).  

 

Ortostaattinen testi. Sykevälivaihtelun lyhytaikaisia mittauksia käytetään esimerkiksi 

ortostaattisen testin yhteydessä (Huikuri ym. 1995). Ortostaattista testiä käytetään selvittäessä 

sydämen sykkeen, verenpaineen tai EKG:n vastetta makuulta pystyyn noustessa. (Frick ym. 

1994, 771). Lyhyessä ortostaattisessa testissä koehenkilö nousee 2-5 minuutin levon jälkeen 

seisomaan 1-3 minuutiksi. Kokeessa seurataan sykkeen ja verenpaineen välitöntä vastetta 
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määritellyn ajan verran. (Piha 1994, 328; Frick ym. 1994, 771). Sykevälivaihtelu voidaan 

tallentaa esimerkiksi sykemittarilla, jossa ominaisuutena on sykevälivaihtelun mittaus. 

Sykevälivaihtelusta voidaan analysoida eri muuttujia erilaisten analysointiohjelmien avulla. 

(Kiviniemi ym. 2007.). Käytetyimmät ja tärkeimmät muuttujat on esitetty seuraavissa 

kappaleissa.  

 

Aikakenttämenetelmä. Aikakenttämenetelmällä normaaleille R-R-väleille lasketaan aikaan 

perustuen matemaattisia muuttujia. Aikakenttämenetelmä kuvaa sekä sykevälivaihtelun määrää 

että syketasoa. Sykevälillä (R-R intervallilla) tarkoitetaan EKG:ssä ilmenevien kahden 

peräkkäisen R-piikin välistä aikaa (ms). Yksinkertaisimmat sykevälivaihtelussa mitattavat 

aikakenttämenetelmän muuttujat ovat keskisyke, sykevälien keskiarvo (RRIka), maksimiarvo 

(RRImax) ja minimiarvo (RRImin).  Näihin perustuen voidaan laskea tilastollisia muuttujia kuten 

sykevälien keskihajonta (SD), joka on aikakenttämenetelmistä käytetyin ja helpoin menetelmä. 

Keskihajonta kuvaa sykkeen heilahtelua keskiarvosykkeen ympärillä. Mitä suurempi 

keskihajonta on, sitä suurempaa vaihtelua se tarkoittaa. (Malik ym. 1996.). Keskiarvo ja 

keskihajonta kuvaavat sekä parasympaattisen että sympaattisen hermoston aiheuttamaa 

modulaatiota sykevälivaihtelussa (Lautio ym. 2001).  Käytetty muuttuja on myös pNN50 (%), 

joka kuvaa kuinka monta prosenttia peräkkäisistä sykeväleistä poikkeaa enemmän kuin 50 ms. 

Yleisesti käytetty muuttuja on myös RMSSD (neliöjuuri peräkkäisten R-R-intervallien 

erotusten neliöiden keskiarvosta). Tällä arvioidaan sykevälivaihtelun lyhytaikaisia 

komponentteja. (Malik ym. 1996.) Nämä muuttujat kuvaavat lähinnä parasympaattista 

aktiivisuutta ja erityisesti hengityksen aiheuttamaa vaihtelua (Lautio ym. 2001). Sykevälien 

keskiarvojen keskihajonta (SDANN) mitataan viiden minuutin ajalta ja sillä voidaan arvioida 

sykevälivaihtelun pitkäaikaisia komponentteja (Malik ym. 1996).  

 

Taajuuskenttämenetelmä. Taajuuskenttämenetelmä eli spektrianalyysi perustuu eri taajuudella 

(Hz) tapahtuvien sykemuutosten mittaamiseen.  Menetelmällä kuvataan taajuusvaihtelun 

määrää eri frekvenssialueilla, eli se kuvaa ainoastaan sykevälivaihtelua. Spektrianalyysin avulla 

pyritään arvioimaan sydämeen vaikuttavan autonomisen hermoston vuorovaikutusta eli 

sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tasapainotilaa. (Malik ym. 1996.). Tavallisemmin 

taajuuskenttämenetelmässä tarkastellaan kahta eri taajuuskomponenttia: korkeataajuuksista 

komponenttia (”high frequency power”, HFP tai HF) ja matalataajuista komponenttia (”low 

frequency power”, LFP tai LF). Näitä käytetään erityisesti lyhytaikaisissa mittauksissa. HF on 

lähes kokonaan parasympaattisen hermoston aiheuttama ja kuvaa siksi hyvin parasympaattista 
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aktiivisuutta.  LF on sekä parasympaattisen ja sympaattisen hermoston aiheuttama. 

Pitkäaikaisissa mittauksissa käytettävä erittäin matalan taajuuden (”very low frequnecy power”, 

VLFP tai VLF) komponentti jätetään usein tutkimuksissa analysoimatta, sillä sen fysiologista 

taustaa ei täysin tunneta. Kolmen edellä mainitun taajuuskomponentin summana voidaan laskea 

myös sykevälivaihtelun määrää kokonaisuutena kuvaavana TP (”total power”).  LF/HF-

suhteella kuvataan sympatovagaalista tasapainoa. Sympatovagaalisella tasapainolla 

tarkoitetaan sympaattisen ja parasympaattisen hermoston välillä tapahtuvaa jatkuvaa 

vuorovaikutusta. (Laitio ym. 2001.) Korkea LF/HF-suhde kuvastaa voimakasta sympaattista 

aktiviteettia (Pagani ym. 1986). Taajuusvaihtelujen arvot voidaan ilmoittaa joko absoluuttisina 

arvoina (ms²) tai normalisoituina arvoina, jotka osoittavat eri komponenttien suhteellisen 

osuuden kokonaisvaihtelusta. Tällöin kokonaisvaihtelua kuvaavan kokonaistehon (TP) 

muutoksen vaikutus niihin minimoituu. (Malik ym. 1996.). 
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4  AKUUTIN FYYSISEN KUORMITUKSEN JA PALAUTUMISEN VAIKUTUKSET 

4.1. Kuormituksesta palautuminen 

 

Fyysisen suorituksen aikana elimistö kuormittuu ja joutuu mukautumaan muuttuviin 

fysiologisiin tiloihin. Elimistö pyrkii mukautumaan hypotalamuksen säätelemänä niin 

kutsuttujen homeostaattisten mekanismien avulla mahdollisimman nopeasti rasitustilaan 

sopivaan tasapainotilaan eli homeostaasiin. (Rusko 2008, 62; Ahonen ym. 1998, 75.).  Fyysinen 

suoritus aiheuttaa vasteen stressihormonien erityksessä sekä autonomisen hermostoon 

kuuluvan sympaattisen hermoston aktivoitumisessa. Palautumisvaiheessa puolestaan toimivat 

rakentavat hormonit sekä autonomisen hermoston parasympaattinen osa. (Ahonen ym. 1998, 

75.). 

 

Lihasväsymys on määritelty kyvyttömyydeksi ylläpitää vaadittua voimaa tai suorituksen 

intensiteettiä. Elimistön homeostaasia järkyttäneen fyysisen suorituksen harjoitusvaikutus 

syntyy palautumisen aikana. Mikäli uusi fyysinen suoritus tehdään ennen kuin elimistö on 

palautunut edellisestä suorituksesta, elimistö alkaa väsyä, eikä odotettua harjoitusvaikutusta 

pääse syntymään. Kestävyysharjoituksen aiheuttamat ehdokriiniset ja autonomisen muutokset 

yleensä palautuvat 1-2 päivän kuluttua harjoituksesta, mutta suorituksen aiheuttamien 

lihasvaurioiden palautuminen voi kestää monta viikkoa. Jotta saadaan aikaan positiivinen 

harjoitusvaikutus, on tärkeää tuntea fyysisen kuormituksen aiheuttamat elimistön vasteet ja 

niiden palautuminen. (Rusko, 2008, 62–63.). 

 

4.2. Akuutin fyysisen kuormituksen vaikutukset laktaattiin 

 

Veren laktaattipitoisuutta käytetään yleisesti arvioidessa kuormituksen intensiteettiä (Copeland 

ym. 2002; Kaikkonen ym. 2007; Miettunen 2004; Oosthuyse & Carter 1999; Martinmäki & 

Rusko 2008) ja kuormituksesta palautumista (Miettunen 2004; Oosthuyse & Carter 1999; 

Martinmäki & Rusko 2008). Laktaattipitoisuuden nousu yli 2 mmol/l kuvastaa 

hajoamistuotteiden kasaantumisen. Viitteellisenä rajana anaerobiselle energiantuotannolle 

puolestaan pidetään yli 4mmol/l pitoisuuden nousua. (Vuori 1994, 263-264.).  

 

Veren laktaattipitoisuuteen kuormituksen aikana vaikuttaa oleellisesti kuormituksen teho. 

Veren laktaattipitoisuus kasvaa kuormituksen tehon kasvaessa kuormituksen keston pysyessä 
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samana (esim. Kaikkonen ym. 2007.) Laktaattipitoisuuteen vaikuttaa myös kuormituksen kesto. 

Laktaattipitoisuus nousee korkeammalle pitempi kestoisen kuormituksen aikana. (Reihmane 

ym. 2013.). Lisäksi laktaatin kerääntymiseen vaikuttavat työskentelevien lihasten määrä, 

lihasfiibereiden rakenne, ravinto, veren virtaus sekä väsymisaste. Näiden lisäksi 

kerääntymiseen vaikuttaa urheilija kuntotaso. (Markkanen 2002.) Laktaatin muodostuminen 

vähenee harjoittelun seurauksena (Stallknecht ym. 1998). 

 

Laktaattipitoisuuden on havaittu kasvavan merkittävämmin konsentrisen kuormituksen jälkeen 

kuin eksentrisen kuormituksen jälkeen (Durand ym. 2003; Hollander ym. 2003; Hollander ym. 

2008; Baron ym. 2009, Hortsmann ym. 2001). Linnamon ym. (2000) tutkimuksessa suoritettiin 

maksimaalinen eksentrinen ja konsentrinen kuormitus kyynärpään koukistajalihaksella. 

Laktaatti mitattiin ennen kuormituksia, heti kuormituksien jälkeen sekä 30 minuuttia 

kuormituksien jälkeen. Veren laktaattipitoisuus nousi merkitsevästi heti molempien 

kuormitustapojen jälkeen, mutta 30 minuuttia kuormituksen päättymisen jälkeen vain 

konsentrisen lihastyön jälkeinen laktaatti oli merkittävästi koholla. (Linnamo ym. 2000.). 

Laktaatin poistuminen kuormituksen jälkeen on tehokkaampaa aktiivisessa palautumisessa 

kuin passiivisessa palautumisessa (Greenwood ym. 2008).  

 

4.3. Akuutin fyysisen kuormituksen vaikutukset seerumin kortisolipitoisuuteen  

 

Kovatehoinen fyysinen rasitus saa aikaan välittömän vasteen elimistön hormonijärjestelmään 

(Selänne & Leppäluoto 2001; Rudolph ym. 1998; Vuori 1994, 417) tehostamalla aivolisäkkeen 

ja lisämunuaisen eritystoimintaa. Tämän neuroendokriinisen vasteen tarkoituksena on turvata 

fyysisen rasituksen seurauksena lisääntynyt aineenvaihdunta. (Selänne & Leppäluoto 2001.). 

 

Kortisolipitoisuus veressä yleensä kasvaa rasituksen aikana (Haug ym. 1994, 187-188, 212-

217; Kraemer ym. 1998; Risoy ym. 2003; Vuorimaa ym. 2007; Edwards ym. 2006). 

Kortisolipitoisuuteen vaikuttaa anaerobinen ja aerobinen kuormitustapa (Vuorimaa ym. 2008) 

sekä rasituksen intensiteetti ja kesto (Rudolph ym. 1998; Vuorimaa ym. 2008). Korkea 

intensiteettisen kestävyyssuorituksen aikana kortisolipitoisuus kasvaa nopeammin ja 

korkeammalle kuin matala intensiteettisen kestävyyssuorituksen aikana (Vuorimaa ym. 2008; 

Edwards ym. 2006). Kortisolivaste voimaharjoituksessa on suurempi voimaharjoittelijoilla 
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kuin kestävyysharjoittelijoilla. Voimaharjoituksessa kortisolivaste on suurimmillaan, kun 

harjoitussarjoja on useita ja sarjatauot ovat lyhyitä. (Kraemer & Ratamess 2005.).    

 

Kortisolipitoisuuden on havaittu olevan korkeammalla eksentrisen kuormituksen jälkeen kuin 

konsentrisen kuormituksen jälkeen (Gleeson ym. 1995; Willoughby & Taylor 2004; Nieman 

ym. 1998; Smith ym. 1989). Toisaalta Malm ym. (2004) tutkimuksessa havaittiin, että 

kortisolipitoisuus oli koholla heti konsentrisen ylämäkikuormituksen jälkeen, mutta eksentrisen 

alamäkikuormituksen jälkeen kortisolipitoisuus oli laskenut alle lepotason. 

Kortisolipitoisuuksissa havaittiin vaihtelua koko 7 päivän palautumisjakson ajan molempien 

kuormitustapojen jälkeen, eikä kuormitustapojen välillä havaittu merkitsevää eroavaisuutta. 

(Malm ym. 2004.). Smith ym. (1989) tutkimuksessa matala intensiteettisen (VO2max 46 %) 

konsentrisen ylämäkikuormituksen ja eksentrisen alamäkikuormituksen jälkeiset 

kortisolipitoisuudet olivat lepoarvoa alemmat koko viiden tunnin palautumisjakson ajan. 

Konsentrisen kuormituksen jälkeinen kortisolipitoisuus oli merkittävämmin alempana kuin 

eksentrisen kuormituksen. Kuormituksen jälkeisiin kortisolipitoisuuksiin vaikuttaa 

kuormituksen intensiteetti ja on havaittu, että matala intensiteettinen kestävyyssuoritus (< 50% 

VO2max) ei kasvata kuormituksen jälkeistä kortisolipitoisuutta. (Smith ym. 1989.).  

 

Fyysisen kuormituksen aiheuttamassa kortisolivasteessa on havaittu olevan paljon yksilöiden 

välistä vaihtelevuutta ja harjoittelutausta on yksi vaikuttava tekijä (Vuorimaa ym. 2008). 

Vuorimaa ym. (2008) tutkimuksessa vertailtiin hormonivasteita erilaisiin 

kestävyysjuoksuharjoituksiin henkilöillä, joilla on erilainen harjoitustausta. Hormonivasteet 

mitattiin ennen suorituksia, suorituksen aikana sekä 1, 10 ja 90 minuuttia suorituksen 

päättymisen jälkeen.  Havaittiin, että maratonjuoksijoilla oli alemmat kortisolivasteet 

kovatehoiseen yhtäjaksoiseen juoksuun kuin keskimatkan juoksijoilla. (Vuorimaa ym. 2008.) 

Fyysinen tausta vaikuttaa fyysisen kuormituksen aiheuttamaan kortisolivasteen lisäksi myös 

kortisolin palautumiseen. Hyväkuntoisilla kuormituksen aiheuttama kortisolivaste on pienempi 

ja kortisolipitoisuus palautuu nopeammin kuin huonokuntoisilla. (Rudolph & McAuley 1998).  

 

Kraemer ym. (1998) tutkimuksessa kortisolin akuuttia palautumista mitattaessa havaittiin, että 

raskaan voimaharjoituksen jälkeen kortisolipitoisuus ei palaudu lepotasolle 30 minuutin 

palautumisjakson aikana. Kortisolipitoisuuden palautumiseen vaikuttaa fyysisen kuormituksen 

teho. Maksimaalisen kuormituksen jälkeinen kortisolipitoisuus pysyy korkeammalla kuin 

submaksimaalisen kuormituksen jälkeen. (Edwards ym. 2006.). Vuorimaan ym. (2008) 



 

20 

 

tutkimuksessa korkea intensiteettisen kuormituksen jälkeen kortisoliarvot olivat koholla vielä 

kuormituksen jälkeen, mutta palautuvat lepotasolle 90 minuutin palautumisjakson aikana 

(Vuorimaa ym. 2008). Konsentrisen ja eksentrisen kestävyyskuormituksen jälkeen 

kortisolipitoisuus palautui lepotasolle 24 tunnin kuluttua kuormituksen päättymisestä (Malm 

ym. 2004). Tavallisimmin kortisoli palautuu raskaan kuormituksen jälkeen 1-2 päivässä (Rusko 

2003, 63).  

 

Harjoituksen aiheuttamaan kortisolivasteeseen vaikuttavat monet tekijät, kuten vuorokausi- ja 

muut rytmit sekä hormonien lähtötaso, minkä vuoksi hormonivasteita tutkittaessa tällaiset 

tekijät tulisi vakioida (Vuori 1994, 417-418).  Seerumin kortisolipitoisuuteen vaikuttavat lisäksi 

plasman volyymi, kehon asento, sukupuoli ja ikä (Linnakylä 2004). Aamulla 

kortisolipitoisuuden ollessa suurimmillaan, kuormitus ei välttämättä aiheuta kortisolivastetta. 

Harjoitusvaste on puolestaan suurimmillaan iltapäivällä, kun kortisolipitoisuus laskee 

vuorokausirytmin mukaisesti. (Scheen ym. 1998.). Fyysisen kuormituksen aiheuttama 

kortisolivaste voi siis olla vaihteleva riippuen muista vaikuttavista tekijöistä (Vuori 1994, 418). 

 

4.4. Akuutin fyysisen kuormituksen vaikutukset immuniteettiin 

 

Kovatehoinen fyysinen rasitus saa elimistön vastustuskyvyssä aikaan vasteen, joka on monella 

tapaa samanlainen kuin esimerkiksi infektion, verenmyrkytyksen tai trauman aiheuttama 

(Gleeson 2007; Edwards ym. 2006; Pedersen & Hoffman-Goetz 2000). Kovatehoisen fyysisen 

kuormituksen aikaansaama vaste elimistön immuunijärjestelmässä palautuu tavallisemmin 3-

24 tunnin aikana riippuen kuormituksen intensiteetistä ja kestosta.  Fyysisen kuormituksen 

aiheuttama vaste immuunijärjestelmään on suurimmillaan yhtäjaksoisissa ja pitkäkestoisissa 

(<1,5h) kuormituksissa, joissa teho on 55-75% VO2max (Gleeson 2007) ja muutokset 

immuunijärjestelmässä ovat havaittavissa selvimmin 2-4 tunnin kuluttua kuormituksen 

päättymisestä (Pedersen ym. 1998). 

 

Leukosyytit. Leukosyyttien määrä huomattavasti lisääntyy fyysisen kuormituksen aikana 

(Gleeson 2007; Malm ym. 2004; Malm ym. 2011; Risoy ym. 2003, Suzuki ym. 1999; 

Moldoveneau ym. 2000) ja jatkuu kuormituksen jälkeen saavuttaen huippunsa muutaman 

tunnin kuluttua kuormituksen päättymisestä (Suzuki ym. 1999; Malm ym. 1999; Malm. ym. 

2004; Risoy ym. 2003). Kestävyys- ja voimaharjoituksen vaikutus leukosyyttivasteeseen on 
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samankaltainen (Risoy ym. 2003). Mayhew ym. (2005) tutkimuksessa leukosyyttien määrä oli 

korkeimmillaan heti voimaharjoituksen jälkeen ja määrä oli suurimmillaan harjoituksen 

sarjataukojen ollessa lyhyitä. Leukosyyttien määrä oli laskenut 1,5 tunnin kuluttua harjoituksen 

päättymisestä pysyen kuitenkin lepoarvoja korkeammalla. (Mayhew ym. 2005.).  Reihmane 

ym. (2012) tutkimuksessa mitattiin leukosyyttien määrää maraton- ja puolimaraton juoksujen 

jälkeen. Tutkimuksessa havaittiin, että leukosyyttimäärä oli korkeammalla pitempikestoisen 

maratonin jälkeen (Reihmane ym. 2012). Suzuki ym. (1999) tutkimuksessa leukosyytit 

palautuivat lepotasolle 12 tunnin kuluttua 90 minuutin kestävyyskuormituksesta. 

Tavallisimmin leukosyyttiarvot palautuvat lepoarvoihin 24 tunnin kuluttua kuormituksen 

päättymisestä (Malm ym. 2004; Moldoveneau ym. 2000).  

 

Eksentrisen ja konsentrisen kuormituksen jälkeisissä leukosyyttimäärissä on havaittu 

vaihtelevuutta. Sorichter ym. (2006) tutkimuksessa leukosyyttien määrä lisääntyi molempien 

kuormitustapojen jälkeen, mutta nopeammin ja korkeammalle konsentrisen kuormituksen 

jälkeen.  Sen sijaan Smith ym. (1989) tutkimuksessa leukosyyttien määrä lisääntyi 

merkittävämmin eksentrisen kuormituksen jälkeen kuin konsentrisen kuormituksen jälkeen. 

Malm ym. (2004) tutkimuksessa leukosyyttien määrä oli korkeimmillaan kuuden tunnin 

kuluttua molempien kuormitustapojen jälkeen, mutta eksentrisen ja konsentrisen kuormituksen 

vasteissa ei havaittu eroa. On havaittu myös, että kuormituksen jälkeiseen leukosyyttien 

määrään vaikuttaa erityisesti neutrofiilien määrän lisääntyminen (Malm. ym. 1999; Malm ym. 

2004).  

 

Neutrofiilit. Fyysinen rasitus aiheuttaa neutrofiilien välittömän lisääntymisen kuormituksen 

aikana sekä välittömästi sen jälkeen (Malm ym. 2011; Pedersen & Hoffman-Goetz 2000; Risoy 

ym. 2003; Suzuki ym. 1999; Nieman ym. 1998). Neutrofiilien määrään vaikuttavat 

kuormituksen teho ja kesto. On havaittu, että kuormituksissa, joiden intensiteetti on korkea ja 

kesto vähintään tunti, neutrofiilien määrä lisääntyy heti kuormituksen aikana ja jatkuu 

muutaman tunnin ajan kuormituksen päättymisen jälkeen (Pedersen ym. 1998; Suzuki ym. 

1999.). Smith ym. (1989) tutkimuksessa mitattiin valkosoluvasteita eksentrisen ja konsentrisen 

kestävyyssuorituksen jälkeen. Tutkimuksessa eksentrinen kuormitus toteutettiin 

alamäkijuoksulla ja konsentrinen kuormitus ylämäkikävelyllä siten, että molemmissa 

kuormituksissa VO2max oli 46%. Kuormitus kesti 40 minuuttia. Tutkimuksessa havaittiin, että 

neutrofiilien määrä kasvoi merkitsevästi enemmän eksentrisen kuormituksen jälkeen kuin 

konsentrisen kuormituksen jälkeen viiden tunnin palautumisjakson aikana. (Smith ym. 1989) 
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Toisaalta Nieman ym. (1998) ja Bruunsgaard ym. (1997) tutkimuksissa havaittiin, että 

neutrofiilit kasvoivat enemmän konsentrisen kuin eksentrisen kuormituksen jälkeen. Suzuki 

ym. (1999) tutkimuksessa neutrofiilit palautuivat lepotasolle 12 tunnin kuluttua 90 minuutin 

aikana kestävyyskuormituksesta. Tavallisimmin neutrofiilien määrä veressä palautuu 

lepotasolle viimeistään 24 tunnin kuluessa kuormituksesta (Malm ym. 2011; Risoy ym. 2003; 

MacIntyre & Reid 2000).  

 

Lymfosyytit. Myös lymfosyyttien määrä lisääntyy kuormituksen aikana, mutta fyysisen 

kuormituksen vaikutus lymfosyyttien määrään ei ole niin voimakas kuin neutrofiilien. 

Lymfosyyttien määrä kasvaa kuormituksen aikana ja heti kuormituksen jälkeen, mutta 

lymfosyyttien määrä voi laskea 1-4 tunnin kuluttua kuormituksen loppumisesta. (Risoy ym. 

2003; Malm ym. 2004; Pedersen & Hoffman-Goetz 2000; Moldoveneau ym. 2000.). 

Lymfosyyttimäärään vaikuttaa kuormituksen teho ja kesto. Pitkäkestoisen (>1h) tai 

korkeaintensiteettisen (>75 % VO2max) kuormituksen jälkeen lymfosyyttien määrän on havaittu 

laskevan akuutissa palautumisessa (Pedersen ym. 1998), kun taas matalatehoisen kuormituksen 

ei ole katsottu saavan aikaan lymfosyyttivasteita (Risoy ym. 2003; Pedersen ym. 1998).   

 

Mayhew ym. (2005) tutkimuksessa havaittiin, että voimaharjoituksen jälkeen lymfosyyttimäärä 

kasvoi heti harjoituksen jälkeen ja palautui lepotasolle 1,5 tunnin aikana kuormituksen 

päättymisestä.  Lymfosyyttimäärän kasvuun vaikuttaa voimaharjoituksessa käytettävät lyhyet 

tauot (Mayhew ym. 2005). Eksetrisen ja konsentrisen kestävyyskuormituksen jälkeiset 

lymfosyyttiarvot kasvavat merkitsevästi molemmissa lihastyötavoissa (Malm. 2004; 

Bruunsgaard ym. 1997). Lymfosyyttien määrän nousu oli merkittävää eksentrisen 

kuormituksen jälkeisiin lymfosyyttiarvoihin verrattuna konsentrisen kuormituksen jälkeisiin 

lymfosyyttiarvoihin (Bruunsgaard ym. 1997). Malm ym. (2004) tutkimuksessa eksentrisen ja 

konsentrisen kestävyyssuorituksen jälkeinen lymfosyyttiarvo oli laskenut konsentrisen 

suorituksen jälkeen alle lepotason ja eksentrisen suorituksen jälkeen lähelle lepotasoa kuuden 

tunnin palautumisjakson aikana. Bruunsgaard ym. (1997) tutkimuksessa lymfosyyttiarvot 

palautuivat lepotasolle kahden tunnin kuluttua 30 minuuttia kestävän korkeaintensiteettisen 

kestävyyskuormituksen päättymisestä. Malm ym. (1999) tutkimuksessa lymfosyyttien määrä 

oli laskenut lepotasosta 6 tunnin aikana eksentrisen kävelykuormituksen jälkeen ja määrä oli 

palautunut lepotasolle 24 tunnin kuluttua kuormituksesta. Suzuki ym. (1999) ja Risoy ym. 

(2003) tutkimusten lymfosyyttimäärissä ei havaittu merkittäviä muutoksia pitkäkestoisten 
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kestävyyskuormituksen jälkeen. On havaittu, että kuormituksen aiheuttamat muutokset 

lymfosyyttiarvoihin heikentävät kuormituksen jälkeistä immuniteettia (Smith ym. 2003). 

 

IL-6. Fyysisen kuormituksen aikana IL-6 kasvu voi olla merkittävää lepotasoon nähden 

(Pedersen & Hoffman-Goetz 2000; Moldoveanu ym. 2000; Suzuki ym. 1999; Ostrowski ym. 

1999) ja IL-6 määrän on havaittu kasvavan vielä kuormituksen jälkeen (Suzuki ym. 1999; 

Pedersen & Hoffman-Goetz 2000; Risoy ym. 2003; Edwards ym. 2006; Suzuki ym. 1999; 

Bruunsgaard ym. 1997; Ostrowski ym. 1999). IL-6 määrän lisääntymiseen elimistössä 

kuormituksen ja palautumisen aikana vaikuttaa olennaisesti fyysisen rasituksen kesto, teho ja 

suoritustapa (Gleeson 2007; Edwards ym. 2006; Pedersen & Hoffman-Goetz 2000). IL-6 

määrän on havaittu olevan merkittävästi koholla pitempikestoisen maratonjuoksun jälkeen, 

mutta ei puolimaratonin jälkeen (Reihmane ym. 2012). Lisäksi on havaittu, että IL-6 kasvaa 

merkittävästi 45 minuuttia kestävän maksimaalisen kuormituksen aikana, mutta 

submaksimaalisen kuormituksen aiheuttama IL-6 määrän kasvu tapahtuu vasta 30 minuutin 

palautumisjakson aikana (Edwards ym. 2006). Suzuki ym. (1999) tutkimuksessa IL-6 määrä oli 

merkittävästi koholla 3 ja 12 tunnin kohdalla 90 minuutin kestävyyskuormituksen jälkeen. 

Pitkäkestoisen kuormituksen aikana tapahtuvat IL-6 määrän muutokset ovat osaltaan 

kohonneen kortisolierityksen vaikutusta (Gleeson ym. 2007).   

 

IL-6 määrän on havaittu kasvavan elimistössä enemmän eksentrisen suorituksen jälkeen kuin 

konsentrisen suorituksen jälkeen (Pedersen & Hoffman-Goetz 2000; Bruunsgaard ym. 1997; 

Nieman ym. 1998). Bruunsgaard ym. (1997) tutkimuksessa IL-6 oli koholla vielä 7 päivän 

kuluttua eksentrisen kuormituksen jälkeen. Konsentrisen kuormituksen jälkeen IL-6 laski 

lepotason alle 2 päivän kuluttua kuormituksesta (Bruunsgaard ym. 1997). Toisaalta Sorichter 

ym. (2006) tutkimuksessa havaittiin, että IL-6 määrä kasvoi merkittävämmin konsentrisen 

kuormituksen jälkeen kuin eksentrisen kuormituksen jälkeen. Tutkimustulokset osoittavat, että 

kuormituksen aiheuttamiin IL-6 määrän eroavaisuuksiin vaikuttavat kuormituksen suoritustapa 

ja kesto (Sorichter ym. 2006).  Lisäksi on havaittu, että palautumisjakson aikana IL-6 korreloi 

vahvasti mitatun CK:n kanssa, mistä voidaan olettaa, että kuormituksen jälkeinen IL-6 määrä 

on yhteydessä syntyneeseen lihasvaurioon (Bruunsgaard ym. 1997). IL-6 määrän on havaittu 

palautuvan lepotasolle 24 tunnin aikana kuormituksen jälkeen (Moldoveanu ym. 2000; 

Sorichter ym. 2006).  
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TNF-α. Fyysinen rasitus tavallisimmin lisää TNF-α määrää kuormituksen aikana ja heti 

kuormituksen jälkeen (Pedersen & Hoffman-Goetz 2000; Moldoveanu ym. 2000;  Ostrowski 

ym. 1999). TNF-α:n määrän on havaittu kasvavan erityisesti pitkäkestoisten 

kestävyyssuoritusten jälkeen (Reihmane ym. 2012; Moldoveanu ym. 2000;  Ostrowski ym. 

1999). Kuormituksen vaikutukset TNF-α:n määrään voivat olla kuitenkin ristiriitaisia 

tutkimusten välillä (Pedersen ym. 1998) ja on havaittu, että fyysinen kuormitus ei aina muuta 

merkitsevästi TNF-α: määrää (Suzuki ym. 1999; Malm ym. 2004; Bruunsgraad ym. 1997).   

 

4.5. Akuutin fyysisen kuormituksen vaikutukset kreatiinikinaasiin 

 

Kovatehoinen fyysinen rasitus voi aiheuttaa lihassoluvaurioita, joka nostaa kreatiinipitoisuuden 

(CK) määrää elimistössä (Malm ym. 1999; Brancaccio ym. 2007). CK:n normaalipitoisuus 

ihmisillä on noin 100 U/L ja kovatehoisen eksentrisen kuormituksen jälkeen pitoisuus voi 

nousta lähelle 10 000 U/L (Jones ym. 1986). Kreatiinikinaasipitoisuuteen fyysisen rasituksen 

jälkeen vaikuttaa harjoituksen suoritustapa, kesto ja intensiteetti. Fyysisen rasituksen, joka 

sisältää eksentrisiä lihassupistuksia, esimerkiksi pitkän maraton- ja alamäkijuoksun jälkeen on 

mitattu korkeita kreatiinipitoisuuksia. (Brancaccio ym. 2007; Jones ym. 1986.). Eksentrinen 

kestävyyskuormituksen jälkeen CK-pitoisuus on korkeampi ja palautuminen kestää pitempään 

kuin konsentrisen kuormituksen jälkeen (Malm ym. 2004; Newhaw ym. 1986; Gleeson ym. 

1995; Bruunsgaard ym. 1997; Kirwan ym. 1992; Sorichter ym 2006). Malm ym. (2004) tutkivat 

ylä- ja alamäkijuoksun vaikutuksia kreatiinikinaasiin. Tutkimuksessa alamäkijuoksu kuvasti 

eksentristä lihastyötapaa ja ylämäkijuoksu konsentrista lihastyötapaa. Kuormitusten kesto oli 

45 minuuttia. Alamäkijuoksu toteutettiin kahdella eri juoksukulmalla (4° ja 8°), ylämäkijuoksu 

yhdellä kulmalla (4°). Verinäytteet otettiin ennen kuormitusta, heti kuormituksen jälkeen sekä 

6 tuntia, 24 tuntia, 48 tuntia, 4 päivää ja 7 päivää kuormituksen jälkeen.  Tutkimuksessa 

havaittiin, että kreatiinikinaasi oli merkittävästi koholla kuuden ja 48 tunnin kohdalla 

eksentrisen kuormituksen (8°) jälkeen, eikä CK palautunut lepoarvoonsa 7 päivän 

palautumisjakson aikana. Konsentrisen kuormituksen ja kevyemmän eksentrisen kuormituksen 

jälkeen kreatiinikinaasi palautui lepotasolle 7 päivän aikana. Vastaavanlaiset tulokset havaittiin 

myös Newhaw ym. (1986), Kirwan ym. (1992) sekä Bruunsgaard ym. (1997) tutkimuksissa, 

joissa mitattiin eksentrisen ja konsentrisen kestävyyskuormituksen vaikutuksia 

kreatiinipitoisuuteen.  
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Myös eksentrisen voimaharjoituksen jälkeen kreatiinipitoisuus on korkeammalla ja 

palautuminen kestää pitempään verrattuna konsentriseen voimaharjoitukseen. (Linnamo ym. 

2000; Bottas ym. 2005). Linnamo ym. (2000) tutkimuksessa tutkittiin kreatiinipitoisuuksia 

eksentrisen ja konsentrisen voimaharjoituksen jälkeen. Tutkimuksessa havaittiin, että 

kreatiinipitoisuus oli merkittävästi koholla 7 päivän kohdalla kuormituksen jälkeen. Sama ei 

ollut havaittavissa vastaavan konsentrisen kuormituksen jälkeen.  Kreatiinipitoisuuden 

palautuminen oli myös hitaampaa eksentrisen kuormituksen jälkeen kuin konsentrisen 

kuormituksen jälkeen.  (Linnamo ym. 2000.). On havaittu, että kreatiinikinaasipitoisuus nousee 

heti kuormituksen jälkeen akuutissa palautumisessa (Malm ym. 2004; Newham ym. 1986) ja 

on erityisesti eksentrisen kovatehoisen kuormituksen jälkeen korkeimmillaan 4-7 päivän aikana 

palautumisjakson aikana (Miettunen 2004; Jones ym. 1986; Newhaw ym. 1986; Bruunsgaard 

ym. 1997; Linnamo ym. 2000; Bottas ym. 2005). 

 

4.6. Akuutin fyysisen kuormituksen vaikutukset sykkeeseen ja sykevälivaihteluun 

 

Autonomisen hermoston tilalla on suuri rooli elimistön vasteessa fyysiseen suoritukseen 

(Kiviniemi ym. 2007). Parasympaattinen hermosto on aktiivinen levossa, lisää 

sykevälivaihtelua ja pitää sykkeen matalalla. Sympaattinen hermosto puolestaan reagoi 

stressitilanteisiin, vähentää sykevälivaihtelua ja nostaa sykettä. Tämän säätelyn vuoksi 

sykevälivaihtelu tarjoaa oivallisen välineen eri kuormitustilojen tutkimiseen. (Tulppo ym. 

1998.).  

 

Syke. Sydämen sykkeessä tapahtuu merkittäviä muutoksia fyysisen kuormituksen aikana. 

Nämä muutokset sydämen sykkeessä ovat lähinnä autonomisen hermoston vaikutusta. 

Fyysinen rasitus kiihdyttää nopeasti hengitystä ja sydämen sykettä. Tämä tapahtuma on 

seurausta monimutkaisesta vuorovaikutuksesta veren virtauksesta aktiivisiin luustolihaksiin 

sekä neuraalisesta säätelystä verenkierron vasteeseen. Sympaattisen ja parasympaattisen 

hermoston vaikutuksesta fyysisessä rasituksessa tapahtuu sydämen sykkeen mukautumista. 

(Hautala, 2004.).  

 

Dynaamisen kuormituksen ollessa suurempi kuin 40–50% VO2max, syke kasvaa suoraviivaisesti 

suhteessa hapenkulutukseen. Matala intensiteettisemmässä kuormituksessa monien tekijöiden, 

kuten jännityksen, ruokailun, nestetasapainon tilan ja ympäristön lämpötilan, vaikutus 
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sykkeeseen on suuri. Suurilla lihasryhmillä tehdyssä työssä, sykkeen kasvu on suurempi 

verraten pienillä lihasryhmillä tehdyssä työssä. (Vuori 1994, 410.). Kuormituksen jälkeiseen 

sykkeen palautumiseen vaikuttaa kuormituksen teho ja suoritustapa. Kaikkonen ym. (2008) 

tutkimuksessa mitattiin sykettä ja sykevälivaihtelua erilaisissa kovatehoisissa kuormituksissa. 

Kuormituksina olivat kaksi eri tehoista intervalliharjoitusta (85 ja 93%  VO2max) sekä kaksi 

eritehoista yhtäjaksoista harjoista (80 ja 85 % VO2max). Kunkin harjoituksen kesto oli 21 

minuuttia. Tutkimuksessa havaitaan, että syke on korkealla jokaisen harjoituksen jälkeen ja 

syke laskee 30 minuutin palautumisjakson aikana. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että syke 

on merkittävästi korkealla tehokkaampien harjoitusten palautumisjaksojen aikana kuin 

vähemmän tehokkaampien harjoitusten palautumisjaksojen aikana. Lisäksi verratessa intervalli 

ja yhtäjaksoista harjoitusta intensiteetin pysyessä samana, havaittiin sykkeen olevan 

merkittävästi korkeammalla yhtäjaksoisen harjoituksen palautumisjakson aikana verraten 

intervalliharjoitukseen. (Kaikkonen ym. 2008.). 

 

Tutkittaessa sykevälivaihtelumuuttujia kuormituksen ja palautumisen aikana havaitaan, että 

kuormituksen aikana sykevälivaihtelu laskee ja kuormituksen päättymisen jälkeen 

sykevälivaihtelu kasvaa kohti lepoarvoja. Poikkeuksena kuitenkin HF/LF -suhde, joka 

tavallisimmin kasvaa kuormituksen aikana. Sykevälivaihtelututkimuksissa on tutkittu 

erityisesti seuraavia sykevälivaihtelun taajuuskenttämenetelmän muuttujia: HFP, LFP, VFP, 

TP ja HF/LF –suhde sekä aikakenttämenetelmän muuttujia: SD, RRKA sekä RMSSD. 

Sykevälivaihtelumuuttujiin vaikuttaa kuormituksen teho. Tutkimuksissa on havaittu, että 

korkea intensiteettisessä kuormituksessa sykevälivaihtelumuuttujat ovat matalammat ja 

palautuminen on hitaampaa verraten matala intensiteettisiin kuormituksiin. (Martinmäki & 

Rusko 2008; Kaikkonen ym. 2008; James ym. 2002; Kaikkonen ym. 2007; Oliveira ym. 2011.).  

 

Tavallisimmin sykevälivaihtelumuuttujien palautuminen alkaa heti ensimmäisten 

palautumisminuuttien aikana, mutta palautumisessa on eroa sykevälivaihtelumuuttujien välillä. 

Esimerkiksi Kaikkonen ym. (2008) tutkimuksessa mitattiin sykevälivaihtelua erilaisissa 

kovatehoisissa kuormituksissa. Kuormituksina käytettiin kahta eritehoista intervalliharjoitusta 

(85 ja 93 % VO2max) sekä kahta eritehoista yhtäjaksoista harjoista (80 ja 85 % VO2max). Kunkin 

kuormituksen kesto oli 21 minuuttia. Tutkimuksessa havaittiin, että ainoastaan 

matalatehoisemmassa intervalliharjoituksessa LFP palautui lepoarvoonsa 30 minuutin 

palautumisjakson aikana. Muut sykevälivaihtelumuuttujat eivät palautuneet lepoarvoihinsa 

missään kuormitusmallissa 30 minuutin palautumisjakson aikana. (Kaikkonen ym. 2008.). 
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James ym. (2002) tutkimuksessa havaittiin, että 6 x 800 metrin juoksuintervalliharjoituksen 

jälkeen 72 tunnin palautumisjakson aikana HFP jäi alle lepoarvon, kun taas LFP, TP, HF/LF -

suhde sekä RRSD saavuttivat lepoarvonsa. Barak ym. (2010) tutkimuksessa havaittiin, että 

erilaisilla kehonasennoilla ei ole vaikutusta sykevälivaihteluun palautumisen aikana. 

Sykevälivaihtelun muuttujat voivat siis palautua lepotasolle kevyen rasituksen jälkeen 

muutamassa minuutissa tai raskaan fyysisen rasituksen jälkeen palautuminen voi kestää päiviä 

(Malik ym. 1996; Kaikkonen ym. 2008). 
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5 ELEKTROTERAPIA 
 

5.1. Interferenssimenetelmän periaatteet 
 

Ihmiselimistö toimii sähköllä ja solujen normaali toiminta muuttuu tulehduksen, 

luunmurtuman, lihaskouristuksen tai kroonisen kivun seurauksena. Eritaajuiset aallot saavat 

aikaan monenlaisia reaktioita kudoksissa ja eritaajuisten aaltojen mekaaninen vaikutus 

kudoksiin vaihtelee. Sähköhoidossa käytettävät matala- ja korkeataajuiset virrat saavat aikaan 

erilaisia fysiologisia reaktioita. (Metsola & Sandström ym. 1991, 12-13, 202.). Hans Nemec 

käytti ensimmäisenä sähköhoidossa hyväkseen etenevälle aaltoliikkeelle tyypillistä 

interferenssi-ilmiötä. Hän kehitti interferenssihoidot 1950-luvulla.  (Robertson ym. 2006, 45; 

Metsola & Sandström 1991, 207.). Kahden eritaajuisen aaltoliikkeen vaikutusta kutsutaan 

interferenssiksi. Interferenssiaalto syntyy siten, että aallot vahvistavat toisiaan ollessaan 

samassa vaiheessa ja heikentävät toisiaan ollessaan vastakkaisissa vaiheissa. Kahden 

eritaajuisen virran törmätessä toisiinsa kudoksessa syntyy matalataajuista amplitudimoduloitua 

virtaa (Metsola & Sandström, 1991, 207), joka stimuloi hermoa ja lihasta (Low & Reed, 2000, 

23).  Inferenssihoitolaitteiden taajuus voidaan valita 1-10 000 Hz:n väliltä, mutta tavallisimmin 

interferenssihoidoissa käytetään 4000 Hz:n taajuista virtaa (Rodertson ym. 2006, 83). 4000 

Hz:n taajuinen virta päästää ionit helposti kudosten läpi (Low & Reed, 2000, 23). 

Interferenssivirtojen ehdoton etu on se, että virran vaikutus saadaan syvemmällä oleviin 

kudoksiin eikä ainoastaan elektrodin alla olevaan ihoon (Robertson ym. 2006, 83; Metsola & 

Sandström 1991, 207). Interferenssihoidoissa voidaan käyttää suuriakin virranvoimakkuuksia, 

jolloin syvyysvaikutus paranee, koska ihoärsytystä tuottavaa elektrolyysiä ei synny.  

 

Sähkövirralla saadaan hermo- ja lihaskudoksen ionivirrat muuttumaan siten, että seurauksena 

on aktiopotentiaali tai lihassupistus. Edellytyksenä kuitenkin on, että ionivirtailun täytyy 

muuttua niin paljon, että hermo- tai lihassolun kalvojännite nousee tiettyä kynnysarvoa 

suuremmaksi. (Sandström ym. 1991, 200.). Syötettäessä sähkövirtaa kudokseen stimuloituvat 

ensimmäisenä sensoriset aksonit, sillä sensoristen hermojen reseptorit ovat iholla ja 

ihonalaisessa kudoksessa (Robertson ym. 2006, 61; Low & Reed 2000, 73). Sähkövirran 

vaikutuksesta henkilölle välittyy tuntoaistimus ja virran voimakkuuden kasvaessa, voimistuu 

kihelmöivä tunne. Virran voimakkuuden kasvaessa edelleen, stimuloituvat motoriset aksonit, 

aiheuttaen lihassupistuksen. Lihassupistus voimistuu virran kasvaessa ja kipuhermot 

aktivoituvat aiheuttaen kivun tunteen. (Low & Reed 2000, 73.).  Solutasolla tämä on 
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selitettävissä solun aktiopotentiaalin kynnysarvojen muutoksilla. Tuntohermojen 

aktiopotentiaaliin tarvitaan pienempi virta kuin motorisen tai kipuhermon stimuloimiseen. 

Lihassolu supistuu, kun hermosta lähtee ärsyke, joka synnyttää aktiopotentiaalin lihassolussa. 

Kuormituksen jälkeen ilmenevät lihasvauriot muuttavat lihastasapainoa ja solupumppujen 

toimintaa, jolloin tarvitaan suurempi virta lihassupistuksen aktiopotentiaaliin. (Low & Reed 

2000, 73)  Lisäksi hermosolujen aktivoitumiseen vaikuttaa oleellisesti hermosolun läpimitta. 

Mitä suurempi hermosolun läpimitta on, sitä pienempi on ärsytyskynnys. Sensorisilla ja 

motorisilla hermoilla on suuremmat läpimitat verraten kipuhermoihin. Kipuhermojen 

ärsytyskynnys on suurin. (Robertson ym. 2006, 61; Low & Reed 2000, 73.).  

 

5.2. Taajuusvastemenetelmän periaatteet 

 

Taajuusvastemenetelmä (FAM, Frequency Analysis Method) kuvaa kudosten biosähköistä tilaa 

ja kudostasapainoa. FAM-menetelmällä voidaan tutkia kudosten sähköistä aktiviteettia, sekä 

sähköisen ärsykkeen aiheuttamia sensorisia, motorisia ja kipu –vasteita. Nämä vasteet 

rekisteröidään milliampeereina (mA) ja niiden avulla voidaan arvioida kehon tilaa. Kuvassa 1 

on esitetty FAM menetelmän periaate. 

 

 

KUVA 1. FAM-menetelmän periaate mukaellen Alasaarela ym. 2001 
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FAM-menetelmässä henkilön nilkkoihin ja ranteisiin kiinnitetään elektrodit, joiden kautta 

syötetään virtaa valitulla taajuudella (Kuva 2.). Mittauksen aikana kudokseen syötettävän 

sähkövirran voimakkuutta nostetaan ja sähkövirran arvot rekisteröidään mitattavan henkilön 

tuntemusten mukaisesti. Mittauksen aikana kirjataan virran voimakkuuden arvot henkilön 

reagoidessa sensoriseen ja motoriseen vasteeseen sekä ensimmäiseen kivun tunteeseen 

taulukon 2 mukaisesti.  

 

 

KUVA 2. FAM-mittaus elektrodit kiinnitettyinä nilkkoihin 

 

TAULUKKO 2. FAM-mittauksessa rekisteröitävät vasteet 

 

 

 

 

 

 TUNTOTASON VASTEET 

1 Juuri havaittavissa kihelmöintiä (SENSORINEN) 

2 Selvästi havaittavissa kihelmöintiä (SENSORINEN) 

3 Voimakas kihelmöinti (SENSORINEN) 

4 Voimakas kihelmöinti ja heikko lihassupistus (MOTORINEN) 

5 Selvästi havaittavissa lihassupistus (MOTORINEN) 

6 Voimakas lihassupistus (MOTORINEN) 

7 Kivulias tuntemus, voimakas lihassupistus ja kihelmöinti (KIPU) 
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FAM-mittauksen alkaessa mittaaja nostaa virran voimakkuutta 1 mA portaissa (0 – 99 mA) ja 

henkilöä pyydetään ilmoittamaan ensimmäinen havaittava kihelmöinti merkinantolaitteella, 

jolloin kyseinen virta arvo tallentuu FAM-laitteelle ensimmäisenä sensorisena vasteena. Virtaa 

nostetaan edelleen ja henkilöä pyydetään ilmoittamaan merkinantolaitteella myös selvästi 

havaittava kihelmöinti sekä voimakas kihelmöinti, jolloin toinen ja kolmas sensorinen vaste 

tallentuu FAM-laitteelle. Mittauksessa mittaaja rekisteröi FAM-laitteelle ensimmäisen 

motorisen vasteen havaitessaan ensimmäisen heikon lihassupistuksen. Toinen ja kolmas 

motorinen vaste rekisteröidään laitteelle, kun mittaaja havaitsee selvän sekä voimakkaan 

lihassupistuksen. Virtaa nostetaan niin kauan kunnes henkilö henkilö tuntee kipua ja kuittaa 

merkinantolaitteella kivun tunteen. Kipuvaste tallentuu FAM-laitteelle, jolloin mittaus päättyy.  

 

FAM-mittauksessa käytettävät taajuudet ovat tyypillisesti 10, 30, 50 ja 100 Hz, joilla kuvattu 

mittaus toistetaan. Elektrodikiinnitystä vaihtamalla vasteet voidaan mitata kehon eripuolilta ja 

erikseen eri raajoista. Mittari tulostaa mittaustulokset eri malleina ja malleista voi tarkastella 

sensoristen, motoristen ja kiputasojen poikkeavia tuloksia. (Alasaarela ym. 2001.).  
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6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS  JA -ONGELMAT 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää voidaanko taajuusvastemenetelmän (FAM) 

avulla tutkia luotettavasti elimistön akuuttia ja lyhyen ajan (0-7 päivää) palautumista 

polkupyörällä tehdystä konsentrisesta ja eksentrisestä lihastyöstä. 

 

Tutkimusongelmat ovat: 

 

1) Vaikuttaako eksentrinen ja konsentrinen kuormitus eri tavalla FAM-muuttujiin akuutissa ja 

lyhytaikaisessa palautumisessa?  

2) Korreloiko mitatut FAM-vasteet sykevälivaihtelun tai verestä mitattujen fysiologisten 

muuttujien kanssa?  

3) Onko FAM-vaste samanlainen oikean ja vasemman puolen raajassa sekä ylä- ja alaraajassa? 

 

Oletuksena oli, että FAM-muuttujat kasvavat kuormituksen ja palautumisen aikana. Oletettiin 

myös, että FAM-muuttujien vaste akuutissa ja lyhytaikaisessa palautumisessa molempien 

kuormitusten jälkeen olisi kutakuinkin samanlainen, mutta eksentrisen kuormituksen vaikutus 

näkyy vielä pitkäaikaisessa palautumisessa. Lisäksi oletuksena on, että FAM-muuttujat 

korreloivat ainakin kreatiinikinaasin kanssa, jota on yleisesti käytetty lihasvaurion mittarina.  
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7 METHODS 

 

7.1. Subjects 

 

Twelve healthy male subjects: age 28 (19-41) years; body mass 80.2 (61.7-91.0) kg; height 183 

(172-199) cm participated in the study. All the voluntary participants were fully informed of 

the experimental protocol and gave their written consent to participate in the study. They were 

also advised of their right to withdraw from the investigation at any time. The study protocol 

was approved by the Ethics Committees of the University of Jyväskylä and the Kainuu region.  

All subjects were physically active on the regular basis.  Physical activity and time in vigorous, 

moderate and light physical activity was evaluated by the international physical activity 

questionnaire (IPAQ) covering the previous seven days (Craig ym. 2003). The baseline 

characteristics of the subjects are presented in Table 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Research protocol 

 

All participants attended familiarization session before actual test days. During the 

familiarization the test protocol and test methods were introduced to participants. Fatigue load 

was also defined during familiarization period by measuring subject’s maximal voluntary 

cycling force in cycling ergometer that was also used to generate test protocol muscle fatigue 

TABLE 3. Baseline characteristics of the subjects.  

 Mean SD Range 

Age  28  6  19-41  

Height (cm)  183  7  172-199  

Body mass (kg)  80.2  8.9  61.7-91.0  

BMI (kg·m-2)  23.9  2.3  19.7-28.1  

Fat free mass (kg)  68.1  7.6  54.6-82.6  

Fat mass (kg)  12.0  4.1  5.8-19.6  

Fat %  14.9  4.2  6.6-22.0  

Physical activity (PA) / week (h:min)  15:05  07:55  04:00-29:00  

Vigorous PA / week (h:min)  07:00  03:07  02:30-12:00  

Moderate PA / week (h:min)  05:00  04:46  00:00-15:00  

Light PA /week (h:min)  03:03  02:23  00:00-07:00  
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both in eccentric and concentric endurance. Participants were instructed not to ingest alcohol 

since the previous evening of the measurements with no exercise for 24 hours before the test. 

On the test day the breakfast was standardized in terms of time and content by food diary. 

Dressing-up during the test days was also standardized. Between the test days conventional 

physical exercise and dietary was allowed for the participants. However, all kind of additional 

nutrient and anodyne drugs was forbidden.  

 

The individual test protocol for each participant was divided into two similar sessions for 

eccentric and concentric exercise with at least seven non-measurement days between the 

sessions. The order of the exercise was randomized. Subjects were measured before exercise 

(Pre), immediately after eccentric and concentric exercise (Post) and two hours (Post 2h), two 

days (Post 2d) and seven days (Post 7d) after the exercise. During the test days participants 

received a standard snack at the same time. Eccentric and concentric measurement sessions are 

presented in figure 3.  
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FIGURE 3. Test protocol. Subjects were measured before the exercise, immediately after the 

eccentric and concentric exercise and two hours (2h), two days (2d) and seven days after the 

exercise (7d).  

 

7.3. Exercise protocol 

 

Eccentric/concentric fatigue was performed by cycling dynamometer (Eccentric training, 

Metitur Oy, Finland). Subject performed fatigue by sitting in cycling dynamometer so that legs 

PRE-FATIGUE MEASUMENTS 

(PRE): 

Blood sample 

Orthostatic test: Heart Rate Variability 

FAM-measurement 
 

 

IMMEDIATELY AFTER FATIGUE 

(POST): 

Blood sample  

Orthostatic test: Heart Rate Variability 

FAM 

SNACK 

 

 

2H AFTER FATIGUE 

MEASUREMENT (POST 2h): 

Blood sample  

Orthostatic test: Heart Rate Variability 

FAM 

 

 
CONTROL MEASUREMENTS 

(POST 2D, POST 7D): 

Blood sample  

Orthostatic test: heart rate variability 

FAM 

 

 

ECCENTRIC / CONCENTRIC 

FATIGUE 

 

 

SNACK 

 

 



 

36 

 

were in front of the body. Cycling load was 40 % of maximal load that was defined during 

familiarization session. In order to measure and determine the pedal force and the load 

resistance, force measuring sensors (Power Strips, University of Jyväskylä, Finland) were 

installed on the pedals of the device, which were used to measure both eccentric and concentric 

force applied to the pedals. To ensure the planned load, force response of both pedals with 

defined limits (40%) was visible to the subject on the computer screen throughout the performed 

fatigue (A / D converter CED and Spike 5.14 software, CED Ltd., Cambridge, England). The 

subject performed 3 x 15 minutes either eccentric or concentric cycling period with 3 minutes 

rest between the periods. Cadence was 30 r /min. HR was measured and RPE was asked during 

the both eccentric and concentric exercise.  

 

7.4. Physiological measurements 

 

Blood analyses 

Before and immediately, two hours, two days and seven days after exercise blood samples were 

drawn from an antecubital into 10ml Venosafe (Terumo Medical Co., Leuven, Belgium) 

vacuum-gel serum tubes or tubes containing EDTA in seated position. Samples were 

centrifuged 30 minute from collection at 3500 rpm for 10 minute to separate the serum. Serum 

samples for the analyses were kept frozen at -20ºC until analysis. Cortisol, IL-6 and TNF-α 

concentration were analyzed by Immulite 1000 (Diagnostics Products Corporation, Los 

Angeles, USA) using commercial chemiluminescent enzyme immunoassays 

(IMMULITE®/IMMULITE 1000; Diagnostics Products Corporation, Los Angeles, USA). The 

intra-assay coefficients of variance for these assays were <4.6%, <5.1% and <3.4%, 

respectively, and sensitivity of variance values were 5.5 nmol·L-1, 2.0 pg·mL-1 and 1.7 pg·mL-

1 respectively. Creatine kinase (CK) was measured using Konelab XTi 9 20 Analyzer (Kone 

OYj, Espoo, Finland), At high and low concentrations the intra-assay CV% were 3.1% and 

1.7%, respectively, and inter-assay CV% were 6.1% and 3.0%, respectively. Leucocytes, 

neutrophils and lymphocytes were analyzed using a Sysmex KX 21N-analyzer (Sysmex Co., 

Kobe, Japan). La was analyzed using a Lactate Pro® –analyzer (Arkray, Japan). 

 

HR and HRV measurement  

A HR monitor (Polar S810i) was used to record R–R intervals at a timing accuracy of 2 ms. 

The measurement started with 5 min in supine position followed by 5 min of standing. HRV 

from the following periods was analyzed: 1) a 4-min supine rest (the first and last 30 sec were 
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excluded because of non-stationary data related to starting the rest period and preparing to stand 

up); 2) a 4-min standing in an active orthostatic test (the first minute of standing was excluded 

because of the fast and great biphasic response related to the change of posture). In addition, 

the mean resting HR in 4-min supine position and maximum HR in standing up was defined. 

The R–R interval data were saved in a personal computer using the Polar software (PolarPro 

Trainer 5.3, Polar Electro Oy, Kempele, Finland). Measurement errors and abnormal heart beats 

were eliminated by an automatic process in the software. The HRV parameters were calculated 

with time and frequency domain (autoregressive) methods provided in the RR recorder’s 

software. The following HRV parameters were analyzed: standard deviation of RR (SDRR), 

square root of the mean of the sum of the squares of differences between adjacent RRI 

(RMSSD), total power (TP), very low-frequency power (VLF), low-frequency power (LF), 

high-frequency power (HF), and low- to high-frequency ratio (LF:HF).  

 

Body composition  

Body composition measurements (body mass [BM], fat free mass [FFM], fat mass [FM] and 

percentage of body fat [F%]) were performed at the beginning of the study using eight-point 

bioelectrical impedance (Inbody720, Biospace Co. Ltd, Seoul, Korea). For each subject, the 

measurements were performed between 7 a.m. and 8 a.m. after an overnight fast and after 

voiding, with no exercise for 12 hours before the test. The subjects were barefoot and wore T-

shirts and trousers. Body height was measured to the nearest 0.5 cm using a wall-mounted 

stadiometer. Body mass index (BMI) was calculated as BM (kg) divided by height (m) squared.   

 

FAM Measurement 

FAM measurement was performed in supine position after blood and HRV measurements using 

PTC Vision 4100 Analyzer Interferential equipment (Juno Medical Oy, Oulu, Finland). In the 

FAM measurement, amplitude-modulated bipolar alternating current is applied to the tissue, 

resulting in sensory, motor and pain responses. Carrier frequency was 2500Hz and the treatment 

currents used in this study were 10, 50 and 100 Hz. Measurements were repeated to every leg 

and arm with all frequency stimulations. The electrodes with the diameter of 7 cm (StimTrode, 

Axelgaard Manufacturing Co, Ltd) were placed on the dorsal and ventral side of the wrist and 

the ankle.  

 

The amplitude of the bipolar, pre-modulated interference current was increased stepwise by 1 

mA increments (0-99 mA). The subject recorded the first sensation by annunciator as mA 
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(sensoric threshold), the first motor reaction seen by the tester was recorded as mA and the pain 

threshold of the subject was recorded by annunciator of subject (pain threshold) and the 

procedure was then ended. Sensoric, motor and pain threshold were recorded into the FAM-

matrix (Table 4.). Analysis of the FAM results based on tabled FAM thresholds.  

 

TABLE 4. The FAM-matrix with typical current values as an example. 

Frequency (Hz) 10 50 100 

Sensory (mA) 8 11 9 

Motor (mA) 15 16 19 

Pain (mA) 30 34 29 

 

7.5. Statistical analyses 

 

All data are presented as mean ± SD. The level of statistical significance was set at p<0.05. 

Log- or Ln-transformation was used with variables that were not normally distributed. The 

untransformed values are shown in the text, tables and figures for more meaningful comparison. 

Generalized linear mixed model was used to identify responses to exercise.  The least 

significance difference (LSD) post hoc test was used to determine the differences between time. 

T-test and Wilcoxon t-test for nonpaired samples was used to identify differences within the 

subjects. Pearson product–moment correlations were used to observe associations between 

variables. All statistical analyses were performed with PASW Statistics software (Version 

18.0.0. 2009; SPSS Inc., Chicago, IL). 
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8 RESULTS 

8.1. Blood variables 

 

Blood lactate increased significantly (p<0.001) immediately after concentric exercise and was 

still elevated 2h after (p<0.001). An increase (p<0.05) was observed also 2h after eccentric 

exercise. The behavior of leukocytes was quite similar after both exercises increasing 

significantly immediately after and 2h after (p<0.001) and then returning to the baseline level 

2d after both exercises. Lymphocytes increased slightly more after concentric exercise but 

thereafter the recovery pattern was quite similar. Neutrophils increased immediately after 

eccentric (p<0.01) and concentric exercise (p<0.05). Thereafter they remained significantly 

elevated 2h after both exercises and returned to the baseline level. Serum cortisol decreased 

immediately after eccentric exercise (p<0.05) and remained decreased (p<0.01) 2h after 

whereas only significant decrement (p<0.001) after concentric exercise was observed at 2h 

point. Cytokine IL-6 increased immediately after eccentric (p<0.05) and concentric exercise 

(p<0.001). Cytokine IL-6 increased after eccentric exercise up to 2h point while after concentric 

at 2h it was already lower than immediately after. Cytokine TNF-α increased slightly more 

immediately after eccentric exercise but thereafter recovered in a similar manner to baseline 

level already 2h after both exercises.  

CK values increased immediately after both exercises (p<0.05 and p<0.01). After eccentric 

exercise CK was elevated also 2h (p<0.05) time point which was not observed after concentric 

exercise. After concentric exercise CK was decreased after 7d (p<0.01) time point. (Table 5.) 
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TABLE 5. Blood variables before and after eccentric and concentric exercise. Difference 

compared to pre values; *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05. 

    ECCENTRIC CONCENTRIC 

    Mean  SD p Mean  SD p 

L
ac

te
te

 

(m
m

o
l/

L
) Pre  1,2 ± 0,5  1,2 ± 0,5  

Post  1,7 ± 0,6 ns. 3,3 ± 1,7 p<0.001 

Post 2 hours 2,0 ± 0,7 p<0.05 2,1 ± 0,8 p<0.001 

Post 2 days  1,5 ± 0,5 ns. 1,2 ± 0,4 ns. 

Post 7 days  1,4 ± 0,5 ns. 1,2 ± 0,5 ns. 

W
B

C
  

(x
 

1
0
^
9
/L

) 

Pre  6,0 ± 0,9  5,9 ± 1,0  
Post  7,9 ± 1,5 p<0.001 8,5 ± 2,2 p<0.001 

Post 2 hours 8,7 ± 1,7 p<0.001 9,9 ± 2,9 p<0.001 

Post 2 days  5,5 ± 1,0 p<0.01 5,8 ± 1,2 ns. 

Post 7 days  6,0 ± 1,2 ns. 5,8 ± 1,4 ns. 

L
Y

M
  
(x

 

1
0
^
9
/L

) 

Pre  2,3 ± 0,5  2,1 ± 0,6  
Post  2,8 ± 0,8 p<0.05 3,4 ± 0,7 p<0.001 

Post 2 hours 2,1 ± 0,5 ns. 1,9 ± 0,2 ns. 

Post 2 days  2,1 ± 0,3 p<0.05 2,0 ± 0,3 ns. 

Post 7 days  2,1 ± 0,4 ns. 2,2 ± 0,6 ns. 

N
E

U
T

  
(x

 

1
0
^
9
/L

) 

Pre  3,0 ± 0,9  3,5 ± 1,4  
Post  4,3 ± 1,5 p<0.01 5,0 ± 2,5 p<0.05 

Post 2 hours 5,8 ± 1,8 p<0.001 8,2 ± 3,4 p<0.01 

Post 2 days  2,8 ± 0,9 p<0.05 3,3 ± 1,2 ns. 

Post 7 days  3.2 ± 1,2 ns. 3,4 ± 1,9 ns. 

C
o
rt

is
o
l 

(n
m

o
l/

L
) 

Pre  410,0 ± 99,9  406,3 ± 87,4  
Post  285,8 ± 116,9 p<0.05 424,2 ± 185,5 ns. 

Post 2 hours 270,1 ± 50,3 p<0.01 262,2 ± 66,1 p<0.001 

Post 2 days  399,2 ± 110,6 ns. 338,0 ± 119,9 ns. 

Post 7 days  404,8 ± 113,6 ns. 345,6 ± 91,8 ns. 

IL
-6

 (
p
g
/m

L
) Pre  0,9 ± 0,5  1,0 ± 0,4  

Post  1,9 ± 1,1 p<0.05 2,7 ± 2,0 p<0.001 

Post 2 hours 2,4 ± 1,4 p<0.01 2,1 ± 1,4 p<0.05 

Post 2 days  0,9 ± 0,6 ns. 1,1 ± 0,6 ns. 

Post 7 days  1,2 ± 0,7 ns. 0,8 ± 0,4 ns. 

T
N

F
-α

 

(p
g
/m

L
) 

Pre  8,0 ± 1,5  8,3 ± 1,2  
Post  9,3 ± 1,2 p<0.01 9,2 ± 1,4 p<0.05 

Post 2 hours 8,4 ± 1,6 ns. 8,0 ± 1,3 ns. 

Post 2 days  7,9 ± 1,5 ns. 8,1 ± 0,9 ns. 

Post 7 days  8,1 ± 1,9 ns. 7,9 ± 0,9 ns. 

C
K

 U
/L

 Pre  277,5 ± 397,4  363,6 ± 385,3  
Post  303,6 ± 436,6 p<0.05 399,2 ± 409,4 p<0.01 

Post 2 hours 337,3 ± 487,6 p<0.05 372,0 ± 365,8 ns. 

Post 2 days  224,3 ± 223,8 ns. 285,5 ± 249,8 ns. 

Post 7 days  262,2 ± 246,2 ns. 205,8 ± 141,3 p<0.01 
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8.2. HR and HRV 

 

There were no differences between eccentric and concentric exercise in HR and RPE. During 

concentric exercise the mean HR and RPE max were higher than during eccentric exercise but 

results were not significant (Table 6.). 

 

TABLE 6. Mean heart rate (HR), mean RPE and maximum RPE of the 45 min exercise.  

  ECCENTRIC CONCENTRIC   

  Mean  SD Range Mean  SD Range p 

HR average 116 ± 18 96-149 133 ± 23 105-171 0,204 

RPE average 14 ± 4 12-16 15 ± 4 11-18 0,413 

RPE max 16 ± 5 13-19 18 ± 5 16-20 0,229 

 

Concentric exercise induced a decrease in RMSSD during supine rest immediately after 

(p<0.05) and an increase in VLF power (p<0.05) 2d after exercise (Table 7). In the standing 

condition, VLF and HF power decreased and LF/HF-ratio increased immediately after the 

concentric exercise (p<0.05) (Table 8). After eccentric exercise, resting HR in the standing 

condition increased (p<0.01) (Table 8). Otherwise, compared to before exercise values, there 

were no differences in HR and HRV variables after eccentric and concentric exercise (Table 7 

and Table 8). 
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TABLE 7. Resting hear rate and HRV variables during in supine position before and after 

eccentric and concentric exercise. Difference compared to pre values; *** p<0.001, ** p<0.01, 

* p<0.05. 

    ECCENTRIC CONCENTRIC 
 

 Mean  SD p Mean  SD p 

R
es

ti
n
g
 h

ea
rt

 

ra
te

 (
b
p
m

) Pre  64 ± 10  58 ± 7  
Post  69 ± 9 ns. 66 ± 14 ns. 

Post 2 hours 56 ± 6 ns. 57 ± 7 ns. 

Post 2 days  60 ± 11 ns. 57 ± 3 ns. 

Post 7 days  63 ± 15 ns. 57 ± 12 ns. 

R
M

S
S

D
 (

m
s)

 

Pre  54 ± 12  88 ± 55  
Post  65 ± 52 ns. 68 ± 52 p<0.05 

Post 2 hours 79 ± 36 ns. 80 ± 41 ns. 

Post 2 days  70 ± 27 ns. 81 ± 29 ns. 

Post 7 days  49 ± 19 ns. 92 ± 60 ns. 

T
o
ta

l 
p
o
w

er
 

(m
s2

) 

Pre  45760 ± 43590  37820 ± 15497  
Post  74030 ± 115334 ns. 45515 ± 38282 ns. 

Post 2 hours 47890 ± 21984 ns. 47843 ± 39067 ns. 

Post 2 days  47341 ± 17929 ns. 61143 ± 37947 ns. 

Post 7 days  29619 ± 25650 ns. 50179 ± 37309 ns. 

V
L

F
 (

m
s2

) Pre  43064 ± 43479  31902 ± 13218  
Post  69659 ± 110200 ns. 41258 ± 35279 ns. 

Post 2 hours 43250 ± 21769 ns. 43533 ± 36233 ns. 

Post 2 days  43382 ± 16426 ns. 56480 ± 36572 p<0.05 

Post 7 days  27257 ± 25303 ns. 44322 ± 36858 ns. 

L
F

 (
m

s2
) 

Pre  1358 ± 414  1966 ± 1502  
Post  1949 ± 1954 ns. 1722 ± 1411 ns. 

Post 2 hours 2135 ± 1543 ns. 1765 ± 1223 ns. 

Post 2 days  2097 ± 533 ns. 2181 ± 1261 ns. 

Post 7 days  1437 ± 730 ns. 1880 ± 1019 ns. 

H
F

 (
m

s2
) 

Pre  1338 ± 855  3952 ± 4324  
Post  2421 ± 3474 ns. 2535 ± 2768 ns. 

Post 2 hours 2506 ± 2454 ns. 2545 ± 2323 ns. 

Post 2 days  1862 ± 1507 ns. 2483 ± 1688 ns. 

Post 7 days  925 ± 477 ns. 3977 ± 4886 ns. 

L
F

/H
F

 -
ra

ti
o

 

Pre  142 ± 87  121 ± 87  
Post  159 ± 144 ns. 275 ± 289 ns. 

Post 2 hours 107 ± 75 ns. 162 ± 172 ns. 

Post 2 days  144 ± 51 ns. 155 ± 153 ns. 

Post 7 days  146 ± 61 ns. 105 ± 75 ns. 
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TABLE 8. Mean and maximum HR and HRV variables in the standing position before and after 

eccentric and concentric exercise. Difference compared to pre values; *** p<0.001, ** p<0.01, 

* p<0.05. 

    ECCENTRIC CONCENTRIC 

    Mean  SD p Mean  SD p 

S
ta

n
d
in

g
 h

ea
rt

 

ra
te

 (
b
p
m

) Pre  87 ± 12  82 ± 12  
Post  97 ± 14 p<0.01 92 ± 16 ns. 

Post 2 hours 90 ± 15 ns. 85 ± 11 ns. 

Post 2 days  78 ± 14 ns. 78 ± 11 ns. 

Post 7 days  77 ± 20 ns. 80 ± 11 ns. 

M
ax

im
u
m

 

h
ea

rt
 r

at
e 

(b
p
m

) 

Pre  103 ± 14  97 ± 15  
Post  113 ± 13 ns. 106 ± 12 ns. 

Post 2 hours 105 ± 8 ns. 100 ± 6 ns. 

Post 2 days  124 ± 46 ns. 96 ± 10 ns. 

Post 7 days  101 ± 14 ns. 94 ± 9 ns. 

R
M

S
S

D
 (

m
s)

 

Pre  34 ± 26  25 ± 16  
Post  22 ± 19 ns. 17 ± 13 ns. 

Post 2 hours 39 ± 40 ns. 25 ± 21 ns. 

Post 2 days  29 ± 22 ns. 27 ± 15 ns. 

Post 7 days  28 ± 14 ns. 37 ± 34 ns. 

T
o
ta

l 
p
o
w

er
 

(m
s2

) 

Pre  46043 ± 40118  40527 ± 29398  
Post  26201 ± 21609 ns. 17050 ± 12998 ns. 

Post 2 hours 61345 ± 65667 ns. 38845 ± 38928 ns. 

Post 2 days  37312 ± 33991 ns. 41007 ± 36061 ns. 

Post 7 days  37564 ± 34555 ns. 68660 ± 120437 ns. 

V
L

F
 (

m
s2

) Pre  43113 ± 38336  38525 ± 28064  
Post  24114 ± 19066 ns. 15624 ± 11404 p<0.05 

Post 2 hours 57832 ± 61022 ns. 36812 ± 36849 ns. 

Post 2 days  35226 ± 32441 ns. 38814 ± 34389 ns. 

Post 7 days  35803 ± 34664 ns. 65269 ± 115164 ns. 

L
F

 (
m

s2
) 

Pre  1661 ± 1456  1661 ± 2060  
Post  1713 ± 2619 ns. 1246 ± 1501 ns. 

Post 2 hours 2343 ± 2753 ns. 1658 ± 1879 ns. 

Post 2 days  2561 ± 2644 ns. 1861 ± 2084 ns. 

Post 7 days  1322 ± 915 ns. 2699 ± 4236 ns. 

H
F

 (
m

s2
) 

Pre  1269 ± 1411  342 ± 365  
Post  374 ± 463 ns. 180 ± 209 p<0.05 

Post 2 hours 1170 ± 2245 ns. 374 ± 526 ns. 

Post 2 days  414 ± 451 ns. 332 ± 318 ns. 

Post 7 days  410 ± 432 ns. 692 ± 1258 ns. 

L
F

/H
F

 -
ra

ti
o

 

Pre  409  566  757  591  
Post  727  357 ns. 1056  676 p<0.05 

Post 2 hours 556  452 ns. 914  830 ns. 

Post 2 days  648  338 ns. 674  338 ns. 

Post 7 days  558  362 ns. 557  311 ns. 
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8.3. FAM Variables 

 

Almost all sensory, motor and pain thresholds increased after both exercices, but more 

significant increases were found after eccentric exercise. In addition, almost all thresholds were 

not recovered to the baseline during 7d recovery period. More significant changes in thresholds 

between baseline line and recovery period were orserved after eccentric exercise. In both legs 

and arms and with all the stimulation frequencies the sensory thresholds were the lowest, then 

motor thresholds and pain thresholds were the biggest. Figures 4, 5, 6 and 7 shows results of 

those thresholds in which significant changes were observed.  

 

 

FIGURE 4. Thresholds before and after eccentric exercise in left arm with 10 Hz (a), 50 Hz (c) 

and 100 Hz (e) stimulation and in right arm with 10 Hz (b, 50 Hz (d) and 100 Hz (f) stimulation. 

Difference compared to pre values; *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05. 

Left arm, 10Hz  Right arm, 10Hz  

Left arm, 50Hz  
Right arm, 50Hz  

Left arm, 100Hz  Right arm, 100Hz  
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FIGURE 5. Thresholds before and after concentric exercise in left arm with 10 Hz (a) , 50 Hz 

(c) and 100 Hz (e) stimulation and in right arm with 10 Hz (b), 50 Hz (d) and 100 Hz (f) 

stimulation. Difference compared to pre values; *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05. 

 

Left arm, 10Hz  

Right arm, 100Hz  
Left arm, 100Hz  

Right arm, 50Hz  Left arm, 50Hz  

Right arm, 10Hz  
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FIGURE 6. Thresholds before and after eccentric exercise in left leg with 10 Hz (a), 50 Hz (c) 

and 100 Hz (e) stimulation and in right leg with 10 Hz (b), 50 Hz (d) and 100 Hz (f). Difference 

compared to pre values; *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05. 

Left leg, 10Hz  

Left leg, 50Hz  

Left leg, 100Hz  

Right leg, 10Hz  

Right leg, 100Hz  

Right leg, 50Hz  
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FIGURE 7. Thresholds before and after concentric exercise in left leg with 10 Hz (a), 50 Hz (c) 

and 100 Hz (e) stimulation and in right leg with 10 Hz (b), 50 Hz (d) and 100 Hz (f) stimulation 

thresholds before and after. Difference compared to pre values; *** p<0.001, ** p<0.01, * 

p<0.05.  

 

Left leg, 10Hz  

Left leg, 100Hz  

Left leg, 50Hz  Right leg, 50Hz  

Right leg, 10Hz  

Right leg, 100Hz  
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Eccentric exercise led to longer recovery than concentric exercise. Most clear differences were 

observed in pain threshold of the left leg with 50 Hz in which the threshold was still 34.6 

±12,0 % higher (p<0.01) 7 days after than before the eccentric exercise (Figure 8). 

 

FIGURE 8. Relative changes (%) of pain threshold of the left leg with 50Hz. Difference 

between eccentric and concentric; ** p<0.01. 

Comparing relative changes, one significant difference between changes of concentric and 

eccentrix exercise in left arm, was in pain threshold (50Hz) immediately (p<0.01) and 2h 

(p<0.01) after exercise.  

In right arm, there were more significant differences between relative changes of concentric 

and eccentrix exercise: in pain threshold (10Hz) immediately (p<0.01) after exercise, in motor 

threshold (50Hz) immediately (p<0.01) and 2h (p<0.01) after exercise, in pain threshold (50Hz) 

2h (p<0.01) after exercise, in motor threshold (100Hz) 2h (p<0.01) after exercise, in pain 

threshold (100Hz) immediately (p<0.01) and 2h (p<0.01) after exercise (Table 9).  
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TABLE 9. Relative changes before and after eccentric and concentric exercise in right arm with 

10 Hz, 50 Hz and 100 Hz frequencies. Difference compared to pre values; *** p<0.001, ** 

p<0.01, * p<0.05. 

    ECCENTRIC CONCENTRIC  
    Mean  SD Mean  SD P 

R
ig

h
t 

ar
m

 

1
0
H

z 

S
en

so
ri

c 

pre-post 16,9 ± 4,9 6,4 ± 6,5 ns. 

pre-2h 12,5 ± 2,7 7,6 ± 2,9 ns. 

pre-2d 1,9 ± 5,3 -7,2 ± 4,6 ns. 

pre-7d 5,1 ± 9,3 0,7 ± 3,6 ns. 

R
ig

h
t 

ar
m

 

1
0
H

z 

M
o
to

ri
c 

pre-post 16,4 ± 4,4 3,7 ± 6,3 ns. 

pre-2h 16,7 ± 7,2 1,5 ± 3,7 ns. 

pre-2d 4,8 ± 4,8 -5,9 ± 4,3 ns. 

pre-7d 28,7 ± 15,4 -4,3 ± 3,8 ns. 

R
ig

h
t 

ar
m

 

1
0
H

z 
  
P

ai
n

 

pre-post 26,4 ± 10,7 -3,2 ± 3,9 p<0.05 

pre-2h 7 ± 17,4 -2,5 ± 3,5 ns. 

pre-2d 21,4 ± 10,5 4,3 ± 5,8 ns. 

pre-7d 33,3 ± 14,1 9,1 ± 5,8 ns. 

R
ig

h
t 

ar
m

 

5
0
H

z 

S
en

so
ri

c 

pre-post 18 ± 5,2 8,1 ± 4,1 ns. 

pre-2h 15,5 ± 6,2 2,7 ± 2,5 ns. 

pre-2d 17,9 ± 8,4 -3,7 ± 11,8 ns. 

pre-7d 22,3 ± 16,5 -2,6 ± 5,4 ns. 

R
ig

h
t 

ar
m

 

5
0
H

z 

M
o
to

ri
c 

pre-post 20,2 ± 7,8 2,4 ± 3,7 p<0.05 

pre-2h 9,6 ± 4,2 -2,9 ± 3,4 p<0.05 

pre-2d 13,6 ± 6,6 -3,5 ± 4 ns. 

pre-7d 22,7 ± 14,6 -2,9 ± 3,3 ns. 

R
ig

h
t 

ar
m

 

5
0
H

z 
  
 P

ai
n

 

pre-post 12,7 ± 4,4 2,9 ± 4,3 ns. 

pre-2h 11,1 ± 4,6 -5,4 ± 3,2 p<0.05 

pre-2d 16,4 ± 5,9 1,2 ± 3,9 ns. 

pre-7d 22,6 ± 13 2,4 ± 6,1 ns. 

R
ig

h
t 

ar
m

 

1
0
0
H

z 

S
en

so
ri

c 

pre-post 19,3 ± 10,1 10,4 ± 5,3 ns. 

pre-2h 14,2 ± 9,9 -1,2 ± 4,2 ns. 

pre-2d 11,2 ± 7,4 -1,5 ± 6,8 ns. 

pre-7d 8,4 ± 33,2 3,6 ± 16 ns. 

R
ig

h
t 

ar
m

 

1
0
0
H

z 

M
o
to

ri
c 

pre-post 11,8 ± 3,9 9,6 ± 3,9 ns. 

pre-2h 7 ± 3,3 -5,2 ± 3,4 p<0.05 

pre-2d 5,5 ± 3,9 1,7 ± 3,2 ns. 

pre-7d 9,5 ± 28,9 3,4 ± 12,8 ns. 

R
ig

h
t 

ar
m

 

1
0
0
H

z 
P

ai
n

 

pre-post 17,6 ± 4,3 0,01 ± 5,6 p<0.05 

pre-2h 6,9 ± 2,1 -9,9 ± 4 p<0.01 

pre-2d 9,5 ± 4,4 0,9 ± 5,5 ns. 

pre-7d 15,4 ± 7,1 5,3 ± 4,8 ns. 
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In left leg, there were significant differences between relative changes of concentric and 

eccentrix exercise in pain threshold (10Hz) leg 2h (p<0.05) and 7d (p<0.05) after exercise, in 

pain threshold (50Hz) 7d (p<0.05) after exercise, in motor threshold (100Hz) 2d (p<0.05) after 

exercise (Table 10).  

In right leg, there were significant differences between changes of concentric and eccentrix 

exercise in sensoric threshold (10Hz) 2h (p<0.01) after exercise and in motor threshold (100Hz) 

leg immediately (p<0.01) and 2d (p<0.01) after exercise.  

One common significance was found in both legs between relative changes of concentric and 

eccentric exercise in motoric threshold (100Hz) 2d after exercise. 
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TABLE 10. Relative changes before and after eccentric and concentric exercise in left leg with 

10 Hz, 50 Hz and 100 Hz frequencies. Difference compared to pre values; *** p<0.001, ** 

p<0.01, * p<0.05. 

    ECCENTRIC CONCENTRIC  
    Mean  SD Mean  SD P 

L
ef

t 
le

g
 

1
0
H

z 

S
en

so
ri

c pre-post 3,8 ± 4 9,4 ± 6,6 ns. 

pre-2h 8,6 ± 3,1 8,3 ± 5,4 ns. 

pre-2d 11,6 ± 5,2 5,3 ± 5,1 ns. 

pre-7d 15,6 ± 5,9 9,5 ± 6,3 ns. 

L
ef

t 
le

g
 

1
0
H

z 

M
o
to

ri
c pre-post 8,3 ± 6 0,4 ± 4,6 ns. 

pre-2h 12 ± 9,6 5,3 ± 4,1 ns. 

pre-2d 12,1 ± 9,8 5,6 ± 3,5 ns. 

pre-7d 23,2 ± 8,5 3,4 ± 6,2 ns. 

L
ef

t 
le

g
 

1
0
H

z 
  
 

P
ai

n
 

pre-post 6 ± 4,6 -1,7 ± 5,3 ns. 

pre-2h 9,4 ± 1,8 1,5 ± 3,3 p<0.05 

pre-2d 11,1 ± 3,7 0,8 ± 3,4 ns. 

pre-7d 23,7 ± 8,7 0,1 ± 4,8 p<0.05 

L
ef

t 
le

g
 

5
0
H

z 

S
en

so
ri

c pre-post 9,5 ± 5,4 0,5 ± 5,1 ns. 

pre-2h 10,5 ± 5,2 8,1 ± 3,8 ns. 

pre-2d 17,1 ± 16,8 6,8 ± 20,4 ns. 

pre-7d 27,4 ± 43,5 8,1 ± 18,9 ns. 

L
ef

t 
le

g
 

5
0
H

z 

M
o
to

ri
c pre-post 9,5 ± 5,8 1,1 ± 0,9 ns. 

pre-2h 11,4 ± 5,1 5,6 ± 3,7 ns. 

pre-2d 10,7 ± 3,3 0,9 ± 3,9 ns. 

pre-7d 20,3 ± 10,8 2 ± 5,3 ns. 

L
ef

t 
le

g
 

5
0
H

z 
  
 

P
ai

n
 

pre-post 6,4 ± 4,4 -2,7 ± 3,4 ns. 

pre-2h 8,5 ± 2,2 -0,6 ± 4,7 ns. 

pre-2d 10,2 ± 2,6 -0,04 ± 4,6 ns. 

pre-7d 31,7 ± 11,1 -2,9 ± 6,1 p<0.05 

L
ef

t 
le

g
 

1
0
0
H

z 

S
en

so
ri

c pre-post 1,3 ± 6,3 0,6 ± 4,3 ns. 

pre-2h 4,9 ± 7,4 -0,4 ± 3,7 ns. 

pre-2d 9,9 ± 7,3 -3,8 ± 4,1 ns. 

pre-7d -2,1 ± 4,9 -2,6 ± 4 ns. 

L
ef

t 
le

g
 

1
0
0
H

z 

M
o
to

ri
c pre-post 7,7 ± 2,6 -0,7 ± 4,5 ns. 

pre-2h 9,8 ± 4 2,2 ± 3,3 ns. 

pre-2d 12,3 ± 4,9 -3,9 ± 3,6 p<0.05 

pre-7d 22,1 ± 40,9 4,1 ± 18,5 ns. 

L
ef

t 
le

g
 

1
0
0
H

z 
P

ai
n

 

pre-post 2,1 ± 3,7 -1,9 ± 3,7 ns. 

pre-2h 5,7 ± 3,7 -5,8 ± 4,1 ns. 

pre-2d 13,8 ± 7,5 13,8 ± 6,3 ns. 

pre-7d 23,6 ± 35,8 2,8 ± 27,3 ns. 
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Comparing significance differences between sum thresholds before and after eccectric and 

concentric exercise, one significant difference was observed in left and right leg 2d (p<0.05) 

after eccentric and concentric exercise (Table 11).  

TABLE 11. Sum thresholds before and after eccentric and concentric exercise in arms and legs. 

(t-test) Difference compared to pre values; *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 (p=difference 

between eccentric and concentric) 

      ECCENTRIC CONCENTRIC 
 

      Mean 
 

SD Mean 
 

SD p 

R
ig

h
t 

ar
m

(%
) 

pre-post 1BE vs. 1BK 18,3 ± 18,7 3,4 ± 13,2 ns. 

pre-2h 1CE vs. 1CK 12,6 ± 16,7 -3,4 ± 8,6 ns. 

pre-2d 2E vs. 2K 11,2 ± 18,0 -0,4 ± 11,1 ns. 

pre-7d 7E vs. 7K 22,6 ± 34,7 3,9 ± 10,1 ns. 

L
ef

t 
ar

m
 (

%
) 

pre-post 1BE vs. 1BK 12,8 ± 11,9 2,7 ± 7,1 ns. 

pre-2h 1CE vs. 1CK 5,9 ± 10,3 -7,9 ± 8,6 ns. 

pre-2d 2E vs. 2K 4,4 ± 9,9 0,7 ± 7,1 ns. 

pre-7d 7E vs. 7K 9,9 ± 31,0 3,9 ± 4,2 ns. 

R
ig

h
t 

le
g
 (

%
) 

pre-post 1BE vs. 1BK 11,1 ± 20,4 -0,3 ± 10,6 ns. 

pre-2h 1CE vs. 1CK 12,7 ± 13,5 6,0 ± 7,2 ns. 

pre-2d 2E vs. 2K 17,6 ± 17,7 3,7 ± 8,6 p<0.05 

pre-7d 7E vs. 7K 24,1 ± 36,7 1,3 ± 14,8 ns. 

L
ef

t 
le

g
  
 (

%
) 

pre-post 1BE vs. 1BK 6,6 ± 10,0 0,3 ± 10,7 ns. 

pre-2h 1CE vs. 1CK 8,3 ± 5,3 3,2 ± 7,3 ns. 

pre-2d 2E vs. 2K 11,6 ± 11,7 -1,0 ± 10,0 p<0.05 

pre-7d 7E vs. 7K 8,3 ± 5,3 3,2 ± 7,3 ns. 

 

In general, no significant differences were observed in response to exercise between left and 

right leg or arm. Only relative change from pre to post exercise and pre to 7 days post exercise 

were different between arm and leg of wit 50Hz (p<0.05) (Figure 9).  
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FIGURE 9. Relative changes (%) of motor thresholds of the left leg and left arm with 50Hz. 

Difference between left leg and left arm; * p<0.05. 

When comparing the relative changes of a single stimulation intensity value to the average 

value of three stimulation intensities no significant differences were observed. 

 

8.4. Correlations between FAM variables and blood variables 

 

Lactate correlate significantly between pain threshold of the left arm at 100Hz immediately 

after concentric exercise (r=0.67, p<0.05) (Table 12). After eccentric exercise when comparing 

the relative changes at the same point lactate correlated positively between sensoric thresholds 

of the left leg at 10Hz (r=0.82, p<0.01). Lymphocytes correlates positively immediately after 

concentric exercise with the change of motor threshold of the left leg at 100Hz (r=0.68, p<0.05) 

and pain threshold of the left leg at 100Hz (r=0.60, p<0.05). 2h after concentric exercise, 

leukocytes correlated positively with the change in sensoric threshold at 100Hz (r=0.70, 

p<0.05) of the left leg, in pain threshold at 10Hz (0.60, p<0.05) of the right leg and in motor 

threshold at 100Hz of the left arm (r=0.68, p<0.05). There are lot of correlates between 

neutrophils and different thresholds. Immediately after eccentric exercise neutrophils correlated 

positively with the sensoric threshold of left arm at 50Hz (r=0.74, p<0.05), pain threshold of 

the left leg at 10Hz (r=0.65, p<0.05), pain and motor threshold at 50Hz of right leg (r=0.75, 

p<0.001; r=0.75, p<0.001). After the concentric exercise when comparing the relative changes 

at the same point neutrophils correlates positively between pain threshold at 100Hz of left leg 

(r=0.64, p<0.05), pain threshold at 10Hz of the right leg (r=0.65, p<0.05), pain threshold at 
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50Hz of the right leg (r=0.75, p<0.001) and motor threshold at 50Hz of right leg (r=0.75, 

p<0.001). 

 

2h after eccentric exercise neutrophils correlated with the sensoric threshold in left and right 

arm at 10Hz (r=0.65, p<0.05; r=0.65, p<0.05). After the concentric exercise when comparing 

the relative changes at the same point neutrophils correlates positively between sensoric 

threshold at 10Hz of left and right arm (r=0.65, p<0.05, r=0.65, p<0.05) and with the pain 

threshold at 10Hz (r=0.64, p<0.05) of left leg, and with the sensoric and motor threshold at 

50Hz of left leg (r=0.66, p<0.05; r=0.72, p<0.05). In addition, after concentric exercise 

neutrophils correlated positively with motor threshold at 10Hz of the right leg (r=0.63, p<0.05). 

IL-6 correlates immediately after concentric exercise with the change in motor and pain 

threshod at 10Hz of the left arm and leg (r=0.73, p<0.05; r=0.69, p<0.05). TNF-α correlates 

negatively between motor threshold at 100Hz (r=-0.72, p<0.05) and pain threshold at 100Hz 

(r=-0.70, p<0.05) of the right leg 2h after concentric exercise.   Change in cortisol also 

correlated negatively between with change in pain threshold of the right leg at 100Hz 

immediately after eccentric exercise (r=-0.66, p<0.05). Cortisol correlates positively 

immediately after concentric exercise with the change in motor threshold at 100Hz of the left 

arm (r=0.66, p<0.05) and with the sensoric and motor threshold at 10Hz of the right leg (r=0.68, 

p<0.05; r=0.67, p<0.05). Change in CK correlated positively with the change of left and right 

arm immediately after concentric exercise in sensoric threshold at 10Hz (r=0.71, p<0.01; 

r=0.71, p<0.01) and negatively seven days after concentric exercise at 10 Hz (r=-0.81, p<0.05). 

(Table 13.) 
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TABLE 12. Correlations between the relative changes in FAM in arms and blood variables 

during the same time point (Δtime) after eccentric and concentric exercise. p<0.001, ** p<0.01, 

* p<0.05. 

LEFT ARM ECC TIME R P RIGHT ARM ECC TIME R P 

10 Hz M vs. COR pre-post -0,77 ** 10 Hz M vs. COR pre-post -0,77 ** 

10 Hz S vs. COR pre-post -0,71 * 10 Hz S vs. COR pre-post -0,71 * 

50 Hz S vs. NEUT pre-post 0,74 * 100 Hz P vs. NEUT pre-post 0,67 * 

10 Hz P vs. WBC pre-2h -0,71 * 10 Hz P vs. NEUT pre-2h -0,88 *** 

100 Hz P vs. NEUT pre-2h -0,80 ** 10 Hz P vs. WBC pre-2h -0,72 * 

100 Hz P vs. WBC pre-2h -0,66 * 50 Hz P vs. WBC pre-2h -0,72 * 

10 Hz P vs. La pre-2d -0,75 * 50 Hz M vs. La pre-2h -0,64 * 

10 Hz M vs. LYM pre-2d 0,67 * 10 Hz P vs. La pre-2d -0,75 ** 

      10 Hz M vs. LYM pre-2d 0,67 * 

      10 Hz S vs. IL-6 pre-2d 0,64 * 

            10 Hz S vs. WBC pre-7d 0,66 * 

 LEFT ARM CONC TIME R P  LEFT ARM CONC  TIME R P 

10 Hz P vs. IL-6 pre-post 0,73 * 10 Hz S vs. CK pre-post 0,71 ** 

10 Hz S vs. CK pre-post 0,71 ** 10 Hz S vs. NEUT pre-2h 0,65 * 

100 Hz P vs. La pre-post 0,67 *       
100 Hz P vs. LYM pre-post 0,68 *       
100 Hz M vs. COR pre-post 0,66 *       
50 Hz P vs. COR pre-post -0,61 *       
10 Hz S vs. NEUT pre-2h 0,65 *       
100 Hz P vs. TNF-a pre-2h 0,58 *       
100 Hz M vs. TNF-a pre-2h 0,65 *       
100 Hz M vs. WBC pre-2h 0,68 *       
10 Hz P vs. WBC pre-2h -0,58 *       
100 Hz M vs. WBC pre-2h -0,67 *       
100 Hz  vs. COR pre-2h -0,62 *       
100 Hz S vs. La pre-2h -0,61 *       
50 Hz P vs. NEUT pre-2h -0,74 **       
10 Hz P vs. TNF-a pre-7d -0,67 *       
100 Hz P vs. NEUT pre-7d 0,82 *       
100 Hz M vs. LYM pre-7d -0,82 *       
100 Hz M vs. NEUT pre-7d 0,90 *             
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TABLE 13. Correlations between the relative changes in FAM in legs and blood variables 

during the same time point (Δtime) after eccentric and concentric exercise. *** p<0.001, ** 

p<0.01, * p<0.05. 

 LEFT LEG ECC TIME R P RIGHT LEG ECC TIME R P 

10 Hz S vs. La pre-post 0,82 ** 10 Hz P vs. LYM pre-post -0,69 * 

100 Hz P vs. COR pre-post -0,74 ** 10 Hz P vs. NEUT pre-post 0,65 * 

100 Hz P vs. LYM pre-post -0,73 * 10 Hz M vs. LYM pre-post -0,72 * 

100 Hz P vs. NEUT pre-post 0,64 * 10 Hz S vs. LYM pre-post -0,78 ** 

50 Hz P vs. La pre-post 0,61 * 100 Hz P vs. COR pre-post -0,66 * 

50 Hz M vs. LYM pre-2h -0,61 * 100 Hz M vs. LYM pre-post -0,68 * 

10 Hz M vs. TNF-a pre-2d -0,73 * 50 Hz P vs. IL-6 pre-post -0,70 * 

10 Hz S vs. IL-6 pre-2d -0,74 * 50 Hz P vs. NEUT pre-post 0,75 ** 

50 Hz P vs. CK pre-2d 0,64 * 50 Hz M vs. NEUT pre-post 0,75 ** 

50 Hz P vs. TNF-a pre-2d -0,67 * 10 Hz M vs. LYM pre-2h -0,89 *** 

50 Hz M vs. TNF-a pre-2d -0,71 * 10 Hz S vs. COR pre-2h -0,85 ** 

10 Hz M vs. NEUT pre-7d 0,82 ** 100 Hz M vs. IL-6 pre-2h -0,70 * 

10 Hz M vs. WBC pre-7d 0,66 * 100 Hz S vs. IL-6 pre-2h -0,70 * 

100 Hz P vs. LYM pre-7d -0,72 * 50 Hz P vs. La pre-2h -0,65 * 

50 Hz S vs. CK pre-7d -0,79 * 10 Hz M vs. CK pre-2d 0,64 * 

      100 Hz P vs. CK pre-2d 0,64 * 

      100 Hz M vs. CK pre-2d 0,75 * 

      50 Hz P vs. CK pre-2d 0,64 * 

 LEFT LEG CONC TIME R P  RIGHT LEG CONC TIME R P 

10 Hz M vs. IL-6 pre-post 0,69 * 10 Hz M vs. COR pre-post 0,68 * 

100 Hz P vs. LYM pre-post 0,60 * 10 Hz S vs. COR pre-post 0,67 * 

100 Hz 

M vs. LYM pre-post 0,68 * 50 Hz P vs. TNF-a pre-post -0,61 * 

50 Hz M vs. NEUT pre-post 0,87 ** 10 Hz P vs. WBC pre-2h 0,60 * 

10 Hz P vs. NEUT pre-2h 0,64 * 10 Hz M vs. NEUT pre-2h 0,63 * 

100 Hz S vs. WBC pre-2h 0,70 * 10 Hz S vs. LYM pre-2h -0,75 ** 

50 Hz M vs. NEUT pre-2h 0,72 * 100 Hz P vs. LYM pre-2h 0,59 * 

50 Hz S vs. NEUT pre-2h 0,66 * 50 Hz M vs. COR pre-2h 0,69 * 

100 Hz 

M vs. NEUT pre-2h -0,82 ** 50 Hz S vs. COR pre-2h 0,64 * 

100 Hz S vs. NEUT pre-2h -0,69 * 50 Hz S vs. WBC pre-2h -0,61 * 

50 Hz S vs. CK pre-2h -0,66 * 10 Hz P vs. CK pre-2h -0,86 ** 

10 Hz M vs. La pre-7d 0,71 * 10 Hz M vs. COR pre-2h -0,80 ** 

50 Hz S vs. TNF-a pre-7d -0,60 * 10 Hz M vs. TNF-a pre-2h -0,62 * 

      10 Hz S vs. IL-6 pre-2h -0,71 * 

      100 Hz P vs. La pre-2h -0,69 * 

      100 Hz P vs. TNF-a pre-2h -0,70 * 

      100 Hz M vs. La pre-2h -0,68 * 

      100 Hz M vs. TNF-a pre-2h -0,72 * 

      100 Hz S vs. COR pre-2h -0,65 * 

      100 Hz S vs. La pre-2h -0,66 * 

      100 Hz S vs. LYM pre-2h 0,64 * 

      50 Hz P vs. La pre-2h -0,72 ** 

      50 Hz P vs. TNF-a pre-2h -0,62 * 

      50 Hz M vs. LYM pre-2h 0,67 * 
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      50 Hz S vs. LYM pre-2h 0,78 ** 

      10 Hz P vs. COR pre-7d -0,58 * 

      10 Hz M vs. CK pre-7d -0,81 * 

 

       100 Hz M vs. TNF-a pre-7d -0,71 * 

      50 Hz M vs. LYM pre-7d 0,89 ** 

      50 Hz M vs. NEUT pre-7d -0,93 ** 

      50 Hz S vs. LYM pre-7d 0,91 ** 

      50 Hz S vs. NEUT pre-7d -0,90 * 

 

8.5. Correlations between FAM variables and HRV variables 

 

Significant correlations have been summarized in Tables 14, 15 and 16. For an example, 

LF/HF-ratio during supine rest correlated positively with the change of pain threshold at 10 Hz 

of  right leg immediately after (r=0.79, p<0.05) and change in motor threshold at 10 Hz two 

days after (r=0.68, p<0.05) eccentric exercise. Also LF/HF-ratio in standing condition two days 

after concentric exercise correlated positively with change of sensoric threshold at 10 Hz 

(r=0.69, p<0.05). After 7 days of eccentric exercise change in HF in standing condition 

correlated negatively with change of motor and sensoric threshold at 10 Hz of right leg and with 

sensoric threshold at 50 Hz. However, after concentric exercise correlation was positive with 

sensoric threshold at 50 Hz. Interestingly, change in LF during supine rest correlated positively 

with change in pain threshold at 10 Hz two days after eccentric exercise, but negatively after 

concentric exercise. (Table 15).  

 

TABLE 14. Correlations between the relative changes in FAM in legs and HRV variables 

during the same time point (Δtime) after eccentric exercise. p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05. 

 LEFT LEG ECC TIME R P  RIGHT LEG ECC TIME R P 

10_M vs. R HF 

pre-

post -0,81 * 10_P vs. R LF/HF 

pre-

post 0,79 * 

100_S vs. R LF/HF  

pre-

post 0,80 * 10_M vs. R HR pre-2h -0,80 ** 

50_P vs. R LF/HF  

pre-

post 0,93 ** 50_S vs. S RMSSD pre-2h 0,86 * 

100_M vs. R HR pre-2h -0,72 * 10_M vs. R HR pre-2d -0,72 * 

50 M vs. R HR pre-2h -0,87 ** 10 M vs. R VLF pre-2d 0,68 * 

50_S vs. R HR pre-2h -0,70 * 10_P vs. R LF pre-2d 0,66 * 

100 P vs. R VLF pre-2h 0,68 ** 10 M vs. R LF/HF  pre-2d 0,68 * 

100_P vs. R LF pre-2h 0,77 * 10_M vs. S HF pre-7d -0,92 ** 

100 S vs. R HF pre-2h 0,68 * 10 S vs. S HF pre-7d -0,94 ** 

100_M vs. R RMSSD pre-2h 0,78 * 50_S vs. S HF pre-7d -0,88 * 

100 P vs. R TP pre-2h 0,71 *       
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10 S vs. S HR pre-2h 0,96 **       
100_M vs. S HR pre-2h -0,94 **       
50 M vs. S HR pre-2h -0,96 **       
10_S vs. S MAX HR pre-2h 0,91 **       
100 M vs. S MAX HR pre-2h -0,89 *       
50_M vs. S MAX HR pre-2h -0,87 *       
100 M vs. S RMSSD pre-2h 0,85 *       
100_S vs. S RMSSD pre-2h 0,85 *       
50 P vs. R VLF pre-2d 0,83 **       
100_M vs. R LF pre-2d 0,78 **       
100 S vs. R LF pre-2d 0,73 *       
50_P vs. R TP pre-2d 0,82 **       
50 P vs. S VLF pre-2d -0,82 *       
100_P vs. S HF pre-2d 0,82 *       
10 S vs. R LF pre-7d -0,75 *       
10_P vs. R HF pre-7d -0,78 *       
100 P vs. R HF pre-7d -0,71 *       
100_S vs. R HF pre-7d -0,73 *       
50 P vs. R HF pre-7d -0,78 *       
10_P vs. R RMSSD pre-7d -0,85 **       
100 P vs. R RMSSD pre-7d -0,74 *       
50_P vs. R RMSSD pre-7d -0,88 **       
50 S vs. S LF pre-7d -0,83 *       
50_M vs. S HF pre-7d -0,85 *       

 

TABLE 15. Correlations between the relative changes in FAM in legs and HRV variables 

during the same time point (Δtime) after concentric exercise. p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05. 

LEFT LEG CONC TIME R P  RIGHT LEG CONC TIME R P 

50_S vs. R HF pre-post -0,71 * 10_P vs. R HR pre-2h 0,84 ** 

50 S vs. S VLF pre-post -0,84 * 10 P vs. S HR pre-2h 0,76 ** 

50_S vs. S TP pre-post -0,84 * 10_P vs. S LF pre-2h -0,78 ** 

100 S vs. R LF/HF  pre-2h -0,73 * 50 S vs. S LF/HF  pre-2d 0,69 * 

100_P vs. R LF pre-2h -0,84 * 10_P vs. R LF pre-7d -0,74 ** 

100 M vs. R LF/HF  pre-2d -0,74 * 50 S vs. S HF pre-7d 0,78 * 

10_S vs. R TP pre-2h 0,78 * 10_P vs. R HR pre-2h 0,84 ** 

50 S vs. S HR pre-2h 0,82 ** 10 P vs. S HR pre-2h 0,76 ** 

50_S vs. S MAX HR pre-2h -0,85 ** 10_P vs. S LF pre-2h -0,78 ** 

50 S vs. S VLF pre-2h -0,70 *       
50_S vs. S TP pre-2h -0,72 *       
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TABLE 16. Correlations between the relative changes in FAM in right arm and HRV variables 

during the same time point (Δtime) after eccentric and concentric exercise. p<0.001, ** p<0.01, 

* p<0.05. 

 RIGHT ARM ECC TIME R P 

RIGHT ARM 

CONC TIME R P 

10 S vs. S LF pre-post -0,79 * 10 S vs. S LF pre-post -0,81 * 

10 P vs. R LF/HF  pre-post 0,87 * 10 S vs. S HF pre-post -0,82 ** 

10 M vs. S RMSSD pre-post -0,83 * 10 P vs. S LF/HF  pre-post -0,73 * 

10 S vs. R HF pre-2d -0,86 *** 10 P vs. R TP pre-2h 0,72 * 

10 S vs. R RMSSD pre-2d -0,79 ** 10 P vs. S HR pre-2h 0,74 * 

10 P vs. S RMSSD pre-2d -0,77 * 10 S vs. S HR pre-2h 0,87 *** 

10 M vs. S RMSSD pre-2d -0,90 ** 10 P vs. S TP pre-2h -0,71 * 

10 M vs. S HF pre-2d -0,98 *** 10 M vs. S TP pre-2h -0,67 * 

100 P vs. S TP pre-2d -0,93 ** 10 S vs. S TP pre-2h -0,72 * 

10 P vs. R VLF pre-7d -0,72 * 100 P vs. S TP pre-2h -0,79 ** 

10 S vs. R LF pre-7d -0,83 * 10 P vs. S VLF pre-2h -0,73 * 

10 S vs. R HF pre-7d -0,77 * 10 M vs. S VLF pre-2h -0,70 * 

10 P vs. R TP pre-7d -0,77 * 10 S vs. S VLF pre-2h -0,71 * 

10 M vs. R RMSSD pre-7d -0,71 * 100 P vs. S VLF pre-2h -0,77 ** 

10 S vs. R RMSSD pre-7d -0,82 ** 10 P vs. R HR pre-7d 0,60 * 

      10 S vs. R HR pre-7d 0,67 * 

      10 S vs. R LF pre-2d -0,64 * 

      10 S vs. S HR pre-7d 0,72 * 

      10 S vs. 

S MAX 

HR pre-7d 0,74 * 
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9 DISCUSSION 

 

The main finding in present study were as follows: 

 

1) Eccentric exercise led to longer recovery than concentric exercise which was seen most 

clearly in FAM variables and CK values at 7d point whereas most of the other 

physiological variables seem to recover already within the 7d period. 

2) Acute physiological response was stronger after concentric exercise and strongest 

correlation between changes in FAM – and physiological variables were found 

immediately and 2h after the concentric exercise in lactate, leukocytes, lymphocytes, 

neutrophils and IL-6.   

3) Based on HRV and HR it can be assumed that response to autonomic nervous system is 

slightly stronger after concentric exercise that eccentric exercise. 

4) There did not seem to be any major differences between the right and left side or 

between single stimulation intensity and average of three intensities when comparing 

the relative changes in FAM variables. 

5) The summed results and significance of the FAM variables are very much consistent 

with the results and significance of the individual FAM variables on the right and left 

arm and leg. 

 

Physiological measurements 

 

HR, lactate and cortisol concentrations were higher in the concentric exercise than the eccentric 

exercise corroborating greater physiological stress occurred in the concentric exercise. In the 

present study a significant change was observed in lactate immediately after and two hours from 

the concentric exercise. After eccentric exercise, significant change was observed only two 

hours after. Other studies have also found a more significant increase in lactate levels after 

concentric exercise than eccentric exercise so this resuls is in line with previous studies 

(Linnamo ym. 2000, Durand ym. 2003; Hollander ym. 2003; Hollander ym. 2008).  

 

Cortisol level generally increase during exercise (Haug ym. 1994, 187-188, 212-217; Kraemer 

ym. 1998; Risoy ym. 2003; Vuorimaa ym. 2007; Edwards ym. 2006) and cortisol level increase 

faster after high intensity exercise than low intensity exercise (Vuorimaa ym. 2008; Edwards 

ym. 2006). Usually cortisol is used in the studies as an overall marker of fatigue and catabolic 
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activities in the body (Kraemer & Ratamess 2005). In this study cortisol level increased 

immediately after concentric exercise, but not significantly and decreased significantly two 

hours after the exercise. Suprisingly, cortisol level decreased significantly immediately and two 

hours after eccentric exercise. This result is in line with Malm et al. (2004) study. It has been 

found that low-intensity endurance performance does not increase post-exercise cortisol 

concentration (Smith et al. 1989), so it can be assumed that the concentric exercise intensity 

was higher and more steruous, which also affects acutely the hormonal changes in the body. A 

lot of variation between individual have been found in the cortisol response caused by exercise 

(Vuorimaa et al. 2008) and cortisol response can vary depending on other factors (day rhythms, 

basevalue etc.) (Vuori 1994, 418).  Subject’s baseline values were measured in the morning 

when cortisol has been found to be as its highest level. It has been to noticed that in the morning, 

the exercise may not cause a cortisol response (Scheen ym. 1998.) which may explain that the 

post values were not increased significantly in this study.   

 

High intensity physical exercise has been shown to cause a response of the immune system and 

reaction is in many ways similar like caused by infection or trauma (Gleeson 2007; Edwards 

ym. 2006; Pedersen & Hoffman-Goetz 2000). Immunological response is influenced by the 

exercise protocal used (intensity, duration) (Gleeson 2007). The results of this study show 

significant increase in leukocytes, neutrofils and lymphocytes immediately after and two hours 

from the both exercises. This result is in line with previous studies (Malm et al. 2004; Risoy et 

al. 2003). However, comparing these values before and immediately after exercises, the number 

of leukocytes and lymphocytes were higher after concentric exercise than eccentric exercise. 

On the other hand, increase of neutrophils was more significant after eccentric than concentric 

exercise. Immunogical response is influenced by the exercise protocol used (eccentric vs 

concentric) and results in previous studies are variable and contraversial (Sorichter et al. 2006; 

Smith et al. 1989; Malm et al. 2004; Nieman et al. 1998; Bruunsgaard et al. 1997). One 

influencing factor between different studies may be the timing of blood sampling, as changes 

in the immunological response occur rapidly after exercise. The results of this study suggest 

that both exercises caused immunological response and the response has been quite similar after 

both exercises. Leucocytes, neutrophils and lymphocytes were recovered, as expected to the 

baseline two days at the time of measurement.  
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This study showed significant increase immediately after both exercise in TNF-α which is the 

line with previous studies (Pedersen & Hoffman-Goetz 2000; Moldoveanu et al. 2000; 

Ostrowski et al. 1999). There is no previous study found comparing differencies in TNF-α after 

eccentric and concentric exercise. In this study TNF-α increased significantly immediately after 

both exercises.  

 

In the present study, increase of cytokine IL-6 was almost the same after both exercises, 

increasing slightly more immediately after concentric exercise. Result is in the line with 

previous study (Sorichter et al. 2006). Like in this study, IL-6 has been found to increase during 

the recovery after exercise (Suzuki ym. 1999; Pedersen & Hoffman-Goetz 2000; Risoy ym. 

2003; Edwards ym. 2006; Bruunsgaard ym. 1997; Ostrowski ym. 1999). In this study, peak 

amount of cytokine IL-6 after eccentric exercise was achieved during recovery, two hours after 

exercise. The increase of IL-6 during exercise and recovery after exercise is significantly 

affected by the duration of physical exercise, intensity and used exercise protocal. (Gleeson 

2007; Edwards ym. 2006; Pedersen & Hoffman-Goetz 2000). In addition, it has been found that 

during recovery period, IL-6 correlate strongly with measured plasma CK and the amount of 

IL-6 is associated with the induced muscle damage (Bruunsgard et al. 1997).  

 

In the present study CK increased significantly immediately and two hours after eccentric 

exercise but only immediately after concentric exercise. CK is recovered below the baseline 

levels during two days from exercise. After eccentric exercise CK was increased near to the 

baseline level during seven days from exercise but surprisingly not up to baseline. In this study 

there was much a wide variation between resting levels of CK with subjects which may affect 

to the results. However, CK values behavior during recovery pediod between subjects is quite 

similar. This result is in line with study of Malm et al. 2004. CK reactions and their timing may 

vary strongly between individuals and with different types of muscle work, regardless of the 

amount of muscle damage or muscle pain (Nosaka et al. 2002; Pizza et al. 1995). In addition, 

the amount of CK is affected by duration and intensity of the exercise. Probably the exercise 

mode and intensity in present study even if it involves substantial eccentric exercise, do not 

cause so much muscle inflammation and damage what was expected. Based on the changes in 

the amount of plasma CK of this study, it can be still assumed that eccentric exercise caused 

somewhat more muscle damage and soreness than concentric exercise but acute hormonal and 

immunologal response was stronger after concentric exercise. This assumption is supported by 
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previous studies (Malm et al. 2004; Newhaw et al. 1986; Gleeson et al. 1995; Bruunsgard et al. 

1997; Sorichter et al. 2006).  

 

HR and HRV variables 

 

The HRV variables remained fairly the same after both exercises. Significant changes were 

observed immediately after concentric exercise when RMSSD decreased and two days after 

concentric exercise when VLF power increased during in the supine position.  Barak et al. 

(2010) study found similar RMSSD results.  

 

In the standing position, HF and VLF power decreased and LF/HF –ratio increased significantly 

immediately after the concentric exercise. Based on the increased LF/HF –ratio it can be 

assumed that concentric exercise caused stronger sympathetic activity (Pagani ym. 1986). In 

addition, decreased RMSSD in supine postition suggests lower parasympathetic activity (Lautio 

ym. 2001). Usually recovery of HR and HRV variables begins during first recovery minutes 

(Malik et al. 1996; Kaikkonen et al. 2008). In this study, compared to before exercise values, 

there were no differences in HR and HRV variables after eccentric and concentric values. This 

may be due to measurement periods because changes in HRV variables can occur within the 

first half hour, if the load power is not been sufficiently high.  In this study first orthostatic test 

after both exercised was completed 30 minutes after exercises so the timing of measurements 

may have affected to the results. However, average HR was higher during concentric exercise 

even if result was not significant. The results of HR and HRV suggest that response to 

autonomic nervous system is slightly stronger after concentric exercise that eccentric exercise.  

 

The effect of eccentric and concentric exercise to FAM variables 

 

FAM is a non-invasive tool to measure the recovery of tissue balance after exercise. After 

intensive exercise the body strives for balance resulting changes in tissue metabolism. This may 

potentially affect the electrical conductivity in the tissues and can be shown in were therefore 

in delayed responses and increased FAM thresholds. When examining the differences of the 

eccentric and concentric exercise compared to the pre-measurement, the results showed that 

almost all sensory, motor and pain thresholds increased after both exercices, but there were 

more significant changes after eccentric than concentric exercise. This suggest that changes in 

FAM thresholds are more pronounced after eccentric exercise and eccentric exercise caused 
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stronger response to tissue balance. There were no significance changes in FAM thresholds 

after concentric exercise measured from legs, even though physiological response was strong 

after concentric exercise. Metabolic muscle fatigue increasing lactate concentrate in the body 

is usually higher after concentric exercise, but muscle damage and soreness can be stronger 

after eccentric exercise. This may therefore explain the result that acute physiological response 

after concentric exercise was stronger after concentric exercise, but eccentric exercise led to 

longer recovery than concentric exercise. In this study FAM thresholds were not recovered to 

the baseline during seven-day recovery period and more significant changes in thresholds 

between baseline line and recovery period were observed after eccentric exercise during the 

seventh measuring day. Delayed thresholds could be caused by muscle damage that occurs after 

exercise when higher current is required to cause the action potential of muscle contraction 

(Low & Reed 2000, 73). Usually markers from muscle damage appears as a delay in 

measurements, and the results in this study suggest the same, as no significant increases in FAM 

responses were observed immediately after exercise. This assumption is supported by the fact 

that plasma CK was higher two hours after exercise than immediately after exercise. In addition, 

plasma CK level was higher seven days after eccentric exercise comparing seven days after 

concentric exercise indicating that there might be still stronger muscle damage caused from 

eccentric exercise.  

 

When examining the differences between the eccentric and concentric exercise, the results 

showed that eccentric exercise led to longer recovery than concentric exercise. Summed 

thresholds show significance change between eccentric and concentric exercise two days after 

exercise in both legs. This result supports the theory that eccentric exercise has caused more 

muscle damage especially in legs and has affected more to the tissue balance.   

 

Cycling ergometer exercise is mainly focused on the lower body, but the strain on the upper 

body is similar regardless of whether it was eccentric or concentric training. In this study FAM 

thresholds measured from both arms are similar after both eccentric and concentric exercise 

and significant delays are observed in pain thresholds seven days after exercise.  This suggest 

that the effect of both protocols on the upper body are similar and gives indications of possible 

muscle damage or soreness. The subjects have probably pressed the handles of the bicycle 

ergometer hard during the exercises. In general, no significant differences were observed 

between left and right leg or arm. After eccentric exercise more significancies were obserwed 
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from left leg especially two hours and two days after exercise, indicating that the effect on the 

weaker leg might be stronger.  

 

 

Correlations after eccentric and concentric exercise 

 

FAM variables were found to correlate strongly with physiological parametres such as lactate, 

cortisol and inflammation markers lymphocytes and neutrofils suggesting that the changes 

observed with FAM may be sensitive to these markers. Serum CK after eccentic exercise was 

also found to be correlated with FAM indicating that FAM may also be sensitive to muscle 

damage. Change in CK correlated positively especially with change in motor and pain 

thresholds of the right leg two days after eccentric exercise. This result is found also in 

significant correlations of summed FAM variables with CK. CK is recovered to the baselevel 

surprisingly during two days after eccentric exercise, but some FAM variables are still 

significantly increased compared to baseline levels seven days after exercise. This might 

indicate that there is still some muscle soreness caused by exercise which is shown especially 

in pain thresholds.  

 

Several correlations were observed between FAM and HRV variables. LF/HF ratio 

immediately after eccentric exercise was found to correlated with FAM indicating that FAM 

may also be sensitive to the changes in vagal - and symphatic - activity of the autonomous 

nervous system.  

 

Limitations of the study and future researchs 

 

The results of this study suggest that fatigue performed with a bicycle ergometer affects the 

immune system, metabolic metabolism, autonomic nervous system, and muscular nervous 

system. Concentric loading elicited greater acute physiological responses, whereas recovery 

after eccentric loading was slower, which was particularly evident in the FAM variables. The 

results of the study indicate that the recovery of the autonomic nervous system and immune 

system is faster than the recovery of the muscular nervous system.  
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Nonetheless, these results must be interpreted with caution and a number of limitations should 

be borne in mind. There has been relatively much research on eccentric and concentric exercise 

and its responses. However, the research area is challenging, leading to conflicting results 

between studies. Also, in this study, interindividual variations and interdependencies between 

the various variables studied led to inconsistencies in the results, so conclusion should made 

with caution. Even though several correlations were observed in FAM responses make the 

interpretation of the results difficult. It seems that some of the subjects responded positively 

while others had negative response. In order to get a better picture one possibility could be to 

look at only the relative changes in FAM variables regardless of whether the change was 

positive or negative. Another possibility would be to divide the subjects to two groups 

according to the strength of the response. In both cases the FAM results (sensory, motor and 

pain thresholds, frequencies and limbs) could somehow be combined.  

 

Methodological limitations were sought to be minimized during the study. All the 

measurements were performed under conditions similar to the premeasurement. FAM 

measurements were performed by several measuring persons, although, they all were qualified 

with FAM measurement method before the study so the affect between measuring persons can 

be assumed to be minor. FAM values were strongly elevated seven days after exercised. 

However, it is assumed that before the next fatigue test, the FAM values had time to return to 

baseline, as there was a time of two weeks between fatigue tests. It is still possible that some 

subjects had higher baseline values before the latter exercise. This possible effect was tried to 

minimize by varying the order of used protocol (eccentric vs concentric) between the subjects. 

In addition, for minimizing the interindividual variations instruct of meals and physical activity 

before exercise were given, clothing during eccentric and concentric exercise was the same, 

and the same snack was scheduled at the same time after exercise. Subjects who participated in 

the measurements were well suited for the study because of their physical backgrounds.  

 

Responses to autonomous nervous system and immune system are fast after intensive exercise 

so measurement schedule might have affected to the results. Post measurement were planned 

to do immediately after the exercise but due to the large number of variables, some of the 

measurements were performed with a small delay. Therefore, especially HRV variables might 

have already partly recovered before the measurements. In summary further research should 

pay attention to the subjects, as well as a minimal variation between individuals and number of 

FAM variables to be analyzed.  
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