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TIIVISTELMÄ 

Salo, P. 2021. Kuukautiskierron yhteys yön aikaiseen sykkeeseen ja sykevälivaihteluun ei-

hormonaalista ehkäisyä käyttävillä naisilla. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän 

yliopisto, liikuntafysiologian pro gradu -tutkielma, 70 s, 4 liitettä. 

Johdanto. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella kuukautiskierron vaiheen, 

munasarjahormonien pitoisuuksien sekä kuukautiskipujen ja PMS-oireiden yhteyksiä yön 

aikaiseen sykkeeseen ja sykevälivaihteluun hyödyntäen parhaita olemassa olevia metodologisia 

suosituksia naisten tutkimiseen. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin kuukautiskipujen ja PMS-

oireiden yhteyksiä subjektiiviseen unenlaatuun.  

Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 20 kestävyysharjoitellutta naista (ikä 26,9 ± 3,9 v, pituus 

166,3 ± 5,8 cm, paino 62,7 ± 6,8 kg, BMI 22,7 ± 2,5 kg/m2; rasva-% 22,7 ± 2,5 %, teorVO2max 

52,2 ± 4,3 ml/kg/min, kuukautiskierron pituus 28,4 ± 3,3 pv), jotka eivät käyttäneet 

hormonaalista ehkäisyä. Kuukautisvuodon aikana, follikkelivaiheessa (+ 5-7 päivää 

kuukautiskierron alusta), ovulaatiovaiheessa (+ 1 päivä positiivisesta ovulaatiotestistä) ja 

luteaalivaiheessa (+ 5-7 päivää ovulaatiosta) tutkittavilta otettiin paastoverinäyte sekä kerättiin 

kahden yön ajalta sykevälivaihteludataa. Sykevälivaihteludatasta analysoitiin kustakin yöstä 

neljän tunnin jakso 30 minuuttia nukkumaanmenon jälkeen. Kuukautiskierron vaiheet 

määriteltiin kuukautiskierron pituuden, kuukautisvuodon alkamisajankohdan ja ovulaatiotestin 

antaman tuloksen mukaan. Tutkittavat täyttivät myös kuukautis- ja unipäiväkirjoja, joista 

tarkasteltiin kuukautiskipuja, PMS-oireita ja subjektiivista unenlaatua.  

Tulokset. Syke oli tilastollisesti merkitsevästi suurempaa luteaalivaiheessa verrattuna 

kuukautis- ja follikkelivaiheeseen sekä ovulaatiovaiheessa verrattuna follikkelivaiheeseen. 

RMSSD, SDNN, HF-teho ja LF-teho eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan 

kuukautiskierron eri vaiheissa, eikä kuukautiskivuilla tai hormonipitoisuuksilla ollut yhteyttä 

sykevälivaihteluun. Kuitenkin sykkeen ja progesteronipitoisuuden havaittiin korreloivan 

positiivisesti (r = 0,690, p < 0,01) luteaalivaiheessa. Kun naisia, joilla oli PMS-oireita, 

tarkasteltiin omana ryhmänään, havaittiin, että HF-teho oli tilastollisesti merkitsevästi 

suurempaa follikkelivaiheessa verrattuna muihin vaiheisiin. Oireettomien ja PMS-oireita 

omaavien välillä ei kuitenkaan ollut eroja HF-tehossa. Kuukautiskivuilla tai PMS-oireilla ei 

ollut yhteyttä subjektiiviseen unenlaatuun kuukautiskierron eri vaiheissa. 

Pohdinta ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen mukaan syke vaihtelee kuukautiskierron 

aikana sen ollessa korkeimmillaan luteaalivaiheessa. Luteaalivaiheen korkeampaan sykkeeseen 

saattaa vaikuttaa progesteronin korkea pitoisuus, sillä progesteronipitoisuus korreloi 

positiivisesti sykkeen kanssa luteaalivaiheessa. Sykevälivaihtelussa nähtiin muutoksia 

kuukautiskierron aikana ainoastaan naisilla, joilla oli PMS-oireita. Voidaan siis esittää, että 

PMS-oireilla ja progesteronipitoisuudella on yhteys autonomisen hermoston toiminnan 

muutoksiin kuukautiskierron aikana. Tulevaisuudessa olisi kiinnostavaa tarkastella PMS-

oireiden ja progesteronipitoisuuden yhteyksiä sykkeeseen ja sykevälivaihteluun suuremmalla 

tutkittavien määrällä ja tutkimukseen olisi hyvä rekrytoida erikseen naisia, joilla on PMS-

oireita ja naisia, joilla ei esiinny PMS-oireita. Myös oireiden voimakkuusaste tulisi selvittää. 

 

Asiasanat: Kuukautiskierto, sykevälivaihtelu, PMS, kuukautiskivut, subjektiivinen unenlaatu  



 

 

 

KÄYTETYT LYHENTEET 

 

BG2  Bodyguard 2 -laite 

EKG  Elektrokardiogrammi 

E2  Estradioli 

FFT  Fast Fourier’n muunnos 

FOL  Follikkelivaihe 

FSH  Follikkelia stimuloiva hormoni 

HF  Korkeataajuuksinen sykevälivaihtelu (0,15 – 0,40 Hz) 

HRV  Sykevälivaihtelu 

KK  Kuukautisvaihe 

LF  Matalataajuuksinen sykevälivaihtelu (0,04 – 0,15 Hz) 

LF/HF  Matalataajuuksisen ja korkeataajuuksisen sykevälivaihtelun suhde 

LH  Luteinisoiva hormoni 

LUT  Luteaalivaihe 

N-N  normaalista R-aallosta normaaliin R-aaltoon 

NN50 N-N intervallien määrä, jossa kaksi peräkkäistä intervallia eroavat toisistaan yli 

50ms 

OV Ovulaatiovaihe 

PMS  Premenstruaalioireyhtymä 

pNN50  NN50 prosentuaalinen osuus kaikista sykeväleistä 

PRG  Progesteroni 

QRS  Q-, R- ja S-aallon muodostama kompleksi 

RMSSD Onnistuneiden R-R-intervallien keskimääräisen vaihtelun neliöjuuri 

R-R  R-aallosta R-aaltoon 

RSA  Respiratorinen sinusarytmia  

SDNN  N-N intervallien keskihajonta 

TP  Sykevälivaihtelun kokonaisteho, LF + HF (0,04 – 0,40 Hz) 

VLF  Erittäin matalataajuuksinen sykevälivaihtelu (0,0033 – 0,04 Hz) 
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1 JOHDANTO 

Naisten fysiologia aiheuttaa haasteita useissa tutkimuksissa, sillä naisten luonnollinen 

kuukautiskierto on otettava huomioon tutkimusasetelmaa valittaessa. Kuukautiskierron aikana 

ilmenee muutoksia munasarjahormonien pitoisuuksissa, kuukautiskivuissa ja erilaisissa 

psyykkisissä, fyysisissä ja sosiaalisissa oireissa sekä mahdollisesti autonomisen hermoston 

toiminnassa.  

Autonomisen hermoston toimintaa voidaan arvioida luotettavasti sykevälivaihtelun avulla 

(Pomeranz ym. 1985; Task Force 1996; Penttilä ym. 2001; Martinmäki ym. 2006a) ja useiden 

tutkimusten mukaan näyttäisi siltä, että sykevälivaihtelu muuttuu kuukautiskierron aikana. 

Tutkimusten mukaan parasympaattisen hermoston aktiivisuus on suurempaa 

follikkelivaiheessa verrattuna luteaalivaiheeseen (Sato ym. 1995; Bai ym. 2009; McKinley ym. 

2009; Brar ym. 2015; Armbruster ym. 2018; Udayakumar ym. 2018; Kokts-Porietis ym. 2020; 

Rani & Venkatesh 2020) ja sympaattisen hermoston aktiivisuus on suurempaa luteaalivaiheessa 

verrattuna follikkelivaiheeseen (Sato ym. 1995; Yildirir ym. 2002; Bai ym. 2009; Brar ym. 

2015; Udayakumar ym. 2018; Rani & Venkatesh 2020). Tarkkoja syitä sykevälivaihtelun 

muutoksiin kuukautiskierron aikana ei tiedetä, mutta on ehdotettu, että munasarjahormonien 

pitoisuuksien muutoksilla (Leicht ym. 2003), kuukautiskivuilla (Wang ym. 2016; Jayamala ym. 

2017) tai premenstruaalioireilla (Matsumoto ym. 2006; Matsumoto ym. 2007; Baker ym. 2008) 

saattaisi olla yhteys sykevälivaihtelun muutoksiin.  

Aiempien kuukautiskierto- ja sykevälivaihtelututkimusten tutkimusasetelmissa on ollut 

puutteita ja tutkimusasetelmat ovat eronneet toisistaan. Esimerkiksi kuukautiskierron vaiheiden 

määrittely, sykevälivaihtelun mittauspisteiden määrä, PMS-oireiden ja kuukautiskipujen 

kontrollointi on vaihdellut runsaastikin. (Schmalenberger ym. 2019.) Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena oli tarkastella kuukautiskierron vaiheen, munasarjahormonien pitoisuuksien sekä 

kuukautiskipujen ja PMS-oireiden yhteyksiä yön aikaiseen sykevälivaihteluun hyödyntäen 

parhaita olemassa olevia metodologisia suosituksia naisten tutkimiseen.  
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2 KUUKAUTISKIERTO 

Kuukautiskierron kesto on keskimäärin 28 päivää, mutta sen normaali kesto vaihtelee 21−35 

päivän välillä (Davis & Hackney 2017, 6−7; Bull ym. 2019; Schoep ym. 2019). Kesto voi 

vaihdella yksilöiden välillä, mutta myös kuukautiskiertojen välillä (Ecochard ym. 2001; Roos 

ym. 2015; Bull ym. 2019). Kuukautiskierto voidaan jakaa eri vaiheisiin, jotka määritellään 

pääasiassa kuukautiskiertoon liittyvien hormonien vaihtelevien pitoisuuksien mukaan (Davis & 

Hackney 2017, 4). Kuukautiskierron eri vaiheisiin voi liittyä myös esimerkiksi kuukautiskipuja 

(Grandi ym. 2012; Schoep ym. 2019) ja kuukautisia edeltäviä PMS-oireita (Bitzer 2014, 19–

20; Matsumoto ym. 2019). 

2.1 Kuukautiskiertoon liittyvät hormonit 

Naisen lisääntymisjärjestelmän säätely koostuu hypotalamuksen, aivolisäkkeen ja munasarjan 

välisestä vuorovaikutuksesta (HPO-akseli). Signalointiprosessi alkaa hypotalamuksesta, josta 

vapautetaan gonadotropiineja vapauttavaa hormonia (GnRH) verenkiertoon. GnRH puolestaan 

säätelee luteinisoivan hormonin (LH) ja follikkelia eli munarakkulaa stimuloivan hormonin 

(FSH) eritystä aivolisäkkeen etulohkosta. LH ja FSH sitoutuvat munasarjassa oleviin 

reseptoreihin, mikä saa aikaan estrogeenin ja progesteronin erityksen munasarjoista. Terveillä 

naisilla GnRH vapautuu hypotalamuksesta sykäyksittäin, minkä seurauksena myös LH ja FSH 

vapautuvat aivolisäkkeen etulohkosta sykäyksittäin. (Davis & Hackney 2017, 2−3.) 

LH ja FSH. LH ja FSH säätelevät progesteronin ja estrogeenin tuotantoa munasarjasta. FSH 

edistää follikkelin kasvua ja kehitystä follikkelivaiheessa, kun taas LH on välttämätön 

lopulliseen follikkelin kasvuun ja ovulaatioon. (Guyton & Hall 2011, 1013−1014.) 

Estrogeeni. Estrogeeni on toinen naisen pääasiallisista lisääntymishormoneista, jota vapautuu 

HPO-akselin aktiivisuuden seurauksena. Estrogeeni on yleisnimitys estronille, estriolille ja 

estradiolille, joista viimeiseksi mainittu on pääasiallinen estrogeeni, sillä se edistää pääasiassa 

lisääntymistoimintaa. (Davis & Hackney 2017, 2−3.) Estradiolia tuotetaan pääasiassa 

munasarjoista ja se vastaa primaaristen ja sekundaaristen sukupuoliominaisuuksien 
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kehittymisestä naisilla (Guyton & Hall 2011, 1017; Davis & Hackney 2017, 3). Lisäksi se 

säännöstelee kuukautiskiertoa kontrolloimalla kohdun limakalvon kasvua (Salerni ym. 2015).  

Progesteroni. Progesteroni kuuluu progestiinihormoneihin ja se on toinen pääasiallinen 

lisääntymishormoni, jota vapautetaan HPO-akselin kautta. Progesteronipitoisuus on tavallisesti 

korkeimmillaan kuukautiskierron jälkipuoliskolla, jolloin progesteronia eritetään keltarauhasen 

toimesta munasarjassa. (Davis & Hackney 2017, 3–4.) Progesteronilla on tärkeä rooli 

normaalissa kuukautiskierrossa ja raskaudessa (Salerni ym. 2015). Se stabiloi kohdun 

limakalvon sisäpintaa kuukautiskierron loppuvaiheessa, kun valmistaudutaan 

hedelmöittymiseen ja raskauteen (Davis & Hackney 2017, 5). Jos munasolu ei hedelmöity, 

progesteronin tuotto lakkaa, eikä se näin ollen pidä kohdun limakalvoa enää yllä. Tämä saa 

aikaan kuukautisvuodon. Jos munasolu puolestaan hedelmöittyy, keltarauhanen jatkaa 

progesteronin erittämistä ja näin ylläpitää kohdun limakalvoa ja raskautta. (Salerni ym. 2015.) 

2.2 Kuukautiskierron vaiheet 

Kuukautiskierto voidaan jakaa follikkeli- ja luteaalivaiheeseen, jotka ovulaatio erottaa 

toisistaan. Kuukautiskierron eri vaiheissa LH-, FSH- sekä estrogeeni- ja 

progesteronipitoisuudet vaihtelevat kuvan 1 mukaisesti. (Davis & Hackney 2017, 4.) 

 

 

KUVA 1. Kuukautiskierron vaiheet ja hormonipitoisuuksien muutokset (Mukaeltu Davis & 

Hackney 2017, 4). 
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Kuukautisvuoto ja follikkelivaihe. Follikkelivaihe alkaa, kun kuukautisvuoto alkaa kohdun 

limakalvoa ylläpitäneiden estrogeeni- ja progesteronipitoisuuksien laskiessa ja päättyy, kun 

ovulaatio alkaa (Guyton & Hall 2011, 1013–1014; Davis & Hackney 2017, 4). Kuukautisvuoto 

kestää useimmiten 4–7 päivää (Baldwin ym. 1961; Guyton & Hall 2011, 1019; Schoep ym. 

2019) ja follikkelivaihe noin 10–20 päivää riippuen follikkelin kasvun kestosta. Yleensä 

follikkelivaiheen kesto vaihtelee enemmän kuin luteaalivaiheen kesto ja näin ollen 

kuukautiskierron kesto riippuu yleensä enemmän follikkelivaiheen kestosta. (Lenton ym. 1984; 

Cole ym. 2009; Bull ym. 2019; Najmabadi ym. 2020.)  

Follikkelit alkavat kasvaa munasarjoissa jo 2–3 päivää ennen kuukautisvuodon alkua. 

Follikkelivaiheen alussa FSH:n eritys lisääntyy (kuva 1), mikä saa aikaan noin 6–12 

primaarifollikkelin kiihtyneen kasvun. Primaarifollikkelien kasvu johtuu pääasiassa siitä, että 

niiden pinnoille kasvaa nopeasti useita granuloosasolujen kerroksia. Granuloosasolujen 

ulkopuolelle kehittyy myös toinen solumassakerros, joka koostuu teekasoluista. Teekasolut 

muodostavat kaksi kerrosta, joista sisemmällä on kyky erittää estrogeenia ja progesteronia, kun 

taas ulompi kerros toimii kehittyvän follikkelin kapselina. (kuva 2, Guyton & Hall 2011, 1013.) 

 

KUVA 2. Follikkelin kehitys ja keltarauhasen muodostuminen munasarjassa (Guyton & Hall 

2011, 1013).  

 

Muutama päivä follikkelivaiheen alkamisen jälkeen granuloosasolut alkavat erittää 

follikkelinestettä, joka sisältää runsaita määriä estrogeenia. Estrogeenia sisältävän 
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follikkelinesteen kasautuminen muodostaa follikkelin sisälle ontelon, jota granuloosasolut 

ympäröivät. Estrogeeni, FSH ja LH edistävät munarakkuloiden kehitystä, mutta noin viikon 

kasvun jälkeen, ennen ovulaation ilmenemistä, yksi follikkeleista jatkaa kuitenkin vain 

kasvuaan ja loput 5–11 kehittyvää follikkelia surkastuvat. Tämä ainoa follikkeli saavuttaa noin 

1–1,5 cm läpimitan ovulaation aikaan ja sitä kutsutaan kypsäksi follikkeliksi. Kypsän 

follikkelin sisällä on hedelmöittymiskykyinen munasolu. (Guyton & Hall 2011, 1013–1014.) 

Ovulaatio. Ovulaatio erottaa follikkeli- ja luteaalivaiheen toisistaan. Jos kuukautiskierto kestää 

noin 28 päivää, ovulaatio ilmenee yleensä noin 14 päivää kuukautisvuodon alun jälkeen. Noin 

2 päivää ennen ovulaatiota aivolisäkkeen etulohkon erittämä LH-pitoisuus lisääntyy 6–10-

kertaiseksi ollen huipussaan noin 16 tuntia ennen ovulaatiota. Samanaikaisesti myös FSH-

pitoisuus lisääntyy noin 2–3-kertaiseksi. LH ja FSH toimivatkin synergisesti aiheuttaen nopean 

follikkelin turpoamisen viimeisten päivien aikana ennen ovulaatiota. Lähellä ovulaatiota 

follikkelinesteen aiheuttama paine saa aikaan follikkelin seinämän repeämisen, minkä vuoksi 

munasolu pääsee huuhtoutumaan follikkelinesteen mukana ulos. Tätä munasolun irtoamista 

kutsutaan ovulaatioksi. (Guyton & Hall 2011, 1014.) 

Luteaalivaihe. Luteaalivaihe alkaa heti ovulaation jälkeen ja kestää siihen saakka, kunnes uusi 

kuukautisvuoto alkaa (Guyton & Hall 2011, 1015). Luteaalivaiheessa progesteronipitoisuus on 

korkeimmillaan, mutta myös estrogeenipitoisuudessa nähdään huippu (kuva 1, Davis & 

Hackney 2017, 4). Luteaalivaihe kestää keskimäärin 14 päivää (Lenton ym. 1984). Kesto voi 

myös vaihdella, mutta yleensä vähemmän kuin follikkelivaiheen kesto (Cole ym. 2009; Bull 

ym. 2019). Ensimmäisten tuntien aikana siitä, kun munasolu on irronnut follikkelista, jäljelle 

jääneet granuloosa- ja teekasolut muuttuvat nopeasti luteiinisoluiksi. Nämä solut suurenevat 

läpimitaltaan 2–3 -kertaisiksi ja täyttyvät rasva-aineesta, joka antaa niille keltaisen sävyn. 

Prosessia kutsutaan luteinisaatioksi ja solujen kokonaismassaa kutsutaan keltarauhaseksi. 

(Guyton & Hall 2011, 1014–1015.)  

Keltarauhanen erittää runsaasti progesteronia ja estrogeenia. Estrogeenilla ja progesteronilla on 

vahva palautevaikutus aivolisäkkeen etulohkoon, jolloin FSH:n ja LH:n eritystaso pysyy 

matalana. Lisäksi luteiinisolut erittävät pieniä määriä inhibiiniä, joka inhiboi aivolisäkkeen 
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etulohkoa erittämästä erityisesti FSH:ta. Matala veren FSH- ja LH-pitoisuus ja näiden 

hormonien kato aiheuttavat keltarauhasen surkastumisen ja lopulta hajoamisen kokonaan noin 

2 päivää ennen kuukautisvuodon alkua. Tällöin estrogeenin, progesteronin ja inhibiinin 

erityksen yhtäkkinen loppuminen poistaa aivolisäkkeen etulohkon palauteinhibition, mikä saa 

aikaan FSH:n ja LH:n lisääntyneen erityksen. FSH ja LH aloittavat uusien follikkelien kasvun, 

mikä aloittaa uuden kuukautiskierron. (Guyton & Hall 2011, 1015.) 

2.3 Kuukautiskivut ja premenstruaalioireyhtymä 

Bruinvelsin ym. (2021) tutkimuksessa säännöllisesti harjoittelevista naisista (n = 6812) 81,1 % 

raportoi kärsivänsä vähintään yhdestä kuukautiskiertoon liittyvästä oireesta usein. Yleisimmät 

oireet olivat mielialan vaihtelu/levottomuus (90,6 % vastaajista), väsymys (86,2 %) sekä 

vatsakrampit (83,2 %), kun oireiden esiintymistiheyttä ei otettu huomioon. Oireita, joita 

raportoitiin olevan usein, oli mielialan vaihtelun ja levottomuuden lisäksi mieliteot/lisääntynyt 

ruokahalu (37,6 %), rintakipu/-herkkyys (36,7 %) ja väsymys (33,1 %). Tutkimuksessa 

havaittiin, että oireiden esiintyvyydellä oli yhteys erityisesti siihen, että harjoittelukertoja 

jätettiin useammin väliin tai niitä muutettiin ja kipulääkkeitä käytettiin useammin. 

Kuukautiskivut. Kivuliaista kuukautisista käytetään nimitystä dysmenorrea. Dysmenorrea on 

yleisin gynekologinen vaiva nuorten ja nuorten aikuisten joukossa. (Bitzer 2014, 15.) Grandin 

ym. (2012) tutkimuksessa kuukautiskipuja esiintyi 84 %:lla naisista, joista 43 %:lla kipu ilmeni 

jokaisen kuukautiskierron aikana ja 41 %:lla vain joidenkin kiertojen aikana. Dysmenorrea 

voidaan jakaa primaariseen ja sekundaariseen dysmenorreaan, joista ensimmäinen liittyy 

normaaliin ovulaation sisältävään kuukautiskiertoon ilman gynekologista sairautta. 

Sekundaarinen dysmenorrea puolestaan johtuu gynekologisesta sairaudesta. (Bitzer 2014, 15.)  

Primaariseen dysmenorreaan sisältyy usein kramppaava alavatsakipu, joka ilmenee 

kuukautisvuodon aikana. Alavatsakivun lisäksi saattaa esiintyä pahoinvointia, ripulia, 

päänsärkyä, huimausta ja selkäkipua. Alavatsakipu ja muut oireet alkavat tyypillisesti useita 

tunteja ennen kuukautisvuodon alkua ja kestävät noin 1–3 päivän ajan.  (Bitzer 2014, 15.) 

Schoepin ym. (2019) poikkileikkaustutkimuksessa (n = 42 000) yleisimmät kuukautisiin 
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liittyvät oireet olivat vatsakipu, runsas vuodon määrä, päänsärky, selkäkipu, väsymys, 

psyykkiset vaivat ja rintakipu. Vatsakipu oli yleisin oire, sillä sen osuus kaikista oireista oli 85 

%. Naisista, joilla oli jotain kuukautisiin liittyviä oireita, heistä 38,4 % raportoi olevansa 

vähemmän aktiivisia tai kyvyttömiä tekemään mitään oireiden aikana. (Schoep ym. 2019.) 

Grandin ym. (2012) tutkimuksessa kuukautiskipu oli yhteydessä koulun ja sosiaalisen 

suorituskyvyn vähenemiseen 47,88 % ja 44,6 %:lla naisista. 

Kuukautiskipujen selkeää alkuperää ei tiedetä. Kivun on kuitenkin uskottu aiheutuvan kohdun 

limakalvon lisääntyneestä prostaglandiinien tuotosta, jonka mahdollisesti 

progesteronipitoisuuden lasku aiheuttaa. Prostaglandiinien tuotto saa aikaan kohdun supistelua. 

(Bitzer 2014, 17–18; Kido & Tokashi 2016; Burnett & Lemyre 2017.) Kohdun supistelu 

puolestaan näyttäisi saavan aikaan kipua (Hellmann ym. 2018) luultavasti kohdun heikentyneen 

verenvirtauksen vuoksi, mikä aiheuttaa iskemiaa (Burnett & Lemyre 2017). Primaarisen 

dysmenorrean hoitoon käytetään laajasti tulehduskipulääkkeitä ja yhdistelmäehkäisypillereitä 

(Burnett & Lemyre 2017), jossa mekanismina toimii mahdollisesti se, että ne inhiboivat 

tehokkaasti prostaglandiinien tuottoa (Kido & Tokashi 2016; Burnett & Lemyre 2017). 

Premenstruaalioireyhtymä. Premenstruaalioireyhtymä (PMS) määritellään tilaksi, jossa on 

toistuvia fyysisiä, psykologisia ja käyttäytymiseen liittyviä oireita, ja jotka ilmenevät 

kuukautiskierron luteaalivaiheen aikana. Oireet helpottavat yleensä kuukautisvuodon alkaessa. 

Tyypillisimpiä fyysisiä PMS-oireita ovat turvotus, rintojen arkuus, kolotus ja päänsärky, kun 

taas käyttäytymiseen liittyviä oireita ovat esimerkiksi unihäiriöt, ruokahalun muutokset ja 

sosiaalinen vetäytyminen. Psyykkisiä PMS-oireita voivat olla ärtyneisyys, mielialan vaihtelu, 

levottomuus, jännittyneisyys ja alakuloisuus. (Bitzer 2014, 19–20.) 

Noin 30-90 % naisista kärsii kuukautiskiertonsa aikana vähintään yhdestä PMS-oireesta 

(Acikgoz ym. 2017; Buddhabunyakan ym. 2017; Ranjbaran ym. 2017; Hashim ym. 2019; 

Matsumoto ym. 2019). Vaikka oireita esiintyy naisilla usein, syitä niiden ilmenemiseen ei 

tarkkaan tiedetä (Bitzer 2014, 19–20). Yksi mahdollisista selityksistä voi olla, että naiset, joilla 

on PMS-oireita, ovat herkempiä hormonipitoisuuksien normaalille vaihtelulle kuukautiskierron 

aikana. Myös serotoniinin ja GABA:n osuutta oireisiin on epäilty. (Halbreich 2003.) 
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3 SYDÄMEN SYKKEEN AUTONOMINEN KONTROLLOINTI 

Autonominen hermosto on tahdosta riippumaton hermosto, joka vaikuttaa lähes jokaisen 

sisäelimen toimintaan kehossa (Wehrwein ym. 2016). Autonominen hermosto aktivoituu 

aivorungon, selkäytimen ja hypotalamuksen alueiden toimesta, mutta se toimii myös 

sisäelinrefleksien avulla. Sisäelimistä lähteneet sensoriset signaalit kulkevat autonomiseen 

ganglioon, aivorunkoon tai hypotalamukseen, josta ne palaavat tiedostamattomina 

refleksivasteina takaisin sisäelimiin kontrolloidakseen niiden toimintaa. Efferentit autonomiset 

signaalit kulkevat ja vaikuttavat kehon eri elimiin parasympaattisen ja sympaattisen hermoston 

kautta, jotka eroavat toisistaan rakenteellisesti ja toiminnallisesti. (Guyton & Hall 2011, 748.) 

Sekä parasympaattinen että sympaattinen hermosto hermottavat sydänlihasta, minkä vuoksi 

sydämen syke on niiden säätelyn alla (kuva 3). Ilman parasympaattisen ja sympaattisen 

hermoston stimulaatiota sydän löisi sydämen oikeassa eteisessä sijaitsevan sinussolmukkeen 

aiheuttaman rytmin mukaisesti noin 100 kertaa/min. Kuitenkin parasympaattisen stimulaation 

vaikutuksesta ihmisen syke on yleensä noin 60–70 lyöntiä/min, mutta voi laskea jopa 20–40 

lyöntiin/min. Voimakas sympaattinen stimulaatio voi puolestaan nostaa sydämen sykettä 180–

200 lyöntiin/min tai jopa yli. (Guyton & Hall 2011, 112–113.) 

 

KUVA 3. Sydämen parasympaattiset ja sympaattiset hermot (Mukaeltu Guyton & Hall 2011, 

113). 
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3.1 Sydämen sykkeen parasympaattinen kontrollointi 

Parasympaattiset hermosolut lähtevät aivorungosta ja kulkevat useimpiin sisäelimiin 

kraniaalisten III-, V- VII-, IX- ja X-hermojen kautta, mutta osittain myös sakraalisten S1–S4 -

hermojen kautta. Parasympaattisen hermoston tärkein hermo on X- eli vagushermo, sillä se 

kattaa noin 75 % kaikista parasympaattisista hermoista. Kuten kuvasta 4 nähdään, vagushermo 

on vastuussa sydämen parasympaattisesta kontrollista. (Guyton & Hall 2011, 750.) 

 

 

KUVA 4. Parasympaattinen hermosto (Mukaeltu Guyton & Hall 2011, 750). 

 

Parasympaattisen hermoston hermoradassa on kaksi hermosolua, preganglionaarinen ja 

postganglionaarinen hermosolu. Aivorungosta lähteneet parasympaattisen hermoston 

preganglionaariset hermosolut kulkevat autonomiseen ganglioon, jossa ne synapsoivat 

postganglionaaristen hermosolujen kanssa vapauttaen hermovälittäjäaine asetyylikoliinia. 

Parasympaattisen hermoston postganglionaariset hermosolut ovat hyvin lyhyitä, vain alle 

millimetristä muutamiin senttimetreihin, ja niiden soomat sijaitsevat usein kohde-elimen 

sisällä. Sydäntä hermottavien postganglionaaristen hermosolujen soomat sijaitsevat sydämen 

sinussolmukkeessa, sydämen eteisessä ja eteiskammiosolmukkeessa, joissa ne vapauttavat 
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jälleen asetyylikoliinia. Asetyylikoliini sitoutuu muskarinisiin reseptoreihin, mikä saa aikaan 

sydämen sykkeessä laskun. (Guyton & Hall 2011, 750–752; Wehrwein ym. 2016.) 

Parasympaattisen hermoston stimulaation alun ja sydämen sykkeen maksimivasteen välillä on 

noin muutaman sadan millisekunnin viive ja syke voi palata lähtötasolle noin sekunnin aikana 

(Berntson ym. 1993; Berntson ym. 1997). Tämän vuoksi parasympaattinen kontrolli voi 

vaikuttaa sydämen sykkeeseen sykähdys sykähdykseltä -periaatteella. Parasympaattisen 

hermoston vaikutusta sydämen sykevasteeseen voidaan tarkastella blokkaamalla 

parasympaattisen hermoston reseptorit, jolloin sydämen sykevaste tulee mitata ennen 

reseptorien blokkausta ja blokkauksen jälkeen. (Guyton & Hall 2011, 752.) 

3.2 Sydämen sykkeen sympaattinen kontrollointi 

Myös sympaattisen hermoston hermorataan kuuluu pre- ja postganglionaarinen hermosolu. 

Sympaattiset preganglionaariset hermosolut saavat alkunsa selkäytimen lateraalisesta sarvesta, 

rintarangan T1- ja lannerangan L2-jaokkeen väliseltä alueelta, josta ne kulkevat sympaattisen 

hermorungon ganglioihin ja sieltä kohde-elimiin. (kuva 5, Guyton & Hall 2011, 749.) 

 

KUVA 5. Sympaattinen hermosto (Mukaeltu Guyton & Hall 2011, 749). 
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Sydämen sykkeeseen vaikuttaessa preganglionaariset hermosolut synapsoivat 

postganglionaaristen hermosolujen kanssa sympaattisessa gangliossa, jossa ne vapauttavat 

asetyylikoliinia. Tämän jälkeen pitkät postganglionaariset hermosolut kulkevat kaikkialle 

sydämeen, eli sinussolmukkeeseen, sydämen eteisiin ja kammioihin sekä 

eteiskammiosolmukkeeseen, joissa ne vapauttavat vuorostaan noradrenaliinia. Noradrenaliini 

sitoutuu adrenergisiin reseptoreihin, mikä saa aikaan sydämen sykkeen nousun. (Guyton & Hall 

2011, 748–749; Wehrwein ym. 2016.) 

 

Sympaattinen hermosto voi vaikuttaa sydämen sykkeeseen myös suoraan lisämunuaisen ytimen 

erittämien hormonien kautta. Lisämunuaisydin vapauttaa noradrenaliinia ja adrenaliinia 

verenkiertoon sympaattisen aktiivisuuden vuoksi. Sympaattisen hermoston adrenergisia 

reseptoreita on kahdenlaisia, alfa- ja beetareseptoreita, joista beetareseptorit voidaan jakaa vielä 

beeta1- ja beeta2-reseptoreihin. Noradrenaliini vaikuttaa pääasiassa alfareseptoreihin, kun taas 

adrenaliini vaikuttaa alfa- ja beetareseptoreihin. Sydämessä on suurimmaksi osaksi beeta1-

reseptoreita, ja kun ne aktivoituvat, sydämen syketiheys ja supistusvoimakkuus lisääntyvät. 

(Guyton & Hall 2011, 749–752; Wehrwein ym. 2016.)  

Sympaattisen aktiivisuuden vaste sydämen sykkeessä nähdään hitaammin kuin 

parasympaattisen aktiivisuuden vaste. Sydämen sykkeen voidaan nähdä nousevan 

maksimaalisesti noin 4 sekunnin kuluttua stimuluksesta ja se voi palata perustasolle noin 20 

sekunnin aikana. (Berntson ym.  1997; Schaffer ym. 2014.) Sympaattisen hermoston vaikutusta 

sydämen sykkeeseen voidaan mitata esimerkiksi blokkaamalla beeta-adrenergisia reseptoreita 

(Martinmäki ym. 2006b). 
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4 SYKEVÄLIVAIHTELU 

Sydän ei syki tasaiseen tahtiin, vaan sydämenlyöntien eli R-R-intervallien välinen aika 

vaihtelee. Tätä vaihtelua kutsutaan sykevälivaihteluksi (HRV). (Task Force 1996; Shaffer ym. 

2014.) Sykevälivaihtelu näyttäisi kertovan luotettavasti autonomisen hermoston toiminnasta, 

sillä farmakologisten blokkaustutkimusten avulla on huomattu, että sykevälivaihtelu kertoo 

parasympaattisen ja sympaattisen hermoston aktivaatiosta (Pomeranz ym. 1985; Penttilä ym. 

2001; Martinmäki ym. 2006a).  Dynaaminen tasapainottelu parasympaattisen ja sympaattisen 

hermoston aktiivisuuden välillä vaikuttaa sykevälivaihteluun. Sympaattisen hermoston 

aktiivisuus on vallitseva ”taistele ja pakene” -tilanteissa, kuten psyykkisen ja fyysisen stressin 

aikana. Parasympaattista hermostoa puolestaan kutsutaan ”lepää ja sulata” -hermostoksi, sillä 

se on normaalisti vallitseva levossa. (Guyton & Hall 2011, 758; Wehrwein ym. 2016.)  

Kun parasympaattisen hermoston aktiivisuus on suurempi, sykevälivaihtelu on suurempaa 

(Task Force 1996; Martinmäki ym. 2006a). Suurempi sykevälivaihtelu näyttäisi olevan 

yhteydessä korkeampaan fyysisen aktiivisuuden määrään (Kaikkonen ym. 2014; Föhr ym. 

2016; Tornberg ym. 2019) ja parempaan fyysiseen kuntoon (de Meersman 1993; Boutcher ym. 

1997; Nummela ym. 2016). Matalamman sykevälivaihtelun on puolestaan todettu olevan 

yhteydessä vähempään fyysisen aktiivisuuden määrään (Kaikkonen ym. 2014; Tornberg ym. 

2019), sairastuvuuteen (Sajadieh ym. 2004; Schuster ym. 2016; Zhang ym. 2019) sekä 

kuolleisuuteen (Kleiger ym. 1987; Stein ym. 2005). 

4.1 Sykevälivaihtelun fysiologinen tausta 

Sykevälivaihteluun vaikuttaa parasympaattisen ja sympaattisen hermoston aktiivisuuden lisäksi 

erilaiset säätelymekanismit, kuten respiratorinen sinusarytmia (RSA) ja barorefleksi (Schaffer 

ym. 2014). Sisäänhengityksen aikana kardiovaskulaarinen keskus inhiboi vagaalista virtausta, 

mikä johtaa sydämen sykkeen nousuun ja sykevälivaihtelun pienenemiseen. Uloshengityksen 

aikana kardiovaskulaarinen keskus palauttaa vagaalisen virtauksen, jolloin sydämen syke 

laskee ja sykevälivaihtelu suurenee. Tätä hengitysvaiheen mukaista sydämen sykkeen vaihtelua 

kutsutaan respiratoriseksi sinusarytmiaksi. (Eckberg 1983; Shaffer & Ginsberg 2017.) RSA:n 
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uskotaan olevan vagaalisen säätelyn alla, sillä se näyttäisi katoavan vagaalisen blokkauksen 

jälkeen (Akselrod ym. 1985; Cacioppo ym. 1994).  

Baroreseptorit ovat venytysherkkiä mekanoreseptoreita, jotka sijaitsevat aortan kaaressa ja 

kaulavaltimossa. Barorefleksi säätelee verenpainetta ja sen kautta sydämen sykettä ja 

sykevälivaihtelua. Kun verenpaine kasvaa, baroreseptoriaktiivisuus kasvaa. Tämä saa aikaan 

sympaattisen aktiivisuuden inhibition ja vagaalisen aktiivisuuden nousun, mikä saa aikaan 

verenpaineen ja sykkeen laskun. Kun taas verenpaine laskee, baroreseptoriaktiivisuus vähenee, 

minkä seurauksena vagaalinen aktiivisuus inhiboituu ja sympaattinen aktiivisuus kasvaa. 

(Schaffer ym. 2014.) Barorefleksin minimivasteaika on 0,25 sekuntia ja aika huippuvasteeseen 

on 2 sekuntia, ja siten se voikin kontrolloida sykettä sykähdys sykähdykseltä -periaatteella. 

Barorefleksin toiminnan ajatellaan olevan vagaalisesti säädeltyä. (Berntson ym. 1997.) 

4.2 Sykevälivaihtelun mittaaminen ja analysointi 

Elektrokardiogrammi eli EKG. Sydämestä lähtevät sähköiset signaalit ja sen sähköiset 

potentiaalierot saadaan tallennettua EKG:llä. EKG koostuu normaalisti depolarisaatio- ja 

repolarisaatioaalloista, joista depolarisaatioaaltoja ovat P-, Q-, R- ja S-aallot. P-aalto kuvaa 

eteisten depolarisaatiota ennen eteisten supistusten alkua, kun taas Q-, R-, ja S-aallot kuvaavat 

kammioiden depolarisaatiota ennen niiden supistumista. T-aalto nähdään viimeisenä aaltona 

EKG:ssä ja se kuvaa kammioiden repolarisaatiota. (kuva 6, Guyton & Hall 2011, 123–124.) 

 

 

KUVA 6. Elektrokardiogrammi (Mukaeltu Guyton & Hall 2011, 124). 
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EKG:stä havaittujen R-aaltojen piikkien avulla voidaan tarkastella sykevälivaihtelua. R-

aaltojen piikit havaitaan EKG:stä yleensä helposti, sillä niiden amplitudi on korkea verrattuna 

muiden aaltojen amplitudiin (kuva 6). R-aalloista muodostetaan myöhemmin R–R-

intervallijaksot sykevälivaihtelun analysointia varten. Sykevälivaihtelun analysointi suoritetaan 

yleensä aika- ja taajuuskenttämenetelmän avulla. (Task Force 1996.) 

Aikakenttämenetelmä. Aikakenttämenetelmässä sykevälivaihtelua voidaan tarkastella melko 

yksinkertaisesti tilastomatematiikan avulla. Aikakenttämenetelmän muuttujat voidaan johtaa 

suoraan normaaleista R–R-intervalleista, eli N–N-intervalleista tai N–N-intervallien välisistä 

eroista. Aikakenttämenetelmän käytetyimpiä sykevälivaihtelumuuttujia ovat RMSSD, SDNN, 

NN50 ja pNN50, joiden yksiköt ja kuvaukset löytyvät taulukosta 1. (Task Force 1996; Schaffer 

& Ginsberg 2017.)  

TAULUKKO 1. Aikakenttämenetelmän muuttujat, yksiköt ja kuvaukset (Mukaeltu Task Force 

1996; Shaffer & Ginsberg 2017). 

Muuttuja Yksikkö Kuvaus 

SDNN ms N–N-intervallien keskihajonta 

RMSSD ms Onnistuneiden R–R-intervallien keskimääräisen vaihtelun neliöjuuri 

NN50 ms N–N-intervallien määrä, jossa kaksi peräkkäistä intervallia eroavat 

toisistaan yli 50 ms 

pNN50 % NN50 prosentuaalinen osuus kaikista sykeväleistä 

 

Yksinkertaisin aikakenttämenetelmän muuttuja on SDNN, joka on johdettu suoraan N–N-

intervalleista. Käytännössä SDNN kuvaa sykevälivaihtelun kokonaistehoa. SDNN-muuttujaan 

vaikuttaa suuresti mittausjakson pituus, minkä vuoksi on tärkeää, että mittausjaksojen pituudet 

ovat samat, jos useita mittauksia vertaillaan keskenään. (Task Force 1996.) RMSSD, NN50 ja 

pNN50 ovat johdettu N–N-intervallien välisistä eroista. RMSSD heijastaa R–R-intervallien 

välissä olevaa ajan vaihtelua ja sen on todettu heijastavan parasympaattisen hermoston 

aktiivisuutta. (Task Force 1996; Penttilä ym. 2001; Martinmäki ym. 2006a.) Vagaalisten 

blokkaustutkimusten mukaan näyttäisi siltä, että myös NN50 ja pNN50 ovat parasympaattisen 
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säätelyn alla, sillä niiden arvot ovat pienentyneet, kun on suoritettu vagaalinen blokkaus (Task 

Force 1996; Penttilä ym. 2001; Martinmäki ym. 2006). NN50, pNN50 ja RMSSD korreloivat 

myös HF-tehon kanssa, joka on taajuuskenttämenetelmän parasympaattisesta aktiivisuudesta 

kertova muuttuja (Task Force 1996; Shaffer & Ginsberg 2017).  

 

Taajuuskenttämenetelmä. Taajuuskenttämenetelmä on toinen sykevälivaihtelun analysoinnin 

käytetyimmistä menetelmistä. Taajuuskenttämenetelmässä sykevälivaihtelu jaetaan kolmeen 

eri taajuuteen, joissa sykevälivaihtelua tapahtuu. Nämä kolme taajuutta ovat 

korkeataajuuksinen (HF-teho), matalataajuuksinen (LF-teho) ja erittäin matalataajuuksinen 

(VLF-teho) sykevälivaihtelu, joista kaksi ensimmäistä ovat useimmiten käytössä olevia 

muuttujia. Lisäksi käytössä on ollut LF/HF-suhde ja sykevälivaihtelun kokonaisteho (TP). 

(Task Force 1996; Schaffer & Ginsberg 2017.) Taajuuskenttämenetelmämuuttujien yksiköt, 

taajuudet ja kuvaukset on esitetty taulukossa 2.  

TAULUKKO 2. Taajuuskenttämenetelmän muuttujat, yksiköt ja kuvaukset (Mukaeltu Task 

Force 1996; Schaffer & Ginsberg 2017). 

Muuttuja Yksikkö Taajuus Kuvaus 

VLF-teho ms2 0.003–0.04 Hz Erittäin matalataajuuksisen HRV:n absoluuttinen 

teho  

LF-teho ms2 0.04–0.15 Hz Matalataajuuksisen HRV:n absoluuttinen teho 

LF-teho nu 0.04–0.15 Hz Matalataajuuksisen HRV:n suhteellinen teho 

LF/HF  %  Matala- ja korkeataajuuksisen HRV:n suhde  

HF-teho ms2 0.15–0.40 Hz Korkeataajuuksisen HRV:n absoluuttinen teho  

HF-teho nu 0.15–0.40 Hz Korkeataajuuksisen HRV:n suhteellinen teho 

TP ms2 < 0.40 Hz Kokonaissykevälivaihtelun teho (LF + HF) 

HRV = sykevälivaihtelu, nu = normalisoitu yksikkö 

Taajuuskenttämenetelmän avulla saadaan tarkempaa tietoa parasympaattisen ja sympaattisen 

hermoston aktiivisuudesta. Taajuuskenttäanalyysi suoritetaan joko parametrisilla tai non-

parametrisilla menetelmillä, joista parametrinen menetelmä sisältää signaalin mallintamisen 
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autoregressiivisellä mallilla (AR) ja non-parametrinen menetelmä nopean Fourier’n 

muunnoksen (FFT). (Task Force 1996; Schaffer & Ginsberg 2017.) FFT on tehokas algoritmi, 

joka tekee aikajaksojen diskreetin Fourier’n muunnoksen laskemisesta nopeampaa, kuin mitä 

muilla saatavilla olevilla algoritmeilla on mahdollista (Cochran ym. 1967).  

HF-teho. Farmakologisten blokkaustutkimusten avulla on selvitetty, että HF-teho kuvaa 

parasympaattisen hermoston aktiivisuutta luotettavasti, eikä sympaattisella hermostolla ole 

vaikutusta siihen (Akselrod ym. 1981; Cacioppo ym. 1994; Martinmäki ym. 2006b). HF-tehosta 

on käytetty myös nimitystä respiratorinen komponentti, sillä RSA vaikuttaa siihen. Mitattaessa 

sykevälivaihtelua ei hengitystä kuitenkaan tarvitse kontrolloida, jos hengitys tapahtuu noin 9–

24 hengitystä/min frekvenssillä (0.15 Hz – 0.4 Hz). (Schaffer & Ginsberg 2017.) Pinnan ym. 

(2007) ja Melon ym. (2017) tutkimuksissa HF-teho ei muuttunut, kun hengitystä kontrolloitiin 

verrattuna siihen, kun hengitettiin spontaanisti, minkä vuoksi spontaani hengitys näyttäisi 

olevan paras vaihtoehto, kun hengitysfrekvenssi pysyy muuttumattomana mittauksen ajan.  

LF-teho. LF-teho ei ole yksiselitteisesti ainoastaan parasympaattisen tai sympaattisen 

hermoston säätelyn alla, vaan farmakologisten blokkaustutkimusten perusteella siihen näyttäisi 

vaikuttavan sekä sympaattinen että parasympaattinen hermosto (Akselrod ym. 1981; Pomeranz 

ym. 1985; Cacioppo ym. 1994). Lisäksi LF-tehoon näyttäisi vaikuttavan verenpainetta 

säätelevä barorefleksi (Goldstein ym. 2011; Shaffer & Ginsberg 2017; Thomas ym. 2019a). 

Kun HF-teho ja RMSSD ovat laskeneet vasteena ortostaattiselle stressille, LF-teho on 

korreloinut niihin negatiivisesti (Thomas ym. 2019a). HF- ja LF-teho ilmaistaan yleensä 

absoluuttisina arvoina (ms2), mutta ne voidaan ilmaista myös normalisoituna yksikköinä (nu) 

(Task Force 1996). 

LF/HF-suhde. LF/HF-suhteen on uskottu arvioivan sympatovagaalista tasapainoa. Taustalla on 

olettamus, että HF-teho kertoo parasympaattisesta aktiivisuudesta ja LF-teho kertoo 

sympaattisesta aktiivisuudesta. (Task Force 1996.) Koska LF-teho ei kerro pelkästään 

sympaattisen hermoston aktiivisuudesta, ei näin ollen voida suoranaisesti puhua 

sympatovagaalisesta tasapainosta (Schaffer & Ginsberg 2017).  
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4.3 Sykevälivaihteluun vaikuttavia tekijöitä 

Ikääntyminen laskee sykevälivaihtelua sekä naisilla että miehillä (Umetan ym. 1998; Vallejo 

ym. 2004; Sammito ym. 2016). Sykevälivaihtelu on riippuvainen myös sukupuolesta, sillä 

naisten ja miesten välillä on huomattu eroja sykevälivaihtelussa (Umetan ym. 1998; Sammito 

ym. 2016). Kun Umetanin ym. (1998) tutkimuksessa tarkasteltiin miesten ja naisten välisiä 

eroja sykevälivaihtelussa, havaittiin, että alle 30-vuotiailla kaikkien sykevälivaihtelumuuttujien 

arvot olivat matalampia naisilla verrattuna miehiin. Kuitenkin sukupuolierot vähenivät 30. 

ikävuoden jälkeen ja katosivat kokonaan 50. ikävuoden jälkeen. Myös Sammiton ym. (2016) 

tutkimuksessa havaittiin, että miehillä oli korkeammat arvot kaikissa 

sykevälivaihtelumuuttujissa (SDNN, RMSSD ja pNN50) verrattuna naisiin, kun tarkastelussa 

oli 20–60-vuotiaita. 

Vuorokauden aika vaikuttaa sykevälivaihteluun, sillä sykevälivaihtelu on suurempaa yöllä 

verrattuna päivään (Vallejo ym. 2004; Bilan ym. 2005). Mittaustilanteissa kontrolloitavissa 

olevat tekijät, kuten kehon asento (Martinmäki ym. 2006b) ja sykevälivaihtelun tallennusjakson 

pituus (Task Force 1996; Nussinovitch ym. 2011; Munoz ym. 2015) voivat vaikuttaa myös 

sykevälivaihteluun. Tämän vuoksi mittaustilanne tulisi kontrolloida mahdollisimman hyvin. 

Sykevälivaihteluun laskevasti on huomattu vaikuttavan muun muassa kehon painoindeksi (Föhr 

ym. 2016), psyykkinen stressi (Delaney & Brodie 2000; Shinba ym. 2008) ja alkoholin käyttö 

annosriippuvaisella tavalla (Romanowicz ym. 2011; Pietilä ym. 2018). 

Vaikka paremman fyysisen kunnon on huomattu olevan yhteydessä korkeampaan 

sykevälivaihteluun (de Meersman 1993; Boutcher ym. 1997; Nummela ym. 2016), fyysinen 

harjoitus laskee yleensä akuutisti sykevälivaihtelua. Kun korkeasti harjoitelleiden (14 h/vko) ja 

harjoitelleiden (7 h/vko) sykevälivaihtelua mitattiin korkeaintensiteettisen juoksuharjoituksen 

jälkeen, havaittiin, että korkeasti harjoitelleiden sykevälivaihtelu (RMSSD) palasi lähtötasolle 

jo 30 minuutin kuluttua harjoituksesta ja harjoitelleilla 90 minuutin kuluttua harjoituksesta 

(Seiler ym. 2007). Kun sykevälivaihtelua on tarkasteltu korkeaintensiteettisen harjoituksen ja 

kontrollipäivän jälkeisinä öinä, ei yön aikaisissa sykevälivaihtelumuuttujissa ole huomattu 

eroja päivien välillä (Myllymäki ym. 2011; Thomas ym. 2019b). Toisaalta Myllymäen ym. 
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(2012) tutkimuksen perusteella pitkäkestoinen harjoitus (90 min) voi aiheuttaa sen, että 

sykevälivaihtelu on madaltuneena vielä harjoituksen jälkeisenä yönä. 

Myös kuukautiskierron vaiheen vaikutusta sykevälivaihteluun on tutkittu. Useimmissa 

tutkimuksissa on huomattu, että niiden välillä on yhteys. Tämän vuoksi voisi olla perusteltua, 

että kuukautiskierron vaihe otettaisiin huomioon, kun tarkastellaan sykevälivaihtelua naisilla. 

(Schmalenberger ym. 2019.) 
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5 KUUKAUTISKIERRON YHTEYS SYKEVÄLIVAIHTELUUN 

Aiemmissa tutkimuksissa on ehdotettu, että kuukautiskierron vaiheella, munasarjahormonien 

pitoisuuksilla, kuukautiskivuilla ja PMS-oireilla saattaisi olla yhteys sykkeen ja 

sykevälivaihtelun muutoksiin kuukautiskierron aikana. Tutkimuksia ei kuitenkaan ole kaikilta 

osa-alueilta kovinkaan paljoa ja tutkimustulokset ovat osittain ristiriidassa keskenään eri 

tutkimusten välillä. 

5.1 Kuukautiskierron vaiheen yhteys sykkeeseen ja sykevälivaihteluun 

Schmalenbergerin ym. (2019) meta-analyysin mukaan näyttäisi siltä, että sykevälivaihtelu 

pienenee kuukautiskierron follikkelivaiheesta luteaalivaiheeseen useimmissa tutkimuksissa 

(ntutkimukset = 37, ntutkittavat = 1004), mutta joissain tutkimuksissa myös kuukautisvaiheesta 

luteaalivaiheeseen (ntutkimukset = 5, ntutkittvat = 200). Tutkimukset ovat kuitenkin eronneet 

tutkimusasetelmiltaan, minkä vuoksi tutkimusten välinen vertailu on hankalaa. Esimerkiksi se, 

miten ja mihin ajankohtaan kuukautiskierron eri vaiheet on määritelty, on vaihdellut eri 

tutkimusten välillä. Myös sykevälivaihtelun mittauspisteiden määrä, PMS-oireiden ja 

kuukautiskipujen kontrollointi on vaihdellut runsaastikin. (Schmalenberger ym. 2019.)  

Kuukautiskierron vaiheen yhteys sykkeeseen. Monissa tutkimuksissa on huomattu, että syke on 

ollut korkeampi luteaalivaiheessa verrattuna follikkelivaiheeseen (Bai ym. 2009; McKinley ym. 

2009; Zambotti ym. 2013; Tenan ym. 2014; Brar ym. 2015; Armbruster ym. 2018; Goodale 

ym. 2019; James & Sunil 2020; Rani & Venkatesh 2020), mikä kertoo sympaattisen hermoston 

aktiivisuuden lisääntymisestä ja parasympaattisen hermoston aktiivisuuden pienenemisestä 

kuukautiskierron aikana. Brarin ym. (2015) sekä Ranin ja Venkateshin (2020) tutkimuksissa on 

huomattu sykkeen olevan korkeampi myös luteaalivaiheessa verrattuna kuukautisvaiheeseen. 

On kuitenkin myös tutkimuksia, joissa sykkeessä ei ole huomattu eroja eri vaiheiden välillä 

(Sato ym. 1995; Yildirir ym. 2002; Yazar ja Yazici 2016; Jayamala ym. 2017).  

Kuukautiskierron vaiheen yhteys sykevälivaihteluun. Parasympaattisen hermoston 

aktiivisuudesta kertovat sykevälivaihtelumuuttujat näyttäisivät monen tutkimuksen mukaan 
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laskevan (Sato ym. 1995; Bai ym. 2009; McKinley ym. 2009; Brar ym. 2015; Armbruster ym. 

2018; Udayakumar ym. 2018; Kokts-Porietis ym. 2020; Rani & Venkatesh 2020), kun taas LF-

teho ja LF/HF-suhde näyttäisivät suurenevan kuukautiskierron loppua kohden (Sato ym. 1995; 

Yildirir ym. 2002; Bai ym. 2009; Brar ym. 2015; Udayakumar ym. 2018; Rani & Venkatesh 

2020). Brarin ym. (2015) sekä Ranin ja Venkateshin (2020) tutkimuksissa mitattiin sykettä ja 

sykevälivaihtelua kuukautis-, follikkeli- ja luteaalivaiheen aikana 50 tutkittavalta. Brarin ym. 

(2015) tutkimuksessa ei mitattu hormonipitoisuuksia, vaan vaiheet määriteltiin 

kuukautiskierron kalenteripäivien mukaan. Keskisyke, VLF-teho, LF-teho (ms2), LF/HF-suhde 

ja LF-teho (nu) olivat suurempia luteaalivaiheessa verrattuna follikkelivaiheeseen ja 

kuukautisvaiheeseen, kun taas HF-teho (nu), RMSSD, NN50 ja pNN50 olivat suuremmat 

follikkelivaiheessa verrattuna luteaalivaiheeseen. Follikkelivaiheen HF-teho (nu) oli myös 

suurempi verrattuna kuukautisvaiheeseen. Myös Ranin ja Venkateshin (2020) tutkimuksessa 

LF-teho (nu) ja LF/HF-suhde olivat merkitsevästi suurempia luteaalivaiheessa verrattuna 

kuukautis- ja follikkelivaiheeseen, kun taas HF-teho (nu) oli merkitsevästi suurempi 

follikkelivaiheessa verrattuna luteaalivaiheeseen. Follikkeli- ja kuukautisvaiheen välillä ei 

nähty merkitseviä eroja sykevälivaihtelumuuttujissa. 

Yazarin ja Yazicin (2016) tutkimuksessa havaittiin, että SDNN oli merkitsevästi pienempi 

luteaalivaiheen keskivaiheessa verrattuna follikkelivaiheen myöhäisvaiheeseen, kuten myös 

Pestanan ym. (2018) tutkimuksessa korkeasti harjoitelleilla naisilla (n = 19) SDNN oli suurempi 

follikkelivaiheessa verrattuna luteaalivaiheeseen. Kokts-Porietisin ym. (2020) tutkimuksessa 

kuukautiskierron vaiheiden yhteyttä sykevälivaihteluun tarkasteltiin urheilevilla naisilla (n = 

7). Sykevälivaihtelua mitattiin joka aamu yhden minuutin ajan makuuasennossa. 

Hormonipitoisuuksia ei mitattu, vaan ovulaatio ja kuukautiskierron vaiheet määritettiin kehon 

lämpötilan muutoksen avulla. RMSSD:ssä havaittiin epälineaarinen lasku follikkelivaiheesta 

luteaalivaiheeseen, kuten myös SDNN laski epälineaarisesti ollen hieman pienempi 

luteaalivaiheessa verrattuna follikkelivaiheeseen. RMSSD:n ja SDNN:n vaihtelu oli suurta 

kuukautiskierron aikana, erityisesti luteaalivaiheessa verrattuna follikkelivaiheeseen. (Kuva 7.) 
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KUVA 7. RMSSD:n ja SDNN:n epälineaarinen lasku kuukautiskierron aikana (Mukaeltu 

Kokts-Porietis ym. 2020). 

Vaikka sykevälivaihtelu näyttäisi pienenevän kuukautiskierron aikana useassa tutkimuksessa, 

on myös tutkimuksia, joissa joidenkin sykevälivaihtelumuuttujien arvot eivät ole muuttuneet 

eri vaiheiden välillä (Leicht ym. 2003; Matsumoto ym. 2007; Baker ym. 2008; Wang ym. 2016; 

Yazar ja Yazici 2016; Jayamala ym. 2017; Pestana ym. 2018). Pestanan ym. (2018) 

tutkimuksessa korkeasti harjoitelleilla naisilla (n = 19) RMSSD, NN50, pNN50 ja HF-teho 

eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan follikkeli- ja luteaalivaiheen välillä. 

Yazarin ja Yazicin (2016) tutkimuksessa saatiin samankaltaisia tuloksia, sillä RMSSD, pNN50 

ja syke eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi follikkeli- ja luteaalivaiheen välillä. Kokt-

Porietsin ym. (2020) tutkimuksessa HF-teho ja LF-teho (sec2/Hz) eivät muuttuneet 

tilastollisesti merkitsevästi kuukautiskierron aikana, kun taas Pestanan ym. (2018) 

tutkimuksessa LF-teho oli merkitsevästi suurempi follikkelivaiheen aikana verrattuna 

luteaalivaiheeseen, mikä on päinvastaista useiden muiden tutkimusten kanssa.  

5.2 Kuukautiskiertoon liittyvien hormonien yhteys sykevälivaihteluun 

Munasarjahormonien pitoisuuksien vaihtelulla on ajateltu olevan yhteys sykevälivaihteluun 

kuukautiskierron aikana. Munasarjahormonien pitoisuuksien ja sykevälivaihtelun väliset 

yhteydet ovat kuitenkin epäselvät (Leicht ym. 2003; Yang ym. 2013; Das ym. 2015; 

Schmalenberger ym. 2020). Leicht ym. (2003) tarkastelivat LH- ja FSH-pitoisuuksien 
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yhteyksiä sykevälivaihteluun (LF-teho, HF-teho ja TP) kuukautiskierron aikana. 

Tutkimuksessa havaittiin, että FSH- ja LH-pitoisuuksilla ei ollut yhteyttä sykevälivaihteluun, 

mikä havaittiin myös Dasin ym. (2015) tutkimuksessa. Tämä saattaa kertoa siitä, että FSH- ja 

LH-pitoisuudet eivät liity sykevälivaihtelun muutoksiin kuukautiskierron aikana. 

Leichtin ym. (2003) tutkimuksessa tarkasteltiin myös estradioli-17-beetapitoisuuden ja 

sykevälivaihtelumuuttujien (LF-teho, HF-teho ja TP) yhteyksiä. Niiden välillä havaittiin 

merkitsevä korrelaatio ovulaatiovaiheen aikana, mikä saattaisi heijastaa positiivista yhteyttä 

estrogeenin ja vagaalisen aktiivisuuden välillä. Schmalenbergerin ym. (2020) tutkimuksessa 

estrogeenipitoisuudella ja HF-teholla ei kuitenkaan havaittu yhteyttä.  

Kun Schmalenberger ym. (2020) tarkastelivat progesteronipitoisuuden ja HF-tehon yhteyksiä, 

progesteronipitoisuuden ja HF-tehon välillä havaittiin merkitsevä negatiivinen korrelaatio. 

Leichtin ym. (2003) tutkimuksessa puolestaan progesteronipitoisuudella ei huomattu olevan 

yhteyttä sykevälivaihteluun. Kun Das ym. (2015) tarkastelivat tutkimuksessaan estrogeeni- ja 

progesteronipitoisuuden yhteyksiä sykevälivaihteluun (HF- ja LF-teho ms2) follikkeli- ja 

luteaalivaiheessa, ei kummallakaan huomattu olevan yhteyttä sykevälivaihteluun.  

5.3 Kuukautiskipujen ja premenstruaalioireiden yhteys sykevälivaihteluun 

Kun tarkastellaan kuukautiskierron yhteyttä sykevälivaihteluun, olisi tärkeää ottaa huomioon 

mahdolliset kuukautiskivut ja PMS-oireet. Kun kuukautiskivut ja PMS-oireet on otettu 

huomioon tutkimuksissa, on huomattu, että niillä saattaisi olla yhteys sykevälivaihteluun 

(Matsumoto ym. 2006; Matsumoto 2007; Baker ym. 2008; Wang ym. 2016). Kun naiset ovat 

olleet oireettomia tai kivuttomia, sykevälivaihtelu ei ole juurikaan vaihdellut kuukautiskierron 

eri vaiheiden välillä (Matsumoto ym. 2006; Matsumoto ym. 2007; Baker ym. 2008; Jayamala 

ym. 2017), mikä saattaisi osittain selittää kuukautiskipujen ja PMS-oireiden roolia 

sykevälivaihtelun muuttumisessa kuukautiskierron aikana.  

Kuukautiskipujen yhteys sykkeeseen ja sykevälivaihteluun. Wangin ym. (2016) tutkimuksessa 

tarkoituksena oli määrittää, onko sykevälivaihtelussa eroja kuukautiskipuja omaavilla naisilla 
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(n = 66) ja naisilla, joilla ei ole kuukautiskipuja (n = 54). Sykevälivaihtelusta analysoitiin HF- 

ja LF-teho sekä LF/HF-suhde kuutena päivänä kuukautisvuodon ensimmäisestä päivästä 

alkaen. Tutkimuksessa havaittiin, että HF-teho oli merkitsevästi pienempää naisilla, joilla oli 

kuukautiskipuja verrattuna naisiin, joilla ei ollut kipuja, kun taas LF-tehossa, sydämen 

sykkeessä ja LF/-HF-suhteessa ei ollut merkitseviä eroja ryhmien välillä.  

Jayamalan ym. (2017) tutkimuksessa naisilla, joilla ei ollut kuukautiskipuja (n = 30), ei 

huomattu sykkeessä eikä sykevälivaihtelumuuttujissa (SDNN, RMMSD, pNN50) eroja 

kuukautis-, follikkeli- ja luteaalivaiheen välillä. Tämän perusteella näyttäisi siltä, että naisilla, 

joilla ei ole kuukautiskipuja, ei autonomisen hermoston toiminnassa ole eroja kuukautiskierron 

eri vaiheissa. Kun naisia, joilla oli kuukautiskipuja (n = 30), tarkasteltiin erikseen, havaittiin 

kaikkien sykevälivaihtelumuuttujien arvojen olevan merkitsevästi suurempia 

follikkelivaiheessa verrattuna kuukautisvaiheeseen. Kuukautisvaihetta ja luteaalivaihetta 

verrattaessa havaittiin, että vain RMSSD erosi merkitsevästi vaiheiden välillä ollen pienempi 

kuukautisvaiheessa. Sydämen sykkeessä ei ollut eroja eri vaiheiden välillä kuukautiskipuja 

omaavilla naisilla. Kun ryhmiä verrattiin keskenään eri kuukautiskierron vaiheissa, havaittiin, 

että kuukautisvaiheessa kivuttomilla naisilla RMSSD oli merkitsevästi suurempaa verrattuna 

heihin, joilla oli kipuja.  

PMS-oireiden yhteys sykkeeseen ja sykevälivaihteluun. Matsumoton ym. (2007) tutkimuksessa 

sykevälivaihtelumuuttujat eivät eronneet oireettomilla (n = 28) follikkelivaiheen ja myöhäisen 

luteaalivaiheen välillä. PMS-oireita omaavilla naisilla (n = 23) sykevälivaihtelun kokonaisteho 

ja HF-teho laskivat merkitsevästi follikkelivaiheesta myöhäiseen luteaalivaiheeseen, jolloin 

oireetkin lisääntyivät (kuva 8). LF-tehossa ei kuitenkaan huomattu muutoksia 

kuukautisvaiheiden välillä. Kun PMS-oireisia ja oireettomia vertailtiin keskenään, havaittiin, 

että PMS-oireisten HF-teho oli merkitsevästi matalampi luteaalivaiheessa verrattuna naisiin, 

joilla ei ollut PMS-oireita. Follikkelivaiheessa ryhmien välillä ei kuitenkaan ollut eroa. 
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KUVA 8. Sykevälivaihtelun HF-teho ja kokonaisteho follikkeli- ja luteaalivaiheessa 

kontrolleilla ja PMS-oireisilla (Mukaeltu Matsumoto ym. 2007). 

 

Bakerin ym. (2008) tutkimuksessa tarkasteltiin PMS-oireisia naisia (n = 9) ja oireettomia naisia 

(n = 12) kuukautiskierron myöhäisessä luteaalivaiheessa ja follikkelivaiheessa. PMS-oireisilla 

SDNN, RMSSD ja HF-teho olivat merkitsevästi pienempiä myöhäisessä luteaalivaiheessa 

verrattuna oireettomaan follikkelivaiheeseen, kun taas oireettomilla mitkään 

sykevälivaihtelumuuttujat eivät eronneet vaiheiden välillä. LF/HF-suhde eikä 

sykevälivaihtelun kokonaisteho eronnut kahden eri vaiheen välillä kummallakaan ryhmällä. 

Kun PMS-oireisia ja oireettomia vertailtiin keskenään, ei sykevälivaihtelumuuttujien arvot 

eronneet missään kuukautiskierron vaiheessa ryhmien välillä.  

PMS-oireiden vaikeusasteella saattaa olla myös vaikutusta sykevälivaihteluun. Matsumoton 

ym. (2006) tutkimuksessa tutkittavat jaettiin kolmeen eri ryhmään sen mukaan, kuinka vaikeita 

heidän PMS-oireensa olivat. Naisilla, joilla oireet olivat lieviä (n = 11) tai keskivaikeita (n = 

11), ei syke tai sykevälivaihtelu muuttunut follikkelivaiheen ja myöhäisen luteaalivaiheen 

välillä. Naisilla, joilla oireet olivat vaikeampia (n = 8), syke ja sympaattisen hermoston 

aktiivisuuden indeksi (VLF+LF/HF) suurenivat merkitsevästi ja parasympaattisen hermoston 

aktiivisuus (HF-teho ms2) väheni myöhäisessä luteaalivaiheessa verrattuna 

follikkelivaiheeseen. Naisilla, joilla oli vaikeita PMS-oireita, oli myös korkeampi sympaattisen 

hermoston aktiivisuus ja matalampi parasympaattisen hermoston aktiivisuus myöhäisessä 

luteaalivaiheessa verrattuna kahteen muuhun ryhmään, joilla oireet olivat lievempiä.  
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6 KUUKAUTISKIERRON YHTEYS SUBJEKTIIVISEEN UNENLAATUUN 

Uni on tärkein ajankohta palautumiselle (Guyton & Hall 2011, 741). Hyvä uni koostuu 

riittävästä unen kestosta (Hirshkowitz ym. 2015) ja hyvästä unenlaadusta (Ohayon ym. 2017). 

Joissain tutkimuksissa on huomattu, että naisilla subjektiiviseen unenlaatuun ja määrään saattaa 

vaikuttaa PMS-oireet (Baker ym. 2007; Baker ym. 2012) ja kuukautiskivut (Baker ym. 1999; 

Zambotti ym. 2013; Woosley ja Lichstein 2014). On kuitenkin myös huomattu, että 

subjektiivinen unenlaatu on vaihdellut myös, vaikka kuukautiskipuja tai PMS-oireita ei ole 

raportoitu (Baker ym. 2004). 

Kuukautiskipujen yhteys subjektiiviseen unenlaatuun. Bakerin ym. (1999) tutkimuksessa 

kuukautiskipujen (n = 9) havaittiin laskevan merkitsevästi subjektiivista unenlaatua, unen 

tehokkuutta ja REM-unta verrattuna kuukautiskierron kivuttomiin vaiheisiin ja kontrolleihin (n 

= 8). Woosley ja Lichstein (2014) tarkastelivat kuukautiskipujen, unen ja fyysisen aktiivisuuden 

määrän yhteyttä kuukautiskierron eri vaiheissa 89 naisella. Naisilla, jotka kokivat unettomuutta, 

oli voimakkaampia kuukautiskipuja ja he jättivät fyysistä aktiivisuutta vähemmälle sen takia 

verrattuna naisiin, joilla ei ollut unettomuutta. Myös nukahtamiseen kulunut aika oli pidempi 

ja unen palauttavuus oli pienempää naisilla, joilla kuukautiskivut olivat voimakkaammat 

verrattuna naisiin, joilla kivut olivat lievempiä. Naiset, joilla oli vain hyvin lieviä kipuja, 

raportoivat merkitsevästi paremman subjektiivisen unenlaadun verrattuna naisiin, joilla oli 

keskivaikeat tai vaikeat kuukautiskivut, minkä vuoksi näyttäisi siltä, että mitä vaikeampia 

kuukautiskivut ovat, sitä heikompaa on subjektiivinen unenlaatu. 

PMS-oireiden yhteys subjektiiviseen unenlaatuun. Bakerin ym. (2007) tutkimuksessa mitattiin 

oireettomien (n = 12) ja vaikeiden PMS-oireiden omaavien naisten (n = 9) subjektiivista 

unenlaatua (kyselylomake) kuukautiskierron eri vaiheiden välillä. Molemmat ryhmät 

raportoivat, että heidän subjektiivinen unenlaatunsa oli merkitsevästi heikompaa myöhäisen 

luteaalivaiheen aikana verrattuna follikkelivaiheeseen. Kun ryhmiä vertailtiin keskenään, 

havaittiin, että subjektiivinen unenlaatu ei eronnut ryhmien välillä. Bakerin ym. (2012) 

tutkimuksessa saatiin samankaltaisia tuloksia. Tutkimuksessa tarkasteltiin subjektiivista 

unenlaatua naisilla, joilla oli vaikea PMS (n = 18) ja kontrolleja, joilla oireita ei ollut lähes 
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yhtään (n = 18). Kontrolleilla ei subjektiivisessa unenlaadussa huomattu eroja eri vaiheiden 

välillä. Naiset, joilla oli vaikea PMS, raportoivat heikomman subjektiivisen unenlaadun 

myöhäisessä luteaalivaiheessa verrattuna follikkelivaiheeseen. Kun vertailtiin vielä kontrolleja 

ja vaikeita PMS-oireita omaavia naisia keskenään, havaittiin, että ryhmien välillä ei ollut eroa 

subjektiivisessa unenlaadussa kummassakaan vaiheessa. 

Aiemmissa tutkimuksissa on myös havaittu, että subjektiivinen unenlaatu saattaa olla 

heikompaa kuukautiskierron eri vaiheissa, vaikka tutkittavilla ei olisikaan kuukautiskipuja tai 

PMS-oireita. Bakerin ym. (2004) tutkimuksessa tarkasteltiin subjektiivisen unenlaadun ja 

kuukautiskierron vaiheen yhteyttä nuorilla terveillä naisilla (n = 26), jotka eivät raportoineet 

kuukautiskiertoon liittyviä kipuja tai oireita. Naiset raportoivat, että heidän unenlaatunsa oli 

heikompaa 3 päivää ennen kuukautisten alkua ja 4 päivän ajan kuukautisvuodon aikana 

verrattuna follikkelivaiheen puoliväliin sekä luteaalivaiheen alkuun ja puoliväliin. 

Heikentyneen subjektiivisen unenlaadun kuukautisvuodon molemmin puolin ajateltiin liittyvän 

mahdollisesti munasarjahormonien vaihteleviin pitoisuuksiin kuukautiskierron eri vaiheissa. 
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7 TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

Naisen ainutlaatuinen fysiologia ja sen vaikutus palautumiseen ja suorituskykyyn liittyvissä 

asioissa on herättänyt suurta mielenkiintoa kansainvälisesti. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 

on selvittää kuukautiskierron vaiheen, munasarjahormonien pitoisuuksien sekä 

kuukautiskipujen ja PMS-oireiden yhteyksiä yön aikaiseen sykevälivaihteluun naisilla, jotka 

eivät käytä hormonaalista ehkäisyä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan kuukautiskipujen ja 

PMS-oireiden yhteyttä subjektiiviseen unenlaatuun.  

Tutkimuksen tarkoituksena on antaa uutta tietoa kuukautiskierron yhteyksistä yön aikaiseen 

sykevälivaihteluun, sillä aiemmin on tarkasteltu vain päiväaikaista tai lyhytaikaista 

sykevälivaihtelua. Tutkimus pyrkii tuottamaan luotettavampaa tietoa kuukautiskierron 

yhteyksistä sykevälivaihteluun, sillä tutkimuksessa tarkastellaan yhtäaikaisesti 

sykevälivaihtelua, munasarjahormonien pitoisuuksia, kuukautiskipuja ja PMS-oireita useassa 

mittapisteessä. Kuukautiskierron vaiheet on määritelty tarkasti hyödyntämällä parhaita 

olemassa olevia metodologisia suosituksia naisten tutkimiseen (Elliot-Sale ym. 2021).  

Tutkimuskysymys 1: Onko kuukautiskierron vaiheella yhteys yön aikaiseen sykevälivaihteluun 

tai sykkeeseen? 

Hypoteesi 1: Kuukautiskierron vaiheella on yhteys yön aikaiseen sykevälivaihteluun ja 

sykkeeseen. 

Perustelu 1: Monissa tutkimuksissa on huomattu, että syke on ollut korkeampi 

luteaalivaiheessa verrattuna follikkelivaiheeseen (Bai ym. 2009; McKinley ym. 2009; Zambotti 

ym. 2013; Tenan ym. 2014; Brar ym. 2015; Armbruster ym. 2018; Goodale ym. 2019; James 

& Sunil 2020; Rani & Venkatesh 2020), mikä kertoo sympaattisen hermoston aktiivisuuden 

lisääntymisestä ja parasympaattisen hermoston aktiivisuuden pienenemisestä kuukautiskierron 

aikana. Brarin ym. (2015) sekä Ranin ja Venkateshin (2020) tutkimuksissa on huomattu 

sykkeen olevan korkeampi myös luteaalivaiheessa verrattuna kuukautisvaiheeseen. 

Parasympaattisen hermoston aktiivisuudesta kertovat sykevälivaihtelumuuttujat näyttäisivät 
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monen tutkimuksen mukaan laskevan (Sato ym. 1995; Bai ym. 2009; McKinley ym. 2009; Brar 

ym. 2015; Armbruster ym. 2018; Udayakumar ym. 2018; Schmalenberger ym. 2019; Kokts-

Porietis ym. 2020; Rani & Venkatesh 2020), kun taas LF-teho ja LF/HF-suhde näyttäisivät 

suurenevan kuukautiskierron loppua kohden (Sato ym. 1995; Yildirir ym. 2002; Bai ym. 2009; 

Brar ym. 2015; Udayakumar ym. 2018; Rani & Venkatesh 2020). 

Tutkimuskysymys 2: Onko estrogeeni- tai progesteronipitoisuudella yhteys yön aikaiseen 

sykevälivaihteluun tai sykkeeseen? 

Hypoteesi 2: Estrogeeni- tai progesteronipitoisuuksilla ei ole yhteyttä yön aikaiseen 

sykevälivaihteluun tai sykkeeseen. 

Perustelu 2: Hormonipitoisuuksien yhteydestä sykevälivaihteluun on vähän ja ristiriitaista 

tietoa. Schmalenbergerin ym. (2020) tutkimuksessa progesteronipitoisuus korreloi 

negatiivisesti sykevälivaihtelun kanssa, mutta Leichtin ym. (2003) tutkimuksessa 

progesteronipitoisuus ja sykevälivaihtelu eivät korreloineet keskenään. Leichtin ym. (2003) 

tutkimuksessa estrogeenipitoisuus oli yhteydessä suurempaan sykevälivaihteluun, kun taas 

Schmalenbergerin ym. (2020) tutkimuksessa ei huomattu yhteyttä estrogeenipitoisuuden ja 

sykevälivaihtelun välillä. Dasin ym. (2015) tutkimuksessa ei huomattu estrogeenilla eikä 

progesteronilla olevan yhteyttä sykevälivaihteluun (HF- ja LF-teho ms2), kun yhteyksiä 

tarkasteltiin follikkeli- ja luteaalivaiheessa. 

Tutkimuskysymys 3: Onko kuukautiskivuilla tai premenstruaalioireilla yhteys yön aikaiseen 

sykevälivaihteluun tai sykkeeseen? 

Hypoteesi 3: Kuukautiskivuilla sekä premenstruaalioireilla on yhteys yön aikaiseen 

sykevälivaihteluun. 

Perustelu 3: Jayamalan ym. (2017) tutkimuksessa naisilla, joilla oli kuukautiskipuja, 

sykevälivaihtelu oli merkitsevästi suurempaa follikkelivaiheessa verrattuna 

kuukautisvaiheeseen ja RMSSD oli suurempaa luteaalivaiheessa verrattuna 
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kuukautisvaiheeseen. RMSSD:n havaittiin olevan merkitsevästi pienempää naisilla, joilla oli 

kipuja verrattuna naisiin, joilla ei ollut kipuja. Myös Wangin ym. (2016) tutkimuksessa HF-

teho oli merkitsevästi pienempää naisilla, joilla oli kuukautiskipuja verrattuna naisiin, joilla ei 

ollut kipuja. Matsumoton ym. (2007) tutkimuksessa PMS-oireita omaavilla naisilla 

sykevälivaihtelun kokonaisteho ja HF-teho pienenivät merkitsevästi follikkelivaiheesta 

myöhäiseen luteaalivaiheeseen, jolloin oireetkin lisääntyivät. Myös Bakerin ym. (2008) 

tutkimuksessa PMS-oireisilla SDNN, RMSSD ja HF-teho olivat merkitsevästi pienempiä 

myöhäisessä luteaalivaiheessa verrattuna oireettomaan follikkelivaiheeseen. Kun Matsumoton 

ym. (2007) tutkimuksessa vertailtiin naisia, joilla oli PMS-oireita ja naisia, joilla ei ollut oireita, 

havaittiin, että naisilla, joilla oli PMS-oireita, HF-teho oli merkitsevästi pienempää 

luteaalivaiheessa verrattuna naisiin, joilla ei ollut PMS-oireita. Lisäksi Matsumoton ym. (2006) 

tutkimuksessa naisilla, joilla oli vaikeita PMS-oireita, sympaattisen hermoston aktiivisuus oli 

korkeampi ja parasympaattisen hermoston aktiivisuus matalampi myöhäisessä 

luteaalivaiheessa verrattuna kahteen muuhun ryhmään, joilla oireet olivat lievempiä.  

Tutkimuskysymys 4: Onko kuukautiskivuilla tai PMS-oireilla yhteyttä subjektiiviseen 

unenlaatuun? 

Hypoteesi 4: Kuukautiskivuilla on yhteys subjektiiviseen unenlaatuun, PMS-oireilla ei. 

Perustelu 4: Bakerin ym. (1999) tutkimuksessa kuukautiskipujen havaittiin laskevan 

merkitsevästi subjektiivista unenlaatua verrattuna kivuttomiin vaiheisiin ja naisiin, joilla ei ollut 

kipuja. Woosleyn ja Lichsteinin (2014) tutkimuksessa kuukautiskipujen voimakkuus vaikutti 

siihen, millaiseksi subjektiivinen unenlaatu koettiin. Naiset, joilla oli hyvin lieviä kipuja, 

raportoivat merkitsevästi paremman subjektiivisen unenlaadun verrattuna naisiin, joilla oli 

keskivaikeat tai vaikeat kuukautiskivut. Bakerin ym. (2012) tutkimuksessa naiset, joilla oli 

vaikea PMS, raportoivat heikomman subjektiivisen unenlaadun myöhäisessä luteaalivaiheessa 

verrattuna follikkelivaiheeseen, mutta PMS-oireita omaavien ja oireettomien välillä ei ollut 

eroa. Bakerin ym. (2007) tutkimuksessa subjektiivisen unenlaadun havaittiin heikkenevän 

luteaalivaiheessa verrattuna follikkelivaiheeseen oireettomilla naisilla ja naisilla, joilla oli 

PMS-oireita. Ryhmien välillä ei huomattu eroja.  
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8 TUTKIMUSMENETELMÄT 

8.1 Tutkittavat 

Tutkimukseen osallistui 21 tervettä 18–35 -vuotiasta kestävyysharjoitellutta naista. 

Tutkimuksen suorittaneet eivät käyttäneet hormonaalista ehkäisyä, heidän kuukautiskiertonsa 

oli säännöllinen ja kierron pituus normaali (21–35 päivää). Yksi tutkittava jätettiin tulosten 

analysoinnissa ulkopuolelle, sillä hänen kuukautiskiertonsa pituus oli yli normaalin. Tutkittavia 

pyydettiin jatkamaan normaalia elämäänsä tutkimusjakson ajan, mutta tutkimusjakson aikana 

ei saanut osallistua kilpailuihin ja viikoittaisen harjoittelun tuli pysyä mahdollisimman 

samanlaisena koko tutkimusjakson ajan. Harjoitteluun ei muutoin puututtu ja tutkittavat saivat 

itse määrittää, minkä verran harjoittelevat tutkimusjakson aikana. Tutkittavien tarkemmat 

esitiedot löytyvät taulukosta 3. 

 

TAULUKKO 3. Tutkittavien ikä, pituus, paino, BMI, rasvaprosentti, TeorVO2max ja 

kuukautiskierron pituus (keskiarvo ± keskihajonta). 

 

 NON-ryhmä (n = 20) 

Ikä 26,9 ± 3,9 

Pituus (cm) 166,3 ± 5,8 

Paino (kg) 62,7 ± 6,8 

BMI (kg/m2) 22,7 ± 2,5  

Rasvaprosentti (%) 23,8 ± 6,5 

TeorVO2max (ml/kg/min) 52,2 ± 4,3 

Kuukautiskierron pituus (pv) 28,4 ± 3,3 

BMI = painoindeksi, TeorVO2max = Teoreettinen maksimaalinen hapenottokyky, NON-ryhmä 

= ei-hormonaalista ehkäisyä käyttävä ryhmä 

Tutkittavat rekrytoitiin Jyväskylän yliopiston yleisten sähköpostilistojen, sosiaalisen median ja 

liikuntabiologian tieteenalaryhmien tiedotuskanavien kautta. Tutkittavat täyttivät ennen 

tutkimusjaksoa terveyskyselyn (liite 1) ja LEAF-q -kyselyn (liite 2), joiden avulla arvioitiin 
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yleistä terveydentilaa ja erityisesti gynekologisia tietoja ja liikunta-aktiivisuutta. LEAF-q -

kyselyn avulla pystyttiin arvioimaan myös riskiä naisurheilijan oireyhtymälle (Melin ym. 

2014).  Tutkimuksen poissulkukriteerejä olivat hormonaalisen ehkäisyn käyttö, 

epäsäännöllinen kuukautiskierto tai epänormaalin mittainen kuukautiskierto, raskaus, 

monirakkulainen munasarjojen oireyhtymä tai muut munasarjojen toimintaan vaikuttavat 

sairaudet, liian vähäinen harjoittelutausta, yli 30 kg/m2) BMI ja sydänsairaudet.  

Tutkittavat saivat tietosuojailmoitustiedotteen tutkimuksesta, josta he saivat tietoa tutkimuksen 

kulusta, tulevista mittauksista, tutkimuksen käyttötarkoituksesta ja mahdollisuudesta 

keskeyttää tutkimus missä vaiheessa tahansa. Tutkittavat allekirjoittivat suostumuslomakkeen 

ja näin suostuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti. Tutkimus sai puoltavan lausunnon Jyväskylän 

yliopiston eettiseltä toimikunnalta (7/2019).  

8.2 Tutkimusasetelma 

Tämä työ oli osa suurempaa tutkimusprojektia, joka toteutettiin vuoden 2019 lokakuun ja 2021 

kesäkuun välillä. Tutkimuksessa oli mukana kolme ryhmää, joita olivat ei-hormonaalista 

ehkäisyä käyttävä ryhmä, yhdistelmäehkäisyä käyttävä ryhmä sekä progesteronivalmisteita 

käyttävä ryhmä. Tässä työssä käsitellään vain ei-hormonaalista ehkäisyä käyttävää ryhmää, 

jossa oli mukana 20 tutkittavaa. 

Kaikki tutkittavat suorittivat kolmen vuorokauden mittaisen esijakson, jossa he tutustuivat 

tutkimusmenetelmiin ennen tutkimusjaksoa. Tutkimusjakso kesti yhden kuukautiskierron ajan 

(taulukko 4). Kuukautiskierron aikana mittapisteitä oli neljä, joissa otettiin paastoverinäyte sekä 

kahdelta yöltä sykevälivaihtelumittaus. Mittapisteet ajoitettiin kuukautiskierron kuukautis-, 

follikkeli-, ovulaatio- ja luteaalivaiheeseen. Vaiheet määriteltiin kuukautiskierron pituuden, 

kuukautisvuodon alkamisajankohdan ja ovulaatiotestin antaman tuloksen mukaan, mikä on 

myös Elliot-Salen ym. (2021) suositusten mukaista kuukautiskiertotutkimuksissa. Ovulaatio 

määritettiin luteinisoivan hormonin äkillisenä nousuna, joka saatiin määritettyä 

ovulaatiotestitikkujen (Dipro, LH Ovulation Strip, Espoo, Suomi) avulla virtsanäytteestä. 

Ovulaation määritys ovulaatiotestitikkujen avulla aloitettiin noin neljä päivää ennen kierron 
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puoliväliä. Kun ovulaatiotestistä tuli positiivinen tulos, ovulaation aikainen paastoverinäyte 

pyrittiin ottamaan seuraavana päivänä, sillä ovulaatio kestää yleensä 24–36 h positiivisesta 

virtsan ovulaatiotestin tuloksesta (Elliot-Sale ym. 2021). Tutkittavat täyttivät samoissa 

mittapisteissä myös kuukautis- ja unipäiväkirjoja, joista tarkasteltiin kuukautiskipuja, PMS-

oireita ja subjektiivista unenlaatua.  

 

TAULUKKO 4. Tutkimusasetelma. 

 

Kuukautiskierto (21-35 päivää) 

Mittaus 1: 

Kuukautisvaihe 

(Kuukautisvuodon 

alku + 1 päivä) 

 

 

Paastoverinäyte + 

yön aikainen HRV + 

kuukautis- ja 

unipäiväkirjan täyttö 

Mittaus 2: 

Follikkelivaihe 

(Kuukautisvuodon 

alku + 5–7 päivää) 

 

 

Paastoverinäyte + 

yön aikainen HRV + 

kuukautis- ja 

unipäiväkirjan täyttö 

Mittaus 3: 

Ovulaatiovaihe 

(LH-testi positiiv. + 

1 päivä) 

 

 

Paastoverinäyte + 

yön aikainen HRV + 

kuukautis- ja 

unipäiväkirjan täyttö 

Mittaus 4:  

Luteaalivaihe 

(Ovulaatio + 5–7 

päivää) 

 

 

Paastoverinäyte + 

yön aikainen HRV + 

kuukautis- ja 

unipäiväkirjan täyttö 

HRV = sykevälivaihtelu, LH = luteinisoiva hormoni 

8.3 Aineiston keräys ja analysointi 

Verinäytteet. Kyynärvarren laskimosta otettiin verta 7 ml seerumiputkeen ja 4 ml EDTA -

putkeen 10 tunnin paaston jälkeen. Verinäytteet sentrifugoitiin 3600 rpm nopeudella 10 

minuutin ajan (Heraeus Megafuge 2,0 R, Thermo Scientific, Karlsruhe, Saksa) ja erotellut 

seerumit pakastettiin -20 asteessa myöhempää analysointia varten. Seeruminäytteet analysoitiin 

Jyväskylän yliopiston liikuntalaboratoriossa. Pakastetuista seeruminäytteistä analysoitiin 

luteinisoivan hormonin pitoisuus, estradiolipitoisuus ja progesteronipitoisuus 

immunoanalysaattorilla (Immulite 2000 XPi; Siemens, Llanberis, Iso-Britannia), joka perustuu 

kemiluminesenssiin. Taulukosta 5 nähdään menetelmän sensitiivisyydet ja variaatiokertoimet 

eri hormoneille.  
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TAULUKKO 5. Verianalyysien sensitiivisyydet ja variaatiokertoimet. 

 

 Sensitiivisyys Sisäinen vaihtelu (%) Kokonais-CV (%) 

LH 0,05 U/l 4,80  10,70 

E2 55,00 pmol/l 6,70 9,70 

PRG 0,30 nmol/l 9,71 12,21 

LH = luteinisoiva hormoni, E2 = estradioli, PRG = progesteroni, CV = variaatiokerroin 

Kahden tutkittavan kohdalla kaikkien vaiheiden verinäytteitä ei saatu otettua saman 

kuukautiskierron ajalta COVID-19:n tai muiden aikatauluhaasteiden vuoksi. Puuttuva verinäyte 

otettiin toisesta kierrosta vastaavasta vaiheesta. Kahdelta muulta tutkittavalta jäi puolestaan 

ottamatta kaikkien vaiheiden laskimoverinäytteet COVID-19:n vuoksi. Näin ollen lopullinen 

tutkittavien määrä hormonipitoisuuksia tarkastelevissa analyyseissä oli 16. 

Yön aikainen syke ja sykevälivaihtelu. Yön aikaista sykettä ja sykevälivaihtelua mitattiin 

Bodyguard 2 -laitteella (BG2, Firstbeat Technologies Ltd., Jyväskylä, Suomi), joka tallentaa 

EKG:tä kahden elektrodin avulla, prosessoi signaalin integroidulla algoritmilla ja tuottaa 

sykähdys sykähdykseltä R–R -intervalleja 1000 Hz:n tarkkuudella (kuva 9). BG2 havaitsee 

keskimäärin 99,95 %:n tarkkuudella sydämenlyönnit ja keskiarvovirhe R–R -intervalleille 

verrattuna standardi-EKG:hen on 2,96 ms (0,54 %). RMMSD:n ero BG 2:n ja kliinisen EKG:n 

välillä on havaittu olevan -1.30 ms artefaktikorjauksen jälkeen. Voidaan siis todeta, että BG2 

tuottaa tarkkaa dataa sykevälivaihteluanalyysia varten. (Parak & Korhonen 2013.) 

 

     

KUVA 9. Bodyguard 2 -laite ja elektrodien paikat kehossa (www.firstbeat.com). 

http://www.firstbeat.com/
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Tallennetuista R–R -intervalleista poistettiin artefaktit Kubios HRV -analyysiohjelmistolla 

(Kubios HRV, Standard 3.4.3, Kuopio, Suomi), joka on paljon käytetty ja tieteellisesti validoitu 

ohjelmisto sykevälivaihtelun analysoinnissa (Tarvainen ym. 2014; Lipponen & Tarvainen 

2019). Artefaktien korjaus-% oli keskimäärin 1,1 kaikille sykevälivaihtelumuuttujille, mikä on 

hyvä, sillä Kubios HRV -analyysiohjelman ohjeiden mukaan artefaktien määrä olisi hyvä olla 

alle 5 %, jotta se ei aiheuta liian suurta vääristymää analyysiin (Tarvainen ym. 2014).  

Tutkittavat pitivät BG2:ta jokaisena yönä koko kuukautiskierron ajan. Tutkittaville 

ohjeistettiin, että BG2:n sai irrottaa vain silloin, kun meni suihkuun, saunaan tai uimaan. Syke- 

ja sykevälivaihteludataa kerättiin kahden yön ajalta paastoverinäytepäivän jälkeisiltä öiltä. 

Sykevälivaihteludatasta analysoitiin kustakin yöstä neljän tunnin jakso 30 minuuttia 

nukkumaanmenon jälkeen. Analyyseissä käytettiin kahden yön keskiarvoja ja niissä jätettiin 

ottamatta mukaan ne mittausyöt, jolloin oli käytetty alkoholia tai melatoniinia. Jos alkoholin tai 

melatoniinin käyttö osui paastoverinäytepäivän jälkeisille öille, sykevälivaihtelun analyyseissä 

käytettiin seuraavaa yötä tai verinäytettä edeltävää yötä. 

Tarkasteltavina muuttujina olivat yön aikainen keskiarvosyke (lyöntiä/min), 

aikakenttämenetelmän onnistuneiden R–R -intervallien välisten keskiarvojen neliöjuuri 

(RMSSD), joka heijastaa parasympaattisen hermoston aktiivisuutta (Task Force 1996; Penttilä 

ym. 2001; Martinmäki ym. 2006a), ja N–N -intervallien keskihajonta (SDNN). 

Taajuuskenttämenetelmän muuttujista tarkasteltiin korkeataajuuksista sykevälivaihtelua (HF-

teho), joka kertoo farmakologisten blokkaustutkimusten mukaan luotettavasti parasympaattisen 

hermoston aktiivisuudesta (Akselrod ym. 1981; Cacioppo ym. 1994; Martinmäki ym. 2006b), 

ja matalataajuuksista sykevälivaihtelua (LF-teho, ms2), johon puolestaan näyttäisi vaikuttavan 

farmakologisten blokkaustutkimusten perusteella sekä sympaattinen että parasympaattinen 

hermosto (Akselrod ym. 1981; Pomeranz ym. 1985; Cacioppo ym. 1994).  Sykelivälivaihtelun 

eri taajuudet laskettiin nonparametrisella menetelmällä nopean Fourier’n muunnoksen avulla. 

Nopea Fourier’n muunnos on menetelmä, jota voidaan käyttää signaalinkäsittelyssä 

taajuusanalyysin tuottamista varten (Task Force 1996).  



 

35 

 

Uni- ja kuukautispäiväkirjat. Tutkittavat täyttivät kuukautiskierron eri vaiheissa myös 

kuukautis- ja unipäiväkirjoja. Tässä työssä unipäiväkirjoista tarkasteltiin subjektiivista 

unenlaatua asteikolla 1–5, jota arvioitiin heti aamulla herättyä (liite 3). Kuukautispäiväkirjoista 

tarkastelun kohteena tässä työssä olivat kuukautiskivut (kyllä/ei) ja PMS-oireet (kyllä/ei), jotka 

merkittiin päiväkirjaan päivän lopussa. Kuukautispäiväkirjassa oli lueteltu yleisimpiä oireita ja 

kipuja, joita on havaittu esiintyvän kuukautiskierron aikana (Bitzer 2014; Schoep ym. 2019; 

Bruinvels ym. 2021). Liitteestä 4 nähdään tarkemmin tarkastellut kuukautiskivut ja PMS-oireet.  

8.4 Tilastolliset analyysit 

Tulosten tilastollisessa analysoinnissa käytettiin IBM SPSS Statistics 26.0 –ohjelmaa (IBM 

Corp. Armonk, NY, Yhdysvallat). Kaikista analysoitavista muuttujista laskettiin keskiarvot ja 

keskihajonnat Microsoft Office Excel 2016 –ohjelmalla (Microsoft Corp. Redmond, 

Yhdysvallat). Kaikkien muuttujien normaalijakautuneisuus testattiin Shapiro-Wilk -testillä ja 

sen perusteella muuttujia analysoitiin joko parametrisilla tai nonparametrisilla testeillä. 

Sykkeen, RMSSD:n, SDNN:n ja subjektiivisen unenlaadun muutoksia kuukautiskierron eri 

vaiheissa tarkasteltiin parametrisella toistomittaustestillä. HF-tehon ja LF-tehon muutoksia 

tarkasteltiin nonparametrisella Friedmanin riippumattomien otosten testillä ja 

hormonipitoisuuksien muutoksia nonparametrisellä Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen 

testillä. Hormonipitoisuuksien ja sykevälivaihtelun yhteyksiä tarkasteltiin Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. Kuukautiskipujen ja sykevälivaihtelun sekä PMS-

oireiden ja sykevälivaihtelun yhteyksiä tarkasteltiin nonparametrisella Mann-Whitney U:n 

testillä, kuten myös kuukautiskipujen sekä PMS-oireiden yhteyksiä subjektiiviseen 

unenlaatuun. Tilastollisen merkitsevyyden tasoksi asetettiin p < 0,05. 
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9 TULOKSET 

Munasarjahormonien pitoisuudet kuukautiskierron eri vaiheissa. Estradiolipitoisuus oli 

tilastollisesti merkitsevästi alimmillaan kuukautisvaiheessa verrattuna follikkeli- (p < 0,01), 

ovulaatio- (p < 0,01) ja luteaalivaiheeseen (p ≤ 0,001). Estradiolipitoisuus oli tilastollisesti 

merkitsevästi korkeampi ovulaatio- ja luteaalivaiheessa verrattuna follikkelivaiheeseen (p = 

0,05 ja p = 0,008). Progesteronipitoisuus oli puolestaan korkeimmillaan luteaalivaiheessa 

verrattuna kuukautis-, follikkeli- ja ovulaatiovaiheeseen (p ≤ 0,001, p ≤ 0,001 ja p < 0,05). 

Lisäksi progesteronipitoisuus oli korkeampi ovulaatiovaiheessa verrattuna kuukautis- ja 

follikkelivaiheeseen (p < 0,01 ja p < 0,01). LH-pitoisuus oli tilastollisesti merkitsevästi 

korkeimmillaan ovulaatiovaiheessa verrattuna kuukautis-, follikkeli- ja luteaalivaiheeseen (p < 

0,01, p ≤ 0,001 ja p < 0,05) pysyen muuttumattomana muiden vaiheiden välillä. (Taulukko 6.) 

TAULUKKO 6. Munasarjahormonien pitoisuudet (estradioli, progesteroni ja luteinisoiva 

hormoni) kuukautiskierron eri vaiheissa (keskiarvo ± keskihajonta). 

 

 Kuukautisvaihe Follikkelivaihe Ovulaatiovaihe Luteaalivaihe 

Estradioli 

(pmol/l) 
126,1 ± 93,1  252,7 ± 154,2**a  506,5 ± 403,9**a*b   452,4 ± 233,8**ab  

Progesteroni 

(nmol/l) 
1,4 ± 0,52**c  1,2 ± 0,3  4,8 ± 4,9**b*d  14,9 ± 12,6**ab 

LH  

(mIU/ml) 
6,8 ± 4,6**c 6,4 ± 2,5**c 20,2 ± 25,3  8,7 ± 7,0*c 

LH = luteinisoiva hormoni, *p < 0,05, **p < 0,01 tilastollisesti merkitsevä ero 

hormonipitoisuuksissa eri vaiheiden välillä. a = > KK, b = > FOL, c = < OV, d = < LUT 

 

Yön aikainen syke ja sykevälivaihtelu kuukautiskierron eri vaiheissa. Yön aikainen syke oli 

tilastollisesti merkitsevästi korkeampaa luteaalivaiheessa verrattuna kuukautisvaiheeseen (p < 

0,05) ja follikkelivaiheeseen (p < 0,001). Ovulaatiovaiheessa syke oli tilastollisesti 

merkitsevästi korkeampaa verrattuna follikkelivaiheeseen (p < 0,001). 
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Sykevälivaihtelumuuttujissa (RMSSD, SDNN, HF-teho ja LF-teho) ei havaittu tilastollisesti 

merkitseviä eroja kuukautiskierron eri vaiheissa. (Taulukko 7.)  

 

TAULUKKO 7. Yön aikainen syke, RMSSD, SDNN, HF-teho ja LF-teho kuukautiskierron eri 

vaiheissa (keskiarvo ± keskihajonta). 

 

 Kuukautisvaihe Follikkelivaihe Ovulaatiovaihe Luteaalivaihe 

Syke 

(lyöntiä/min) 
55 ± 7a* 54 ± 7a**b** 57 ± 7 59 ± 8 

RMSSD (ms) 79 ± 36 81 ± 30 69 ± 29 73 ± 32 

SDNN (ms) 80 ± 26 70 ± 21 62 ± 22 64 ± 24 

HF-teho (ms2) 2342 ± 1844 2322 ± 1601 1826 ± 1433 2147 ± 1680 

LF-teho (ms2) 2251 ± 1559 2291 ± 1343 2052 ± 1347 2113 ± 1567 

RMSSD = Onnistuneiden R-R -intervallien keskimääräisen vaihtelun neliöjuuri, SDNN = N-N 

-intervallien keskihajonta, HF-teho = korkeataajuuksinen sykevälivaihtelu, LF-teho = 

matalataajuuksinen sykevälivaihtelu. * p < 0,05; ** p < 0,001 tilastollisesti merkitsevä ero eri 

kuukautiskierron vaiheiden välillä. a = tilastollisesti merkitsevä ero luteaalivaiheeseen, b = 

tilastollisesti merkitsevä ero ovulaatiovaiheeseen. 

 

Munasarjahormonien pitoisuuksien yhteys yön aikaiseen sykkeeseen ja sykevälivaihteluun. 

Progesteronipitoisuuden ja yön aikaisen sykkeen välillä havaittiin positiivinen korrelaatio (r = 

0,690, p < 0,01) luteaalivaiheessa (kuva 10), mutta ei missään muussa vaiheessa. RMSSD:hen 

tai HF-tehoon progesteronipitoisuudella ei sen sijaan ollut yhteyttä missään kuukautiskierron 

vaiheessa. Estradioli- ja LH-pitoisuudella ei ollut yhteyttä sykkeeseen, RMMSD:hen tai HF-

tehoon missään kuukautiskierron vaiheessa.  
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KUVA 10. Progesteronipitoisuuden ja yön aikaisen sykkeen välinen korrelaatio 

luteaalivaiheessa. *p < 0,01. 

 

Kuukautiskipujen yhteys yön aikaiseen sykkeeseen ja sykevälivaihteluun. Yön aikaisessa 

sykkeessä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja kuukautisvaiheessa kuukautiskipuja omaavien 

ja kivuttomien välillä (p = 0,620). Myöskään RMSSD:ssä tai HF-tehossa ei huomattu 

tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä (p = 0,248 ja p = 0,137). (Taulukko 8.) 

 

TAULUKKO 8. Yön aikainen syke, RMSSD ja HF-teho kuukautisvaiheessa naisilla, joilla oli 

kuukautiskipuja (n = 11) ja naisilla, joilla ei ollut kipuja (n = 8) (keskiarvo ± keskihajonta). 

 

 Kuukautiskipuja Ei kipuja  

Syke (lyöntiä/min) 55 ± 6 55 ± 8 

RMSSD (ms) 86 ± 35  68 ± 37 

HF-teho (ms2) 2737 ± 1865 1690 ± 1643 

RMSSD = Onnistuneiden R-R -intervallien keskimääräisen vaihtelun neliöjuuri, HF-teho = 

korkeataajuuksinen sykevälivaihtelu 

 

Naisilla, joilla oli kuukautiskipuja, ei kuukautiskierron eri vaiheissa havaittu eroja HF-tehossa 

(Kuukautisvaihe: 2737 ± 1865 ms2; follikkelivaihe: 2795 ± 1892 ms2; ovulaatiovaihe: 2159 ± 

1665 ms2; luteaalivaihe: 2629 ± 1935 ms2, p = 0,571), kuten ei myöskään naisilla, joilla ei ollut 
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kuukautiskipuja (Kuukautisvaihe: 1690 ± 1643 ms2; follikkelivaihe: 1674 ± 1004 ms2; 

ovulaatiovaihe: 1409, ± 1033 ms2; luteaalivaihe: 1593 ± 1219 ms2, p = 0,154). (Kuva 11.) 

 

 

 

KUVA 11. Yön aikainen HF-teho kuukautiskierron eri vaiheissa naisilla, joilla oli 

kuukautiskipuja (n = 10) ja naisilla, joilla ei ollut kuukautiskipuja (n = 8). HF-teho = 

korkeataajuuksinen sykevälivaihtelu, * p < 0,05. 

 

PMS-oireiden yhteys yön aikaiseen sykkeeseen ja sykevälivaihteluun. Yön aikaisessa 

sykkeessä, RMSSD:ssä ja HF-tehossa ei havaittu merkitseviä eroja luteaalivaiheessa PMS-

oireita omaavien ja oireettomien välillä (p = 0,518, p = 0,621 ja p = 0,563). (Taulukko 9.) 

 

TAULUKKO 9. Yön aikainen syke, RMSSD ja HF-teho luteaalivaiheessa naisilla, joilla oli 

PMS-oireita (n = 9) ja naisilla, joilla ei ollut PMS-oireita (n = 11) (keskiarvo ± keskihajonta). 

 

 PMS-oireita Ei oireita  

Syke (lyöntiä/min) 61 ± 7  58 ± 8 

RMSSD (ms) 75 ± 35  70 ± 30 

HF-teho (ms2) 1936 ± 1994 2150 ± 1507 

PMS = premenstruaalioireyhtymä, RMSSD = Onnistuneiden R-R -intervallien keskimääräisen 

vaihtelun neliöjuuri, HF-teho = korkeataajuuksinen sykevälivaihtelu. 
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Kun naisia, joilla oli PMS-oireita, tarkasteltiin omana ryhmänään, havaittiin, että HF-teho oli 

tilastollisesti merkitsevästi suurempaa follikkelivaiheessa (1973,8 ± 1314 ms2) verrattuna 

kuukautis- (1653 ± 1145 ms2, p < 0,05), ovulaatio- (1319 ± 837 ms2, p < 0,05) ja 

luteaalivaiheeseen (1637 ± 1218 ms2, p < 0,05). Vastaavasti kun oireettomia tarkasteltiin omana 

ryhmänään, ei kuukautiskierron eri vaiheissa havaittu eroja (kuukautisvaihe: 2357 ± 1823 ms2; 

follikkelivaihe: 2173 ± 1428 ms2; ovulaatiovaihe: 2102 ± 1690 ms2; luteaalivaihe: 2150 ± 1507 

ms2, p = 0,571). (Kuva 12.) 

 

 

 

KUVA 12. Yön aikainen HF-teho kuukautiskierron eri vaiheissa ryhmällä, jolla oli PMS-oireita 

(n = 7) ja ryhmällä, jolla ei ollut PMS-oireita (n = 11). PMS = premenstruaalioireyhtymä, HF-

teho = korkeataajuuksinen sykevälivaihtelu, * p < 0,05. 

PMS-oireiden ja kuukautiskipujen yhteys subjektiiviseen unenlaatuun. Subjektiivisessa 

unenlaadussa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja luteaalivaiheessa PMS-oireita omaavien ja 

oireettomien välillä (p = 0,907). Subjektiivinen unenlaatu ei eronnut myöskään naisten välillä, 

joilla oli kuukautiskipuja, ja joilla ei ollut kuukautiskipuja (p = 0,932). (Taulukko 10).  
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TAULUKKO 10. Subjektiivinen unenlaatu (1–5) luteaalivaiheessa naisilla, joilla oli PMS-

oireita (n = 11) tai ei ollut oireita (n = 9) ja kuukautisvaiheessa naisilla, joilla oli kuukautiskipuja 

(n = 11) tai ei ollut kipuja (n =8) (keskiarvo ± keskihajonta). 

 

 PMS-oireita Ei PMS-oireita Kuukautiskipuja Ei kipuja  

Subjektiivinen 

unenlaatu 
3,8 ± 0,7  3,7 ± 0,7  4,0 ± 0,7  3,9 ± 0,9  

PMS = premenstruaalioireyhtymä 

 

Kun ryhmiä tarkasteltiin erikseen, subjektiivisen unenlaadun ei havaittu eroavan 

kuukautiskierron eri vaiheissa naisilla, joilla oli PMS-oireita (n = 5) (Kuukautisvaihe: 4,1 ± 0,7; 

follikkelivaihe: 4,1 ± 0,2; ovulaatiovaihe: 4,4 ± 0,7 ja luteaalivaihe 4,1 ± 0,7; p = 0,690), eikä 

naisilla, joilla ei ollut PMS-oireita (n = 10) (Kuukautisvaihe: 4,0 ± 0,5; follikkelivaihe: 4,0 ± 

0,6; ovulaatiovaihe: 3,7 ± 0,7 ja luteaalivaihe 3,8 ± 0,7; p = 0,731) (Kuva 13).  

 

 

KUVA 13. Subjektiivinen unenlaatu (1-5) kuukautiskierron eri vaiheissa naisilla, joilla oli 

PMS-oireita (n = 5) ja naisilla, joilla ei ollut PMS-oireita (n = 10) (keskiarvo ± keskihajonta). 

 

Subjektiivinen unenlaatu ei eronnut kuukautiskierron eri vaiheissa myöskään naisilla, joilla oli 

kuukautiskipuja (n = 10) (Kuukautisvaihe: 4,1 ± 0,5, follikkelivaihe: 4,1 ± 0,6; ovulaatiovaihe: 
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4,0 ± 0,8 ja luteaalivaihe 4,0 ± 0,8, p = 0,911), eikä naisilla, joilla ei ollut kuukautiskipuja (n = 

5) (Kuukautisvaihe: 3,9 ± 0,7; follikkelivaihe: 3,8 ± 0,3; ovulaatiovaihe 3,9 ± 0,5 ja 

luteaalivaihe 3,7 ± 0,6; p = 0,971) (Kuva 14). 

 

 

 

KUVA 14. Subjektiivinen unenlaatu (1-5) kuukautiskierron eri vaiheissa naisilla, joilla oli 

kuukautiskipuja (n = 10) ja naisilla, joilla ei ollut kuukautiskipuja (n = 5) (keskiarvo ± 

keskihajonta). 
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10 POHDINTA 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, onko kuukautiskierron vaiheella, munasarjahormonien 

pitoisuuksilla, kuukautiskivuilla tai PMS-oireilla yhteyttä yön aikaiseen sykkeeseen ja 

sykevälivaihteluun. Lisäksi kuukautiskipujen ja PMS-oireiden yhteyttä subjektiiviseen 

unenlaatuun pyrittiin selvittämään.  

Tutkimuksen päätulokset osoittavat, että syke oli tilastollisesti merkitsevästi korkeampaa 

luteaalivaiheessa verrattuna kuukautisvaiheeseen ja follikkelivaiheeseen sekä 

ovulaatiovaiheessa verrattuna follikkelivaiheeseen. Sykkeen ja progesteronipitoisuuden välillä 

havaittiin positiivinen korrelaatio luteaalivaiheessa. Sykevälivaihtelussa ei havaittu muutoksia 

kuukautiskierron aikana, kun tarkasteltiin kaikkia tutkittavia, mutta muutoksia havaittiin, kun 

tarkasteltiin erikseen naisia, joilla oli PMS-oireita. Naisilla, joilla oli PMS-oireita, HF-teho oli 

tilastollisesti merkitsevästi suurempaa follikkelivaiheessa verrattuna kuukautiskierron muihin 

vaiheisiin. Oireettomilla ei ollut eroja HF-tehossa kuukautiskierron eri vaiheissa. 

10.1 Kuukautiskierron vaiheen, munasarjahormonien pitoisuuksien, kuukautiskipujen 

ja PMS-oireiden yhteys yön aikaiseen sykkeeseen ja sykevälivaihteluun 

Munasarjahormonien pitoisuudet kuukautiskierron eri vaiheissa. Kuukautiskierron aikana 

havaittiin, että munasarjahormonien pitoisuudet vaihtelivat. Tässä tutkimuksessa LH-pitoisuus 

oli tilastollisesti merkitsevästi korkeimmillaan ovulaatiovaiheessa verrattuna muihin 

kuukautiskierron vaiheisiin. Progesteronipitoisuus oli puolestaan korkeimmillaan 

luteaalivaiheessa ja estradiolipitoisuus korkeimmillaan ovulaatiovaiheessa. 

Estradiolipitoisuudessa nähtiin toinen nousu vielä luteaalivaiheessa, kun taas 

kuukautisvaiheessa estradiolin pitoisuus oli matalimmillaan. Tutkimuksessa käytettiin nykyisiä 

metodologisia suosituksia siitä, kuinka kuukautiskierron vaiheet tulisi määrittää 

munasarjahormonipitoisuuksien vaihtelun perusteella (Elliot-Sale ym. 2021). Keskimääräiset 

munasarjahormonien pitoisuudet noudattivat kirjallisuudessa esitettyjä suositeltuja pitoisuuksia 

(Elliot-Sale ym. 2021), minkä vuoksi voidaankin todeta, että kuukautiskierron vaiheet pystyttiin 

määrittämään luotettavasti tässä tutkimuksessa. 
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Syke. Monissa aiemmissa tutkimuksissa syke on vaihdellut kuukautiskierron vaiheissa ollen 

luteaalivaiheessa tilastollisesti merkitsevästi korkeampaa kuin follikkelivaiheessa (Bai ym. 

2009; McKinley ym. 2009; Zambotti ym. 2013; Tenan ym. 2014; Brar ym. 2015; Armbruster 

ym. 2018; Goodale ym. 2019; James & Sunil 2020; Rani & Venkatesh 2020). Tämän 

tutkimuksen tulos tukee hypoteesia ja aiempia tutkimuksia, sillä syke oli tilastollisesti 

merkitsevästi korkeampaa luteaalivaiheessa verrattuna follikkelivaiheeseen. Tämän perusteella 

voidaan esittää, että parasympaattisen hermoston aktiivisuus on pienempää ja sympaattisen 

hermoston aktiivisuus suurempaa luteaalivaiheessa verrattuna follikkelivaiheeseen.  

Kuukautiskierron vaikutuksia välittävät mekanismit sympaattiseen ja parasympaattiseen 

aktiivisuuteen ovat epäselviä. Sato ym. (1995), Yildirir ym. (2002) ja Leicht ym. (2003) ovat 

pohtineet aiemmin, että progesteronipitoisuudella voisi olla yhteys suurempaan sympaattiseen 

aktiivisuuteen ja pienempään parasympaattiseen aktiivisuuteen luteaalivaiheessa, sillä 

progesteronipitoisuus on yleensä korkeimmillaan silloin. Tässä tutkimuksessa sekä syke että 

progesteronipitoisuus olivat korkeimmillaan luteaalivaiheessa. Kun progesteronipitoisuuden ja 

sykkeen yhteyksiä tarkasteltiin luteaalivaiheessa, havaittiin, että niiden välillä oli positiivinen 

korrelaatio. Eli mitä korkeampi progesteronipitoisuus oli, sitä korkeampi oli syke. Tämän 

perusteella voidaan antaa vahvistusta aiemmin esitetyille pohdinnoille, sillä 

progesteronipitoisuudella havaittiin olevan vaikutusta autonomisen hermoston toimintaan 

luteaalivaiheessa.  

Sykkeessä havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero myös luteaali- ja kuukautisvaiheen välillä, 

mitä tukevat ainakin Brarin ym. (2015) sekä Ranin ja Venkateshin (2020) tutkimukset. Syke oli 

tilastollisesti merkitsevästi korkeampaa vielä ovulaatiovaiheessa verrattuna 

follikkelivaiheeseen, mihin saattaa vaikuttaa se, että myös progesteronipitoisuus oli 

tilastollisesti merkitsevästi korkeampaa ovulaatiovaiheessa verrattuna follikkelivaiheeseen. 

Progesteronipitoisuudella ei kuitenkaan havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä sykkeeseen 

ovulaatio- tai follikkelivaiheessa.  

Estradioli- tai LH -pitoisuuksilla ei havaittu yhteyksiä sykkeeseen missään kuukautiskierron 

vaiheessa. Aiemmissa tutkimuksissa ei ole tarkasteltu estradioli- ja LH-pitoisuuksien yhteyksiä 
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sykkeeseen, joten tämä tutkimus antoi uutta tietoa näiden yhteyksistä. Estradioli- ja LH-

pitoisuuksien yhteyksiä sykevälivaihteluun on kuitenkin tarkasteltu aiemmin ja estradiolin 

osalta tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia. Leichtin ym. (2003) tutkimuksessa 

estradiolipitoisuuden ja sykevälivaihtelun välillä havaittiin positiivinen korrelaatio, kun taas 

Dasin ym. (2015) ja Schmalenbergerin ym. (2020) tutkimuksissa korrelaatiota ei havaittu. 

Leichtin ym. (2003) ja Dasin ym. (2015) tutkimuksissa ei havaittu yhteyksiä myöskään LH-

pitoisuuden ja sykevälivaihtelun välillä. Tämän tutkimuksen perusteella voitaisiin hypoteesin 

mukaisesti sanoa, että estradioli- tai LH-pitoisuudella ei ole vaikutusta autonomisen hermoston 

toiminnan muutoksiin kuukautiskierron eri vaiheissa. 

Sykevälivaihtelu. Sykevälivaihtelun on todettu arvioivan luotettavasti autonomisen hermoston 

toimintaa (Pomeranz ym. 1985; Task Force 1996; Penttilä ym. 2001; Martinmäki ym. 2006a). 

Autonomisen hermoston toiminnassa on havaittu muutoksia kuukautiskierron eri vaiheissa, kun 

sitä on tarkasteltu sykevälivaihtelun avulla. Parasympaattisen hermoston aktiivisuus näyttäisi 

monen tutkimuksen mukaan pienenevän (Sato ym. 1995; Bai ym. 2009; McKinley ym. 2009; 

Brar ym. 2015; Armbruster ym. 2018; Udayakumar ym. 2018; Kokts-Porietis ym. 2020; Rani 

& Venkatesh 2020), kun taas sympaattinen aktiivisuus näyttäisi suurenevan kuukautiskierron 

loppua kohden (Sato ym. 1995; Yildirir ym. 2002; Bai ym. 2009; Brar ym. 2015; Udayakumar 

ym. 2018; Rani & Venkatesh 2020). Tässä tutkimuksessa autonomisen hermoston toiminnan 

muutoksia ei kuitenkaan havaittu sykevälivaihtelun osalta, sillä sykevälivaihtelussa (RMSSD, 

SDNN, HF-teho ja LF-teho) ei havaittu tilastollisesti merkitseviä muutoksia kuukautiskierron 

eri vaiheissa. Tulos oli hypoteesin ja useiden muiden tutkimusten tulosten vastainen, vaikka 

joissakin tutkimuksissa on myös havaittu, että kaikki sykevälivaihtelumuuttujat eivät vaihtele 

kuukautiskierron aikana (Leicht ym. 2003; Matsumoto ym. 2007; Baker ym. 2008; Wang ym. 

2016; Yazar ja Yazici 2016; Jayamala ym. 2017; Pestana ym. 2018, Kokts-Porietis ym. 2020). 

Useissa edellä mainituissa tutkimuksissa, joissa sykevälivaihtelussa ei havaittu muutoksia 

kuukautiskierron aikana (Matsumoto ym. 2006; Matsumoto ym. 2007; Baker ym. 2008; 

Jayamala ym. 2017), on otettu huomioon kuukautiskivut ja PMS-oireet. Kuukautiskierron eri 

vaiheissa ei ole havaittu muutoksia sykevälivaihtelussa ainoastaan silloin, kun tutkittavilla ei 

ole ollut kuukautiskipuja tai PMS-oireita, kun taas muutoksia on havaittu, kun tutkittavat ovat 

raportoineet kuukautiskipuja tai PMS-oireita. Tämä saattaa osittain selittää kuukautiskipujen ja 
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PMS-oireiden roolia autonomisen hermoston toiminnan muutoksissa kuukautiskierron aikana. 

Siksi myös tässä tutkimuksessa haluttiin tarkastella sykevälivaihtelua kuukautiskierron eri 

vaiheissa myös erikseen ryhmillä, joilla oli PMS-oireita tai kuukautiskipuja ja ryhmillä, joilla 

ei ollut PMS-oireita tai kuukautiskipuja. 

PMS-oireet. Kun naisia, joilla ei ollut PMS-oireita, tarkasteltiin omana ryhmänään, ei 

sykevälivaihtelussa huomattu muutoksia, mikä on linjassa Matsumoton ym. (2006), 

Matsumoton ym. (2007) ja Bakerin ym. (2008) tutkimustulosten kanssa. Vastaavasti kun naisia, 

joilla oli PMS-oireita, tarkasteltiin omana ryhmänään, havaittiin, että HF-teho oli tilastollisesti 

merkitsevästi pienempää luteaalivaiheessa verrattuna follikkelivaiheeseen, kuten myös 

Matsumoton ym. (2007) ja Bakerin ym. (2008) tutkimuksissa. Kun naisia, joilla oli PMS-oireita 

ja naisia, joilla ei ollut oireita, vertailtiin vielä keskenään, ei HF-tehossa ollut kuitenkaan 

tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä missään kuukautiskierron vaiheessa, mikä on 

yhdensuuntainen tulos Bakerin ym. (2008) tutkimuksen kanssa.  

Tämän perusteella voidaan esittää, että naisilla, joilla ei ole PMS-oireita, ei autonomisen 

hermoston toiminnassa ole eroja kuukautiskierron eri vaiheissa, kun taas PMS-oireita omaavilla 

on. Parasympaattinen aktiivisuus on heikompaa luteaalivaiheessa PMS-oireita omaavilla, 

minkä vuoksi myös palautuminen on heikompaa. Tämän vuoksi erityisesti naisten, joilla on 

PMS-oireita, olisi tärkeää tarkastella omaa palautumistaan kuukautiskierron eri vaiheissa. Jos 

palautumisessa huomataan muutoksia PMS-oireiden aikana, on tämä hyvä ottaa huomioon 

harjoittelun rytmittämisessä. 

Kuukautiskivut. Jayamalan ym. (2017) tutkimuksessa sykkeessä ja sykevälivaihtelussa ei 

havaittu muutoksia kuukautis-, follikkeli- ja luteaalivaiheen välillä niillä, joilla ei esiintynyt 

kuukautiskipuja, mikä on samansuuntainen tulos tämän tutkimuksen kanssa. Sen sijaan 

Jayamalan ym. (2017) tutkimuksessa havaittiin, että naisilla, joilla oli kuukautiskipuja, 

sykevälivaihtelu oli pienempää kuukautisvaiheessa verrattuna follikkelivaiheeseen. Tässä 

tutkimuksessa tätä ei kuitenkaan havaittu. Kun sykevälivaihtelua on vertailtu naisten välillä, 

joilla on ollut kuukautiskipuja, ja joilla ei ole ollut kuukautiskipuja, on havaittu, että 

parasympaattinen aktiivisuus on ollut merkitsevästi matalampaa niillä, joilla oli kipuja (Wang 
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ym. 2016; Jayamala ym. 2017). Tässä tutkimuksessa ei huomattu eroja sykevälivaihtelussa 

myöskään ryhmien välillä. 

Näyttäisi siis siltä, että hypoteesin vastaisesti tämän tutkimuksen mukaan kuukautiskivut eivät 

ole yhteydessä autonomisen hermoston toiminnan muutoksille kuukautiskierron eri vaiheissa. 

Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan tarkasteltu kuukautiskipujen voimakkuutta, joten ei tiedetä, 

olivatko tutkittavien kuukautiskivut ainoastaan lieviä. Tämä on voinut vaikuttaa siihen, ettei 

kuukautiskipujen ja sykevälivaihtelun välillä havaittu yhteyttä. Lisäksi joillakin tutkittavilla 

kuukautisvaiheen data saatiin kerättyä vasta muutama päivä kuukautisvuodon alun jälkeen 

aikatauluhaasteiden vuoksi, mikä on saattanut vaikuttaa tuloksiin, sillä voimakkaimmat kivut 

ovat saattaneet esiintyä jo heti kuukautisvuodon alussa. Se, miksi PMS-oireilla näyttäisi olevan 

yhteys autonomisen hermoston toimintaan, mutta kuukautiskivuilla ei, voi liittyä myös siihen, 

että PMS-oireiden kirjo on laajempi kuin kuukautiskipujen. PMS-oireisiin liittyy esimerkiksi 

psyykkisiä tekijöitä, kuten mielialan muutoksia, millä saattaa olla voimakkaampi vaikutus 

myös autonomisen hermoston toimintaan.  

Subjektiivinen unenlaatu. Kun tarkasteltiin naisia, joilla oli kuukautiskipuja ja naisia, joilla ei 

ollut kuukautiskipuja, ei ryhmien välillä nähty eroja subjektiivisessa unenlaadussa, mikä on 

päinvastainen tulos tutkimuksen hypoteesin ja Bakerin ym. (1999) tuloksen kanssa. Kun naisia, 

joilla oli kuukautiskipuja ja naisia, joilla ei ollut kuukautiskipuja, tarkasteltiin erikseen omina 

ryhminään, ei kuukautiskierron eri vaiheissa huomattu myöskään eroja subjektiivisessa 

unenlaadussa. Woosleyn ja Lichsteinin (2014) tutkimuksessa kuukautiskipujen voimakkuus 

vaikutti siihen, millaiseksi subjektiivinen unenlaatu koettiin. Naiset, joilla oli ainoastaan lieviä 

kipuja, raportoivat merkitsevästi paremman subjektiivisen unenlaadun verrattuna naisiin, joilla 

oli keskivaikeat tai vaikeat kuukautiskivut. Kuten aiemmin mainittiin, ei tässä tutkimuksessa 

luokiteltu sitä, olivatko kuukautiskivut lieviä vai voimakkaita. Tämän vuoksi voi olla, että 

tutkimuksessa oli mukana vain naisia, joilla kivut olivat ainoastaan lieviä ja siksi eroja 

subjektiivisessa unenlaadussa ei havaittu.  

Subjektiivisessa unenlaadussa ei havaittu eroja kuukautiskierron eri vaiheiden välillä myöskään 

naisilla, joilla oli PMS-oireita eikä naisilla, joilla ei ollut PMS-oireita. Kun ryhmiä vertailtiin 
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vielä keskenään luteaalivaiheessa, ei subjektiivisessa unenlaadussa havaittu eroja, mikä tukee 

Bakerin ym. (2007) ja Bakerin ym. (2012) aiempia tuloksia. Voi olla, että myös PMS-oireiden 

voimakkuus vaikuttaa siihen, millaiseksi subjektiivinen unenlaatu koetaan. Tässä 

tutkimuksessa ei tarkasteltu kuitenkaan PMS-oireiden voimakkuutta, joten ei voida tietää, 

kuinka voimakkaaksi oireet on koettu.  

Tiivistetysti voidaan siis todeta, että PMS-oireilla eikä kuukautiskivuilla ole vaikutusta 

subjektiiviseen unenlaatuun. Vaikka subjektiivinen unenlaatu ei näyttäisi muuttuvan 

kuukautiskierron aikana, ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että palautumisen taso ei voisi muuttua 

kuukautiskierron aikana. Jos kokee, että kuukautiskivut tai PMS-oireet häiritsevät unenlaatua, 

tulisi se ottaa huomioon harjoittelussa, sillä yöuni on tärkeää aikaa palautumisen ja 

suorituskyvyn kehittymisen kannalta. 

10.2 Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet 

Tutkimuksen vahvuudet. Tämän tutkimuksen yhtenä vahvuutena oli tutkimusasetelma 

kokonaisuudessaan, sillä tutkimuksessa noudatettiin nykyisiä metodologisia suosituksia naisten 

tutkimiseen (Elliot-Sale ym. 2021). Tutkimusjakson aikana mitattiin neljänä eri ajankohtana 

munasarjahormonien pitoisuuksia. Keskimääräiset munasarjahormonien pitoisuudet 

noudattivat kirjallisuudessa esitettyjä suositeltuja pitoisuuksia (Elliot-Sale ym. 2021), minkä 

vuoksi voidaan todeta, että kuukautiskierron vaiheet pystyttiin määrittämään luotettavasti. 

Kuukautiskierron vaiheiden määrittämisen luotettavuutta lisäsi myös se, että ovulaatio 

pystyttiin määrittelemään tarkasti ovulaatiotestin avulla ja myös aikaisempien 

kuukautiskiertojen pituus tiedettiin.  

Myös sykettä ja sykevälivaihtelua mitattiin luotettavasti, sillä tutkimuksessa käytettiin 

Firstbeatin bodyguard 2 -laitetta, joka on todettu validiksi menetelmäksi mittaamaan 

sykevälivaihtelua (Parak & Korhonen 2013). Lisäksi sykevälivaihtelun mittaamisessa oli 

vahvuutena se, että sykevälivaihtelua mitattiin öisin unen aikana. Yön aikainen 

sykevälivaihtelun mittaaminen mahdollistaa luotettavamman sykevälivaihteludatan, sillä data 

voidaan kerätä kaikilta tutkittavilta jokaisessa mittapisteessä samaan vuorokauden aikaan ja 
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samassa asennossa. Lisäksi mittausjakson aika voi olla pidempi, eikä unen aikana tapahdu 

liikettä tai esimerkiksi suuria muutoksia hengitystiheydessä tai verenpaineessa. Unen aikana 

tapahtuu myös suurin osa vuorokauden aikaisesta palautumisesta, minkä vuoksi 

sykevälivaihteludatan tarkasteleminen unen ajalta antaa tärkeää tietoa palautumisesta 

harjoitteleville naisille. 

Tutkimus antoi uutta tietoa yön aikaisen sykkeen ja sykevälivaihtelun muutoksista 

kuukautiskierron aikana, sillä aiemmin on tarkasteltu vain päivällä lyhytaikaista 

sykevälivaihtelua. Tutkimuksessa pystyttiin vahvistamaan myös luotettavasti autonomisen 

hermoston toiminnan muutokset kuukautiskierron aikana ja esittämään mahdollisia syitä 

suuremmalle sympaattiselle aktiivisuudelle ja pienemmälle parasympaattiselle aktiivisuudelle 

luteaalivaiheessa.  

Tutkimuksen heikkoudet. Tutkimuksen heikkoutena oli, että tutkittavien harjoittelua ei 

kontrolloitu. Voidaan kuitenkin olettaa, että tutkittavat harjoittelivat tutkimusjakson aikana, 

sillä tutkittavat olivat aktiivisia kestävyysharjoittelijoita. Tutkittavia ohjeistettiin pitämään 

tutkimusjakson viikot mahdollisimman samankaltaisina toisiinsa nähden, jotta voitaisiin 

minimoida harjoittelun aiheuttamaa muutosta sykevälivaihteluun eri vaiheiden välillä. Ei voida 

kuitenkaan olla varmoja, onko kuukautiskierron eri vaiheissa mittauspäivinä harjoittelu ollut 

juuri samanlaista, sillä mittauspäivät eivät aina osuneet samoille viikonpäiville.  

Mittauspäivät ovat saattaneet osua joissakin vaiheissa myös viikonlopuille, mikä saattaa 

aiheuttaa muutoksia esimerkiksi nukkumaanmenoaikaan. Nukkumaanmeno esimerkiksi 

myöhäisempään kellonaikaan saattaa vaikuttaa unen vaiheiden esiintymiseen, ja unen vaiheet 

puolestaan voivat vaikuttaa sykkeeseen ja sykevälivaihteluun (Zambotti ym. 2013). Joidenkin 

tutkittavien kohdalla saattoi olla parin päivän sisällä isoja eroja sykevälivaihtelussa, mihin voi 

vaikuttaa muun muassa harjoittelun aiheuttama stressi, psyykkinen stressi tai jokin muu tekijä 

kuukautiskierron vaikutusten lisäksi. Näitä eroja päivien välillä pyrittiin toisaalta tasoittamaan 

sillä, että sykevälivaihtelussa käytettiin kahden yön keskiarvoja kussakin vaiheessa.  
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Osa tutkittavista käytti melatoniinia ja alkoholia, minkä vuoksi joitakin mittauspäiviä jouduttiin 

jättämään pois analyyseistä. Myös COVID-19 aiheutti haasteita tutkimukselle, sillä 

verinäytteitä ei saatu otettua kaikilta tutkittavilta, mikä vähensi dataa hormonipitoisuuksia 

tarkastelevista analyyseistä. Muutamalta jäi ottamatta verinäyte yhdestä kuukautiskierron 

vaiheesta, mutta se korvattiin ottamalla verinäyte toisen kierron samasta vaiheesta. 

10.3 Johtopäätökset 

Tutkimuksessa tarkasteltiin samanaikaisesti munasarjahormonien pitoisuuksia, yön aikaista 

sykevälivaihtelua sekä kuukautiskipuja ja PMS-oireita hyödyntäen parhaita olemassa olevia 

metodologisia suosituksia naisten ja kyseisten muuttujien tutkimiseen. Tämän tutkimuksen 

mukaan autonomisen hermoston toiminta muuttuu kuukautiskierron aikana niin, että 

sympaattinen aktiivisuus on suurempaa ja parasympaattinen aktiivisuus pienempää 

luteaalivaiheessa, kun progesteronipitoisuus on korkeimmillaan, ja koetaan PMS-oireita.  

Tutkimuksen perusteella voidaan esittää, että progesteronipitoisuudella ja PMS-oireilla on 

yhteyksiä autonomisen hermoston toiminnan muutoksiin kuukautiskierron aikana. Naisten olisi 

hyvä seurata omaa kuukautiskiertoaan ja sen mahdollisia vaikutuksia palautumiseen. 

Palautuminen saattaa olla luteaalivaiheessa heikompaa, mikä on tärkeää ottaa huomioon 

harjoittelun rytmityksessä.  

Tulevaisuudessa olisi kiinnostavaa tarkastella PMS-oireiden ja progesteronipitoisuuksien 

yhteyksiä yön aikaiseen sykkeeseen ja sykevälivaihteluun suuremmalla tutkittavien määrällä ja 

tutkimukseen olisi hyvä rekrytoida erikseen naisia, joilla on PMS-oireita ja naisia, joilla ei 

yleensä esiinny PMS-oireita. PMS-oireita olisi hyvä tarkastella myös laajemmin esimerkiksi 

arvioimalla oireiden voimakkuutta. 
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