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ABS'.I'RAC'l1 

SAHVIHARJU, P.J.1 Effects of endurance training en some biochemical and 

physiological variables iuring psychophysical loadings. 

In Finnish. Public Health Publication no. 13, 1972, 

University of Jyvaskyla, Finlana.. 92 pages, 52 appendices. 

During a twelve week period the effects of a controlled program of progress

ive endurance training on 30 healthy young conscripts were studied during 

five different psychophysical loading situations. The control group (10 Ss) 

were trained by a !upposed mock load and therefore had a steady state heart 

rate of about 90 per minute during training on a bicycl� ergometer. The other 

two groups (10 + 10 Ss) pedalled four days a week, thirty minutes at a time 

and had a heart rat; of about 140 and 160 per minute, respectively. With 

some loss of samples the urinary excretion of noradrenaline, adrenaline and 

17-hydroxycorticosteroids, the concentration of plasma lactic acid, potassiu�

sodiu� and the blood glucose were determined (1) during relative rest situat

ions, (2) after submaximal six-minute and (3) thirty-minute muscular work on

a bicycle ergometer, (4) during a four-hour military march after the ss' had

stayed awake the preceding night and (5) after a highly motivated competition

in a choice reaction test lasting about an hour, Both the steady heart rate

during standardized ergometric work and the performance during the choice

reaction test competition were also determined.

In comparison with the relative rest situation, a significant increase was

found in the urinary excretion of noradrenaline and in the ratio of noradren

aline to adrenaline but not i.n the adren;iJ.j_ne or 1 '/-1,;ydroxycoTticostero:i (J:-; 

excretion after the loading s i Lua ti ons. 'I'he lactic c'.c.:Lcl concen Lra t.i on .in the

plasma was significantly higher after both ersometric tasks as compared to

the relative res� situation. The sienificant changes in bleod glucose conc

entration were obviously more due to the dietary system. No consistant sign

ificant effect on ionic concentrations was found in this study.

After the training H r:dgnifi cant .ly 1 owc:c hc�n:t 1·n.. i;e dud ne er('.'Oi!!'c: t. r:l c ..,,01:J.:

was found in the trained froup. TTowever, such a si�nificant difference was

not found in the lacti.c acid concentration durin; the submaximRl anaerobic

work on a bicycle ergometer. During the four-hour march after the traini115

the concentration of blood glucose in the trained group was sit;nificnntl;y

higher, the urinary excretion of noradrenaline in the forenoon of a control

day sig·nifica.ntly higher, and the adren2.Jine excretion ir, the a.ft!:n·n00n of a

control day si,r;nific.sntJ.y lower th,,,r, in thr, coll trcl �::r·ct,l,'.

After a short anaerobic 102.ding th,� coneentr,:i.tion of the plasma K f-- \•'S.s sir:1-

ificantly higher, and the ratio of Na� to K+ signif'icantly lower in the trai�

ed group. This ratio was lower in the trained subjects even after the more

aerobic work on a bicycle, Ho consirdency in the siEnificant Ha+ differencie�

was found.



Kolme kuukauttn kestäneen säännöllisen, progressiivisen, pol
kupyöräergornetrilla suoritetun kestävyyshar joi ttelun vailru
tulcsin kolmecnky1rmeneen terveeseen, nuoreen mieheen tutki t
tiin neljässä erila.isessa psykofyysisessä kuormi tustilnnteAs
sa ja kontrollipäivänti. Kontrolliryhmä (10) harjoitteli näen
näiseksi katsotulla kuor:11ituksella, jolloin työsyke lrulloin
kin harjoituksen aikana oli n, 90/min. Koehenkil6t harjoitte
livat neljänä päivänä viikossa joka kerran tarkkailun alai
sena. Muuttujina olivat tasapainotilan tyesyke submaksimanli
sessa polkupyöräergometrityössä, suorituskyky valintareaktio
lrnlceessa, virtsan vapaat ka tekoliamiini t ja 17-hydrok�ikertt
kosteroidi t, veren glukoosipitoisuus sekä veriheran K -, Na -
ja maitohappopitoisuus suhteellisessa levossa, 6:n ja 30:n 
minuutin polkupyöräergometriajon, valvotun yön ja sitä seu
ranneen neljän tunnin marssin sekä valintareaktiokokeen jäl
keen. Neljä tuntia kestäneellä marssilla, kuuden minuutin 
anaerobisessa ja kolmekymmentä minuuttia kestäneessä aerobi
sessa polkupyöräergometrinjossa noradrenaliinieritys virtsaan 
oli ainakin melkeJn merkitsevästi (P< 0.05) suurempi kuin 
vastaavissa kontrollitilanteissa. Kuormitustilanteissa ei il
mennyt mitään merkitseviä eroja 17-0HCS- eikä adrenaliinieri
tyksessä virtsaan verrattuna kontrollitilanteisiin. 
Noradrenaliini-' ja adrenaliinieritysten suhde (NA/A) oli kai
kissa kuormitustilanteissa ainakin melkein merkitsevästi suu
rempi (P< O .05) kuin vastaavissa kontrolli tilanteissa. 

Ver.iheran K+-pitoisuuksissa ei ollut vastaavia merkitseviä 
eroja. 
Vastaavaa kontrollitilannetta suurempi oli kontrolli-i1tapäi
vänä veren glukoosipitoisu.us, 6:n minuutin anaerobisessa pol
kupyöräergometria jossa verillen:m Na - ja mai tohappopi toisuus, 
30:n minuutin pääasiassa aerobisessa polkupyöräergometriajos
sa veriheT�n rm:d.tohnppopi toisuus, valintareaktiokokeessn ve
ren glukoosipitoisuus ja 4:n tunnin marssilla glukoosipitoi
suus ( P < 0. o r,5). Verihcran Na+ /K+ -suhde oli ainnkin mellcein 
merk.itsoväst:l suurempi va1intnreaktiokokeen edellä kuin sen 
jtilkcon (P<0.05). 

Kestävyysh2.rjoi ttelu a1enr3i ty15sylrnttä submaksimnalisessa 
ty�ssä ainakin melkein merkitsevästi kontrolliryhmUtin verrnt� 
tuna (P< 0.05).. ero s sti kuormittavan ty5n maitohappo-
pitoisuuksissa ei sitä vastoin havaittu merkitsevää eroa ryh
mien välillä. rjoitelleiden veren glukoosipiteisuus oli 
neljän t1nnin m�rssilla suurempi kuin harjoittelemnttomien 
(P<0.05). Kontrolli2�mup�ivän noradrenaliinieritys oli har
joittelun j�i11rnen hctr joi te1le.ilJ.a runsm:.mpna ja lcontrolJ:i
iltapäivän adrcn2liinieritys vähäisempää kuin harjoittelemat-
tol'1J·J1,, (V"() C'r:·) L,._ .• • .  U, •. � t l), .

Lyli:i J. �, �2s:::� :c:.1r1ero b:l sess2 kuo:r.-m:i.-tuksessa harjoi telleiden 
ver:i}i'..::r·�·'.n X u·oito:\f;:n.i::.; oLL ke.i.n 1:c1c:cld tsevästi suurenpi 
(:P < 0.05) jr-. f:a+/K+-.;:1:,hdc mer}:itsevästi piener:1pi (P< 0.01 ) o

Jä1Jörnr:,tiincm ol.i nc:ckj_ t::;evär; t.i pi cne□pi ruyö s 2.erobisess2. k,..1.or
rni. tuks e osa (1) < 0.01 ) , JJa·I--rJi to:L suukt-::Lssa .ilmcn.i joko erittäin 
merl'.:its ä ::\c;1kr)5.11 morkitr.;evHi eroj2. kc.,j.kiss.a mi tt,;!.unti-
1antci::,sci ku.L ten1:5-n 5.1rn:-m hnvaittc:.vc::.c:. johdonmukaj_suutta S"..lh

tec:l1i tcn 1 ttlo ;jcn ja 1nwrmitm:,ti1Dntej_den välillä. E:co-
�jcn rnerl�ityr:tä on ittu, 



- 2 -

Tutkimuksiin kuormi tust.ilo jen vaikutuksesta elimistön toimin

taan ovat huomattavalla tavalla vaikuttaneet Cannonin (1915) 

ja Selyen (1950) luomat käsitteet stressistä. Nykyisin hyväk

sytään laajalti näkemys, että sympatoadrenalisen ja adreno

kortikalisen järjestelmän hormoonitoiminnot jollakin, koko

naisuutena toistaiseksi varsin puutteellisesti tunnetulla ta

valla kytkeytyvät ilmiöihin, jotka pyrkivät ylläpitämään eli

mistön homeostaasia elimistön ja ympäristön vaikutteiden vaih

teluissa. Endogeenisesti erittyvien katekoliamiinien määrien 

käytännössä parhaana ilmaisijana on pidetty vapaiden amiinien 

määrää virtsassa (mm. von Euler, 1964; Wurtman, 1966). 

Aikaisempien tutkimusten on katsottu osoittaneen virtsasta 

fluorimetrisellä menetelmällä tehtävien katekoliamiinimääri

tysten olevan luetettavan ja herkän sympaattisen ja adreno

medullaarisen toiminnan osoittajan (Frankenhaeuser et al., 

1969). 

Wurtman (1,66) katsoo kuitenkin mahdolliseksi, että metaboli

soituva tai sitoutuva osa tuotosta ei säily vakiona vapautu

van määrän muuttuessa. Ainakin infusoidusta määrästä jokseen

kin vakioinen osa, n. 1.5-3.5%, erittyy muuttumattomana virt

saan (von Euler et al., 1951,1953; Elmadjian et al., 1956; 

Goodall et al., 1959; Kirschner et al. 1 
1959). 

Katekoliamiinieritystä ovat lisänneet mm. erj_ sisältöisten 

filmien katselu (Levi, 1963), y1iopistolliset valinto.kuulus

telut (Pekkarinen et al., 1961), hävittäjäkoneiden ohjaijana 

toimiminen lennoilla (mm. von Euler et al., 1954; Ib.le et al., 

1965a; Sarviharju et al., 1967), sentrifuugikokeet (mm.Goodall 

et nl., 1�60), lennot s:imuliL-'.Lttorc:i1J.,1, (Halc: et a1., 1'.)G�5) 



ja avaruudessa (Jackson et al.,. 1961), laskuvarjohypyt (Bloom 

et al,, 1,,3), sähköiskun uhka (Graham et al., 1963) ja fyy

sinen kuormittaminen (von Euler et al., 1952; Holmgren, ·1956; 

Kärki, 1956; Elmadjian et al., 1958; Sund.in, 1958; Vendsa.lu, 

1960; Garlind et al., 1960; Takahashi, 1961; •anister, 1966; 

Ehringer et a.l., 1967; Conard.et al.,. 1969; Frankenhaeuser 

et al., 1969). 

De Sohaepdryverin ja Hebbelinckin (1969) mukaan aerobisen ja 

anaerobisen työn aikaansaaman katekoliamiinierityksen lisäyk

sen määrissä ei ole eroa, mutta anaerobinen työskentely sti

muloi maksimieritykseen nopeammin. 

Jännittyneisyyttä, tuskaisuutta, kipua ja emotionaalista epä

miellyttävyyttä aiheuttavat kuormitukset lisäävät lähinnä 

lisä.munuaisten ytimen adrenaliinier1tystä, hilpeyteen ja agg

ressioihin johtavat .sekä veren19aineen ja lämpötilan homeostaa

Biin koha.i.stuv-at krror1;1ituksct lähinnä sympaattisten hermo

päätte.iden väli ttäjäainc-::en, noradrcn.aliinin eritystä ( von 

Eiller, 1964). 

Eräät tulolrnet tukevat käsi tysti:i, että katekoliamiinien orit

tymisen määrä kytkeytyy kuormituksen sietokykyyn. Tällöin on 

jä.lkirnmäisti:i nd tattu te:i.sten henkilöiden arvj_oinnin sekä tes

tausmenettelyn avulla ( Mandsley Personali ty I1nrentory) (Levi, 

196;). Kytkeytyminen on todettavissa myös eräisiin persoo

nallisuuden pi:.irteisiin (RoerrnlEr et al., 1967). Jälkimmäiset 

tutkijat totesivat heikon minän vahvuuden omaavien ryhmän 

rettgoivan kuormj_tu1rn8on keskimääräistä vähäisemmin crittäen 

ja vastaavasti voima1<.kaan minän -vabv1xudcn c,ma,�LV,.m 11c:rustasoaan 

runsaarm:iin ori ttäen. KUtormi ttnm:irnm sisälsi trillö in valmis-
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yliopistollisiin tutkintoihin. 

Sympatoadrenalisen järjestelmän kytkeytyminen keskushermostol

lisiin toimintoihin on lähes kokonaan olettamusten varassa. 

Dell (1963) pitää sympaattisten ja autonomisten toipintojen 

pääsäätelijänä retikulaarimuodostumaa ja Söderberg (1962) 

mm. katekoliamiineja tärkeinä retikulaarimekanismin välittäjä

aineina• Verenkiertojärjestelmään kohdistuvien sympaattisten 

vaikutusten vastakohtana oleva parasympaattinen tonus on bul

baarista alkuperää ja läheinen toiminnallinen suhde on ha

vaittu näiden bulbaaristen inhibitooristen mekanismien ja re

tikulaaritoiminnan järjestelmän välillä (Dell, 1963). 

On mahiollista, että sympatoadrenaliseen mekanismiin kytkr:y-

tyy keskushermost�llinen eritysmekanismi. Katekoliamiineja 

on nimittäin tavattu runsaasti useissa retikulaarimuodostu

man osissa ja erityisesti hypothalamuksessa (Domer et al., 

1960; Carlson et al., 1960). Useat havainnot eläinkokeissa 

viittaavat siihen, että aivojen katekoliamiinit kytkeytyvät 

psykemotoorisen toiminnan kontrollointiin (Carlson et al., 

1960). Tämä saattaa tapahtua verenkierrossa olevien katekolia

miinien vaikuttaessa herkkiin osiin mahdollisesti retikulaari

muodostuman väliaivohypothalamnsosassa (:Jell, 1960; Bradley� 

on olemnssa erityinen retikulnari

muodostuman adrenerginen eritysmekanismi (Dell,1960). 

My-öski:n. use":mp:t'.en ekstrakort:Lkospinaalisten motooristen toi

mintojen säätely tapahtuu aivojetL retikula.arimuedostuman kaut

ta (Guyton, 1961). Sensoorisj_ssa vajaa- ja ylikuormitusti1oissa 

uskot�Em tällä mucdoe:;trnnallc-1. siihen li.i ttyvine ncg:"l ti.i vL·J i11e 

ja posi tii visine takaisinkytkentöi.neen olev2..n keskeinen mer-



- 5 -

kitys vaikutusten väl:lttäjänä (Lindsley, 1961). Kaikilla sen

soorisilla radoilla on ilmeisesti kollateriaalisia yhteyks 

retikulaarimuodostumaan ja niiden kiihottava vaikutus �erus

tunee pääasiassa vaikutukseen retikulaarimuodostumassa eikä 

suoraan vaikutukseen aivojen kuorikerrokseen (Moruzzi et al., 

1949). 

Useat havainnot viittaavat ympäristötekijöiden vaikutukseen 

retikulaaritoiminnoissa: lihasrelaksaatio johtaa uneen ja 

tensio ylläpitää valveilla oloa (Kleitman, 1963). Ulkoisen 

stimulaation vähentyessä tµntuvasti yhdeksi tai useamm,:iksi 

päiväksi koehenkilet nukkuvat enemmän kuin tavallisesti ( 1To 

burg, 1959). Napa-alueilla ja merellä pitkiä aikoja eristet

tyinä olleissa henkilöissä on ilmennyt depressiota, apatiaa, 

eristäytymistä ja tylsistymistä (Hebb, 1958; Malmo, 1962). 

Esitetyt havainnot viittaavat mahdollisuuteen, että keskus

hermoston sekä sympatoadrenalisen ja adrenokortikalisen jär

jestelmän välillä vallitsee toistaiseksi puutteellisesti tun

nettu vuorovaikutusyhteys. Psykofyysinen kuormittaminen hei

jastuu säännöllisesti toiminnallisina muutoksina näissä jär

jestelmissä. 

Selye (1950) ensimmäisenä korosti lisämunuaisen kuorikerrok

sen toiminnan merkitystä elimistöä kuorrnitettaessa ja loi 

teorian yleisestä adaptoitumisen oireyhtymästä. Sittemmin on 

julkaistu useita tuhansia selosteita aivolisäke-lisämunuaj_s

kuorikerros ;järjestelmän sekä kuormi tusreaktioiden yleisestä 

säP.telystä. 

17-0HCS-eritys vereen tai virtsaan on lisääntynyt mm. pitkä

aikaisissa uintisuori tuksissa ( Pace et r:l., 1956) 1 soutuki1-
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pailussa (Hill et al., 1956), intensiivisessä fyysisessä kuor

mituksessa (Grabbe et al., 1958), mutta myöskin alentunut p1as

massa fyysisessä kuormituksessa (Staehlin et al., 1955; Cor

nil et al., 1965) ja alentunut tai pysynyt muuttumattomana 

virtsassa (Stevensson et al., 1962). Edelleen on 17-0HCS

eritys virtsaan lisääntynyt sukeltamisessa (Hawmerton et al., 

1969), unen puutteessa ja lennoilla (Mason, 1959), lennoilla 

(Hale et al., 1959) ja simuloiduilla lennoilla (Hale et al., 

1965). Eritykseen voivat vaikuttaa mm. koehenkilöiden katso

mien filmien sisältö (Wadeson, 1963), ja toisaalta erityksen 

on todettu voivan korreloida positiivisesti e,ämiellyttävän 

affektin voimakkuuteen riippumatta sen laadusta (Bliss et al , 

1956; Board et al., 1956; Price et al., 1957; Board et al., 

1957; Persky et al., 1958). 

Welch'in (1964) mukaan 17-0HCS-tasot voivat ilmaista emotio-

naalisten oiden ilmenemistä, intensiteettiä ja ehkä 

kestoa, mutta tuskin kelpaavat yksin kvalitatiiviseen erotte

luun. 

Frankenhaeuser et al., (1964) toteavat yksilöllisten psyko

endokriinisten erojen, jotka liittyvät tiettyjen henkisten 

toimintojen ja tehtävien suorittamiseen, voivan korreloida 

eroihin suorituksen tehokkuudessa. 

Intensiivisintä aivolisäke-lisämunuaiskuo:rikerroksen reakti

oiden on todettu olevan sekä ihmisissä että eläimissä ensi

kokemustilanteissa, joihin on kytkeytynyt sekä outoutta että 

uhkaa (Mason, 1958). Lisämunuaiskuorcn bormonit nfiytttivI.it ;::;i

täpaitsi olevan vältttimättömi� vain adaptoitumiscn kehitty

misessä ja että kerran hankittu vastu1::,t1Jskyky jo11ekin vai-
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kuttajalle voidaan säilyttää jopa ilman liGö.mununista ja/tai 

ai volisäkettä ( mm. Ba jusz, 1963; Bajusz and Selye, ·1960; Se-

lye and Bajusz, 1961). 

Näyttää ilmeiseltä, että hyvinkin erilaiset fyysiset ja emo

tionaaliset ärsykkeet voivat vaikuttaa myös lisämunuaiskuori

kerroksen eritystoimintaa lisäten. Nykyistli ajattelua näyttää 

hallitsevan käsitys, että fyysisen ja psyykisen kuormittami

sen aiheuttamia endokriinisia mukautumisreaktioita välittää 

eräiden muiden aivojen alueiden lisäksi aivan erityisesti 

hypothalamus. 

Fortier ja Selye ( 1949) osoittivat ensinunäisinä selvästi s�

kushermosto järjestelmän vaikutuksen hypofyysis-adrenokorti

kaliseen järjestelmään demonstroimalla aivolisiikeruncon kat

kaisun ehkäisevän vaikutuksen stressirenktioihin. Sittemmin 

tehtiin havaintoja. hypothalamukscm eräiden esien tuhoamisen 

tai ärsyttämisen aiheuttamista muutoksista aivolisRke-lisä

munuaiskuoren toiminnassa (de Groot et al., 1950; Hume et al., 

1951). Tällä hetkellä p.idetäö.n hypothalamuksen välityksen päi:i

asiallista kulkureittiä luonteeltaan neurohumoraaliscLa, mi

kä yleisesti hyväksytty teoria (Bargrnan, 1954; Scharrer et 

al. , 1954; Meller 1 19 56) selittää hypothalnmuksen tumakke i.--:

den, eräiden käsitysten mukaan supraoptisten ja paraventri

kulaaristen neuronien (Sloper et al., 1960), tuottavan neuro

hormooneja, jotka siirtyvät aksooneja myöten varastoitumis-

ja erittymisa1uee1leen neurohypofyysikseen (Bargman et a1., 

1951). Keskushermostossa on siten hermoärsytyksen siirt:i

miseen pystyviti soluja, joilla on soki hermo- etth endokrii

nisten solujen ominaisuuksia. 
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Tieto hypothalamuksen osuudesta endokriinisen erityksen sää

telyssä, viittaa sen olevan erä;::i,nlaincn 1 muilta kcskusherrno::o 

ton alueilta impulsseja neurohumoraalista ja/tai neuraalista 

tietä välittävä alue: Hypothalamuksen afferentteihin ja effe

rentteihin yhteyksiin näyttävät erityisesti vaikuttavan aivo

kuori (Setekleiv et al., 1961; Egdahl, 1961) sekä limbinen 

(Bargman et al., 1951; �ar�m3.n, 1954; Bauer, 1959; Barchas 

et al., 1963; Bray, 1964; Slusher et al., 1969) ja rotiku

laarinen aktivoiva järjestelmä (Magoun, 1958). Nämä kytkey

tymät eniålkriiniseen säätelyyn saattavat ilmaisestikin eräj_ ... 

siin tietoihin perustuen olla sekä kiihiyttäviä ettii ehkäi

seviä eläimissä (Katsuki et al., 1955; Suzuki et al., 1960) 

ja ihmisissä (Masen, 1958 ja 1959; Okinaka et al., 1960; 

Mandell et al., 1963). Tässä yhteydessä on erityistä mielon

kiintoa Redgaten (1964) havainnoilla kissan retikulaarimuo

dostuman stimuloinnin ACTH:n vapautumista lis?iiivästti vaiku

tuksesta, jos alku.taso on matala ja ehkäisevästä, jos alku

taso on korkea. Friedman et al. (1963) totesivat ihmiskokcissa ?

että emotionaalisessa kuormitustilantoossa henkilöt, joilla 

on hyvin alhaiset 17-0HCS-arvot, saattoivat reagoida kuormi

tustilanteessa basaaliarvoac1n vähemmän erittäen, kun tc1as 

korkean 1asaaliarvon omaavat voivat reagoida normaalia enem

män erittäen. Vastaavia tuloksia evat saaneet myös Fish!Il3.n 

et al. ( 1 9 6 2 ) • 

Hypothalamuksen yhteydet ai volistikkecscen ovat pal �jolti _sel

vittämättä, mutta lienevät lähinnä verenkierrollisia etu1oh

koon sekä port:1aliscm että systeemisen verenkierron kautta 

(Hume et al., 1951) ja mahdollisesti myös ncuraalisia (Mctu

z a l s , 1 9 5 9 ; Kasa , 1 9 G 3 ) • 
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ACTH:n lisämunuaiskuoren toimintaa ohjaavan synteesin ja erit

tymisen säQtelyssä on ilmeisestikin hypothalaminen CRF hyvin 

merkittävä (Vernikos-Danellis, 1964), joskin on otaksuttu 

kortikosteroidihormoeniaineenvaihdunnan voivan olla hypothala

muksen suorankin kontrollin alaisena (Saba et al., 1963). 

Myös vasopressiinin mahdollisesta osuudesta ACTH-erityksen 

säätelyn päätekijänä on runsaasti otaksumaa tukevaa tietoa 

(Gavazzi et al., 1964; Grindeland et al., 1963; Nalbandov, 

1963), mutta myöskin sen vastaista (Doepfner et al., 1963; 

Endröczi et al., 1963). Asetylkolinista on arveltu, ettei 

se olisi oleellista ACTH-erityksen lisääntymisessä reaktiona 

stressoreille (Guillemin, 1955), joskin •n otaksuttu myös 9

että sama neuroeni voj_ erittää sekä asetylkelinia että hor-: 

moneja, jolloin edellinen •lisi ärsyke jälkimmäisen vapautu

miselle (Gerschenfeld et al., 1,61; Koelle et al., 1961). 

Vaihtoehtoisena otaksumana on esitetty, Gttä hermopä2tteiden 

depolarisantio lisää Ca-ionien sisäinvirtausta nuurooniin, 

mikä puolestaan aktiv•i intravesikulaaristen neurohormonien 

vapautumista ja on esitetty olettnmus, että samanlainen ioni

nekanismi vastaisi lisämunuaisytimcm hermoonien vapautumisesta 

sympaattisten hermepäätteiden ärsytyksen seurauksena (Doui!:las, 

1963). 

Kuormittavat ärsytykset näyttävät aiheuttavan ACTH-erityksen 

kaksivaiheisena, jolloin tapahtumaan liittyy nopea neuraali

nen komponentti ja hitaampi metabolinen tai hormenaalinen 

feed-back-komponentti (Brodish, 1964). Fecd-back-vaikutuksen 

mahdollisina kohdca1 ueirF1 ACCCII-vapau tumiroc11 kcsku�:,hc:rrno 3 to

sää telyssä on pidetty sekä hypothalamusta (Endroczi et a1., 

1961; Smeli.k et al., 1962; Dav.iduon c:t ;.11., 196:-5; C}10wl,rr: 
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et al., 1963), että keskiaivoja (Endroczi et al., 1961) ja 

myös kortikosteroidien sekä ACTH:n suoraa vaikutusta hypo

thaJ.amukseen ja retikulo.arimuodostuman neurooneihin on to

dettu (Feldman et al., 1961). Säätelyn kaksivaiheJsuuden teo

riasta ollaan kuitenkin myös eri mieltä (Sasaki, 1963). 

Kokonaisuutena tarkastellen tutkijoiden kesken näyttää val

litsevan melkoisesti erimielisyyttä ACTH-säätelyn peruskysy

myksissäkin. Ekstrahypothalamisten vaikutusten merki tse,ryy

teen puheena olevassa säätelyssä viittaavat lukuisat havain

not (mm. McCann et al., 1954; Okinaka et al., 1960; Kim et al. 1 

1961; Knigge et al., 1963). Kokonaiskuvan kannalta on ede:leen 

hyvin hämäävää todeta lisämunuaiskuoren reagoivan tietyille 

ärsykkeille silloinkin, kun toiminnassa eivät ole mukana hy

pothalamus-hypofyysis-rakenteet (Miller, 1961), hypofyysi 

(Keller et al., 1945; Royce et al., 1958; Hilton et al., 

1959) tai edes koko keskushermosto (Egdahl, 1962; Andersen 

et al., 1964). 

Mahdollisesti ACTH ei ole ainoastaan lisämunuaiskuorta suo

raan stimuloiva, vaan säätelee mahdollisesti myös vereen ja 

virtsaan kudoksista siirtyvien kortikoidien ja niiden aineen

vaihduntatuotteiden määrää (Berlin et al., 1961; DcMoor et 

al., 1961). Siten esim. verenpainetautia sairastavissa (De

mura, 1962) ja neuroottisissa henkilöissä (Kusama, 1963) to

dettu merkitsevä plasman 17-0HCS-pitoisuudcn kohoarriinen ei 

ole· heijastunut 17-0HCS-erityksen muutoksena virtsann. 

DeMoor ot al. (1961) ovat or::3oittnncet ACTH:n clrntra-adrcnn

lisen vaikutuksen kortisolin hyv�]rnikictyttöön ihmiscc:sli.. To

dennäköiscmä on pidetty vaikutuksen kohcUstumista steroidi-
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molekyylin konjug•iviin mekanismeihin (Korrel et al., 1964) 

kohteen ollessa ilmeisesti maksan DPN ja johtaen siten ste

roidiglukuroniidien muodostukselle välttämättömtin koentsyymin 

uridinidifostoglukuronihapon muodostuksen vahcnemiseen (Grecn

gard et al., 1965). :Mahdollisesti myös vaikt:ttus on kudoksissa 

sellainen, että ne pidättävät enemmän steroideja ja siten 

aiheuttavat steroidierityksen viivästymisen virtsaan (Bajusz, 

1969). 

Ekstra-adrenalisten, ACTH-vaikutusten aiheuttama metnboliit

ti:en kasautuminen lienee syynä tiettyjen st12roidien ancs

teettisiin (Laubach et al., 1955; Kappas et al., 1963), hypo

kol�sterolemisiin (Hellman et al., 1959) ja pyrogeenisiin 

(Kappas et al., 1960,1963) vaikutuksiin. Kasaantumat pueles

taan voinevat aiheuttaa elimistön homeostaattisten järjes

telmien tasapainottomuutta (Berliner et al., 1961). 

Kuormittamisesta johtuvaa lisämunuaiskuoren eritystoiminnan 

kvalitatiivista vaihtelua on toistaiseksi tutkittu suhteel

lisen vähän. ACTH:lla näyttää elevan puheena olevaan erityk

seen useitakin vaikutuksia: a) aiheuttaa tiettyjen steroi

dien, kuten kortisolin ja kortikosteronin, muodostuksen ja 

erityksen välittömän vilkasturJ.isen, mutta ei muutosta niiden 

normaaleissa erityssuhteissa; b) vaikuttaa päiistävästi r;iine

ralokortikoidien, esim. aldosteronin, erittymiseen; c) pi

tempic::tikaison lisiitintynecn ACTH-erityksen vaikutus ilmenGG 

:muutoksena lisämunuaiutuottciclcn eri tyssuhtcwssa (Bajusz. 1

1969). Jälkimmäinen vaikutus ilmenee pienentyneenä korti

kosteroni/kortisolisuhteena kortisolierityka�n kolrninkcr

taistucssa ilrr:1.:1.11 1 että steroidiori tyksen kokonaisrnäir�iso.�i 
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aikayksikköä kohti tapahtuu muutosta (Krumm, 1965). 

Löydökset virtsan katekoliamiinien ja 17-0HCS:n suhteista 

eivät juuri ole yhdenmukaisia eivätkä siten tue von Eulerin 

(1956) käsitystä, että noradrenaliini-ja kortikoidieritys 

voisivat olla käänteisessä suhteessa (Curtis et al., 1960). 

Viimemainitut tutkijat (1960) toteavat psyykisessä masennus

tilassa erittyvän enemipän noradrenaliinia kuin adrenaliinia 

ja kortikoideja ja ahdistuneisuustilassa enemmän kortikoi

deja sekä yhteisvaikutustiloissa lähinnä adrcn2liinia ja 

kortikoideja, mutta varoittavat yleistämEi.stä niii tä löydök

siä. Lukuisat havainnot tukevat käsityotä, että 17-0IICS toi

mii osittain potentieiden katckoliamiinien kalorigeenisia, 

glykoienolyyttisiä tai kardiovaskulaarisia toimintoja (Swan

son, 1956,1957; Ramcy et al., 1957; Hsich et al., 1957; 

Murray et al., 195,; Barker,1962; Hoch,1962; Harrison,1964). 

Lisääntynyt katekoliamiinieritys myötävaikuttanee ainakin 

tietyissä tilanteissa samanaikaiseen hypothalamo-hypofyysi

airenokortikaalisen toiminnan lisääntymiseen, sillä useiden 

tutkijoiden havainnot viittaavat endogeenisen adrenaliinin 

vaikutukseen ACTH-erityksen säätelyssä (Smclik, 1959). Lisä

munuaiskuoren toiminta ei ole kiinteästi riippuvainen lrn.te

kolamineista, mikä seikka on useasti todettu sulkemalla pois 

sympaattinen järje::itelmä kirurgisesti tai farmakologisesti, 

sekä myöskin hypothalamusta sähköisesti ärsyttäen (Bajusz, 

1964,1965). Edelleen on hnvaintoja siitä, että adrenaliinin 

antaminen säännöllisesti vapauttaa ACTH:ta esim. rotissa, 

mutta ei koirissa eikö, ihmisissä ja ettei lisi:imunu::1isytJ:-:ten 

eritys ole vältttimätöntä ACTH:n vapautumiselle sekä milloin 

tällaista critystti ilmenee, se ei liity vtiltttimittti ACT11:n 
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erittymiseen aivolisäkkeestä (Bajusz, 1969). 

Aivojen sisältämä adrenaliini saattaisi merkitä joitain muita 

mahdollisuuksia vaikuttaa, mutta yleisesti kuitenkin otaksu

taan, etteivät esim. adrenaliini ja noradrenaliini ole olen

naisia kuormituksen aiheuttamassa ACTH-erityksessä (Guille

min, 1955). Todennijköisenä on tästä huolimatta pidetty, että 

katekoliamiinit ovat tärkeitä hypothalamisten ja muiden ai

vojen alueiden toiminnan ylläpitäjinä ja säätelijöinä 

(Stark et al., 1�64). 

Ramey et al., (1957) ovat yhteenvetona esittäneet adreno

medullarisen ja adrenokortikalisen järjestelmän välisestä 

riippuvuudesta seuraavaa: (a) kortikosteroidit ja katekolia

miinit näyttävit toimivan monissa suhteissa yhtenä fysiolo

gisena yksikkönä, s.o. niiden teiminnan alueet ja kudosten 

sekä elinten reaktiot niihin ovat usein hyvin samankaltai

set; (b) monia katekoliamiinivaikutuksia ei saada syntymään, 

jos kortikoideja puuttuu; (c) lisäöntynyt sympaQttinen me

dullarinen toiminta voi saada aikaan kortikoidivajaavuuden; 

kortikoidien puuttuessa katekoliamiinireaktiot häviävät as

teittain ja adrenokortikalisen vajavuuden oireet kehittyvät. 

,lnle�n:y:etoga on todettavissa, että elimistön cndokrii:::1inen 

eritys saattaa siis ilmetä hyvinkin suuresti poikkeavana 

eri tilanteissa riippuen kuormituksen laadusta ja määrästii. 

Tämä johtunee kuormitustapoj0n epäspesifien vaikutusten li

säksi ilmenevistä spcsifivaikutuksista jo. hyvin vaikeasti 

identifioi tavista eritys- jt:t s.�i}i:tclymckanisri1icm kytkc,ytyrnist�;_ 

toisiinsa. N�mä kytkoytymtit näytttivtit vaihtelevan sck� laa

tuun että miiö.rään niihdcm j8. vuorovaikutusta tapahtunee va.ih-
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televasti useissa järjestelr.iän kohdissa kuten esim. kohde

soluissa, lisämunuaisessa ja aivojen säätelevissä osissa. 

E.JI:sis§.n_h.§-.rjo.i ttclun :yaJ){�t}2;k.§.i§..t� endokriinisiin j:ir jes

telmiin on kirjallisuudessa hyvin vähän mainintoja. Tutkit

taessa muki15roteiinien ja kortikosteroidien erittymistä virt

saan levossa ja rasituksessa on saatu Harvard'in Stcp-tcstin 

ja 17-0HCS-erityksen väliseksi riippuvuudeksi rasituksessa 

-0.4243 (P< 0.01) (Hatch et al., 1956). Stevenson et al.

(1962) puolestaan ilmoittavat 17-0HCS:n pitoisuuden virtsassa

vähentyneen rasittavassa polkupyöräergomctrikokecssa ktsn

teisessä suhteessa rasitukaen sietoon istumatyötä tekevissä

henkilöissä ja säilyneen muuttumattomana kolmessa harjoite

tussa urheilijassa.

Kestävyysharjoittelu lisännee hermojärjestelmään kohdistuvien 

voimakkaiien ärsykkeiden määrää. Tällainen harjoittelu voi 

myös aiheuttaa lisämunuaisten hypertrofiaa ainalcin eläimissä 

(Ingle, 1938; Frenkl and Csalay, 1962; Eränkö et al., 1962). 

KestävyyshaJ:>joittelu on aiheuttanut enemmän tai vähemmän py

syviä muutoksia elintoiminnoissa useissa yhteyksissä ja tätä 

on selitetty ps.rasyI!lpatikotoonisen tilan voirnistunisena 

(Nöcker, 1964). Varsin niukasti on kuitenkin tietoa näiden 

muutosten suorista tai epäsuorista yhteyksistä hormoonitoi

mintoihin. 

Otaksuin, että sti:cmlointi siitinnöllisesti ja p i tkäaikaisosti 

fyysisesti kuormittacm johtaa enemmän tai vähemmän pysyviin 

muutoksiin joissain elintoi�ninnoissq ja siten urn. J.io:tr;nmuais-

ten sekä kuori- että ydinkorroksen hormonieritykson muutok

sj_in eri::\.iss�:i. climictön kuo:rrni tustiloirrna. Wiidcn r:mutostcn 
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puolestaan oletin ilmenevän hormonierityksen muutoksina virt

saan ja olevan todettavissa riittävästi standardoiiuissa olo

suhteissa tehtävillä mittauksilla. 

Otaksuin, perustuen käsityksiin stimulustason muuttumisen 

aiheuttamista kompensoivista muutoksista, kestävyysharjoitte

lun aiheuttavan elimistössä tilan, joka ilmenee myös: 

a) lisämunuaisen sekä ydin- että kuorikerroksen hormoni

erityksen vähentymisenä suhteellisessa lepotilassa

(kontrolliaamupäivä),

b) harjoitelleiien henkilöiden vähäisempänä erityksenä

saman suuruisessa fyysisessa kuormittanisessa (polku

pyöräergometriajot ja 4 tunnin marssi) sekä

c) suhteellisen vähäisissä fyysisissä kuormitustiloissa

(kontrolli-iltapäivät) ja mahdollisesti jännitystä ai

heuttavassa kilpailutilanteessa (valintareaktiokoe)

runsaampana harjoitellciden erityksenä harjoittele

mattomiin verrattuna.

Tämän tutkimuksen tarkoitukseksi tuli siten selvittää :nuo

rilla, asevelvollisuusikäisillä, terveillä miehillti tehdyin 

mittauksin ja kokein: 

(1) vapaiden katekoliaminien ja 17-hydroksikortikosteroi

dien eritykset virtsaan, sekä veriheran natriumin ja

kaliurnin pitoisuudet suhteellisessa lepotilassa sekä

neljtss� kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti toi

si.star,.11 poik\cava;JDa pGykoi'yy�d.scs:��i kuorm:L tu�;til'an

tccssä; sekö.

( 2) kol1-::ien kuukauden kestoison sä:=i.nnöllisen kest/ivyyshar...,

joittolun mahdollisesti aiheuttamat muutokset orn. mit-
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tauskohteissa ja polkupyöräergor:1etrilla mitatussa fyy

sisessä sekä valintareaktiokokeella mitatussa psyko

motoorisessa suorituskyvyssä. 

Viitteiden saamiseksi aineenvaihdunnallisesta tilasta kuor

mitusten aikana määritettiin kulloinkin myös veren glukoosi

pitoisuus sekä veriheran maitoh«ppopitoisuus. 

MENETELMÄT 

1. Koehenkilöt

30 nuorta, tervettä, vapaaehtoista koehenkilöä valittiin sa

tunnaisotantaa käyttäen saman, vapaaehtoisen ja psykofysio

logisen tarkastuksen perusteella valitun asevelvollisen up

seerikurssin 40 henkilöä käsittävältä linjalta. Yksi 4O:stä 

kieltäytyi osallistumasta. Koehenkililiidon ikä vaihteli 19-22v. 

ja paino 61.5-76.9 kg (Taulukko 1). Koehenkilöt jaettiin sub

maksim�alisen työsykkeen perusteella stratifioiden ja satun

naisotantaa käyttäen kolmeen 1O:n henkilön ryhmään, kontrol

liryhmään (H90) ja kahteen koeryhmään (H14O ja H16O).

2. Kuormitustilanteet

Koehenkilöitä kuormitettiin seuraavissa tilanteissa: 

2.1 Kaksi kontrollipäivää, joihin ei sisältynyt mitään voi

makasta fyysistä tai psyykistä ponnistelua vaativaa toi

mintaa, kuten liikunta-, taistelu- tai sulkeiskoulutusta� 

kokeita tms. Päivtiohjelma sisälsi pääasiassa oppitunteja 

luokassa. 

2. 2 Kuuden minuutin 2.jo polkupyöräergoI:1etril1n. Koohonk:Llöm

syke pyrittiin nostamaan ajon ptiättysiseen m0nnessä 
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n.180:een/min. Saavutetut sykkeet vaihtelivat välillä

155-191/min. (liite 1).

2.3 30 min:n ajo polkupyöräergometrilla. Kaikki henkilöt ajoi

vat 20 minuuttia kuormituksella 600 kpm/min ja viimeiset 

10 minuuttia kuormituksella 900 kprn/min. Maksimisykkcet 

vaihtelivat välillä 101-149/min (liite 1). 

2�4 Marssia edelsi koko yön kestänyt valvominen. Stimuloivia 

aineita ei saanut käyttää. Koehenkilöt jaettiin satunnais

otannalla viiteen kuuden koehenkilön □arssiryhmföin, joihin 

kuhunkin kuului kaksi henkilöä kustnkin koeryh1;1ästn,. Ryh

mät marssivat johdettuina ja porrastetusti kahden val,ro

jan johtamina. Kutakin 50 min:n marssijaksoa seurasi 

10 min:n lcpotauko, jona aikana toisen marssijakson päät

tyessä oli ruokailu, jolloin koehenkilöt söivät annostel

lun määrän nannavelliä, leipää, voita ja sokcroitua r:ie

hua. Koehenkilöiden pukeutur.1inen oli yhdenmukainen. Mars

simatkat vaihtelivat vtilillä 25-28 km. 

2.5 Tunnin kestänyt valintareaktiokoe 

Kokeessa henki1öt ensimmiiiscllä kerralla kocpäi vän cVti:m

päivällä saivat puoli tuntia kestiincen ohjnnvan selostuk

sen ja kokeilivat lai tteef2 käyttöi"i yhdenmukaisella taval

la. Varsinaisen kokeen edellä suoritus selostettiin ly

hyesti rn3.gnetofoninauhalta, minkä jij_lkeon koe alkoi vL-;__

littöwästi kilpai111na. Koehenkilö istui laitteen edousä 

härnäri=�sti valaistussa huoneessa ( li.i to 2). Valot:3,ulnllc:. 

olevalle punaiselle levylle .ilmestyi 6, 7 jn 8 keltaisen, 

selvästi toisistaan erottuvan valop.istecn muodostari1a 

ryhmti satunnaisessa rnjoitettuna snrj�na. 

(, lai -te on rakermei. tu JyväskyLi.,J ;y1:i .. opi s t0;1 pcykolo,_- Lrn 



1 

Pituus 

( cr,1+S. D. 
J: \'aiht

(kg+ 

( 1 

( 1 

20 y 6 kk 

( 21 v5kk-18vl1 kk) 

178.9 + 1.74 

1(183-170) 

i 69. 8 + 

i -
! r7r 9
t t . :J �. 

-
' ' 

13.14 

63,5) 

j 32 . 7 ±_ 3, 03 
i 

(37-28) 

:) Harjoitustilcisuuksia oli yhteens� 40. 

21 v 2 kk 

(2lvllkk-20v0kk) 

176.6 + 4.41
-

(133-168) 

69.f.. + 14.04

1 (76.1 - 61.5} 

33.2 + 5.0l 
-

33 

(36-30) 

3) r:9c = kontro11iryh�ti; H140 = työsykkeellä 140/min. hnrjoitellut ryhmä;

harjoite n ut ryhr.iä. 

20 v 4 kk 

( 21 vl Okk-19v0kk) 

176.2 + 3.39 
-

(18/J.-172} 

69.7 ±_ 2.94 

F5. 1 + 66. !'.l-) 

1 31.7 + l.95 

32 

(34-28) 

TaulukkoI. Kcehenkilöiden ikJ, pituus, paino ja harjoitteluun osallistuminen kceaikana. 
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Lisäksi ilmestyi valoryhmään joko vasempaan tai oikes.an 

reunaan osoittava nuoli. Ainoastaan seitsemän valon ryh

män ilmestymiseen tuli reagoida ja silloin kätintämällä 

kädellä pidettävää vipua mahdollisimman nopeasti nuolen 

osoittamaan suuntaan. Vi-,ua pi tävä:i kättL-.:i tuettiin koko 

ajan laitteeseen. Vivun liikkeen tuli olJ.a rajoitettu si

ten, että vivun yläpiii:in rajoitettu liike riitti suorituk

sen rekisteriHmiseen. Vasempaan tai oikenan reunaan osuva 

virheliike ilmeni koehenkilölle laitteen keskellä olevan 

punaisen valon välähdyksenä. Koehenkilö suoritti valoteh

tävän lisäksi samanaikaisesti toista t2htävää: kuulolait

teisiin tuli 1.25 sek. välein 1.25 sok, kestävä äänimorkki 

satunnaisesti joko vasemmalle tai oikealle korvalle tai 

molempiin yhtäaikaa. Vasempaan korvaan tulevaan ääneen 

piti reagoida painamalla mahdollisimman nopeasti vaserJ.

man puoleista jalkakytkintä. Molempiin korviin yritäaikaa 

tuleviin ääniin ei saanut reagoida. Jalkakytkinien painn

minen rekisteröityi koehenkilölJ.e valemerkin välityksellä. 

Äänimerki t tulivat valornerkcistä rii,pumatta yhtiaikaa 

tai erikseen. Valo- 'ja ätinimerkke jä tuli kumpiakin vali

tussa satunnaisjärjestyksessä 25 merkin toistuvas3a sar

jassa ja sarjaan sisältyi �s reagoitavaa valoillerkkiti ja 

15rcagoitavaa äänimerkkiä. Sähköiset laskijat rekisto-

rei vät jatkuvasti erikseen valo- ja ä�ini:rnerkkicn ? tilan

teiden ja oikeitten sokii väärien suoritusten kokonais

mäirän ja reaktioajat. 

Koehenkilöt ajoivat laitteella kaksi 2 �,1in:n �ja kaksi 

25 min:n suoritusta, joiden kaikkien vti1.illä oli :ni:mutin 

kestävä tauko. Valintareaktiokoe suoritettiin kolmelle: 
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henkilölle kunakin koepäivänä. 

Kuormitukset toistettiin harjoittelu.kauden jälkeen saman

laisina, samassa järjestyksessä ja täsmälleen samoina 

vuorokauden aikoina kuin ensimmäisellä kerralla eräitä 

valintareaktiokokecm poikkeuksia lukuunottamatta. 

Esikokeet suoritettiin tammi-helmikuussa ja jälkikol-rnet 

huhti-toukokuussa. Koepäivinä vallinnut säätila ilmenee 

liitteestä 3. Sisälämpötilan vaihteluQlue koepäivinä oli 

+21-23
°

0 ja suhteellisen kosteuden 25-53%.

3. Näytteiden otto ja käsittely

Verinäytteiden otto tapahtui tarkan aikataulun mukaan porras

tetusti kaksi koehenkilöä kerrallaan 10 min:n aikavälein lu

kuunottamatta valintareaktiokokGesccn lii ttyvi?i näytteenotto

ja, jolloin väli oli n. 1 tunti. Valintareaktiokoe tehtiin 

useimmiten lcolmelle henkilölle yhtonä päi vän/:i. 

Eri koeryhmien henkilöt jaettiin ennen otosta ja koesuori

tuksia tasaisesti koko näytteiden kcräysajalle. Saman kuormi

tustilanteen näyte otettiin samalta koehenkilöltä aina täs

mälleen samaan vuorokauden aikaan. 

Verinäytteiden keräys suoritettiin koepäivirtli seuraavina 

ajankohtina: 

kontrollipäivät (2) 

30 min:n ergometriajo 

marssipäivä 

valintareaktiokoe 

Aamup1iivällä 
( ennen kuonili tusta) 

8.30 - 10.50 

8.30 - 10.50 

8.25 10.45 

Iltapäivällä 
( kuorr:1i tus) 

13. 30 - 16. 10

13.31 - 16.11 

13.01 15.21 

18.22 - 21.54 
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Kuormittamista edeltävä verinäyte etettiin ainoastaan koe

päivän aamupäivällä lukuunottamatta vc1.lintareaktiokoetta e 

tävää näytettä, joka. otettiin 18 min. ennen kokeen alkamista. 

Kuormituksen jälkeisen verinäytteen ottnminen aleitettiin

aina 1 min:n kuluttua kuormi tukscn päättyr;1isestä. Näytteiden

oton aikataulut ovat liitteissä 4-9. 

N. 10-15 ml:n verinäyto otettiin no 1:n neulc1lla jn kevyellä

stQasilla kyynärtaipcen l2skimosta heparoituun kocputkeen ja 

sekoitettiin nurin kääntämällä parafilmillä suljetussa put

kessa. Noin puolet alkuperäisestä otoksesta scntrifugoitiin 

10 min. 3000 rpm ja toisen puolen neljä osaa käsiteltiin 

alustavasti glukoosin jo. mnitohapon pitoisuuksien määritystä 

varten; näytteet säilytettiin jäädytettyinbi -20° c: ssn myöhem

piä määrityksiä varten. KaQvio käsittelyn kulusta on liit

teessä 10 .• 

Veren glukoosipi toisuus määri tcttiin Hyvärisen ja Nikkil�,n 

(1962) esittämän Hultmanin mcnoteloän muunnoksen mukaisesti 

(liite 13). Glukoosin ja o-toluidiinin muodo stau2,n vti.rillisen 

yhdisteen intensiteetti mitattiin Beclc:1.an-DB-spektrofotoEwt

rillä aallonpituudella 630 nm. Menetelmtivirhceksi SQatiin 

4 .. 7% (määri tystcm vaihtelukerroin). 

Maitohapon m�ärityksessä ktiytettiin entsy□n�ttista menetcluäi, 

jo□o�. maitohappo hapetetaan palorypälehapoksi �aitoho.ppode

hydrogena2sin avulla (liite 14-). Rcnktiass.:1. ko entsyymi J'JAD 

pelkistyy NADH: ksi, jonlrn. □uutoksen rnt��irä mi tat2..8.n optisen 

tiheyden muutoksena an.1lonpi tuudclla 366 nr:1. Heagcnssi t tch-

tiin j2 työskentely t,pc:.htui C.I:'.Bochringcr & Soc,hnc GHl�l'I:n 

ohjeiden ( ·1967) mukc:::i.i:::H::sti. Mcnctelmii.virhe oli 9. 7% (n:::Viri-
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tysten vaihtelukerroin). 

Plasman K+ ja Na + nääri tettiin liekkifotometrisesti sorii vistd 

plasmalai□ennoksista (liite 15). Mittauksissa käytettiin EEL

liekkifotometria ja Merckin 11 Titrisol"-vertailuliuoksia. 

Menetelmävirhe K+-määrityksille oli 0.9% ja Na+-määrityksille 

1.4% (määritysten vaihtelukertoimia). 

Virtsanäytteiden otto tapahtui myöskin t8.rkan aikataulun Lm

kaan ja samoin perustein porrastettuna kuin verinäytteiden 

otto. Keräysajat ja -ajankohdat olivat koepäivinä seuraavat: 

Keräys aika Keräysajankohtn 
klo 

______________________________ ...:.::,;;;.;::"_ ---- --

kontrolliaamupäivät (2) 
kontrolli-iltapäivät (2) 

3 t.20 min-� t.30 
2 t.45 min. 

6 min:n ergometriajon 
edellä 3 
6 min:n 11 

30 rnin:n 11 

30 min:n 11 

marssin edellä 
marssin aikana 

aikana 2 
edellä 3 
aikana 2 

4-
5 

t.20 min-4 t.30
t.45 min.
t. 20 'r.1in-4 t.30
t.45 min.
t.
t.40 :min.

min. 8.25-14.25 
11.45-17.10 

min. 8.25--14.25 
11.45-17.10 

min. 8.25-14.25 
11..45-17.10 

4.20-10.40 
8.20-16.20 

valintareaktiokokeen edellä 3 
valintareaktiokokecn aik2,na 3 

t.50 □in-4 t . 1 O· :'.li!'l. 12.55-18.50
t.27 min-3 t.48 rnin. 16.55-22.38

Aikataulut ovat liitteinä 4-8. Verinäytteen otto sisältyi 

aamupäivisin ennen kuormitusta virtsankeräysajrm alJcuun ja 

iltapäivisin kuormituksen jiilkeen kcräysnjan loppuun. Kuormi

tusten jälkeinen virtsankeräyscdka p�-i.ättyi 45 min. l'�uormi tus

ten päättymisen jälkeen. Virtsan�yte kerättiin joka kerta tyh

jentämällä rakko normQalilJ.a t.'.lvalla. Marssin 2.ikc.na tyhjen

nyksiä oli kcräysaikana kaksi, muulloin yksi. Virtsa otettiin 

steroidi□tiirity�sih 

tiin n. 4 ml. Loppu□äärästä otettiin n. 150 ml ja saatettiin 

puslruriliuoksolla heti n. pII 3: ocn sekä jät�dytottiin. 
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Kaavio esikäsittelyn kulusta on liitteessä 11. 

Virtsan vapaat katekoliamiini t määritettiin Pekkarisen ( :1 u) 

esittämän □enetelmän mukaisesti ( l.ii te 16). Ka tekoliamiini t 

adsorboitiin pH 8.5:ssä aktivoituun aluminioksidiin ja pes-

tiin kaksi kertaa 2%:lla natriummonohydrogenfosfaattiliuok

sella ja kerran tislntulla vedellä. Adrennliini ja noradrena

liini eluoitiin yli yön eluutioliuoksella (30.0 1-N HCL ja 

270.0 10% NaH2Po4). 0.5 ml eluaattia hapetettiin kaksi mi

nuuttia kaliumferrisyanidilla ja pelkistettiin sen jälkeen 

natriumbisulfiitilla ja askorbiiniho.polla. Seokseen lisättiin 

natriumhydroksidia ja fluoresenssin intensiteetti mitattiin 

Hitachi Perkin-1Umer MPF-2A spektrofluoromctri1lii käyttäen 

aktivaatioaallonpituuksia 400 ja 436 nm jn ernissioaallonpi

tuutta 520 nI!1 viiden minuutin kuluttua natriumhydroksidin li

säyksestä. Menetelmävirheeksi saatiin 12,1% A:lle ja 12.9% 

NA:lle (määritysten vaihtelukertoimet). 

Virtsaan erittyneiden 17-hydroksikortikoidien kokonaispitoi

suus määritettiin Pesosen (1965) esittämän Applebyn et al. 

(1955) menetelmän muunnoksen rn.uk:aisesti (liite 17). 17-hyd

roksikortikoidit pelkistettiin ensin natriumborohydridillä 

ja hapetettiin sen jälkeen natr!umvismutnatilla 17-ketoste

roideiksi. Happohydrolyysin jälkeen steroidit uutettiin di

kloOrietyleeniin, pestiin kaksi kertaa tislatulla vedell�, 

kerran natriumhydroksidilla ja Uudelleen kolme kcrtan tisla-

t�lli vedellä. Dikloorietyleeni tettiin tyhjiöhaihdut-

timessa ( Rotc1ry-Ev:).r10-Mix) ja haihdutuD Ji:.irn1cilc3cfrnh Emori--

tettiin Zir.1uen:1anin reaktio. Kcld ttyneu1 intc:n itcctti 

rai tattiin Bcc1<..1n:n1-DB-cq)cktrofotow.,tr.: i 1J.:i. :l:1,Jlnnp.itu11}:::j J I:t 

470 ja 520 nrn. Dchydro:irwnrnlro:;tcroni:t L(•Lti in vc r.· Li..LJ u-
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yhdisteenä ja ekstinktioorotus korjattiin Pesosen (1965) 

esittämän kaavan mukaisesti. Menetel□ävirhoeksi saatiin 1 

(määritysten vaihtelukerroin). 

Kemiallisissa analyyseissä menetettiin erilaisista lnborato

rioteknillisistä ja inhin illisistä syistä katekoliamiini- ja 

17-0HCS-näytteistä kaikki valintareaktioko:irnisiin 1ii ttyvät

näytteet ja 17-0HCS-näytteistä lisäksi 30 mi:n:n ergometri

kuormitukseen liittyvät. 

4. Harjoittelu

Kaikki koehenkilöt harjoittelivat polkupyöräergometrilla J 

kien 12 viikon ajan neljänä päivänä viikossa, 30 ninuuttia 

kerralla. Kontrolliryhmällä (H90) harjoituksen aikainen syke

pidettiin kuormitusta säät/:imällä noin 90-100/rnin. Hyhl11ci1li:i 

H140 harjoittelun työsykkeeksi pyrittiin snamaan 140/min. ja

ryhmällä H 160/min. Kontrolliryh::1än eri koehenkilöiden 
160 

kuormitus vaihteli koko harjoittelukauden J.jan i1rnan mainit-

tavia muutoksia 150:stä 300:aan kpm/min. Ryhmällä H140 se

lisääntyi keskimäärin 117±,47. 7 kpm/min. ( S. D. Y ( vaihtelualue 

60-210 kpm/min.) ja ryhmälEi H160 keskimäärin 81±,42.6 kpm/oin.

(S.D.) (vaihtelualue 30-150 kpm/oin.). Vastaavat 1 htöarvot

olivat 888,:!.:94. 2 kpm/min. ( S. D.} ja 1-161;:t:101. O kp;:1/nin. (S. D.). 

Mainitut arvot ovat muunnoksia, joiden laskennassa on käy-· 

tetty Monark-polkupyöräergonetrin kuorma-asteikon lukcnia 

kymmenesosakiloe;ra.r:-iman tarkkuudella si 

oituna. 

Työsykcttä kontrolloitiin harjoitusten n 

scsti ,trvi-

t3tctoskoop:)i-

ja ekg-mittauksin 2-3 kartan kuukaudessa j suo tcttiin 
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tämän perusteella koeryhmien H140 ja H160 harjoittelukuo

tusten lisäykset. 

Harjoittelu tapahtui lähes poikkeuksetta iltaisin klo 18.30-

21.30 välisenä aikana. PolkupyöräergoL1etritcstaus kuormituk

sella 1200 kpm/min. 6 min:mtin 2,jo.n suor1 tettiin Åstrandin 

(1963) suosituksia noudattaen samaan aikaan vuorokaudesta 

ja samoissa olosuhteissa harjoittelukauden edellä ja sen jäl

keen. Työsyke rekisteröitiin ekg:llä rintakytkennällä (Min

�ograph 24 B), Koko koehenkilöjoukko nitattiin kolmea henki

löä lukuunottamatta samana -päivänä. 

Jokainen harjoitus oli täysin vnlvottu tilaisuus. Kontrol1 

ryhmän henkilöt harjoittelivat keskimäärin 33 kertaa, ryhr;:1ä 

H
140 :n 33 kertaa ja ryhL1ä H160 32 kertaa 40:stä mahdclli es •

Vastaavat vaihtelurajat olivat 28-37, 39-36 ja 28-34.

Koehenkilöt pitivät liikuntaharjoituksiin osallistumisesta 

harjoituspiiiväkirjaa, jonka perusteella todettiin 

löiden harjoittelukaudon aikana osallistunocn satunnaisesti 

muihin liikunt2,harrastuksiin 9 kontrolliryhmän keskirni:'Lärin 

ryh;:;1än 6 kertaa (vaihtelualue 4-9) sekä vastaavasti 

kertaa (3-18; yksi henkilö yli 10 k8rtaa) ja 

kertaa (3-27 kertaa; 2 henkilöä yli 20 kertaa). 

Hi40 
ryhr.1än H1GO 

5. Olosuhteiden yhdern:mkai stmninen

Näyttcidenottopäi viin ja cdel täväcin p:i:Lvii.i1,n oi sisi:Utynyt 

mitään fyysistä tai psyykistä kuorTiittamista. 

Koehenkilöt oliv:it joi takin vj_ikonloppu ;i:L ko c vi:i. Ju 

ottamatta samanlaisissa olosuhteissa ja snRan päiväohj 

7

10

ja ruokavalion sekii. ruokailuaitcl;j'Cn ittci:;:·;a� Ruo1u;i_lu·,_;jnt 



koepäivinä olivat: 

aamiainen 
lounas 

päivällinen 
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klo 6.30 

11. 15

17 .oo

Näytteidenottopäi vän ja edGl tävän päiviin ruokavalio oli sama 

esi- ja jälkikokeissa, lukuunottamatta valintnroaktiopäiviä 

(liite 12). Ruokailu sallittiin koepäi vine. ainoastaan maini t

tuina ruokniluaikoina. Kahvin, teen, kankcwn 9 kolan tms. naut

timinen oli kiellettyä, elleivät ne sisältyneet mainittuihin 

aterioihin. Nn.uti tun ruoan määrää ei mitattu. Y1ensyönti�i ke

hoitettiin välttämään. Tupakointi oli kielletty koepäivinä 

näyttee:mottojen välisenä aikana. Pistokokeet osoittivat pci 

keamisia tapahtuneen satunn2.isesti. Alkoholin käyttö olJ 

letty 3 vrk:n ajan ennen näytteidenottopäiviä. 

Näytteiden ottoa edeltävä vuodelepo oli klo 22.00 - 06.00 

kuunottamatta marssipäiviii edeltävää yötä, mikä valvotettiin 

tarkkailun alaisena. 

6. Tilastokäsittely

Kuormitustilanteidcm vaikutuksia □uuttu,jiin tutkittiin kaksi-, 

suuntaisella varianssianalyysilla (McNemar; 1959; VHner, ·1 S62). 

Laskentatoiraitukset suoritettiin tietokoneella logarituisosti 

transforr;:ioiduilla r;1uuttujicm arvoill:t suori ttc.-:a.t1atta t::1rkornp.:1a 

analyysin ktiyttöedellytysten tarkastelua. Milloin F-suhde 

osoitti tilastollisesti morkitsevtiti eroa suoritettiin keski

arvojen välinen pnri ttc1inen vertailu Tukoyn rwncteln;,; 1lit 

r::c;f • •  ·•·0k·i·r"rll·, (\1T' .,, ::.> ;o. n r. J. u i , ,.1 c) ,_1. '"" , J. n'-' r , 1962). Tulosten kisittclyssj nj

tetään tällä riskitasolla todettua eroa □or�itscvtiksi. Kontro 

litilantecksi ninitettitin tulosten t C) 
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edeltävää saman päivän mittaustilannetta. 

Harjoitteluvaikutusten toteamiseen pyrittiin suorittamalla 

ryhmien välinen vertailu yksisuuntaiseen kovarianssianalyy

siin perustuen (HcNemar, 19.59; von Writ!;ht, 1959),,. Kaikki 

analyysit laskettiin tietokoneella logaritmisesti transfor-• 

moiduin muuttujien arvoin suorittamatta tarkGmpaa anaJ_yys.i.n 

käyttöedellytysten tarkastelua. Myöskään parittaista ke::.,

kiarvojen vertailua ei tässä yhteydessä tehty. 

Selosteessa käytetty termi har joi tell�et on si ter:: t.ulki t ta,1n 

kussakin tapauksessa erikseen käsittämään ain2.kin toi sen 

harjoitelleista ryhmistä. Koska kovarianssianalyysissa i,a

man ryhmän havaintomäärien tuli ohjelr'.lointi teknisistä syistä 

olla ruuduissa yhtäsuuret, jouduttiin alkuperäisten ha-nci n ... 

tojen pois jäänneistä johtuen usein tekemään ruutufrekvien•:i

sit yhtäsuuriksi poistamalla lisää havaintoja. Se tehtiin 

p•istamn.lla kuormi tustilanteista useimmiten pois jäänf,et 

havainnot myös muista tilanteista tai tarpeen vaatiessa 

arpomalla. 

Myös kovarinnssianalyysillc jouduttiin suorittamaan joita

kin poistoja, jotta saatiin saman ryhmän esi- ja toisto

mittausten havaintomä�rät yhtäsuuriksi. Tällöin poistetti�r1 

alkuperäistä poisjääntiä vastaava toisen mittauskerra11 ar✓o, 

Poistoista johtuen eivät vastaavat alkuperi:Hset l<:esk:Larvot 

ja analyyseissa esiintyvät keskiarvot useinkaan ole yhtä

suuria. 
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TULOKSE� 

1, Kuor□itustilanteiden vaikutuksGt IJitattuihin muut ji 

1,1 Vaikutus adronaliinieritykseen virtsaan 

Varianssianalyysin tulokset ovat taulukossa II. (i 

Variaatio lähde SS Df MS F p 
" '-

Ryhnät 0.007 2 0.003 0.158 NSX

Ryhmien sisäinen 0.380 17 0.022 

B Kuormitustilanteet 0.555 7 0.079 4.250 <O .001 

AxB Yhdysvaikutus 0.240 14 0.017 0.918 NS 

B X Ryhmien sisäinen 2.222 119 0.018 

x) ei tilastollisesti merkitsevä

Taulukko II. Kuormitustilanteiden vaikutukset adrenali 
eritykse.3:::1 virtsaan. Kaksisuuntainen 
analyysi logaritIJiarvoin. 

Yksityiskohtaisempi tarkastelu ilmenee pi e 1 jEl

lukosta XI lii ttecssä 18. Or:mvaikutuksen F-suluki oli ti 

lisesti erittäin merkitsevä (P< 0.001). Yhdysvaikutus ei o 

merkitsevä. 

1 

Adrenaliinieri tyksessä virtsaan ei i1raennyt ucrki tscvHi ro ;ja 

kuornitus- ja vastaavien kontrolli tilanteiden e:i kontrolli-

aamu- ja kontrolli-iltapäivän välilUi. Valintarcaktioko 

vän tuloksia saatu. 

1) Tulostus VQin ko1rn)lla r·lccdri:a,L15:Ua



Piirros 1. 

Alrena 1 i in iei·i tys 
v ·i r ts,"!\111 

- - � 
AB-- · · 

11 f og xf ox n g/m; �i-k. 
j 

ja 

B·-
J AB·· 

Lj 

:\1 ;�Uf)Of'}.i S ti�n

'.-�2s k i ,:i r·1•J L J ,=: 
he 'IJ. i ntoj_cn 
i�2.jonnat: 

(o---0) 
'- . --

9-2

+ 2 .s--3:

±_4.G7 

1 0,3 

±_3.39 

. ± 1.57 

1 1, 9 
·t· 3.5 9

-· J



Selityksiä: (1 = Alkuperäisten yksityisten havaintojen x L ng/min
_j 10-kerrannaisen

logaritmiarvoin lasketut ryhmäkesklarvot 

(2 = Kohdan (1 mukaisten havaintojen kokonaiskeskiarvot eri kuormltustllanteissa 

(3 = ko ap = kontrol Ii aamupäivänä; ko ip = kontrol I i-1 ltapäivänä; 

6'e = 6 min:n polkupyöräergometriajon edellä; 

30'e = 30 min:n polkupyöräergometriajon edellä; 

m e = ennen 4 tunnin marssia; vrk e� ennen vat intareaktiokoetta; 

6'a = 6 min:n polkupyöräergometriajossa; 30'a = 30 min:n pelkupyörä

ergometriajossa; m a = 4 tunnin marssi I ia; vrk a = vallntare.ktlokokeessa 

(4 = H90 = työsykkee! lä n. 90/min. harjoite( lut ryhmä (kontrol I iryhmä) 

H140 = työsykkeel lä n. 140/mln. harjoite! lut ryhmä

H160 = työsykkeel lä n. 160/min. harjoite( lut ryhmä
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1. 2 Vaikutus noradrenaliinieri ty�rneen virtsaan

Varianssianalyysin tulokset ovat taulukossa III.(1

Variaatio lähde SS Df MS F 

A Ryhmät 0.071 2 0.035 1.989 

Ryhmien sisäinen 0.304 17 0.017 

B Kuormitustilanteet 1 •. 941 7 0.277 15.048 

AxB Yhdysvaikutus 0.375 14 0.026 1.455 

B X Ryhmien sisäinen 2.193 119 0.018 

x) ei tilastollisesti merkitsevä

p 

NSX

<0 ., 001 

NS 

Taulukko III. Kuormi tustilanteiden vaikutus noradrcmaliir1 

eritykseen virtsaan. Kaksisuuntainen varianssi
analyysi legari tniarvoin •. 

Yksityiskohtaisempi tarkastelu on piirroksessa 2 ja taulu

kossa XII .li.i tteessä ·19. Omavaikutuksen F-suhde oli tilastol

lisesti erittäin merkitsevä (P <. 0.001). Yhdysvaikutus ei ollut 

merkitsevä. 

Noradrenaliinierityksessä virtsaan ei ollut merkitsevää eroa 

kontrolliaamupäivän ja kontrolli-iltapäivän eristystcn vä

lillä. Sitä vastoin kaikki kuormitustilanteet lisäsivät mer

kitsevästi noradrenaliinieritystä verrattuna vastaaviin kont

't'Olli tilant-eisJinoe Valinta;r.eaktio!coepä�vän tuloksi3.,.d.: saatu. 

1) Tulostus vain kolmella desirnaalilla



:?O . 6 
·-+· 
·1 
1 



Selityksiä: (1 = Alkuperäisten yksityisten havaintojen x L ng/min 1 11-kerrannaisen 

logaritmiarvoln lasketut ryhmäkeskiarvot 

(2 = Kohdan (1 mukaisten havaintojen kokonaiskesklarvot eri kuorrnitustllanteissa 

(3 = ko ap = kontrol liaamupäivänä; ko ip = kontrol I i-l ltapäiv�nä; 

6-e = 6 min:n polk"'Upyöräergometriajon edellä;

30'e = 30 min:n polkupyöräergometriajon edellä; 

m e = ennen 4 tunnin marssia; vrk a- ennen vai lntareaktiokoatta; 

6-a = 6 min:n ,olkupyöräergometriajossa; 30'a = 30 min:n polkupyörä

ergometriajossa; m a = 4 tunnin marssi! la; vrk a = vai lntareaktiokokeessa 

(4 = H
90 

= työsykkeel lä n. 90/min. harjoite! lut ryhmä (kontrol I iryhmä) 

H
140 = työsykkeel lä n. 140/mtn. harjoltel lut ryhmä 

H
160 

= työsykkeel lä n. !60/min. harjoite! lut ryhmä 



- 32 -

1.3 Vaikutus noradrenaliini-adrenaliinieritysten suhtee

seen (NA/A) virtsassa. 

Varianssianalyysin tulokset ovat taulukorrna IV. ( 1

Variaatio lähde SS Df MS F p 

A Ryhmät 0.064 2 0.032 0.865 NSX

Ryhmien sisäinen o.636 17 0.037 

B Kuermitustilanteet 1.235 7 0 .176 7.569 <0.001 

AxB Yhdysvaikutus 0.136 14 0 .. 009 o. LtJ8 NS 

B X Ryhmien sisäinen 2.775 119 0.023 

x) ei tilastollisesti merkitsevä

Taulukko IV. Kuormitustilantoiden vaikutukset noradrenaliini
adrenaliinieritysten suhteeseen (NA/A) virtsann. 
Kaksisuuntainen varianssianalyysi logo.ritmiar
voin. 

Yksi tyiskohtaiseIJ.})i tarkastelu on piirroksossa 3 ja taulu

kossa XIII liitteessa 20. Omavaikutuksen F-suhdc oli tilas

tollisesti erittäin rwrki tsevä (P < 0.001). Yhdysvaikutus ei 

ollut merkitsevä. 

Noradrenaliini- ja adrenaliinieritysten suhteessa NA/A ei 

ollut merkitsevää eroa kontrolliaar:m- ja kontroll:L--il tapiii vän 

välillä. Kaikissa kuorni tustilantC:issa NA/A-suhde oJi mcrki t•

sevästi suureri1pi kuin vastaavissa kontrollitilcmtcissa. Va

lintareaktiokocptiivtin tuloksin ei cantu. 

1) TuloE:tus vain koltwlla desirmalilla
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Selltyksiä: (1 z Alkuperäisten yksltylsten havaintojen x 1- ngfmln1 10-kerrannaisen
L ng m.1.1-C:_I 

logaritmiarvoin lasketut ryhmäkeskiarvot 

(2 = Kohdan ( 1 mukaisten hav.lintojen kokonalskeskiarvot eri kuormltustl lanteissa 

(3 = ko ap = kontrol liaamupäivänä; ko ip = kontroll 1-i ltapäivänä; 

6'e ; 6 min:n polkupyöräergometriajon edellä;

30'e = 30 min:n polkupyöräergometrlajon edel !ä; 

m e = ennen 4 tunnin marssia; Vik e� ennen vai intareaktiokoetta; 

6·a - 6 min:n pelkupyöräergemetriajossa; 30'a = 30 min:n polkupyörä

ergometriajossa; m a = 4 tunnin marssi I la; vrk a = vai lntareaktiokokeessa 

(4 = H90 = työsykkee! iä n. 90/mln. harjoite! lut ryhmä (kontrol 1 !ryhmä) 

H140 = työsykkeellä n. 140/mln. harjoite! lut ryhmä

H160 � työsykkeel !ä n. 160/min. harjoite! lut ryhmä
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1.4 Vaikutus 17-0HCS-eritykseen virt13assa 

Varianssianalyysin tulokset ovat taulukossa V. ( 1

Variaatio lähde SS ])f MS F p 

A Ryhr.iät 0.01s 2 0.009 0. 111 NSX

Ryhmien sisäinen 1. 730 21 0.082 

B Kuorm.itustilanteet 0.528 5 0, 105 2.047 NS 

AxB Yhdysvaikutus 0.427 10 0.042 0.826 NS 

B X Ryhmien sisäinen 5.424 105 0.051 
--

:x:) ei tilastollisesti merkitsevä 

Taulukko V. Kuormi tustilanteiden vaikutuk:rnt 17-0HCS-eri 

secm virtsaan. Kaksi suuntainen vn,rinnssi_ annlyy,3.i 

lognritmiarvoin. 

Yksityiskohtaisempi tarkastelu on piirroksessa 4. Ona- ja yh

dysvaikutuksen F-suhde ei ollut tilastollisesti morldts 

1) Tulostus vcdn kolnella desir:1ctC1lill3,
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Selityksiä: (1 • Alkuperäisten yksityisten havaintojen x Lpg/min ! 10-kerrannaisen 

logaritmiarvoin lasketut ryhm�keskiarvot 

(2 = Kohdan (1 mukaisten havaintojen kokonalskeskiarvot eri kuormltustllanteiss� 

(3 = ko ap = kontrol liaamupäivänä; ko ip = kontra!! 1-i ltapäivänä; 

6'e = 6 min:n polkupyöräergometriajon edellä; 

30'e = 31 min:n polkupyöräergometriajon edellä; 

me= ennen 4 tunnin marssia; vrk e� ennen valintareaktlckoet7a; 

6'a = 6 min:n polkupyöräergometriajossa; 30'a = 30 min:n polkupyörä

ergometriajossa; m a = 4 tunnin marssii la; vrk a = vai intareaktlokokeessa 

(4 = H90 = työsykkeeliä n. 90/min. harjoite! lwt ryhmä (kontroll iryhmä)

H140 = työsykkeel lä n. 140/mln. harjoite! lut Fyhmä

H160 = työsykkeel lä·n. 160/min. harjoite! lut ryhmä
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1.5 Vaikutus voriheran K
+-pitoisuuteen 

Varianssianalyysin tulokset ovat taulukossa VI. (1

Variaatiolähde SS Df 1'1S F p 

Ryhmät 0.0001 2 0.000 0.336 NSX

Ryhmien sisäinen 0.053 22 0.002 

B Kuoroitustilanteet 0.053 9 0.005 8.587 <0.00 

AxB Yhdysvaikutus 0.015 18 0.000 1.219 NS 

B X Ryhmien sisäinen 0.136 198 0.000 

x) ei tilastollisesti merkitsevä

Taulukko VI. Kuorrnitustilanteiden vaikutukset veriheran 

pitoisuuteen. Kaksisuuntainen varianssianalyysi 

logaritrniarvoin. 

Yksityiskohtaisenpi tarkastelu on piirroksessa 5 ja taulu

kossa XIV liitteessä 21. 0oavaikutuksen F-suhde oli tilastol

lisesti erittäin merkitsevä (P< 0.001). Yhdysvaikutus ei ol

iliut merkitsevä. 

Veriheran K
+

-pitoisuus ei poikennut kuornitustilanteissa mer

kitsevästi vastaavista kontrollitilanteista eikä :myöskäfö1 

kontrolliaamur1äi vän pitoisuus vastaavasta iltapäivällä. 

1) Tulostus v::i.in koluella dcsirn1alilla





,... 

Selityksiä: (1 = Alkuperäisten yksityisten havaintojen x I
_ mEq/1 J 10-kerrannalsen

logaritmiarvoin lasketut ryhmäkeskiarvot 

(2 =Kohdan(! mukaisten havaintojen kokonalskesklarvot eri kuormitustllanteissa 

(3 = ko ap = kontrol l iaamupäivänä; ko i� = kontrol l i-i ltapälvänä; 

6·e = 6 min:n polkupyöräergometriajon edellä; 

3o•e = 30 min:n polkupyöräergometriajon edellä; 

m e = ennen 4 tun�in marssia; vrk e = ennen vai !ntareaktiokoetta; 

6"'a = 6 min:n polkupyöräergometriajossa; 30 '"a = 30 min:n polkupyörä

ergometriajossa; m a = 4 tunnin marssi I la; vrk a = vai intareaktiokoke0ssa 

(4 = H90 = työsykkeei lä n. 90/min. harjoite! lut ryhmä (kontrol 1 !ryhmä)

H140 = työsykkeel lä n. 140/mln. harjoite! lut ryhmä

H160 = työsykkeel !ä n. 160/min. harjoite.! lut ryhmä



- 38 -

1.6 Vaikutus veriheran Na+-pitoisuuteen 

Varianssianalyysin tulokset ovat taulukossa VII.(1

Variaatiolähde SS Df MS F 

I, Ryhmät 0.005 2 0.002 37.663 .ti 

Ryhmien sisäinen 0.001 22 0.000 

B Kuormitustilanteet 0.014 9 0.001 23 O 43Lt 

AxB Yhdysvaikutus 0.000 1i 0.000 0.000 

B X Ryhmien sisäinen 0.013 198 0.000 

x) ei tilastollisesti merkitsevä

p 

<O. 001 

<O. 001 

NSX

--

Taulukko VII. Kuor□i tustilanteiden vaikutukset verihor:::m 
pitoisuuteen. Kaksisuuntainen vnrianssianalyy
si logaritmiarvoin. 

Yksityiskohtaisempi tarkastelu on piirroksessa 6 ja taulu

kossa XV liitteessä 22. Omo.vaikutuksen F-suhclc oli tilasto 

lisesti eri ttäj_n merkitsevä ( P<. 0. 001). Vori.heran Na + -pi toi-

suus ei poikennut merkitsevästi kontrolliacttmpäi vänli pi toisuu

desta vastaavana iltapäiv:ä:nä. Kuorrnitustilanteista ainonstaan 

6 :n minuutin ano.crobisessa polkuJ)yöräergon<.;triajossa Na + -pi

toisuus erosi merkitsevästi vastaavasta kontrolli ti1antocfJta 

ja tällöin Na +-pitoisuus kuorrni tuksesso. oli suure::ipi. 

1) Tulostus vain kolmella desirnaulilla





Sel ity1-:.siä: ( 1 = Alkuperäisten yksityisten havah1tojen x i mEq_/l 
- 1 

iO-kerrannaison 

logaritrniarvoin lasketut ryhmäkeskiarvot

(2 = Kohdan ( ! mukaisten havaintojen kokonaiskeskiarvot eri kuonnitusti lanteissa 

(3 = ko ap = kontrol 1 !aamupäivänä; ko ip = kontra! 1 i-1 ltapäivänä; 

6-e = 6 min:n polkupyöräergometrlejon edellä;

3□ -e = 30 min:n polkupyöräergometrlajon edellä; 

m e •  ennen 4 tun�in marssia; vrk e = ennen vai inTareaktlokoetta; 

6-a = 6 min:n polkupyöräergometriajossa; 30-a ; 30 mln:n polkupyörä-

ergometriajossa; m a = 4 tunnin marssi! !a; vrk a = vai intareaktlckokeessa 

(4 - H90 = työsykkeal lä n. 90/min. harjoite! lut ryhmä (kontrol I iryhmä)

H140 - työsykkeel !ä n. 140/min. harjoite! lut ryhmj

H
1

,n - työsykkeel lä n. 160/min. harjoite( lut ryhmä 
.ou 
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1.7 Vaikutus veriheran Na+- ja K+-pitoisuuksien

suhteeseen (Na+/K+ )

Varianssianalyysin tulokset ovat taulukossa VIII (i

Variaatiolähde SS Df MS F 

A Ryhmät 0.005 2 0.002 1.212 

Ryhmien sisäinen 0.050 22 0.002 

B Kuormitustilanteet 0.076 9 0.008 14.544 

p 

NS
X

<O. 001 

AxB Yhdysvaikutus 0.005 18 0.000 o.615 NSX. 

B X Ryhmien sisäinen 0.116 198 0.000 

_ _J 

x) ei tilastollisesti oerkitsevä

Taulukko VIII. Kuormitustilanteiden vaikutukset vcrihcrcm 
Na+-ja K+-pitoisuuksien suhteeseen (Na+/K+ ).
Kaksisuuntainen varianssianalyysi lognritmi
urvoin. 

Yksityiskohtaisempi tarkastelu ilnenee piirrokErnsta 7 ja tau

lukosta XVI liitteessä 23. Oraavaikutuksen F-3uhde oli tilas

tollisesti erittäin merkitsevä ( P <. 0.001).

Veriheran Na + /K+ -suhde ei eronnut uorki tsevri.sti kontrolli

aa□upäi vänä vastaavasta suhteesta. kontrolli-.i.1 tn.p�.iivi\nU.. 

Na+/K+-suhde oli merkitsevästi suurenpi viilittömästi valinta

reaktiokokeen oc1ellä kuin so:1 niknna. MuiD�J:l. kuon1i hrntiJ.:-:.n

teissa ei ilmennyt tässtl suhteessa eroa kontrollitilanteisiin 

nähden. 

1) Tulostus vnin kolmella desimanlilln



i-:: .r: r · ( · ,·-· · r - :1- �•:7·: -;:-r-:- r--i r7':":-:-· r-:-::7: .. --r,'T:�'f..-:-:-:'-T;---;---r· i--·r-r:i·:-�·:-r:-::·• 1 !- · ·-r -·-: -;-1:- :·--r--: .. : ·• - �: -- · i ---- · ·. - · · 
Piirros ,7 •. YEB.Ir:.:ttAN. Na: /�+ TERV EiIS$Ä EJ;E�IS3I ERI J<UO.dl-1ITUSTILOISSA' Eii:rsN KB�S 1l'AVYY.SHAHJOl

0
'i.'J.'��LUl1 '·F.LUl.::USTL 

,. -v.;i,;er�n;N�+;k+; ... :; JLJ2'l�-�=1.{n:irt.JEI J,l 1f tL 1 I ;-rr i :· . �;·:-: ·. . . •
• AB ij Ji ;m: 'ji··•/: -,�· \'.;·t:J t ·t'l i?1 1 itJ';j:j!i !il i f 1n l;r· 1 ; T i i. .. . '.· . ' 

• . • • •!••: 1 .. I· .. l ·! ···1 ' . ! '! • l, . .. ; ... 1 : ' 1 . .  
1 og [O x • ..... 

. -.- ,_.-_ .. -: ·, . . 1·· --�-- -1 - ::·. ··1- .· ·-::- -� -=-··1 · . :7 :- - --.--1---1 ·- - - --,--- ·-mE Q./1 ·: :�:�:: .. > �-- .. ·.! .. j __ :. 1:·_ 1 :.. : •. i.·• --
1 ,.:.::.•:. :.�i- _. .: 

''
. ; . i 

... .: . 

. : . r:. __ ,......;.. .... 
r------- ------- ------ ----··-
! 

. . . . 

r -- - •. - • - - , - - --- � - -

.. ' 
-----� �---·----
! ' 

:·:::i:···· 

• 1 
. : i .. :: . j 

- : ko ... : · ..Alkupo.räist.en. _b0-vainto .. ie;n___ · · 

:ke�kj Rrv�t :,j?. ��jonna �� j,· :,> !
1 

./ :: ::-;: '..� r .: : :_:_�-.:,: __ ._/1!:_:_:_.... :: : : T _:.,.:: 

f : ; ; . '\f.:.] · (: j <:
) 
'. /::. j:. ,,29,5: . 29.6' 30.9; 31.Ji • : ·---- t1 90 -�--· __ x_-:::_-::�_x_ ::�L.::__ +�. 34 ±1-57 ±1.47 _ ·:.±1_.4 :t1, 76 . . ; : : 1 : . • '20.5 . 30.1' 30.9. -3{. 5: ·,----- 31-8.

.. ___ H14q ______ (t1-_-_:p.) ___ :_:-__ 1 ±\._72/ _ ±1.32. ±1,60 ·::·1L22 ±1.74 
: : · 129.o :J0.'3 31�1: 31.s! . : . 32_3

.. 
.:t 1-. 2 6 

:3 3.1 

33.6, 
..t2.53 

32. 5 

:t1. 90 

3 0. 3 

±1- 01 
30.9 

JJ. 7G 

. 1 ''.

vrk: a 

31-2'

· �2. 4·1
32-G

30.:J 

,i 

. j· 

. .. ·io.•
; ;.a· 

l 

H160 , (o ·o) :'..�.:-� __ ! · ±:2._09 . ±'1.67! .1·2.01 ___ .±�--�/ i2.02 

l<cs.�ia,vod0 ._tJ:�r:�: 1 .19
30

:�

(

�a[j1 .os 31
·�;. ·

31 ·! _
87

.±1. 99 
33.5 

:!:1.35 
31- 9

3:3-'l 7 
31.4, 

±1. G4 



Selityksiä: ( 1 = Alkuperäisten yksityisten havaintojen x [mm�qqj: J 10-kerrannalsen

logaritmiarvoin lasketut ryhmäkesklarvot 

(2 = Kohdan (1 mukaisten havaintojen kokonalskeskiarvot eri kuormitusti lanteissa 

(3 = ko ap = kontrol liaamupälvänä; ko ip = kontrol 1 !-iltapäivänä; 

6
1

e = 6 min:n polkupyöräergometriejon edellä; 

30'e = 30 min:n polkupyöräergometriajon edellä; 

m e = ennen 4 tunnin marssia; vrk e = ennen valintareaktiokoetta; 

6'a = 6 min:n polkupyöräergometriajossa; 30'a = 30 min:n polkupyörä

ergometriajossa; m a = 4 tunnin marssi I la; vrk a = vai lntareaktiokokeessa 

(4 = H
90 

= työsykkeel lä n. 90/min. harjoltel lut ryhmä (kontrol l !ryhmä} 

H
140 

= työsykkeel !ä n. 140/min. harjoite! lut ryhmä 

H
160 = työsykkeel lä n. 160/min. harjoite.Uut ryhmä 
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1.8 Vaikutus veren maitohappopiteisuuteen 

Varianssianalyysin tulokset ovat taulukossQ IX. (1

Variaatio lähde SS Df MS F p 

A 1tyhmät 0.013 2 0.006 0.317 NSX

Ryhmien sisäinen 0,413 20 0.020 

B Kuormitustilantect 15.329 9 1. 703 103.786 <0.001

AxB Yhdysvaiku.tus 0,535 19 0.029 1.813 <O .05

B X Ryhmien sisäinen 2.954 180 0.016 
�-

x) ei t!lastollisesti merkitsevä

Taulukko IX. Kuormitustilanteiden vaikutukset veren maito.-.

happopiteisuuteen. Kaksisuuntainen vc.1..rianssi

analyysi lo�aritmiarvoin. 

Yksityiskohtaisempi tarkastelu il□ence piirroksesta 8 ja tau

lukosta XVII liitteessä 24. Omavaikutuksen F-::mhde oli tilas

tollisesti erittäin merkitsevä ( P < 0. 001). Yhdysvaikutukscn 

F-suhde oli tilastollisesti melkein merkitsevii ( P<. 0. 05).

Veren maitohappopitoisuus ei eronnut merkitsevästi kontroll.i

aaoupäivä.n ja -iltapäivän välillä. 6:n ja 30:n minuutin pol-

kupyöräergometriajoissa mai tohappopi toisuus oli i:rnrki tsevtisti 

suurempi kuin vastaavis;::m kontrollitilc.nteissa. Muissa kuor

mi tustilanteissa ei iloennyt morki tseväfi eroa vastaaviin 

kentrollitilanteisiin nähden. 

1) Tulostus vain kol.r1ella clesirnaalilla





�lltykslä: (1 • Atkup�r01stc� yksttytstcn heva!�toJcn x [ mg%

logarltmlsrvoln l�skotut ryt-.m�ke::.ktar..;ot 

(3 • ko a9- = korrtrol f !e�..ip!:i!vEnZ; ko Jp = kootrol l t-1 Si·cp!itvf�u; 

6'"'e • 6 mtn:n polkup·:rerå,:;rsc�"2atrlaJc;i c�oi lt; 

tt,40 • i'y!'.;zyl-..t{��B Ui n • 140/.:sh:. h.:!rJc?·te! hrt ryh:::�S

Hl60 
C �•ösyt�cci 11 ä n .. 160/::tn. h�r Jottai hrt ryr-.m!:
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1.9 Vaikutus veren glukoosipitoisuuteen 

Varianssianalyysin tulokset ovat taulukossa X. (1

Variaatio lähde SS Df MS F p 

A Ryhmät 0.008 2 0.004 1.578 NSX

Ryhmien sisäinen 0.060 i 22 0 0 002 

B Kuormitustilanteet 0.207 8 0.025 16.922 <0.00 

AxB Yhdysvaikutus 0.021 ' 16 0.001 0.880 NSX

B X Ryhnicn sisäinen 0.269 176 0.101 

x) ei tilastollisesti merkitsevä

Taulukko X Kuorri1i tustilanteidcn vaikutukset veren glukoosi
pi toisuuteen. I(aksisuuntainen vo.rianss.ianalyysi 
logaritniarvoin. 

Yksityiskohtaisempi tarkastelu ilmenee piirroksesta 9 ja tau

lukosta XVIII lii ttoossä 25. Oraavaikutukscn :F-suhdc oli tilas

tollisesti erittäin mcrki tsevä ( P < 0.001). Yhdysvaikutuk,3cm 

F-suhde ei ollut mcrkitsovä.

Veren glukoosipitoisuus oli kontrolli-iltapäivänä, valinta

reaktiokokecssa ja marssilla □erkitseviisti korkeampi kuin 

vastaavissa kontrolli tilantcdssa. 6 :n ninuutin ergonotrietjon 

aikaisesta glukoosipitoisuudosta ei saatu tuloksin. 

1) '11ulostuo vr:in kolr.1clla dcs:i.rna:J.1.iJ.J.a





S.01 ltyksiä: ( 1 • Alkup�r�U:;ten yksityisten bevolMoJen x: r mg% 

lc3.:sr-itmlervofn lesketut ryt-;.':1�ke:ktcrvct 
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2. KESTIVYYSHARJIITTELUN VAIKUTUKSET

2 •. 1 Vaikutus työsykkocscen 

Työsykkeet ennen harjoittelua ja sen jälkeen ovat taulu

kossa XIX.. 

Työsylrn/□in. (1
± s .. :t .. 

Koeryhmät ja nii- ennen harjoit- harjoittolu-
F(2 p(2

den koko tolukautta kauden jälkeen 
--' 

Ryhmä H90 (10) 159.7±. 12.26 156.5,±. 12.20

Ryhmä H140 ( 10) 160.0,±. 7.38 149.3±. 7.62 3.805 !<0.05 

Ryhmä H160 ( 11) 

Selitykset: H90

H,40 

H160 

::: 

= 

::: 

152.7,± 12.64 

työ sykkeellä 

11 

11 

146.6±_ 10.68 

91/min. harjoitallut ry}r,.ä 

140/min. 11 11 

1GO/min. 11 11 

1) = lcuor:oituksella 6 :min. 1200 kpr:1/nin.

.. 

= korjaamattoni:.:1 keskiarvojo.; 5:nen ja 6:nen

ajominuutin keskiarvoja ekg-Qittauksella 

2) = yksisuuntaisesta lrnvcirianssicmalyyoistä

logaritmisin arvoin. 

Taulukko XIX. Työsykkcet standnrdisoidui:::r,n. poll:upycirti,<.)rgo
Betrikuorni tuksesso. ennen hri:rjo.ittelua ja sen 
jälkeen. 

Muutokset ryh1:1ien työsykkeissn harjoi ttelu1nuc1cn o,ikana oli

vat 8elkein □erkitscvtisti t0isistnan poikkeavat (P<0.05). 
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2.2 Vaikutus suoritukseen valintareaktiokokeessa 

Valintareaktiokokee� tulokset ennen harjoittelua ja sen 

jälkeen ovat taulukossa XX.

Valintareaktiokokeen 
pistemäärät 

Koeryhmät ja ennen harjoit- harjoittelu-
1/3niiden koko telukautta kauden lopussa 

(. 1 161SH2 (. 1 2990 (.2 
Ryhmä H90 ( 10) 47.5 + 862.6 47.8 .± 767.9

-

1842 3125 
Ryhmä H140 (10) 50.3 + 594.5 49.8 ;:!:. !1r36.8 0.132

1972 3292 
Ryhmä H160 (10) 52.2 + 686.0 52.4 + 653.6

x) ei tilastollisesti merkitsevä

p(3 

NSX

Selitykset: H90 = työ sykkeellä 90/nin. harjoitellut ryhmä 

H140 

H160 
(1 

(2 

= 

= 

= 

= 

11 

11 

T-arvoja

alkuperäisiä

140/rnin. 11 " 

160/min. 11 11 

arvoja + S;D. 

( 3 = yksisuuntaisesta 1�ovZ'.riz1:--1.s.sic.nr�lyyrd.::i;t,,!:1 
alku1;>eräisten pistelukujen l•garitrneja 
käyttäen. 

Taulukko X..1. Suorituspistemäärät valint.J.reaktiokokecssa ennen 
harjoittelukautta ja sen jälkeen. 

Mitkään pistemäärät eivät nerkitsevästi eron toisistaan. 

2. 3 Vaikutus adrenaliinieri tyksoen virtsc:::.n

Tulokset on esitetty piirroksessa 10 ja taulukoisoa XXI-XXIII 

liitteissä 26-28. Ryhr1nt erosivat toisistnr-i..n o.cl:r-enaliinic)ri

tyksen suhteen harjoitteluknuden jtilkeen kontralli-iltnpiji

vänii (P<:. 0.001). Ainnkin voinape:rtUscnnin hnrjo2. tc1loiden 

(H160) adronaliinicri tys oli tällöin crj_ tFi:i_n ncrki tE3CV:t:Jti
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runsaampaa kuin harjoi ttelenattorailla. 

2. 4 Vaikutus noradrenali:inieri tykseen virtsaan.

Tulokset ovat piirroksessa 11 ja taulukoissa XXIV-XXVI liit

teissä 29-31. Ryhmien noradrenaliinieritykset erosivat toi

sistaan melkein □erki tsevästi ( P < 0 .15) hRr joi ttelukauden 

jälkeen kontrolliaa□up:ii vänä. ·Tällöin ainakin voimaperrii

semmin harjoitelleiden (H160) eritys oli runsaampaa kuin har

joittelemattomilla. 

2. 5 Vailrutus noradrenaliini- ja adrenaliinicri tysten

suhteeseen (NA/A) virtsassa 

Tulokset ovat piirroksessa 12 ja taulukoissa XXVII-XXIX lii t-

teissä 32-34. Merki tsevii:i eroja ryhmien vi'.i.}i11ä harjoittolu

kauden jälkeen ei ilmennyt missään □ittauDtilantccssa. 

2.6 Vaikutus 17-IHCS-eritykseen virtsaan 

Tulokset ovat piirroksessa 13 ja taulukoissr.:� XXX-XXXI lii t

teissä 35-37. Merki tsevUi eroja ryhmien välillä harjoittelu

kauden jälkeen ei il□onnyt □issään �ittaustil3ntccssa. 

2.7 Vaikutus veriheran K
+

-pitoisuuteen 

Tulokset ovat piirroksessa 14 ja taulukoissa XXXIII-XXXV 

liitteissä 38-40. Ryhuien verihcran K
+

-pi tcd.suuclct crosiva.t 

toisistaan □elkein ocrkitsevästi harjoittuluk�udcn j�lkcen 

toisuus oli 6 min:n :::tjossa ainakin voimc1pe:c�dsemr:1i:n }nrjoi-

tellcilla ( H 1 GO) suurcnpi kuin har Joi ttcJ (;j:1:d;to"1:L11,1,. 30 1:1in: n
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ajossa pitoisuus oli ainakin voimaperäisem�1in harjoitcllcilla 

(H160) suurempi kuin kevyemmin harjoitelleilla (H141).

2.8 Vaikutus veriheran Na+-pitoisuuteen 

Tulokset ovat piirroksessa 5 ja taulukoissa XXXVI-XXXVIII 

liitteissä J 1-/1t2. Ry hoi en veriheran Nn + -pi teisuudet erosivat 

toisistaan erittäin merkitsevästi harjoittelukauden jälkeen 

kontrolliaamu- @3kä il tapäi vtilnä ( P ,:... O.001 ) ja melkein mer

kitsevästi kaikissa muissa mittaustilanteissa (�� 0.05). 

Pitoisuus oli ainakin kevyimmin harjoi telleilla ( H140
) v!i

häise11pää kuin harjoittelemattonilla aamupäivällä ja 30:n 

ninuutin polkupyöräcrgometriajossn sekä suurempi il tap�·u vti.llä., 

suurer1pi kuin voir::1aperäisemL1in harjoi telleilla ( H160) 6: n
minuutin ajossa ja valintareaktiokokeessa sekä mnrssilla 

suurempi kuin muissa ry'.1missä. 

2.9 Vaikutus veriheran Na+- ja K+-piteisuuksien suhteeseen 

Tulokset ovat piirroksessa 16 ja taulukoissa XXXIV-XLI liit-

t . .. 44 46 R 1 . • • h 1'T + · TT

+ 
• t · · · e1ssa - • y111::11en veri cran 1�a - Ja .r1..- -p1 01suu.trs1en

suhde peikkeavat toisistaan tilo.Eitollisesti mcrki.tsevästi 

(P<:. 0.01) harjoi tteluknuden. j::i.lkecn L1oler:missa po1kupyörä

ergometriajoissa. Pitoisuussuhde oli ainakin veimapPrliisemmin 

harjoitelleilla (H160
) picne□pi kuin harjoittsle□attomilla

6:n ninuutin ajossa ja kevyir:inin harjoitellcilln (H140
)

30:n minuutin ajossa. 
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2.10 Vaikutus veriheran maitohappopitoisuuteen 

Tulokset ovat p.iirreksessa 17 ja taulukeissa XLII-XLIV liit

teissä 47-49. Ryhmien veriheran maitohappopitoisuudet eresi

vat toisistaan harjoittelukauden jälkeen merkitsevästi (P<0.01) 

kontrolliaamupäi vänä, jolloin ainakin ke-.ryirnmin harjoi tellei

den (H
140

) pitoisuus oli pienempi kuin harjoittelomattomien.

2.11 Vaikutus v�ron glukoosipitoisuuteen 

Tulokset ovat piirroksessa 18 ja taulukoissa XLV-XLVII liit

teissä 50-52. Ryhmien veren glukoosipitoisuudet erosivat toi

sistaan harjoi ttelukauden jälkeen merkitsevästi (P-' 0.11) 

11arssin jälkeen. Tällöin ainakin voimaperäisemri1in harjoi te;l

leiden (H160) pitoisuus oli suurempi kuin harjoittelemattomien.

TULOSTEN TARKASTELU 

1. Kuormitustilanteiden vaikutukset

Merkitseviä adrenaliinieroja ei kontrolli- ja kuorDitusti

lanteiden välillä ilmennyt. Siten kuormitukset eivät näytä 

muodostaneen mainittavaa psyykeen kohdistuvaa kuornittunista, 

minkä ilmaisijana adrcnaliinicrityksen kohoa�ista pidetätin 

(von Eulcr, 1964; Frankenhaeuser et al., 1968). Nyt tehdyt 

havainnot eivät yhdenny Frankenhaeuser et al. (1969) tulok

siin, joiden r::mkaan suhteellisen vähäisetkin kuorrd tukset 

polkupyöräergo□etrilln lisäävät sekä adrenaliini- ottä nor

adrenaliinieritystä virtsaan. 

Noradrenaliinieritykson lisähntyrninon merkitsevästi kontrol

litilanteisiin verrattuna marssilla ja polkupy�rtiergo�etri-
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ajoissa on yhdenmukaista sen käsityksen kanrssa, että fyysinen 

kuormittaninen lisää lähinnti sympao.ttiston hermopäätteiden 

välittäjäaineen noradrens.liinin eritystä virtsacm (von Eu

ler 1 1964). 

Kyseisten katekolianiinien suhteen muutokset vastao,vat hyvin 

eri tysten erikseen antamaa ]:cuvaa käytettyj0n lrnorr.1ittamis

tapo jen sympatoadrenalista järjestel1:1ää lruormi ttavasta ta-

vasta. Muiden tilanteiien aihoutta:r:1aa eritystä viihäiseI:111i 

ajoa edeltävän aamupäivän eritys suurentaa NA/A-suhdctta 

eniten 6 min:n ergomotriajossa. Erityisesti marssin ahdis

tuneisuutta lisäävä vaikutus ilmeisesti pienentää vasta,::.vasti 

suhdetta narssilla verrattuna ergometriajoihin. 

Ainoat tilastollisesti merki tscvät erot vorihoran K+ -pito1 ►-

suuksissa $yntyvät poikkeavan suuriota pi toiuuuksi::::tn. ku;n-

nassakin kontrollipäi vci..n mi ttaustilanteössa. Ti'irnä on ttiysin

olettarauks.i..en vastaista, sillä ailmisG□missa tutkimuksissa

on useasti tedettu fyysisen kuor□i ttam.isen ja lyhytc1.j

kin lisäävän K+-pitoisuutta sekä virtsassa (Schönholzer,

1962) että veriherassa (Kilburn, 1,66; De Lanne et al. 5 1959;

Meti vier, 1969).

Veriherass2. K+ -listifö1tynisen on todettu olGvan lmrkecwt::i. suh

teessa tehtyyn työmäärään toistuvassa lihastyössä (Grob et 

al., 1957), K+ : n tiedottit�n toiL1i van hek::3oosin fosforyl:1:1 ti

ossa ja suurienere;isen fosfan.tin sii:r.rosso. fosfopa.lorypiHeha.posta

adenosindifosfaatiksi, adenosintrifosfaatiksi ja ehkli krea-

t .. ·1 . " t k ... 'f f 1 t· (-, iini csi nuoaos 0,1,:aan -ren:tiin1 :os: o.r1:c ·JJ l .l1oycr

1932; 1942). Grob et al. (1957) otak-=:u0rat orgcL-:un::::;tcn fnE,

fnattiyhdisteiden voivan ollu soluissa K+-suoloinn ja että 
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K+ vapautuminen lihastyön aikana saattaisi olla niiden dcfos-·

forylaation sekä myös glykolyysin seuro.usta. 

Lihasmer1bra2nin depolarisaation tiedetään johtuvan sen li

sääntyneestä perr:ieabiliteetista K+-ioneille ja repolariDaa

tion taas Na+-ionien ulosvirtauksesta (Fatt, 1954). Perucabi

liteetin lisääntymisen puolestaan on katsottu aiheutuvan 

lihasten hypoksisen tilan aikaansaamasta katekoliamiinicrityk

sestä (Highman et al., 1959).Metivier (1969) selittää tti.mtin 

permeabili teetin lisääntymisen aiheuttavan listiäntyvän clck

trolyyttipi.toisuudon soerumissa sekti. toimivan täten suo jaoe

kanismina veren osD.olari teetin ja plasc.atilavuudcn shilyt-

tär:1iseksi. IVIeti vier ( 1969) viittaa myös in vi tro-kokeisiin 9

joiss'l on deD.onstroi tu glukoosin siirtyr,1incm sekä lihas-

( Fenn�t et al., 1940) että maksasoluihin (Fenn, 1939) y�dcs 

K+-ionien kanssa, r:::ii tä siirtymää seuraa glykogeenin varrtf:i .):i-

tumiJj'.en (Fenn, 1940; Buchanan et s.l., 1949).

Munuaissuonten vnso1rnnstriktiotila työn aikn�1a on hyvin tu11-

nettu ja hidas Na + -absorptio munuaistubuluksissa on pyEJtytt�,r 

demonstroimann työskentelyssä (Sheer, 1959), □ikä selittfu1ea 
.. u + ·t . d 1· .... t . . N t . myos 1�a -pi oisuu en isn.an yr_nsen seerurussa. a -rium-::1,cvo-

jen on todett,.1 aikaiseonin yleiciesti osoittavan v�ihäisci11)c_.,�5 

herkkyyttä nuutoksille kuin kalium-arvo jcm ( Schönholzer, 

1959; De Lanne et al., 1959). T�ssä tutki□ukscssa mittnu�ti

lanteiden välillä ilr.10ni sitä vastoin Na+-pitoisuuksisr::a 
.. 1 . t . .. . k . v+ · t · 1 · ene□;T1an :oer Cl SCVl;J, ero J':l .. uin .l>-. -pl OlSUU (SlSS8. •

Myöskin korti koid i_I:Jc: lmni smi n:iyt U--i� 1i i ttyv:-in ulcktrol_yyt-L:i ··· 

ta 



- 62 -

nismin sydänlihaksessa, jolloin ne auttavat ylläpitämään 

positiivista K+- Na+-tasapainoa sydänlihassoluissa (Bajusz, 

1965) .. Yleismallina katsotaan kuormittamiseen liittyvän vä

hävirtsaisuuden, akuutissa pi tui taari-2.drenokortikalisessa 

aktivoitumisessa alussa Na+-pidtitykson, josta seur2a melko 

pian diuresia sekä huomattavien K+-mhärien LJenetys (Bajusz, 

1969). Hypothalamuksella on osoittautunut elevan tooninen 

vaikutus :r.mnuaisten Na+-reabsorptioon, mitä rintakehän veri

suoniston afferentit baroreseptoriärsytykset estä�ät (Cort 

et al., 1963; Lichardus et al., 1963). 

Esitettyjen havaintojen l)erustoolla olisi odottanut selviä 

ja johdonmukaisia K+ - ja Na 
+

-pitoisuuden 1;mutoksia kuon1itus

tilanteissa tässäkin tutkimuksessa. Pitoisuudet ni:iyttävät 

kuitenkin vaihtelevan kontrelli- ja kuorr.1i tustilanteiden vä

lillä aivan satunnaisesti. Nyt saadut tulokset viittaavat 

siten mahdollisuuteen, että tilastollisesti □erkitsev�tkin 

erot voivat johtua muista syistä kuin poikkeavuuksista itse 

tilantcdden fyysisessä ja/tai psyykisessä kuornittavuudcss2v. 

Näitä syitä voinevat olla r.1u. li1t�äri tysc10netol:1än toistetta

vuus r.ii ttaustil2nteesta toiseen siirryttäessii ja erot ori 

kuormituspäivien ruoko.valiossa, r:1inkä mr1. Starlingcr et �,l. 

( 1965) ovat todenneet pi te□pio.ikaisosti k2li ur;i-köyhiin�i laske

van vcriheran K+-pitoisuutta Na+-ritoisuuden pysyessä muut

tuma tto□ana. Ruokavalio erojen vn.ik11tu1rncn ;:,rvi cd;nincm ei 

tässä yhteydessä kuitenkaan nti.ytä ucthdollisel to.. 

�•ii11ri 1;1erkitr,0c,, ctLfi n:i.:i.dcn 1:JtwLLu ,j.i t·n 11wtr.::tt:tVa r:i:i. ttcl:ir li

ncn edcllytt.:iii liyvin yhdenr!uk.'1istctuir2scJdn olosuhtciss,·L 
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□enettelyn, joka perustuu hyvän säilyvyyden ormnvien stan

dardien kuljettaoiseen mukana ninenomaisesti koko mittaus

jakson ajan Eräf.nä mahdollisuutena so.attaisj_ ainakin lyhyem

missä mittausjaksoissa olla näytejoukon □äärittärninen yhdellä 

kertaa, jolloin toisaalta näytteiden säilyvyyden vaikutuksella 

mitattavan nuuttujan arvoihin on merkitystä. 

Veriheran maitohappopitoisuuden muutokset olivat odotetun 

kaltaiset. 6:n minuutin polku-pyöräergometriajo osoittautui 

selvästi submaksirriaaliseksi ja odotetussa !Ji::iärin eneranän 

anaerobisesti kuormittavaksi kuin 30:n Dinuutin ajo, □ikä 

sekin maitohappopitoisuuteon nähden poikkesi □crkitsovtisti 

kaikista muista tilanteista. 6:n ninuutin ajon aihcuttana 

keski□äärinen nai tohappopi toisuus jää huomattavasti alle! ki:c

jallisuud.essa ilnoi t2ttujen fyysisen kuormituksen r,mk:JirJi

arvojcn n. 150 r:1g% (M8.rgaria, 1963) ja mitattuna jopa 328 Gg% 

5:n minuutin ajon jiilkeen (Crescitelli et al., 1944). Todol-

1isuudossa pitoisuudet lienevät olleet tälläkin kertaa 1rnr

kemJIJ.at, sillä Margaria (1963) ilmaittaa verestä mitattavan 

pitoisuuden saavuttavan huippunsa vasta 5-6 ninuutin kuluttua 

kuormituksen päätty□isestä ja �ittaus tapahtui nyt minuutin 

kuluttua ajon päättynisestä. 

Joka tapauksessa polkupy6rtiergometriajo edusti tässä tutki

muksessa huooattavassa määrin anaerobista energian tuottoa 

vaativaa kuorni ttonistapaa. Muista ln10rnitust0,voista ainoac

tnan 30: n minuutin polkupyöriiercJ□etriajo poik1-,er3i merkit

sevästi anaerobiseen suunta'.1.n. 

Olosuhteiden yhJcn□ukaistnoista eri uiltaustiluntoissa ei 

ulotettu ruokailuun ntihden sellaisena, cttti veron gluko0si-
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pitoisuuksien erojen voitaisi katsoa johtuvan yksinomaan 

muusta kuin ruokailun ajankehdasta ja osittain ehkä laadus

takin. Aikaisemnin on tosin piietty ruokailun vaikutusta ve

ren glukoosipitoisuuteen lepo- tai työolosuhteissa merki

tyksettömänä, koska elimistö lisäämullä rasvan käyttöä 

energian lähteenä sekä glukoneo6eneesin avulla varmistaa riit

tävän glukoosipitoisuuden (Davidson et al., 1966). Havai

tuilla eroilla ei liene merkitystä kuormitustilannevertailun 

kannalta. Mitatut veren glukoosipitoisuudet ovat hyvin nor

maaleiksi ilnoitettujen arvojen1 60-90 mg% 1 harvoin yli 

140 mg% ., alueella (Hyvärinen et al., 1965). 

Pitkäaikaisessa lihastyessä veren glukoosipitoisuuden on to

dettu korreloivan negatiivisesti työaikaan (Ählborg et al., 

1967) ja ihmisissä laskevan ja voivan lopulta muodostua työn 

jatkamisen est-eeksi (Yeung et al., 1966). Fyysinen kuornitus 

voi tyhjentää maksan ja lihasten glykogeeni-varastot (Rose 

et al., 19,S,1, \. Työkuorman ja glykogeenin kulutuksen väJ.j_1lä 

näyttää olevan kiinteä yhteys (Hultman, 1967). Lyhytaikai

sessa raskaassa lihastyössä veren glukoosipitoisuus listitin

tyy (Rakes·traw, 1921) t minkä aiheuttajaksi Wright et al. 

(1969) katsovat lisääntyneen adrenaliini-erityksen ja sen 

vaikutuksen maksan glykogecnin hajottajana. Malaisse et al. 

(1967) ovat in vitro ja Wright et al. (1969) fyysisesti kuor

mitettaessa katsoneet a•renaliinin inhiboivam insuliinieri

tyksestä 1 minkä tapahtuman Malaisse et al. (1967) arvelevat 

siten mahdollistavan glukoosin tehokkaamman vapautumisen mak

sasta ja myös rasvojen mobilisoitu1;1iscen, mitkä tapahtumat 

siten tc:kaisivat riittävän glukoosipitoisuucJcn aivoissa c:ickti 

muualla periferiassa • .Adrenaliinin vaikutus g1yko1yysiin 
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näyttää kohdistuvan fosforylaasin sekä fosfofruktokin�1asi

ja fosfoglukomutaasientsyymien aktivointiin (J3evitz et al., 

1967). 

Edellä olevan perusteella veren glukoosipitoisuuksiin on kuor

mituksilla sa:ittanut olla vaikutustc:;., vaikkakaan niiden osuut

ta muutoksiin ei tässä tutkimuksessa voitu todeta. 

2. Harjoittelun vaikutukset

Harjoittelu näyttäti olleen riittämätöntä aihcuttauksecn huo

mattavaa muutosta työsyklrnisiin subnaksinaalisessa polkupyö•

räergometrikuorni tuksessa jo. alkutilantecssn suhteellisen 

hyväkuntoisina l)idettävässä koehenkilö joukossa. Yllättävtisti 

muutos oli suurin ryhntissä, jonlrn etukäteen ko.tsott.iin hn.r

joi ttolevan kevyirn:iiillä työsykkccn muutoksen mahdolli.sesti 

aiheuttavalla tavalla perusteena havainnot, joiden rmkaan kes

tävyyden list"iäntymiseon johtaa neljä viikkoa. kestävä harjoi t

telu puoli tuntia päivässä, silloin kun työsyke harjoitusten 

aikana on vähint:iin 135/min. (Karvonen et al., 1957). 

Avoioeksi jää, johtuisiko ero mahdollisesti juuri voi:"'.'�apcräi

semmin harjoitelleiden ryhmän parecmasta kunnosta alkutilan

teessa vaiko ehkä siitä, että rilkirnnäj_nen ncnettcly oli tie

tyn vaikutukseen johtav�n optioin ylittävti suhteessa koehen

kilöiden suorituskykyyn. On siten mahdollista, ettei harjoit

telukaudella päästy mahdollisten □uiden muutosten havaitsemi

sen kannalta Tii t·tJ\v;-ii"j_n lw,:r· joi tu�wai1nitukr', c,t11. 

Harjoituksen saattaisi olettaa nuhdolliocsti horneonitoinin

to jcm rmutostcn lc:·.utta voivan vai kutt:1:::. lij_ Jc;:i.i ::;cun, vo.i

oakasta keskittyoistä ja valppautta VR�tivann sckh psyykistä 
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painetta lisäävään ja psylcomotoorista kykyä kuormittavaan 

suoritukseen. Kilpailutilanteessa käytetyn valintareaktioko

keen katsottiin edustavan m::tinitun kaltaistn kuormittamis

tapaa. Näytteiden menettämisen takia ei mahdollisia kateko

lianiinieritysten nuutoksia valintareaktiokoctilanteossa 

päästy toteamaan eikä näin ellen saatu käsitystä tilanteen 

psyykisestä kuormittavuudesta. 

Oletettua kestävyysharjoittelun vaikutusta psykomotoorisoen 

suorituskykyyn valintareaktiokokeessa ei tö..ssä tutkimuksessa 

ilmennyt. 

Mi ttaustason r:muttumison voivat aiheuttaa r:iääri tysmenctolnhn 

lisäksi useat muutkin tekijät erityisesti hormoonierityston 

suhteen. Eräs tällainen vaikuttaja on vuorokausiryt;n.isyys, 

minkä r.;:irn� Bartter et al. (1962) ovat todenneet 17-0HCS-eri

tyksessä, sanoin Orth et al. ( 1967) ja jällci:Jäiisten ilL10i t

taessa, ettei rytmisyyden välttämättä tarvitse noudattaa 

24 tunnin jaksoisuuttri.. Näin 011211 on nabdollista, cttoi tut-

khmksessani käytetty r:wnettely sarJaan vuorok.rnd2n aikaan 

tapahtuvasta rni ttauksesta väl tttiE1:i.ttii estä :rytuisyydestä 

johtuvaa tason muuttumista mi ttaustuloksissa. SatunnCtifcrntan

nalla ja muutoin noudatetulla olosuhteiden stand.�rioinn:Lllc1 

lienee kuitenkin pä:i.sty vertailukelpoisuuteen hnrjo i tu::3v,li

kutusten erottamiseksi rrmutoksista silloin, kun kiiyte·Liö.n 

sopivaa tiJastollista nencttclyti. 

Myöskin vuode11aikarytI1isyyttä on hci.vai ttu csiintyvi:in ad:r·cna

liini-, noradrcnnliini, 17-hydr0Jn.-;j_l:ortiku::1tc:coidi-crityl:·-

, o�• -•
r, K+ 

C'. Jr;.• 1,T, + • -1-- •• c• ,1 .. c•. ,·,r••· c•� -1- 1 •t•l-"" .• l� .• ,. _ •. ,., ·t·SCS0d J,� - .,(; 1..d �cl -pl t,OJ.,_)Ut._ \.,.,J . .-.,,cic.t u.L uC.1 1 C L,'-1, l .• ,l.J i.l l L,,1 

muuttujat ovat kLi::intcii:;::!osiL sulttcc�3f3a ullrn.tJ;:;m l:iupiitjla:u1 
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(Hale et al., 1966). Tätä käsitystä tukevat nyt tehdyt ha

vainnot katekolianiinieri tyksen tason alentu::.1isesta siirryt'

täessä talven mittaustilanteesta keväti.n vastao.vacm. 

Merkitsevät erot katekoliarniiniurityksisstl harjoittelukauden 

jälkeen ilmenivät vain, lmhdessa kontrolli tiJantecssa. Bro 

adrenaliinierityksossä kontrolli-iltaptiivä11tl on yhdenmukni

nen aikaisei:ipicn havainto j cni ( Sarvihar ju et al. , 1967) ja 

esi tt1:imäni olettamuksen kanssa, että kestti.v-Jysharjoi ttelu 

johtaa harjoi telleiden vähri.iser:11-,iän katG:rnliamiinioritykscen 

suhteellisessa le,etilassa, sa::.:.ttaa myös lisätä eri ttyni.r�

toiminnan herkkyyttä jossn,in esasso. järjcstolnää ja ilnotti 

harjoi telleiden runsaar:ipana eri tysnä�i.ränä virtsassa suhteel

lisen pian kevyehkön fyysisen kuormi ttari1isen alkaessa. Eri

tys saattaisi olettamuksen mukaan jä,::;_dä v:ihiiisomr1äksi ku 

harjoi ttclemattorailla vaota nulmuturnison lmor!:1ittaniscon 

tapahduttua. 

Nyt tehdyt havainnot eivät anna sanottavasti tukea csi tctyllc, 

olettar,mkseJ.le. 

Mitään oahdollisesti harjoi ttolun vaikutuksesta syntynci t�i, 

ero ja 17-0HCS-ori tyksessä ei tässj_ tutkimuksessa ilf'.",en�:.yt 1 

jotEm esitetty olettanus kestäv-yysharjoi ttclun sympatec,dr-cn:.:

lista ja/tai adrcnokortikalista eritystoimintaa □ahdollisosti 

r:muttav.:1sta vaikutuksesta j3-i t3-ltäkin osin vaillo tuk2a e

Wiyttää sil tii, että h::trjoi tcllcct henkilöt sau,ttavat rcagJid,>, 

fyysiseen kuorni ttar:1i1.,e en, ainakin lyhytaik:-ti:-.::ccn jo. vo.L: n.L

kaasccn, ener:n:i?-.'ln kohoavil13 vcrihcran y_+-r,itnisuulrnill(1 \ :::_ 

harjoittalemattomat. Saraeihin tilanteisiin ntiytttiisi lii-tty

vän picne:-:-1pi No.+ /K+ -.suhde hnrjoi tcllc.i1la ja nahdo11:L(1c:,�.J 
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myös vähäisempi Na+-pitoi9uus. Tämä olisi vastakkaista niiden

aikaisec.pien tulostcm kanssa, joiien mukaan huonokuntoisuu-

teen näyttää liittyvän fyysisissä kuorBituksissa virtsaa.n 

tapahtuvan K+ -eri tykson pysyminen ennallac.n �ai v�ihcntymincn, 

vähäiset r.1uutoksct tai kohoa1:1inen Na/K-suhtoessa kuten □yös 

Na/Cl-suhtcessa ja jeiden :cmlman lyhytaikn.incnldn fyysinen 

kuormi ttaninen aiheuttaa K+ -eri ttyniscn listi)_-i,ntyr�iiscn scki:i 

vastaavat nuidcm r.1aini ttujen ionipi toisuuksie�1 nuutoksct myös 

virtsassa (Schönholzer, 1957). 

Eräiden havaintojen mukaan harjoi ttclu lisilä luurankolihas

ten solun sisäistä K+ -:pitoisuutta levossa, oek&i kyky�.;,, fyysi

sesti kuor□i tcttaesE;a tyhjcnt�ä niii ti:i varasto ja, jolloin 

K+/Na+ -vaihto lisääntyy (Höckcr, 1964). Nyt tehdyt h,rninnct 

siis viittaisivat siihen, että nä□ä varastot jostain syystä 

harjoitellcilla tyhjcntyisivät harjoittclaoattomiin nihden 

ener:1män jo sm;1assakin submaksif'lo.alisessa kuorui tuksessa. 

Harjoitelleiden suuror:1pi veren glukoosipitoisuus harjoittcle

mattoniin verrattuna harjoittelukauden jälkeen narssilla 

vii tannec aik::dsemmin todettuun kestävyysl'lc::trjoittelun vaiku

tuksen glukoosi var2.st• jen lisfö.ijtinä ( Nöckcr, 1964-). Otaksut

tavasti ni.iidcn vnre:.1Gto jcn kiiyttc5 on olJl1t :·,,,,r:�r.:in ;�_:Lko..na 

huomn ttavaa. Har joi tclleiden veriheran nai tohc:-�p1)0-r·d toisuus 

ei 6 :n 1:1inuutin ergornetr.ikuorr,ii tuksessa po:i.k<.:mnut uc:rki tse

västi harjoi ttelemattonicm vn.sta:1.vasta. �L'�i.; :�i. työsykkeiden 

muutosten ohella vii tr:.1merJ väh;U.scen Jnr joi tlisv.ctikutuk�ccn. 

dc11a kuin huonokuntoirrnt ( Crer:.,ci tcll.i c·t rtl., 1 �J,-J ,t). 
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YHDISTELMÄ 

Säännöllisen, progressiivisen kestävyyshnrjoittelun vaiku

tuksia nuoriin, terveisiin miehiin tutkittiin neljässä psyko

fyysisessä kuornitus- ja kahdessa kontrollitilantoessa. Tar

kastelun kohteenn olivat työsyke subr.1c1ksinaalisessa työssä, 

suorituskyky valintareaktiokokees2a, virtsan vapaat kateko

liamiinit ja 17-hydroksikortikosteroidit, veren glukoosipi-

t . . .h K+ . N+ k. •• ·t h ·t . OJ.SUUS Ja veri eran - Jo, a - SG a m:n O C:.TlPOI1l OlSUUS •

Ns. fyysisissä lmormi tuksissa noradrenaliiniori tys virtsaan 

oli runsaampaa ja norad:rrnnaliini- sekä adrennliinieritysten 

suhde (NA/A) suurem1Ji kuin vo.stn:::wissa kontrallitilantcissa. 

Muiden mitattujen nuuttu:iien käytti:iyty□inon ei ollut edelli

siä vastaavalla tavalla yleistettävissä.

Kestävyysliarjoittelun vaikutus fyysistä suorituskykyä lisän

neenä jäi jossain määrin kyseenalo..iseksi, sillä anaerobisessa

työssä ei havaittu harjoittelun jälkeen merkitseviä eroja 

verihoran maitohappopitoisuudessa harjoitclleiden ja harjoit

telemattomien välillä. Marssilla veren �lukoosipitoisuus 

säilyi harjoi telleilla suurcDp2.na. Polkupyör::i_crgo1"'lctrikuorrni

tuksessa scki:i aerobisessa työssä harjoi telleidcn verih,:;rm1 K
+ 

-

sukksissa ilmeni joko erittäin morkitsevi� tai melkein r1or-

ki tseviä ero ja kaikissa mi ttaustilantciss'.l 1rni tcnkin ilno.n 

havaittavaa johdonmukaisuut·ta suhteellisten lepotilojen ja 

kuorui tustilantcidcn viilill;i. Ero jc,ri ,.1orki tyst::. on pohdittu. 
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Lo'lln�s on klo 11 • 15 jo. pfiivt:llincm klo 17 .15, 

Lähtö Virtsa- Lähtö Veri Läht� Virtsa-
näytteen- näyte näytteen- näyt-e näyte 
ottopailcalle ot-top�ikalle 

11.35 11. 45 13.15 13.3C 14.20 14.30 

11 • 45 11 • 55 13.25 13. t,O 14.30 14.40 

11 • 55 12.05 13.35 13.50 14.40 14.50 

12 .10 12.20 13. 50 14,05 14.55 15.05 

12.20 12.30 14.00 14. 15 15.05 15. 15

12 .30 12.40 14. 10 14.25 15.15 15.25

12.45 12.55 14.25 14.40 15.30 15.40

12.55 13.05 14.35 14.50 15.40 15 .50

12._55 13.05 14.35 14.50 15.40 15.50

13.05 13.15 14.45 15.00 15.50 16.00

13.20 13.30 15 .oo 15. 15 16.05 1 6. 15

13.30 13.40 15. 10 15.25 1 6. 15 16.25

13.40 13.50 15,20 15.35 16.2:� 16.35 

13.55 14.05 15.35 15.50 H, •. �o 1G.50 t,cj 

14.05 14. 15 15 .. 45 16.00 1 f. :: /\
v • .)V 17.00 • 

1•L 15 1.i.25 15.55 16. 10 ·:7 .. oo 17. 10



��rätys 
Vi. r-ts:anä�ti;e.enotto ,uajapai. l�:i.ssa. ( tyhjen,ws) 

klo 06.,00 
klo 06.05 
klo l.¼.30 ,\aw.i.aif,en 

1-11

12--21 

2-22
3-23

4·-14 

G-16
17-27

7--28 

[3-18 

9--29 

20-3()

08.35 

08,45 

OS.55 

08.30 

08.40 

Of3,50 

09.0C 

09, 10 

09.20 

09,30 

09,40 

09,50 

70.00 

10 .10 

10.20 

10,30 

10, -10 

11.15 �� p�ivLlllincn klo 17.15, 

Lähtö Vi�t3a-
näytt�er,-- näyte 
otto :pall<al le. 

1'i 

11 

11 

,55 

4.r�
@! .1 .,/ 

.55 

12 e 10 
12.20 
12030 

12,45 

12055 

12 ,. 55 

'13.05 

73.20 

13 e30 
1 3 & ,+o 

13.5�5 

14$05 

"i 4 o} 15 

1 'i. 45 

11 ,55

•12 G 05

12.20 
12.30 
12, 4-0 

12.55 

13.05 

13.05 

13.15 

13.30 

13.40 

13.50 

H.05

·q. 15

1 �1 ..• 2 5 

l�ähtö
ajopsL-·
kalle

12.40 

12.50 

'13.00 

13. 15

13 .25 

13 ,35 

13.50 

14.00 

14,00 

14. 10

H,25 

1·L35 

1.1,,i5 

15000 

15. 10

1 5. /9 �::() 

Ajo 
alka;i. 

13$00 

13. i 0

13, 20 

13.35 

13.45 

1·3®55 

140 'JO 

14,20 

14,20 

14*30 

1 4. � .:;_5 

1 !1. & 5 5 

• r n h. 1) ,, __ . .., 

1 :J , 20 

.- C 7.r, 
1 ../ s j\..' 

1 5 % --10 

13.06 

·13, 16

13.26 

13,41 

1-t-01

1-L 16

v·ert,-· 
näyte 

Lähtö Vi, rts 
g,jc•pai-.. , n.ä,y-t,e 
1<a.lle 

13.27 1-L40

14,02 15.i5

14.17 15.3C 

15.50 

·1 j. '.50

16$25 

1 ,..., .... ,,-
1 { & !- i....: 



J,\,rä.tys 
Virtsanäyttecnotto 
Aa:niair.c:.1 

Koe-
ne.,:-

k::.lö 
no 

1-11

12-21

2-22

3-t3

13-24

4-14

5-25

1 :::.
·-' 

26

6-16

17-27

7-28

8-;18 

9-29

10-1 9

2:.J-30 

T ',.;,'.,1
!-n �,<::., . "'-" Virts2-

:r:. :::y Lt.f:�n-- näyte 
-,•·'" (1-,-1-j)'.., . .) u 1-1 ;__: - \. .... y 1.!.. � • 

r·<:l j� 1c:i 11 e 

08., 15 08.25 

Of:3.25 06.35 

08.35 08 .. 45 

oe.45 08.55 

oe., 55 C-1 9,05 

09,05 09. 15

09 0 15 09.25 

D9,25 09.35 

09.25 QC' �� 
j. -✓.,, 

\)9,35 09.45 

09,45 09.55 

09.45 09�55 

09.45 09.55 

09.45 09.55 

09. -+5 09.55 

r�,a 
,.,,1 ,.;' �, V5 09 ,, 55 

Ver:Lnäy-te 

08.30 

08.40 

08.50 

09.00 

09. 'iO

09.20 

09.30 

09� 40 

09.40 

09.50 

10.00 

10.10 

10.20 

10.30 

10.�o

1 O � �50 

klo 
1':J.o 
1clo 

06.00 
06.05 
06 �30 

rtij:yt. te er:t·M .. 
ctto�p2 i 1-c.e.lle 

Vi.rtsa-
11.=:iyte 

11,35 

11. 45

11.55

12. 10

12.20 

12 .. 30 

12.45 

12.55 

13.05 

13.20 

·13. 30

13.40

11.55 

12.05 

12.20 

12.30 

12.40 

12.55 

13.05 

13.05 

13.30 

13.40 

13.50 

14.05 

Lä�l t1j Ajo 
e. jo- c1l lca2 
paikalle 

1 2 • -to 1 3 • 00 

12,50 13.10 

13.00 13.20 

13.15 13,35 

13025 13,45 

13.35 13.55 

13 .. 50 ·14.10

14.00 14.20 

14,00 14.20 

14.10 14.30 

14.25 14.45 

AJ� 
päättyy 

13 .30 

13.40 

13.50 

14.05 

14. '15

i4.40 

14.50 

14.50 

15.00 

15. "i 5

15.25

15.35

15.50

..,.. �rTm� !" 
L.!...i.1.J�., o. 

13.31 

13.41 

1 L26 

14.51 

14.51 

kaJ. e 

14.20 

14.30 

14.40 

14.55 

15.05 

:5.30 

15.40 

i5.40 

16,25 

15.25 

16. oc



:.,, 
-> AIKA'I'AULU MA:RSSlPÄIVINÄ JA EDEi:.TÄV�NÄ PÄIVÄNÄ 
·! 

--! 

iltu v2lvomi�Rn alkaa klo 20.0Q 

I(o2�1cr1- Ii�ct;:;r1r-t:-.. J;-?_.l;_t() 
1a:tlö >-:or1 t::,.l1jsn.•

r1:,�::; P\,'1 j�:l-
pc�i}::1. li2 

1-11 04, 20 

12-21 04,30 

2-22 0,�. 40 

3···23 04,50 

13-24 05,00 

4-14 05 .. ·10 

5-25 05s20 

15 05,30 

26 05.30 

6-16 o::;, :io 

17-27 05-. 50 

7'-28 06.00 

8-15 06 - 10 

9-29 06.20 

�-0-19 06.30 

2'.)-30 cc .. io 

�:L'"!'li::J.inG!.1 tarjot2a.n klo 

08.10 

08.20 

08.30 

08,40 

08.50 

09.00 

09 p 10 

09.20 

09.20 

09,30 

D,'=1. 40 

09.50 

10.00 

10. 10

10.20 

10.30 

6.30 .. 

'.!j_rtso.n�-tyte 

08.20 

08,30 

08.40 

08,50 

G9u00 

09* ·10 

091)2()

09$30

09.30

09,40

09.50

10.00

10. 10

iC> (i 2C> 

10.30 

10. 40

11' e1� i.11 ä.yt e M.rt �r�J s i 
alka.r1. 

08025 09.00 

OB.35 09,00 

08%45 09,00 

oe.55 09.30 

09.05 09.30 

oc ., � �i * 1 ..1 09. 30

09.25 10.00

09.35 10.00

09.35 10.00

09.45 10.00

09.55 10.30

1 o. 05 10.30

"!O .15 10.30

10.25 11,00 

10. 35 11.00 

10,45 11.00 

1.00 1 

� \ 

J_ 01.1I1 n S rno.rs sj�n o.iko..nCl 1rlo 11.00 

Virt::�nr1ö.:1tf:! MaJ'SS i 
loppuu 

11 . 05 13.00 

11. 05 13.10 

1 i. 05 13.20 

11.35 13.30 

·11. 35 13,40 

11 • 3 5 13.50 

12.05 14.00 

12.05 14. 10

12.05 ·14.10

12.05 14.20

12.35 14,30

12.35 14.40 

12.35 14,50 

13.05 15�00 

13.05 15. 10

13.0:5 15. 20

13.10 vö.15..llci (lii.te 

S:,;.uno::::inE:n tc.pc..hti.-�U viir:10iscm virt:::::::i.ni:iyt teen oton jiilkcen klo 14. 00 - � 7. 00 vtilillö.. 

1 J. 2 l 

1!,.21 

1,13-1 

15,CO 

.., ,- .... , (\ 
l)�)v 



AIKATAULU MARSSEILLA 

Ryh1;1ii t (kts. 

.Marssiosuus I 

1. 

2. 

4. 

Ryhmä 

I 

II 

III 

IV 

V 

09.00 

- 09,50

1 o. 00 

- ·10. 50

10.50 

- 11 • 1 0

11010 

- 12.00

12. 10

- 13. 00

( a) (bl

1-11 12-21

3-23 13-24

5-25 15-26

17-27 7-28

9-29 10-19

II 

09.30 

- 10,20

10.30 

- 11 • 20

11 • 20 

- 11. 40

11 . 40 

- 12,30

12.40 

- 13.30

(c) 

2-22

4-14

6-16

8-18

20-30

alempana) 

III IV V 

10.00 10.30 11. 00

- 10,50 - 11020 ,,� 

.; ••'i 
l J • 

11. 00 -11. 30 12.00 

- 11. 50 - 12.20 - 12.50

11. 50 12.20 12.50 

- 12.10 - 12.40 - 1 3. 1 O

12. 10 12.40 13.10 

- 13.00 - 13.30 - 14.00

13. 10 13.40 14. 10

- 14,00 - 14. 30 - 15.00

Sarakkeessa(�luetelluilta koohenkilciltä otetaan verinäyte välit

tömästi aikatauluun merkittynä marssin pä�ttymishetkenä. Muut jat

kavat marssia viisi minuuttia ja palaavat takaisin, jolloin o�otaan 

näyte sarakkeessa(b)luetelluilta koehenkilöiltä. Sarakkeessa(� lue

telluilta henkilöiltä näyte otetaan vastaavasti toisen kymmehen mi

nuutin mG=ssijaAson jälkeen. 



·Koehenkilöt

-n:o

1,2,4,8,14, 

19,20,2�,26 

ja 27 

J,'7,1o,1�, 

13,15,18,21. 

25 ja 28 

5,6,9,11,16, 

17,22,�L!-,29 

ja Jc 

LIITE 9.

AIKATAULU VALINTAREAKTIOKOKEISSA 
--------------------------------
--------------------------------

1 1 i:: 0 0 1 
.s::l >, ro (l.) .,.; .,.; 1 1 ' (l) >, (\) 
>, :ctl ro ..,.:, ..,.:, .µ .µ .µ .µ .µ :et (1; 

1 .µ .... µ >, i::: ..!x: ..!x: >, ,... 
ro (/l ro (l) :ro (il :::l -� C,� :::l >, 

1 :(tl ' :Cil 1 :Cil 1 :m >, i::: i::: .µ 
:c::, r-! :ro './) r-! :ro 1/l r-! :m :ro CO CO C) 

U') i::: >, [J'J .µ i::: ro 1-l Cil :::l h +; 
.µ 0 ,.. ..,.:, 0 .,.; ..,.:, .µ ro ro ,i_;...;, 

CO p.. CO p.. :::l CO 0.. :::l CO 0.. i::: ro [J'J ....:, 
.... ro ... Cil ·ri .µ .µ 0 

H � i:: H h tl) U).:.: i> {!) :l"C 
·r-1 (\) (l) •r-l l.!J (l) .µ i::: ,....j :::l i:: ::.i 

o ro 0 >, o ro 0 >, i> 0 ro 0 >, i> 0 CO 0 >, 1-l (l) 1-. 
•r-;, ro .,, >, • ., ro . ...., >, :::l •r-; ro ·r-;, >, :::l • ., ro . ., >, (l) .µ .,-; Q.) 

H •r-;,· ►..,.:, :> 0 f-:l. ro � H p.. <� < .µ <:;;,.!x: < .µ ..!x: <..!x: «: .;.., .:X: < .:X: <..t; .µ :> 0 :> .µ 

12,55 16,55 18,22 18,35 18,39 18,40 18,42 18,43 18,45 18,lt-6 1 9, 11 1 9, 12 19,37 19,38 2o,22

1J,5o 17,40 19,Jo 19,43 19,47 19,48 19,So 19,51 19,53 19,54 2o,19 2o,2o 2o,45 2o,46 21,Jo 

t4,4o 18,50 2o,J8 2o,51 2o,55 20,56 20·,58 2o,59 21,01· 21,o2 21,27 21,28 21,53 21,54 22,JB 

\.0 
. 



TO l l I\�"'1'1\ ()I f J ET/t U JJUl(i.(O - - --------- ------

Knttvi< b: Ve: rl ttuct._don keräys 

-� b,J 

·r-i rl
0 (l)
0.0 � 

1 
.,1,...) 0 

c) :c1J s::
� +-) Q) 

w� 
,,., �..:-., � ... 

.. � +'' Q 
() '!"' ◄ ,,-➔ > 

0) � 

; -�i :;O § H 
·.-i J f:; ·n �g

+:> t�.,i � � ·r-t ·d r·-� 
C) ·r-l r·-� �; (j

�,-{ rl ,,:..., +::-- +, � 
�; 0 0 �J 

.-,; ri s:� 
Ä., b.,} 

0 

!'-: 
(0 
c•-t ..... , 

s::: 
<l-' R 
{fl :c� 

:cJ 

�: 
C.l rl 

+--: -ri 
.,-';) <.D 

·rl 
0 ·rl 

§ 
,.., 

c:l c: ·rl 
C, rl 

(!) 
:,:: 
0 
+' 
0 

·•� >· cJ 

•·-<{ 

J� 0 
rl 0 
(,�{ 0 

C! � 
+' 
(j) 
� 

r-i 

c.1 

� ..,� 
:cJ 

+� t<'"". :d 
.--i (lJ ,--i 
G r---1 r·1 

Ln 

d 
:,. 

(,'} 

0 s::: 
::> ·rl 
p.. G ,,._ r� 

1 
0 

s::: ...., 
•.-l 5 d 

,- i:o ro ,,.-1 

1 L A 

TI 

B 

Hb zlt1k. 

0 R 

� 

0.1 ml 

+ -f--
1 ml 3% TCA 

A T 0 

-l,, 
. t ' 

1--iai or1..,. lfa & K

n I 0 

0 .5 ml 
+ 

4:.5 ml H
2

0 

'Q' 

1 

J 
0 N < 

-

-1 

lfo. & K

l 

4 
0 

C -
w 

FFA 

rninistaasi - �ah[. vlihliisellä 
laskimon s�lulla 

sekoitetaan ktilin
t ti:::i:illä nurin 

� = parafilm-kelmu 
(/..'C� ;,cd Lr f,;•\ ,. q I.J J I t<) 

K-Pe-sya-_
nidi. -

TCA ::c 

Hb -· 

FFA -

rpm 

kalimfcrrisyanidi 

trj_klorct ikk2 happo 

hemoglobii1:i 

vapaat r�ovahapot 

1-Hiyttcct s�iilött'.ä::1

h�uteiss�, hiilihappojä�l

lä jtitihdytetyiss� eriste-

s.rkuissa. 

0 
. 



LII'l'E 11. 
TOIMDf'i'M)UJ:;: ( allalyysikaa.vio) VIBTSANÄYTTEIJEW KSRÄ.r�i JA IUillITTELY 

KOETILAN'l'EESS.A. 

virtsa 

3 ml

6 N HCl 
---➔ 

mittala.si 

Eri.ttynyt tai oueammin laskettu 

virtsa.määrä m:Ltataan keräyksen jäLiteen .. 

Keräys 6 N HCl sisältäviin ast:ioibin 

( pH 3:een saattem.inen·) 

n. 150 ml

� 

4 ml 

200 ml 

30mm 

a111iinit 

t 
➔ - 10 °c � JÄÄI>VT'tl<SSEN

1 

Virtsa jaetaan l::::hte311 osacr.n 1 4 :sl ja n,, 150 r:u., 

joista määritetiiän vastaavasti 17-:zydroksikor

t:i..kosteroid1.t ja katekoliruniini t. 



I 

II 

III 

IV 

V 

1. kontrollipäivänä

6 min:n polkupyörä
ergomatriajopäivänä 

Jo min:n polkupybrä
ergornetriajopäivänä 

2. kontrollipäivänä

Marssi päivänä 

LIITl� 1 2. 

Eallvi, sokeri, kc:rr:18, hiiv<�l0ipii, 
kananmuna, makkara 

L Sakapaisti, perunn, lanttusurvos, 
kurkku, kauravolli 

P Nakit, perunasose, kastike, app0l
siini-porkkan21saJ.t\a cti, tor:wa i:;t;i,

•menarnansikknkiisseli

f,. 

L 

Vclli, teo, s•kcri 

Piparjuuriliha, peruna, tomaattima
ka roni, •hras uurirnopuur• 

P Kaalilaatikko, peruna, porkkana-puo
lukkasalaatti, omenakiisseli 

I Maissimurot, rnehukeitto 

.h. Kahvi, sokeri, kerma, juusto, hiiva
leipä, kananmuna 

L Kesäkeitto, makkara, leipäpuuro 

P Liharnureke, t•m�attikastiko, peruna, 
kukkakaali, sckahedelmäkeitto 

A Leipäpuuro, mait•, makkara, sokeri, 
tee 

L Makkara, munalaatikko, silli, peru
na, puna juuri, kurkku, rL1 is puuro 

P Sipatti, lanttu-porkkanasalaatti, 
omena-puolukkakei t t•, perur:a 

I Tee, sokeri, korput 

A r-iaissimurot, 
hillo, tcG, 

mai-co, 
juusto, 

mustaherukka
sokeri 

L Vasikanlihaviillokki, peruna, pork
kanapaistos, mannaryynivelli 

P Makkara-kaalipata, vatkattu marjapuuro 

SELITYKSET: /. = ac1miainen klo 6.Jo 
L � lounas klo 11.15 
P = päivällinen klo 17.oo 



Veron aluko6sioitoisuus 
•. � 1 ., 

. 

Reagenssit 

"1 ) T · 1 1 • t. k' h 3�, � ... , t t.... . .... k . · r, ,ioor1c: l.'i<u1 appc 1o • .... a, ,y .e -�Gn J.JJ: ·aap,ssa. 

liite 13. 

2) Värireagenssi. Liuetetacn l �5 g. tiourGaa 940 ril:aan jääetik·· 

kaa p.a. Lis�tti�n 60 ml -taluiJiinia (m�h�ollisi;�lan ruhd�sta

jn v:iritöntti) ja sefooit2tnnn. Säilytet�fön nicluir.:riin ruske ..

nssa lasitalppapullossJ. S):ilyy ainakin 2 kk.

3) Bents•ehappo 1 i uos. 2 g bentsoehappou 1 i uotetaan l 1 : aan :d e

huvaks i kuumcnnettua vettä.

4) Vakioliuos 100 ng/1O0 ml. Puhdasta ja vedettintä glukoosia

100 mg/100 □l b0ntsoehappo1iuosta. Säilyy huor1Gi.mU�m:,öti1.:.ssa.

Suoritus 

Sekoit2taan 0.10 m1 ntiytcttä (vertn, plasmaa ,, se1kaydinnestette:) 

1,oo·m1:a�� trikloorictikkahappoa pie�essä santrifugiput�cssa� 

Sentrifugoidadn. Mitataan koeputkeen 0,50 ml kirk�sta sentrifu

yaattia ja 4�5 ml värireagenssia ja sekoitetaan. Asetetaan putki 

8 minuutiksi kfohuv,rnn vesih aute�seen (vettä ei saa roisl�pa put·· 

ken si�ään). Jä2hdytetään sen jälkeen k.ylr:tissä veclr:�ss€i n. 1 m fo. 

Mi tat21rn sy:;tyrwen v;irin voir::ckkuus tyhjä koetta vastdun aa 1 ien·· 

pituudella 630 nm tai vast�av�n suodatinta käyttHGn. 

Sa!:mnr:ilrnisesti jn sam::i.11a tcivoin tehdät{n tyhjäl<Ot, kO!"Vaarr.:a.11a 

sen�1·if tjc,aatt"i tH kloorieti kk.c:iinpo 11 a sekä vakio korvaar.1J lla 

näyte v2,kio 1 i uoksel 1,:1. �fäl kir:-:r;äi sessä kui·;·.enkir: sutJrt";r:irnJn tark·.,. 

kuudr:�:! sa.2.vuttani S(!ks i on 112r2:stn teivJä tri kloori eti kk?hap))o-

1 a ine:-nH!fi 10-kertJ i sessa n�ittr'. 1:i'\,�V?ssa: l • 0 vak i o1 foos te· + 10 ,0 ml 

tri!doorietikkal1ap:·)o,�. Tästli 1i:!irne;-n'loksesta jc1.tket2.::rn siis k1.rln 
sentrifugaatista. Sitä voidaan siilytt�ä huoneenlämpBti1assa j� 

kiiytt:ic{ air:c.kin l viikon ajan. 

Tulos :,19/l 00 ml = näytteen 1 uke:na X 100. 
vakion lukema. 



Li itc 14. 

Veren m.:1itohappopitoisuus 

Rengenssit 

1) G1ystini··hydratsiini-puskuri pH 9. Glysiiniä 7,5 9: ma9nes"l.t1'.':\�
k.l•ridia {MgCl2 • 6 H20) 2 g ja hydratsiir.ihydraattia 27 95 ml
liuote-taan tisl .veteen. LisäUi�fo 2 N KOH niin paljon, et'c�
pH on 9�9,5. Täytetään tisl. vedellä 500 ml :ksi. Säilytetään
jääkaapi sso.

2) NAD (DPN) 20 ng/ml.
3) Maitohappodehydrrigr:.n:ws i ( LDH) 2 mg/m1.

4) Perldoorihappo 6%. 70% per!:lcorihappoa 5 ml/100 ml.

Reagensseja on myös knupan val!niina testipnkkauksina.

Suoritus 

1 nl verta ja 1 ml perkloor�nppon sokoitetaan ja scntrifugoidann 
n. 10 min.

Koeputken tai fotomctrin kyvctti in mitntt11:n 2 .2 nl puskuri l iUCJStG, 
O, l ml kirkcsta sentrif'U!)aattiJ t;li seerumiu. 0,03 r:11 LDH jc1 0 9 20 
ml N/\D $ sekoitctcan jn mitntnan eksti nkti o fotor.1etri ss� �a 11 c;�•� 
pituudel1.1 340 nri tai 366 nr.1 (10 r::m kyvQtti). l1itt2us uusit::,,'.n 
tunnin kuluttuJ jJ 2kstinktion mrutcs h E mcrkitiiän nuisti in. 
Tyhji.ikokoe:ssn lisEitJt:n secrur:·dn sijvstn vetUi; suodoksen sij?sta 
0 9 05 m1 perkloori h<.lppPn + 0,05 r.11 vett�. 

Tuloksen laskc�inen 

Analyysin ekstinktinn r::uutoksest?, vähennetään tyhj;:koki:!�rn E:ikstink-
tien muutos. Erotus = E

340 
tai 

Vere11 mai tohappo mg/100 m1 = 62.,5 x 

Seerumin 
11 

Mekv /1 = mg/100 ml
9 

11 = 33,8 X

E366. 
E340 tai 

e
340 tui

117 ,5 X E
366.
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Veriher-an kal iumin ja natriurnin l ickkifotometrinen m=��iri-::ys 

Reagenssit: 

1} tislattuc �että

2) 11Titrisol '1 -ka·lium ja natriumstandardit

Välineistö 

□uovisia sentrifugiputkia

Repipet-autanaattipipctti 
1.0 jc 0.5 ml:n pipettejli

EEL-1iekkifoto�etri 

Suoritus 

0.5 ral plasmna pipAtoidaan ,.5 ml:aan tislattua vettä ja sekoite

taan huolellisesti (laimennussuhde 1:20) 1.0 nl lai�ennostn pipe
toidaan 9.0 ml :ann tislattun vettti :1 sekoitE�tnan (lnimennus 1 :200� 
Na-r:itiäritysUi varten).Lickkifotometri kalibroidaan t<- ja Na-no11a
näyttei11ä ja stnndardoilla (kumpa'1kin varten erikseen). Kalium~· 
stundardi säädet?Wn galvanom0.trin asteikolla 77:;fön {=3.85 mekv/1)

ja natriu mstandnrdi 71 .8:nnn ( 142. 5 mekv/1). Pl asman:iytteet syö· 
tetään näytekupistn sumuttimecn ja lukema kirjoit0taan muistiin. 

Tulos: Kalium näytti�n lukema = Hekv K/1

Natrium 2 x näytt�n lukema= M�kv Najl 
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Katekoliamiinien määritysmenetelmä 

1. Absorptio ja pesu

Katekoliamiinit määritettiin Pekkarisen (1) esittämällä menetelmällä. 5.0 ml

suodatettua virtsaa sekä 5.0 ml yhdistettyä puskurointi-stabilointiliuos·i;a

( Na-karbonaatti-vetykarbonaatti pH s.5, Na-sitraatti-EDTA; askorbiinihappoa;

seos valmistettu juuri ennen käyttBä) lisättiin sentrifuugiputkeen, joka si

sälsi 0.4 g aktivoitua aluminiumoksiidia. Adrenaliini ja noradrenaliini absor•

boitiin aluminiumoksiidiin kääntelemällä kumitulpalla suljettuja sentrifuugi

putkia ylBsalaisin 5 min:n ajan (n. 60 kääntBä/min.). Aluminiumoksiidi sentri:

fugoitiin putken pohjalle ja supernataniti imettiin huolellisesti pois terä

väkärkisen imun avulla. Sakka pestiin kaksi kertaa 10 ml:lla Na2HP0
4

-liuosta

ja kerran tislatulla vedellä siten, että pesuliuoksia lisättiin putkii n 10.0 

ml, putket suljettiin kumitulpilla, ravistettiin ylBsalaisin 2 min:n ajan, 

eentrifugoitiin ja supernatantti imettiin pois. Kaikki edellä kuvatut vaiheet 

suoritettiin mahdollisimman no1easti. 

2. Eluutio

Adrenaliini ja noradrenaliini eluoitiin eluointi-liuoksella (HC1-Na2HP0
4

)

ravistelemalla putkia lähes vaakasuora.ssa asennossa 3-4 kertaa nUn, että 

kaikki Al2o
3 

putken pohjalta irtosi. Eluointia jatkettiin yli yBn ja raviste

lu toistettiin seuraavana aamuna. 

3. Hapetus ja pelkistys

Al2o
3 

sentrifugoitiin putken pohjalle ja 0.5 ml kirkasta supernatanttia ha

petettiin 0.2 ml:lla ( juuri valmistettu K
3 

�e(CN )J- Na2nro
4

) hapetusliuosta

2 min:n ajan . Pelkistys suoritettiin Na-bisulfiitti-askorbUnihappoliuoksel

la (juuri ennen käyttBä valmistettu) lisäämällä sitä 0.3 ml ja ravistelemal

la putkia kevyesti. 

4. Fluoresenssin mittaus

Fluoresenssi mitattiin tasan 5 min. pelkistystä seuranneen emäslisäyksen

( o. 8 ml 10'.Yo NaOH) jälkeen Hitachi :MPF-2A spektrofl uoroma trilla käyttäen herä

teaallonpi tuuksia 400 js, 436 mp ja emissioaallonpi tuutta 530 mµ. Tausta blank 

arvot saatiin ravistelemalla samoja liuoksia tunnjn ajan voimakkaasti ravis

telukoneessa ja mittaamalla kuten edellä. 'J'ulokset laskettiin mm. 'J'orstin ( 2) 

esittämän kaava.n mukaan. 

1. Aimo Pekkarinen: l 1
1luorimetrisk st;yckebestö.:;udng :,v 01rJrennl:in och noradre

nalin in samband med lokalanestetika. Mo11iste sekä henkilökohtaiset suosi

tukset 1968.

2. Hyvärinen, A., Jännes, J., Nikkilä 9 E. ja Saris, M-E: fliinisen kemian

laboratorio-opas, WfWY, l'orvoo, He1 sinki, 196rs
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Virtsan 1J-hydroksikortikosteroidit 

Reagenssit: 

17-ketosteroidimäärityksessä käytettävien lisäksi seuraavat:

10) Nåtriumborohydridi (NaBH4), 500 mg/ 5 ml ja tippa okt�nolia

11) Natriummetabisulfiitti (Na2s
2
o5) 30%. Ei säily.

12) Jääetikka

13) HCl. Laimennetaan väk. HCl tisl. vedellä 1+1.

14) Natriumvismutaatti (NaBi0
3

) p.a. 

15) Dikloorietyleeni

Suoritus 

Vuorokauden virtsasta pipetoidaan 30.x 200 mm sU11ruiseen koeputkeen tietyn 

suuruinen erä (esim. 1/300, 1/400, 1/600 vrk:n virtsamä)i.rästä). 'rähän lisä

tään ni.in paljon tisl. vettä, että kokonaistilavuudeksi tulee 4 ml. Lisä

tään 1.5 ml juuri valmistettua NaBH4-liuosta ja sekoitetaan näytteen kanssa

putkea varovasti heiluttaen. Annetaan seista pimeässä yli yön. Tämän jäl

keen :putkeen lisätään 4 ml jääetikkaa ja 1 g (mittalusikalla.) Na:110
3

:a. 

Putki suljetaan ja asetetaan sekoituskoneeseen ja pimeään 4 t:n ajaksi. 

Ha:,etuksen jälkeen ylimääräinen NaBio
3 

pelkistetään 3 111:lla juuri valmis

tettua natriummetabisulfiittia (sakan on muututtava valkoiseksi). Sitten 

lisätään 22 ml HCl ja putki asetetaan 15 min:n ajaksi kiehuvaan vesihau

teeseen. Hydrolyysin jälkeen putki jäähdytetään nopeasti jäävedessä. Sisäl

tö otetaan kvantitatiivisesti erotussuppiloon. Liuoksessa olevat steroidit 

ekstrahoidaan 55 ml:lla diklo0rietyleeniä. Dikloorietyleeniuute pestään 

kaksi kertaa 40 ml:lla tisl. vettä. Dikloerietyleeni suodatetaan lasisint

terin läpi. Su6doksesta otetaan 50 ml. Diklonriety1 eeni haihdutetaan ali

paineessa vesihauteella. Haihdutusjäännöksestä suoritetaan Zimmermannin 

reaktio ja spektrofotometrinen mittaus aallonpituuksil1a 470 ja 520 mp. 

samoin kuin 17-ketosteroidimäärityksessä. Standardi ja tyhjäkoe kuten 17-

KS-määrityksessä. 

Tulosten laskenta: 

Läsketaan korjattu lukema E= 1.5 E
520 

- E470 (ks. 17-KS) 

17-0H-kortikoidit mg/vrk -
0.055 näytteen E 

x--------

osuus vrk-virtsasta. s tand3.rdi.n Ii: 



Taut;;kko XI ADRENALI INIERITYS VfRTSAAN TERVElSSÄ MIEHlSSX ERI J<UORM(TUSTILO,lSSA 
ENNEN KESTÄVYYSHARJO!TTELUN ALOITUSTA. KESKI.ARVOJEN PARITTAINEN VER
TA I LU TUKEYN l•LSNET:�LYJ.ÄLLÄ 

LI tte .18 

t 1 6 ... e i 
6'a 

1 ' q-3 . : ( 1
t ' ' • u / 1.963 

. 

1 6"e J-·�--
�-

090 

i , .. i ' u a 'J--

t ko ip 1 
� r .. 

t 1l �0 ,. e r ! � 

1
>-.,,._, .. 

t 

ko lp
( 1 1.978 

0.105 

0 .• 015 

l 
l 

(1 

30'e 

1.984 

o. 111

f0.021 

(1 

30"a 

2.014 

Sel ityksiz;;: x .. ti lastol l isest! melkein,fflerkltsevä ero {p< 0.05) 

5'e = ennen 6 mln:n polkupyöräergometrlajoa
6"a = 6 mfn:n polkupyöräergometriajossa 
30"e = ennen 30 min:n polkupyöräergornetrlajoa
30'a = 30 mln:n polkupyör�ergömetriajossa 
me • ennen 4 tunnin marssia 
m a � 4 tunnin marssi! la 
ko ap = kontroll !aamupäivänä 
�-,c ip = kcntroi1i-iltc}pä!vänä 
{1 • a!kuper�isten havaintojen 

·-log3ritmlarvojen keskiarvo

X 

( 1 
ko ap

2-.017 

0.054 

( 1 
ma

-2.039 (I

0.166 X 

I 0.076 

0.003 0.025 

0.022 

me 

2.086 (I 

1 o. 123

0.108 

0.102 

0.072 

0.069 

nh = harmoon inen kesktarvo hava.tntojen
lukumäärästä ryhmissä 

-n· = 6.6h 

= 0.135

q 95<8,lt9) = 8:n keskiarvon q-jakautuman kriittinen· arvo 5%:n riski I lä vapausastellla 119 
s8 = kaikkien havaintojen keskiarvon keskihajonnan

estimaatti kuormltustl lante!ssa 
S§ q 95 C8,1•9> • keskiarvojen eron kriittinen

• arvo (p<.0.05), 



Te111 ukko Xl 19 NORADRENAL! IN!f:R!TYS Y!RTSAAN TERVE1ss,: MIEH!S�Ä ERl KUORM!TUSTI LO!SSA ENNEN
KESTÄVYYSHARJ(!TTELUN ALOITUSTA. KESKlARVJJEN PARITTAINEN VERTA1lu TYKEYN 

LI lte 19 

--�--.-..,-•----=v=-•-�---•=•·,; 
! t 6 .. ,e 

·,, 2. 34 !--·----:,!--·-
,.. 4 o e l 

, 1 

\ l 

30>e 
r·-----

-

f :," "J i
r

_::..

-1 

30"e 

2 {< 412 

ko ap 
( 1 f ' 

2.467 \, 1 

.,.. 

0.055 

ko ip m e 

2,505 ( 1 2.521 
________ .....__ 

0. ! 64
x 

0.093 o. 109

0.038 0.054

O.016

6"a 30"a 
( 1 29621 ( 1 2.631 ( 1 

m a 

2.678 (( 

q 9_ca,, 19>=4.
---"'f . , 

�i------'l·•-
1 

1 ____ _j _____ L----l--------l-----L-� o. 1 1 o o. 151x s- = o .o3 i r! m e ' -
---·-f-------+-------1 B 

.,,.,_6_'_a _ __,1-------+-----·-�·-------,i,,-�-------+------,--!l--o-... �0_1_0 __ � __ 0_.o_s_1 ___ .._.
l 3c'a 0.047 

s8 q.95ca, 119}
j__ __ _.!. _____ J.... _____ .J._, ____ .,-L _______ -l'.-_________ , __ ....._ ____________ _ 

Sei ityksiä: x = ti !astol I isesti melkein merkitsevä ero (p<0.05) 

� A R 

:>u e 

.�30�a 

i71 a 
ko ap
KO ! p

- ennen 6 mln:n polkupyöräergometrlajoa
= 6 �in:n polk11pyör�ergometriajossa 
- ennen 30 min:n polkupyör�ergometriajoa
= 30 mir1:n polkupyör�ergometriajossa 
- ennen 4 tunnin marssia 
- 4 tunnin marssii la 
- kontra!! iaamupdivänä 
- kontro! 1 i-i ltap�ivänä

( 1 a[kuperäisten havaintojen 
logarltmiarvojen keskiarvo

= 0. 135 

nh = harmoninen keskiarvo havaintojen lukumäärästä
ryhmissä 

q 
9
�(8, 119) = 8:n keskiarvon q-jakautuman kr! ittinen

• .., a1-vo 5%:n riskillä vapausastei ! !a 119 
S§ = kaikkien havaintojen keskiarvon keskihajonnan

estimaatti kuormitusti !anteissa 
S- q 9�(8, 1 !9) = keskiar·vojen eron kri 1-ttlnen 8 • _., a rv o ( p <. 0 • 0 5 ) 
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KESTÄVXYSHARJOITTELUN ALOITUSTA. KESK!ARVOjEN PARITTAlNEN VERTAILU TUKEYN
MENETELMÄLLÄ. 

iA:6 ( 1 

m e 

i. 437

0.02i 

( 1 

ko ap 
1.452 ( 1

6 '"e 
1.470 

36 0,054 

( ! 
ko lp 
l .518

o. 102

( ! 

-------- ..r--·-_......-�-.-...-----

1 �o\:l------t--------j�-� · 0 �:-__ -;�;--

-��;-

m a 

1.612 (I 
30 .. a 
1.617 ( 1

6'a 
1.658 ( 1

.. -r-
- r·-- ,--�·--

1
- �·-- ·-· --,,��··-"'· --·· . •»· 

.. 6 .. 0 1 - ·-"'·"-· __ J -·-·-- •-M-•hJ -�-� -·----·••O,. -�..:..°..��u»•-W• ---�.:..��2 •�v••- "-�:!. 42�···-••W••··➔-,---·-•-=•�--••%=••··-� 
! 

1 l 2 a I r !-· �- . . . - - .. ·-- _ , - ... -- ·r· - -- - ·-· - ·~ J ��····-··-··�··•-o····:::-- --: '.:!·-�-
;·--· -,_,_,,_,_,,.....,._. ,· , -..-,-.- ,--.,_,,._ •,,,-,.....-,,, .... ,,.,.� -,-�,.,,.,_.., __ �--• -.,__,, ... ,,,�..._.,.,.__,..,_,_,,_"' .�, .. ,,,. ,�," � .. ,.-,._.._,,.,_. , •• ,.,.: , ._,., •.• ,,..._..._,.,....,,,., • ..,_,.._.. ••• , .. ;c.., ,_,.,_,,. .. --- -•>,1�- ... ö.-"'-<,...-.J<.t,,;(,/t�C�A'f '"'�"'"' �---••< 4•--••�•�.,,z,;r,,,a.-..,��,,...0�*••'W4ftd"#'""'-"'•7-•,....;..� .... ;,.,,..,_..-,.._,_ k•"A$kO»s-%>�-, 

1 u,. . ! 1,
1 { .. Y�J G f

!! l 
; •·-•- , _c_., __ ,,,"- "-•-•·•-•-�••� -•-�•H--•-•· •·-�-- -. t .. =•--k"•--•Y••-" .•N•••· •--• ·· •••• --.. •-·• ·· 

�sJj_x = ti las�oi iisesti me!Keln merkltsevt er� (p<0.05) 
�nnen 6 mln:n polkupyb�Mergometrle�oa 
6 mln:n pG �u:yöf��cgometri�jossa 
cn�c� 30 min n polkupyörjerg��etri oa 

0.041 
··�-·--·-•·-··--" 

LI !te 20 

s- = o.a34B 

S § q. 95(8 :z 1 ! 9)

"' 0.148 

=; k.a!I<.krf;t1 (:<. r\.-:c.1!r:'/-c)je;; ke�::.[<,l 1�3r ... V()n kesk�hajc1�nn1 
t;stl1;1c;;Ji" ◄ r·� f<uor .. rnitusti ICini"t.;!ssa

< 1 - alku isien h2·,aintojen 



Taulukko XIV. VERIHERAN K
+
-PITOISUUS TERVEISSÄ MIEHISSÄ ENNEN KESTÄVYYSHARJOITTELUN ALOITUSTA. 

1 1 
1 

! vrk e

KESKIARVOJEN PARITTAINEN VERTAILU TUKEYN MENETELMÄLLÄ 

ti'a me 6'e 
! .636( I ! .642( I 1.643( I

3o•e m; a 30'a vrk a 

i.64/1 1.647(! 1.657(! 1.657(!
ko ip 
1 .667( I

ko ap t 

1 .684 ( I 

1
1 '. 634 ( 1

, vrk e l 0.002 · 0.008 0.009 0.009 0.013 0.023 0.023 0.034x 0.050x nh = 8.2t---' .......... ---,---·....,__._ ----1-----4------ii,,------I 

J 6' a { 1 0. 006 0. 007 0. 007 0.01 1 0.021 0. 021 0. 034x 0. 048x

Lt fte 21 

l--- --------•-l>-•-·--+---•-t----·-+--·- --- -·----l►----i;..----1

lr e ! ___ __,_l __ __,,_ __ _,-0_._00_1 ___ 0_._0_0_I_ 0�005 0.015 0.015 0.025X 0.042X , q.95( I0
;.
198) = 4.56 

}� ____ l ___ ---<l•-----------➔--o_. o_o_o_[::0:-..... �._._0_1_4_.11-�:.:o:1_4��-:��o·�.�o-2_-4_x�=
=

=o=. o=4=!=x=
= 

l3o�e � 1 o.004 0.014 lo.014 o.024x 0.04i x

,__ __ _;._ ___ ..;,._ __ --4_. ___ -11-,_, •• ---------1------... �---+---➔-----�+-----.
1 ; 1 0.037 ! m a : 1 O. O 1 0 0. 0 10 0. 020
,-----------1-----'i-----------i-•-+---�-----.-.-----1t----11,---

I " j 1 
1 

j 30 p a , t 1 0. 000
l 

�. ---+i ___ ,,___ _____ , __ - _o_,_0_1_0_�0_,0_2_1_rx� s§ q095 c 10,198) C 0,024

0.010 0.02 1 vr� a � f 
r---·----�---J----ii----4---4-----�--.......----+----=l---

t < 

�L ___ -..>:..----.1----t..---.,!..,.,.--........li----...J----�---.:..--·---"-o_._0_1_1___. 

�e! itykslJ:� = tl lasto! 1 isestl melkein rnerkftsevä ero (p� 0.05) 
ce 

30�c 
30 ... 0 

m e 

ko ap 
ko 1 p 

= ennen 6 min:n polkupyöräergometriajoa 
= 6 min:n polkupyöräergometrlajossa 
= ennen 30 min:n polkupyöräergometriajoa 
= 30 min:n po!kupyöräergometriajossa 
= ennen 4 tunnin mQrssia 

<+ 'tunnin marssi I ia 
= l,ontroi l lai;;muptiivänä 
= kontro: ! i-i ltap�lv�nä 

( 1 = alkuperäisten havaintojen 
!ogaritmiarvojen keskiarvo

nh = harmoninen .keski arvo havaintojen I u kumäärästä
ryhmissä 

q_95 <JO \l95> = ·i0:n keskiarvon q-jakautuman kriittinenarvo 5%:n riskillä vapausastei ! !a 198 
S§ = kaikkien havaintojen keskiarvon kesklhaj�nnan 

estimaatti kuormitusti lanteissa 
S§ q 95c 10,198) = keskiarvojen eron krl ittinen· arvo ( p <. 0. 05) · 
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Lllte 22 

KESKIARVOJEN PARITTA!NEN VERTAILU TUKEYN MENETELMÄLLÄ 

6'e 

f 3. f 38 ( I

'f 
6e l 

i f 1 30· J ' 
\ 

l 3o·c l
t ko ap f
1--�1 

i:n G -l-
! m o 1
1 . j �l . •i•r

�� �

30'a 

3. 139 C I

' 0.001 

r 

l .

t 
f 

f 
l 
r 

i 
1 

l 

30'e ko ap m e fn a R6 ip 

3.142 ( \ 3. 144 ( I 3.14� I 3. 146 ( I 3. l 48 I

0.004 0.006 0.007x 0.008x O.OIOx

}
X X 

0.003 0.005 0.006 0.007 0.009 -··-

t 0.002 r 0.003 0.004 0.006 

0.001 0.002 0.004 

1 0.001 0.003 

1- 1 0.002 

i 

i
i 1 

1 1-

Sei ityksiä: x = tilastoi t isestr melkein merkltsev� ero (p<0.05) 
6"0 = ennen 6 min:n polkupyöräergometrlaJ•a 
6'� 

= 6 mln:n polku,yöräergometri�jossa 
30'e = ennen 30 min:n polkupyöräergometrlajoa 
30'a = ·30 min:n po!kupyöräergornetriajossa
rn €: 
m a 
ko 2p 
ko �p 
( 1 

= ennen 4 tunnin marssla 
= 4 tunnin marssilla 
= kontro 1 1 i acmupä l vänä 
= kontrol I i-l ltapäivänä 
= alkuperäisten havaintojen 

io92ritmlörvojen keskiarvo 

6�a 

3. 152( I

O.Ol4x

0.013
x

O.OIO
x 

o.oos
x

0.007X 

0.006 

0.004 

vrk a vrk e 

3. 154 ( I 3. 159( I

0.0l6x 0.021x

0.015
x 

0.020
x

-

0 012X 0.017x �.95(10,{98) m 4.56 

0.010X 0.0l5X

0.009X 0.0l4X
s
8 

= 0.000066 

0.008x 0.0f3X 

0.006 o.o 1 ,
x 

0.002 0.007x 

0.005 

nh = harmoninen !�eskiarvo havaintojen lukumää
rästä ryhmissä 

q 95< 10,198) 10:n keskiarvon q-jakauturnan kri itti• nen arvo 5%:n riski I fä vapausasteel la 198. 
S
8 

= kaikkien havai-otojen keskiarvon keskih,1jon
nan estimatti kuormitustf!anteissa 

S
8 

q 95 (10,198) = keskiarvojen eron kriitt:nen• arvo (p<. 0.05} 
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Taulukko XVI. VERIHERAN Na
+

/K
+ 

TERVEISSÄ MIEHISSÄ ERI KUORMITUSTILOISSA ENNEN KESTÄVYYSHARJOITTELUN
ALOITUSTA. KESKIARVOJEN PARITTA!NEN VERTAILU TUKEYN MENETELYJ.ÄLLÄ 

ko ap ko ip 30 .. a vrk a 6e 30
"'

e m a 
2.459 ( 2 .480 ( I 2.481(1 2.494(! 2.495( I 2.49� 1 2.soo<1

ko cp 1 0.021 0.022x 0.035x 0.036x 0.039X 0.041 x

i 
ko ip 1 0.001 0.014 0.015 0.018 0.020 

30�a 1 0.013 0.014 0.017 0.019 ! 
-

1 vrk a 1 0.001 0.004 0.006 
,�-���: •· -�, -G=rZ 

�� ;:.:,_�=�.-....-'Ii ::-�� ................ �"'":t.:•. -.,)!�"- .v��� 

J�j-
0.003 0.005 L---·-f 

30�e ! 0.002 
-·-·,..�

m 3 1 
• 

m •3 �--l 

l,'a 1 
1 

Scl ityksiä: x 
= ti lastol I isesti melkeln merkitsevä ero (p< 0.05) 

6',:1 = ennen 6 m i n: n po I kupyöräergometr !ajoa 
6'a = 6 min:n p•lkupyöräergometriajossa 
30'e = ennen 30 min:n polkupyöräergometriajoa 
30�a = 30'min:n polkupyöräorgometriajossa 
m 8 = ennen 4 tunnin marssia 
rn a = 4 tunnln marssi I la 
Ko 
ko 
( ! 

cp 
i p 

= kqntrol I iaamupäivänä 
= kontrel l i-iltapJivänä 
= a!kcpGräisten h0vaintojen 

�ogarltmiarvojen keskiarvo 

m e  6"a . vrk e 
2.5o�1 2.5!l l 2.526( I 

0.043x o.oszx 0.067x

0.022
x 

0.03lx 0.046x

0.021 0.030x 0.045x q_95<10,198) • 4.56

0.008 0.017 0.032X 
� 

o.o::_J 0.016 0.031x

0.004 0.013 1 o.ozsx

= 

0.002 o.o 11 0.026X

0.009 0.024X 

0.015 

nh = harmoninen keskiarvo havaintojen lukumää
rästä ryhmissä 

q 95( 10,198} 10:n keskiarvon q-jakautuman kri lttiner • arvo 5%:n riskillä vapausasteel la 189 
s
8 

.. kaikkien havaintojen keskiarvon keskihajonnan 
estimaatti kuormitusti lanteessa 

S§ q 95c 10,198) keskiarvojen eron kriittinen
• arvo (p<- 0.05} 



Taulukko XVI 1. VERIHERAN MAITOHAPPOPITOISUUS TERVEISSÄ MIEHISSÄ ENNEN KESTÄVYYSHARJOITTELUN 
ALOITTAMISTA. KESKIARVOJEN PARITTAINEN VERTAILU TUKEYN MENETELMÄLLÄ 

Liite 24 

vrk e vrk a m a 30'e ko ip m e  6"e 

1.917 ( 1 1.967( I 1. 97{ I l .974 ( I 
, • 986( I 

1. 993 ( I 2.024 ( 1

vrk e 0.050 0.054 0.057 0.069 0.076 o. 107
-- ' 1111 � 

vrk a 0.004 0.007 0.019 0.026 0.057 

rn a 0.003 0.015 0.022 0.053 
� 
bo'e 0.012 0.019 0.050 

ko ip 0.007 0.038 

i 1m e 0.031 

s'e 

ko ap 

Jö*a .

Sel ityksiäi x = t1 lastol I lsesti melkein merkitsevä ero (p< 0.05) 

G'e = ennen 6 mln:n polkupyöräergometrlajoa 
6'a = 6 mln:n polkupyöräergometriajossa 
30'e = ennen 30 min:n polkupyöräergometriajoa 
30�a = 30 min:n polkupyöräergometriajossa 
m e  = ennen 4 tunnin marssia 
m a = 4:tunnin marssilla 
ko ap = kontrol liaamupäivänä 
ko ip = kontrol 11-1 ltapäivänä 
(t = alkuperäisten havaintojen 

logarltmiarvojen keskiarvo 

ko ap 30'a 6'a 
2.030<1 2. 179( I 2.849{! 

0.113 0.262x 0.932x

- . . 

. 
0.063 0.2 J2X 0.882x

0.059 0.208x 0.878x

0.056 0.205X 0.875x 

0.044 O. l 93x 0.863x 
___ a;,u,.,., -

0.037 0. l 86x 0.856x 

-·

0.006 0.155x o.a25x 
·--

o. 149x o.g19x 
SBq.95 (10.,198) = 0.122

0.670x 

n11 = harmoninen keskiarvo havaintojen luku-nää
rästä ryhmissä 

q 95(10, 198) = 10 keskiarvon q-jakautuman kriittinen• arvo 5%:n riski I lä vapausasteel la 198 
S

§ 
= kaikkien havaintojen keskiarvon keskihajonnan 

estimaatti kuormltustilantelssa 
s
8 

q 95< 10,198) keskiarvojen eron kriittinen
· · arvo (p-< 0.05) 



lf ite 25 
Taulukt.;.o XVI 11. VEREN GLUKOOS IP I TOI svus TERVE I ss:I\ MIEHISSÄ ENNEN KESTÄVYYSHARJO (TTELUN ALOITUSTA: 

KESKIARVOJEN PARITTAINEN VERTAILU TUKEYN MENETELMÄLLÄ 

j 

t�-

1 
j 30"a j ko ap j 6'e 

( 1j 2. 884 ( ! l 2. 896 C I(2.874 
-�

l 1 0.010 0.022 
'i 

' 0.012 
\ 

l 
! 

i l
l ' 

H 

m e 30'e 

2.89& 1 2.908( I 

1 0.025 0.034x 

0.015 0.024 

0.003 0.012 

1 0. 009 
-�"$f, ��---$ 

,,,.,, __ 
1 vr{./ �--... 
1 

.. ' '.
,,-..<"'c,r-:;;:... �,: .• , .. 

i-- ... l�n"r 
··--·-"'-'•'''·---·'·-..........,---· ,,_ !-Y-·----! ko 1 p 

t-:;-·~--
1·--�-
--

i 1 • ··--1 ----: 
i _J ! ''- 1 --

vrk e ko lp 

2.92� 1 2.946 1 

0.052x 0.066x 

0.0�2 0.056x 

i 0.030 0.044X 

0.027 0.041x 

o. 0.032x

0.014 

Se! i-;-yi<;siä: x = ti lastol I isestl melkein merkitsevä ero (p..c.0.05) 
6'e � ennen 6 rnln:n polkupyöräergometriajoa 
6'2 = 6 �in:n polkupyöräsrgometrlajossa 
30'a - enn�n 30 �ln:n po!kupyöräergometriajoa
30': = 30 min:n polkupyördergometriajossa 
m o = ennen 4 tunnin marssia 
� a = 4 �unnin marssi! la 
l<o C:)[: l�o:-;-f-ro 11 i c:iarc1upä i vä;iä 
ko lp - k�ntro! 1 i-! 1taptivänM 
( l = 2 i ifL!perä i s·h:m,1 havi3 i ntojen 

lcg,'lr·itr7iien �{os'.durvo 

m a 

2.950(!

0.076x

0.066x 

0.054x 

51X

042x 

1 0. 024 

0.010 

1 

vrk a 

2.96�1 

0.094X 

0.08tix 

0.072X q.95 (9,176) = 4.48 

0.069x

! 0.060x

0.042x

0.028 

0.018 

nh = harmoninen keskiarvo havaintojen luku
määrästä ryhmissä 

q 
95

(9,176) = 9:n keskiarvon q-jakaut�man krlit-. tlnen arvo 5%:n riski I fä vapausa;teal la 176
s8 = kaikkien havaintojen keskiarvon keskiha

jonnan estimaatti kuormitusti lanteissa 
S§ q 95<9, !76) = keskiarvojen eron kri lttinen • a rv o ) p <- 0 • 0 5 ) 



TAULUKKO XXL ADRENALIINIERITYS VIRTSAAN ENNEN HARJOITTELUA JA SEN JÄLKEEN 

Ennen harjoituskautta Harjoituskaudsn jälkeen 

ng/min S.E. ng/min S.E.
\ y1 

+ + 

Kontrclliaarnupäivä 

Ryhmä H
qn 

( 9) 10.0 + 1.04 6.6 + 0.71 1.798 
- '-

Ryrrnä f-{140 
( Q) 11.1 + 0.90 7.5 + 0,64 1.851 ' _, ). 

Ryhm H160 ( 9) 9.6 + o.79 7.9 + 0.69 1.889 

Kontrolli-iltapäivä 
f ,.., 1l :::,, 9.2 + 0.69 7.0 + 0,96 1.819 
r 91 1 L 1 + n �1 '- u ,b, 6.9 + 0.59 1,850 
( j D 1 10,6 + J 'Ii :Jb 7.4 + 0,34 1.877 

Selitykset: työsykkselJ.ä 1:, 90 rnin, h-J!'joi teJ.lut ryrmä 
'140 "

11 " 

" 

ss
1 

T 0,404 

C 0.037 

w 0.367 

T :l. 07'1 
. .._ 
L. 0,702

�1 0.369

(ennen har .. joittelukoutta) jr3 173 rnin. 

kcrj�-:tut 
kcrjat·tu 

n2libsurrn12t 

CCD kp;-n/';11in jiJ \;iiinc:iset 10 min. 908 kc;r1/m:in ::

kor"'_j ctut kes kie1�./ot ( 1C.Jg2ri trnic:r·\/CJj (J} 

r_y·tm1en l i nr:-:n neliösurrme 
�i 

Of -�· V.Jp2us2stGiden lukurnä23r·ä 
F= F-2.u r,de 
P riski 

Liite 26 

Of F p 

25 
2 1.175 NS 

23 

27 

2 23.764 <0.001 

?,.._::i 

• 
., __ , _______ , __ . ·--1



TAULUKKO XXII. ADRENALIINIERITYS VIRTSAAN ENNEN HARJOITTELUA JA SEN JÄLKEEN Liite 27 

---

Kuormitustilanteet, kas- 1 Ennen harjoittelukautta 1 Harjaittelukauden jälkeel\ 1
ryhnät ja niiden koko ng/min + S.E.(1 ng/min + S.E.(1 y1 

ss
1 

Df F p
! -

6 min,n polkupyöräergo-
metricjon jälkesn (2 

RyhTiä H9:J ( 71 10 .1 + 1.12 7.9 + 0.72 1.928 T 0.717 21 

Ryhm H140 ( 7) 9.2 + 0,83 11.8 + 1-.51 2.0J1 C 0,036 2 0.516 NS 

Ryhmä H160 ( 7) 11.0 + 1.06 8.9 + 1.24 1.904 w 0.680 19 

30 min:n �olkupyörä-
erogometriajon jälkeen (3

Ryhmä rigo ( 9) 11.3 + 1.43 11.5 + 1, 07 2.'J47 T 0.703 26 
:;i • • H r 

9) 9.9 + '.l.06 10.3 1.35 1.982 C 0.034 
! ,ynma •140 l + 2 rJ.610 NS 

Ryh17ii H160 ( 9) n .s + 0,99 10.1 + 1,35 1.966 w 0.669 24 

Selitykset: HqO 
= 

H_-
1--1140

::: 
(l60 = 

työsy��eellä n.9� min. harjoitellut ryt-mä 
H 14� H H H 

» 160 " " " 
korjaarnattomin keskiarvoj2 

(2 

(3 
yJ 

= 

= 

työstkkeill� �eskirnäärin 177 min. (ennen harjoittelukautta) ja 173 min. (harj.kauden jälkeen)20 �1�. kuorm1 tuks:�la �ri,, kpm/�in ja vii�iset 1 ': min gon kpm/minharJ01ttelukauden JalkG1set korJatut keskiarvot (logaritmiarvoja)
ss1

T 

C 
w 

Df 

F 

p 

::: 

· =

::: 

= 

::: 

= 

= 

kcrjcitut naliösumnat " 
k:Jrjattu k.okcnoisnaliöaumna " 

11 ryhmi8n välinen neliösumno " 
" '' sisäinen 1

' " 

vapausasteiden lukumäärä 
f-suhde
riski 



TAULUKKO XXIII· ADRENALIINIERITYS VIRTSAAN ENNEN HARJOITTELUA JA SEN JÄLKEEN 

Kuormi tustilanteet�k.oe-1 Ennen harj□�tteluka�tta 
ryrrnät j8 niiden koko ng/min .:_ S.E. < 1 

4 tunnin marssin
jälkeen 

Ryllm H
90 

(71 

Ryi-mä H'.l 40 (7) 

Ryrmä H150 (71 

Tunnin kestäneen valin.;. 

tareaktiokokäen jälkeen 
(kilpailutilanne) 

Ryh'Tlä Hgo ( l 

13.9 + 
jo. g ·1-

n.o + 

Ry� H140 ( l Ei tuloksia 
Ryt-roä H160 ( l

'.l.63 

.'.) .40 
0.64 

1 Harjcittelukauden jälkeen 

1 ng/min + S. E. ( 1 
l 

-

8,6 + 

10.9 + 

8.8 + 

Ei tuloksia 

D.77

1.82 
1.47 

Selitykset: Hao 
= työsy.kkeellä n. SO min. harjoitellut ryt-mä 

H140 
=

��60 
= 

= 

» 140 " » " 

;, 
160 ,, 

korjaamattomia keskiarvoja 

" ,, 

1.955 T

1.970 C 
1.899 \;J 

ss
1

o.554 

0.019
0.534

(2 

q 
'{ 
ss1 

= 

= 

::;; 

työsykkoillä keskimäärin 177 min. (ennen harjoittelukeutta) ja 173 min.
20 min. kuormituksella 600 kpm/min jo viimeis0t 10 min 900 kpm/min 
harjoittelukauden jälkeiset korjatut keskiarvot (lcgaritmforvoja) 

= 

T = 

C = 

w = 

Df = 

F = 

p = 

korjatut neliösummt " 
kcrjattu kckorn:iisneliösurrm."1 " 

'1 ryhmien välinen neliösumna " 
" '' sisäinen '' " 

vapousesteid8n lukumäärä· 
F-suhde 
riski 

Liite 28 

Of F p 

19 

2 0.314 NS 

(harj.k�uden j§lkeen) 



TAULUKKO XXIV. NORADRENALIINIERITYS. VIRTSAAN ENNEN HARJOITTELUA JA SEN J�LKt':EN Liite 29 

-------·-•----------------------,,------------------.,-

Ennen harjoituskautta Harjoituskeuden jälkeen 
r.g/min + S.E. (1 y1 

ss
1 Df F p ng/min + S.E. (1 

, _________ _.,i..., ____ -=:__------1-----=-----------'-------------------------
Kontrolliaamupäivä 

Rylll'E H90 ( 9)

Ryhmä H140 ( 9)
Ryh:nä H160 ( 91 

Kontrolli-iltapäiv� 
Ryhnä H90 ( 9)
0 hrne" H i,y. 9 140 ( 81. 

Ryhmä H150 ( 1 O). 

Selitykset: H9D 
:: 

H H140 
::: 

(360 = 

(2 = 

q 
= 

y 
ss

1 = 

T = 

C = 

w = 

Of = 

F :::: 

p :::: 

29.0 + 2.10 + 2.188 T 0.503 25 

33.5 + 3.00

16.7 
21.7 
23,5 

+ 

.88 
1.51 
1.99 

2. 343 C O .149 2 4. 835 < 0. 05
29.4 + 2.97 + 

30.8 + 2,43 j7 .4 + 

34,5 + 3.28 19.9 + 

29.5 + 2.36 21.0 · +

työsykkeellä n.90 min. harjoitellut ryhmä 
" 140 " " ,. 
,, 

:160 
11 

korjaemttomia keskiarvoja 
11 

1.47 
2.02 
1o38 

2.350 W 0.354 23 

2.22G T 0.306 
2.288 C 0.035 
2.310 w 0.271 

1.495 NS 

·---- _ _j

työsykkeillä keskimäärin 177 min� (ennen harjoittelukautta) ja 173 min. (harj.kauden jälkeen) 
20 min. kuormituksella 600 kpm/min ja viimeiset 10 minuuttia 900 kpm/min 
herjoittelukauden jälkeiset kJrjatut keskiarvot (logaritmiarvoja) 
korjatut naliösurm-et " 
korjattu kokönaisneliösurrma ,, 
korjattu ryhmien välinen neliösumna " 

" " sisäinen " " 
vaoausesteiden lukumäärä 
F-suhde
riski 



TAULUKKO XXV. NORAORENALIINIERITYS VIRTSAAN ENNEN HARJOITTELUA JA SEN JÄLKEEN 

Kuormitustilanteet1 koe

rytm.Jt ja niiden koko 

6 min:n polkupyöräergo
metriajon jälkeen (2 

Ennen harjoittelukautta 
(1ng/min + S.E. 

Harjoittelukauden jälkeen fi 
/;. . S E ( 1 y1 ng min + •• 

-

: 

ss
1 Df

+ 2.520 T 0.366 21 

liite 30 

F p 

Ryhroo H90 ( 71

Ryhrrö H140 { 1) 

Ryhmä H160 ( 71

44.9 
41.8 
42.7 + 

4.72 
4.33 
3.02 

33.4 
42.2 
29.3 + 

1.62 
5.40 
2.52 

2.599 C 0.083 2 2.792 NS 
2.454 W 0.283 19 

30 min:n polkupyörä- (3 
ergometriajon jälkeen 

Ryi-mä H90 ( 91
Ryhm..3 H140 ( 9 J 

Ryhm§ H160 ( 1 Dl

44.3 
38.0 
52.7 

+

+ 
5. :14
4.43
4.07

37.1 
37.6 
38.9 

+ 
+ 
+ 

3.53 
5.51 
4.60 

2.555 T 0.658 26 
2.548 C 0.000 2 0.008 NS 
2.549 W 0.658 24 

!.. ______________________________________________ _ 

Selitykset: Hqo 
== 

H140 
= 

�160 
=

= 
(2 = 
(3 
y:l 
ss

1 
= 

T = 

C = 

w = 

Df = 
F = 
p = 

työsykkeellä n.9Q min. harjoitellut ryhmä 
;r 140 " ,, ,, 
" 160 ,, " " 

korjqarncttcmia keskiarvoja 
työsykkeillä keskimärin 177 min. (ennen harjoittGlukautta ja 173 min. (harj.kauden jälkeen) 
20 min kuormituksella 600 kpn/min ja viimeiset 10 min. 900. k;:m/min. 
harjoittelukauden jälkeiset korjatut keskiarvot (logaritmiarvoja) 
korjatut neliösumnat " 
korjattu kokcnaisneliösurrm:i " 

" ryhnien välinen neliösumro " 
" ,: sisäinen " " 

vapausasteiden lukumäärä 
F-suhde 

riski 



TAULUKKO XXVI. NORADRENALIINIERIT'(S VIRTSAAf� ENNEN HARJOITTELUA JA SEN JÄLKEEN

jälkeen 

Rymö H90 (71 

Ryrm§ H140 (7) 

Ryhnä H160 (7) 

Tunnin kestäneen valin
tarsak.tiok.ok.een jälkeen 
(r�lpqilutilanne) 

�yt-m§ H90 ( 1

Rymi!:i HM'J ( ) 
Rymn H

:1
so c l 

Ennen harjoittelukautta 

T1g/min + S.E.(1 

73.4 + 7.83

39.7 + 5.8G

51.0 + 9.54

Ei tuloksia 

1 Hnrjaitteluk.Juden jälkeen 
ng/min ,: S.E� (1

37,7 + 3.21

39.8 + 8.07

3'.l.5 + 2.67

Ei tuloksia 

Selitykset: Hgo 
,. 

H140 
työsykkeellä n. 90 min. harjoitellut ry!Trä 

= " 140 " " " 
H�60 

= 

( l -
" 160 " " " 

korja2rrett�mia ksskiarvoja 

y 
1 

2.6G4 
2.511 

2.480 

liite 31 

ss1 Of F p 

T 0.492 19 

C 0.045 2 0.866 NS 

w 0.446 17 

(2 
(3 

'1 

Y• 

= 

= 

työsykkcille. keskim2ärin 177 min. (ennen harjoittelukautta) J:i 173 min.(harj.kauden J:Hkoen) 
20 min. kucmituksello 508 k;::m/min jc:i viimeiset 1 G min 9:0 kpm/min 
harjoi tteluk:3uden jljlkeiset korjutut keskiarvot ( lcgöri tmiarvoja) 

ss
1

= 

T "' 

C = 

w = 

Of = 

f = 

p ::: 

korjatut neliösuITT71Jt " 
kcrjqttu kckonaisneliösuliffiJ " 

" ryrrnian välinen neliösurrm:i n 

n H SisJinen n 

n 

vepausssteiden lukurnlärä 
F-suhde 
riski 



TAULUKKO XXVII. 

liamupäivä 
Ryme H90 ( 91 

Ryt-m:J H140
Ryhrre H150

( 81 
( 91 

li-iltapäivä
Ry!TrB Hg0

( 9 l 
Ry!-rriä H

140 
( 91 

Ryt-mi::i H160 {101 

Seli tyksst: H90 
�140 
r-�so 
' � 
(2 

(3 
y1 
ss 1

T 

C 
1,,J 

Df 

F 

= 

= 

;: 

= 

= 

:;: 

= 

::: 

:::: 

= 

= 

p :::: 

NDRADRENALIINI- JA ADRENALIINIERIT'(STEN (NA/A VIRTSAAN) SUHJE 

ENNEN HARJOITTELUA JA SEN JÄLKEEN 

!Ennen harjoituskautta Harjoi tuskauden jälkeen
1 ng/min 
lng/min 

+ S.E.

3.2 + 0.38

3.1 + 0.24

3.6 + 0.55

3.5 + 0.34

3.0 + 0.33

3.2 + D.43

työsykkeellä n.90 min. 
" 14Q " 

" 150 ,, 

(1 ng/min 
ng?min 

2.9 

3.0 

3.0 

2.9 

3 .1 
3.0 

harjcitellut 
,, 
11 

korjaarmttcmia keskiurvoja 

S.E. (1 y1 
· +

1 

+ 0,27 1.444 T 

+ 0.19 '.l .470 C 
+ 0.39 1.455 w 

+ 0.43 1.432 T 

+ 0.18 1,478 C 
+ 0.19 1.464 w 

ryhmä 
" 

" 

Liite 32 

SS 1 Df F p 

0.341 25 

0.003 2 0.108 NS 

0.338 23 

0.325 

0.009 0.368 NS 

0.315 
-w=--�-- --· 

työsykkeillä keskim2fkin 177 min. (ennen harjoittelukautta) ja 173 min. (harj .kauden jälkeen) 
20 min. kucrmitukssllo 600 kpm/min ja viimeiset 10 min 900 �m/rnin 
harjoi ttelukcudan jl.:ilkeisct kc:rjatut keskiarvot ( lcgcri tmiarvoja.}
korjutut neliösumrot " 
korjattu kokonaisneliösurrrnc 11 

" ryrmien v.151inen neliösumna " 
" " sis�inen 

va�ousasteiden lukurreärä 
f .. suhde
riski 

" " 



TAULUKKO XXVIII. NORADRENALIINI- JA ADkEI\IALIUUEfU1YSTfN (NA/A VIHTSAAN) SUf-OE 
ENNEN HA.RJOITTELUA JA SEN JÄLKEEN 

Kuormitustilanteet, koa
ryt-rrBt ja niiden kokc 

6 rnin: n polkupyöräergc-
metric::ijcn j!:ilksen (2 

Ry!-tra H90 ( 7) 

Ryrfl:D H,1110 ( 71 
.i·+ 

Ryrrre H160 ( a• �-J 

30 rnin: n polkupyörl5- ( 3 
ergcroetriajon jälkr;an 

Ennen oorj ei ttelukautta 
ngLmin .,. S.E. ( 1 
ngLroin 

4.6 + 0.35

4.6 + 0.48
4,6 + 0.40

l Hurjoi ttolukauden 
ng�nin � S.E. 

, ng/min 

4.5 + Q.56
3,7 + 0.37

3.7 + 0.44

1.c41
1.558
1.545

Df 

T 0.339 21 
C 0.040 2 
w 0.299 19 

Ryl-.m H,,0 ( 9)
:J 

.. 1 .1 + 0.45 3,3 + 1,507 T 0.998 26 

Liite 33 

F p 

1.274 NS 

Ryhnä H140
( 9) 3,9 + 0.39 4 ,.., ,L + 

0.33 

0.73 1.560 C 0.032 2 0,408 NS 
!�yhTä H1 SD ( 10)

SG15.t.ykset: 

T 
C 
w 

Df 

F 
p 

4 .. 0.45.l--', + • B '-·J + 4.2 

työsykkc':ullä n. SO rnin. hcJrjoitel1ut rytvrö 
H 140 �t p 1' 

,, " ,, 

kcrjc3mattorniu keskiarvoja 

0.46 1.592 W 

työsykkei1lä kusk:ir:i::l:irin 177 min. (ennen harjCJittelukuutb) ja 173 rn:i.n. 
20 min kuDrmitukselli:J 600 kpm/min ja viir.ieiset 10 min 900 kpm/:.1in 
hurjoitteluk:J: .. Jden j,:lkeiset korjatut keskiarvot Clogaritmiarvoja)
korjatut neliösumn.Jt " 
kJrjattu kokonuisneliösurrm:i 

" ryhrnic:n välinen neliösurrrna 
" " sisäinGn 

vapautusasteiden lukurreärä 
F�suhde 
riski 

"

"

( harj. kauden jälkeen) 



TAULUKKO XXIX. N�ADRENALIINI- JA ADRENALIINIERITYSTErl WA/A VIRTSAN�} SUHDE 
B�NEN HARJOITTELUA JA SEN JÄLKEEN 

Kuonnitustilanteet, koe- 1 Ennen harjoi ttelukautta Harjoittelukauden jälkeen 

J ng/min ryhn3t ja niiden koko 

4 tunnin l'lclrssin 
jälkeen 

Ryi-mä Hcv, (7} ..,,, 
RyhrT'ä H140 (71
RyhrT'ä H16G (71 

Tunnin kestäneen valin
tareaktiokoksen jä_lksen 
(kilpailutilannet 

Ryf-lr;-ä Hgr) ( l 

l ng?min 

4.9 
4.0 
4.5 

+ S.E, (1 �min + 
- g ,._n 

+ 0.,57 4.5 + 

+ n.G3 3.7 + 

+ 0,83 4.'7 + 

Ryme H140 ( ) 
Ei tuloksia Ei tuloksia 

Ryf-m§ H15G ( ) 

,... '. t . 
.1. �ell. yKSE'J1..: Hqo 

�
40

( 60 

(2 

"' 
:: 

työsykkeellä n. 90 min. harjoitellut ryhm§ '' 140 1' '' " 

·- " j6Q " 0 " 

::;; korj aarrettomia keskiarvoja 
= 

S.E. 
(1 

C'.4'7 
G,42 
0,4G 

y1 

1.G43
1.549
1.57G

Liite 34 

ss 1
Df F p 

T f:.321 19 
C n.n31 2 0.9C17 NS 
w 0.290 17

(3 = 

y1 
!yös1kke:llä 1:-:s�im§ärin j77 mi_n: (�nnen harjoittelukautta) ja 173 min.LO ".l1� • l,u□rmhuKSelle 600 kf:'mLmin Ja viimeiset 1 O min. 900 kpm/min. harJ01ttelukauden jälkeiset korjatut keskiarvot ClogaritmiarvoJ"a) 

(harj.kauden jålksen) 

ss1
= 

T = 

C = 

w = 

Df = 

f = 
p = 

korjatut neliösuITTTBt 
· " 

korjattu kokonaisneliösumna " 
'' rymiien välinGn neliösurrma " 
,, ,, sisäinen 

vapQusesteiden lukumäärä 
f-suhde 
riski 



TAULUKKO XXX. :17-H'(�OKSIKfl{TIKOSTEROIDIERIT'(S VJirfSAAN f::NNEN HARJOITTELUA 
JA SEN JÄLKEEN 

liite 35 

1 Ennen harjoitteluk.autta 
1 

-

1 

!_____________ 
1 K.ontrolliuan.ipäivä

Ryrrnä Hg0 ( 1 o l

Ryt-ire H140 ( 101 

t Li' SE (1
: pg min .::. • • 

r�yl-m:i H1 sn ( 1 Q} 
,1 ..., 

Kcntrolli-iltapäivä 

( 101 
(101 
( jQ} 

4.8 

5 .1 

4.6 

6,2 

5.3 

7.3 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

0,55 

1,05 
0,54 

O,G4 

0.81 

2,26 

Harjoituskauden jälkeeni 
)Jg/min + S.E.(1 . 

6.5 

6.4 
6,8 

8, 1 
8,2 
7.6 

- ·- . 1 

+ 0,54
+ 0,61
+ 0.40

+ 1.11

+ 1.52
+ 1.03

Selitykset: = työsykkaellä n. 90/min. harjoitellut ryhrre 
Ii 

140 " " 168 " 
PI 11 

71 ,, 

y1 ss1
Df F p 

1,797 T 0.373 28 

1.786 C 0.009 2 0.325 NS 

1,827 w 0.364 26 

1.874 T 1.135 28 
1.850 C 0.003 2 D.042 NS 

1.851 w 1.132 2G 

(J 
yi 

,��1 
.::i� 

korjoarnattomia keskiarvoja 
- työs�kkeillä �eskiroo�rin 177 m�n: (E:nne�J1az:joitt�lukautta) ja 173 min,(harj.kaudsn jälkeen)···· 2� �'1).1. '}• ku'.Jrm1tuk.s��J.; ?Oo kpn,n:1rn Ja v1�1;1a1set 1u min, 900 kprn/min.= horJ01ttelukauden JalKe1sst K□rJatut kastuarvct Clogariuniarvoia)

T 
C 
w 
Of 
f 
p 

= k.tjrjatut neliösurmet -
= korjattu kokonaisneliösumm " 

= 
" ryhnien välinen neliösl.1TTrk:l " 
1' 11 sisäinen 1

' 
11 

� vapausssteiden lukurn§ärä 
= F-suhde
= riski 



TAULUKKD XXX:I • 17-HYOROKSIKORTIKDSTEF;OI.DlERIT'(S v
JA SEN JÄLKEEN 

1
1 Kuorm:i. tusti lanteet, ko8-

ryf-rnät ja niiden koko
.... ,:a, ___ ... �-··-.. ._ ______ --

6 rnin: r. f-J:)lkupyöräerc:o-11 rret�iaj�n Jälkeen (2
· hn. H ( 8'1 t�Y e .. 30 

1 Ryrrnä H140 (10)

�yhn§ H160 ( 91 
30 min:n polkupyöräergo
rretri2jcn jelkaen (3 

i Ryhre Hso l 

4,7 
7,4 
7 .1 

+ 
+ 

+ 

0.78 
1.66 
1.61 

3.4 
3.2 
2.6 

+ 
+ 

+ 

1 Ry�1rö H
:l 
40 ( l Ei tuloksia Ei tuloksia 

1 R ' •• H ( ·, j , .yrrre "1EO 1 
. ""--•·-·------ ---------·- . -----�----- ---·-- ·--·--·--·---·

t,yösyk.k.et.?.l 

/1 

n, 9Q min. harjoitellut ryi-mä 
140 � N n 

" 
korjaamattomia keskforvojc 

0.70 
0,36 
0.59 

1,348 
1.465 
1 n27Q 

ty5syl---,.keillä keskimä5rin 177 r:1in. ( ennen harjc:ittelukautta) j:J 'l 73 ? 0 m' k ··rm·t' ,, ,,....ri.n � 1 ,. • • •  

T 
C 
w 
Df 

F 
p 

= 

- · 1n UL, 1 uKse.u.a 1:;uu !<:.Pm,rn�n Je v11meisst 10 min 900 kprn/rnin 
hc:rjc::;ittelukc3uden jälksisot' korjatut keskiarvnt ClcgiJritmforvoja} 
korjatut neliösurrmat " 
korjattu kokoncisn21iösunma " 

" ryrmion välinen naliösumm i, 

a ,, sis,'jinen 
va�ausesteiden lukumäärä 
f-suhde
riski

" 

T 4.318 
C 0.182 
W 4.136 

25 
2 

23 

Liite 36 

0.506 NS 

rnin /;J (h,:irj .kauden jdlkeen; 



TAULUKKO XXXII. 17-HYDROKSIKDRTIKOSTEROIOIEF-;ITYS vnnSAAN ENNEN HARJOITTELUA

JA SEN JÄLKEEN 

r~Ku8nnitustilanteet, koG- Ennen harjoittelukautta Harjcittelukauden jälkeen 
y1 

ss
1 

Liite 37 

Df F p ryt-mät ja niiden kok.c µgLmin + S.E. (j )J8/min + S,E. (j
1--.::.._ __ ::__ ________ � ____.,;;... _____ __,J�----=;__------•'"""-----------------·• -----

4 tunnin marssin jälkeen 

i�yhmä H90 (8) 5.2 + 0,51 4.2 + 0.22 1.617 T

F;yt-rnä H140 (91 6.8 + 0.90 s.o + 0.44 1.689 C

�yrmä H150 (91 6.9 + L03 4.8 + 0.75 1.642 w

Tunnin kostäneen valin-
t2rc�kti8kokeen jälkeen 
(kilpailutilanne) 

Ryhra Hgo ( ) 

�yhnä H140 ) 

t�yhn:3 H160 ( l

Seli tyksot: Hon 
H1�0H�60
(. 

(2 

(3 
\12 
l 

ss
1

T 
C 

w 

Df 

F 

p 

== 

= 

= 

= 

= 

= 

... 

:::: 

= 

= 

=: 

-

= 

c· 
1...l tulcksia Ei tulcksio 

työsykkeollä n. 9D r.1in, harjcitallut ryf-mä 
tt 

140 
tt tt tt 

" 150 " 
k:irjaamattcmia keskiarvoja 
työsykkeillä keskimärin 177 min. (ennen harjoittelukautb:i) ja 173 min 
20 min, kuormitukselb 60() k;::m/min ja viimeiset 10 mir.i 900 krm/min. 
he;r�CJit�eluk��dcn jälkeiset korjatut kBski.:irvot Clogaritmiarvoja) 
k:::rJcJtut nel1osumnat " 
kc:;rjattu kckonaisneliösurrma 1• 

" ryrmien välinBn neliösuTTTTc1 '' 
" » sis§inan 

vapaus�stoiden lukum.9ärä 
f-suhds 
riski 

" 

0.445 24 
0.022 2 0.576 NS 
0.423 22 

_...,......., . ....... 

(h�rj.kauden jälkeen) 



TAULUKKO XXXIII. VERIHERAN K
+

-PITDISWS ENNEN HARJOITTELUA JA SEN JÄLKEEN liite 38 

Kontrolliaarupäivä 

Ryhmä H90 (10)

Ryrmä H140 (10)

Ryi-mä H:1 60 (10)

Kontrolli-iltapäivä 

Ryhmä H90 ( 101 
Ryhnä H140 (101 

Ryhmä Hjt50 ( 101 

Seli tyksat: Hgn = 

�40 = 

:::: 

dso
= 

(2 = 

(3 = 

'(1 = 

ss1 = 

T = 

C ?::: 

w = 

Of = 

f = 

p == 

-
Ennen harjoi tuskautta l Harjoituskauden jälkeen 

mEqLl S.E. (1 (1 y1 ss1 Df F p+ rrEq/1 .:, S.E. 

4,7 + 0.07 4,4 + 0.04 1,648 T f).!105 28 

4.9 + 0.11 4.5 + 0.05 1.G4R C 2.nnr, 2 0.842 NS 

4,9 + 0, 13 4.5 + l.1,06 1.GSG w Cl,004 2G 

4,8 + 0.08 4,4 + 0.07 1,n39 T f"J .01 rJ 28 

4.7 + n.91 4,5 ,.. 0.54 1,655 C :J.0'11 2 2.551 NS 

4,6 + Q,76 4.5 + 0.58 1.655 w o.ora 25 

·•-•·---· �- .... L 

työsykkeellä n. 90 min, harjoitellut ryhmä 
" 140 " " " 
n :160 » tt n 

korjaamattomia keskiarvojQ 
työsykkeillä keskimäärin 177 min. (ennen harjoittelukautta) ja 173 min. (harj .kauden jälkeen) 
20 n:ii�. kucrr:1ituksella 600 krm/min ja viimeiset 10 min 900 kpm/min. 
harJ01ttelukauden jälkeiset korjatut keskiarvot ( logari tmiarvoja)
korjqtut neliösumnat " 
korJattu kokonaisneliösuITT!'k1 " 

1
' ryhuien välinen neliösumna " 
" " sis�inen 

vapcusesteiden lukumäärä
F�suhde 
riski 

" " 



TAULUKKO XXXIV. VERIHEHAN K+-PlTOISUUS ENNEN HARJOITTELUA JA SEN JÄLKEEN 

... -�·-··--

Kuornrl.tustilunteet, koe- Ennon 

ryf-m:3t ja niiden koko mE.q/1

harjoittelukautta 
+ S.E. (1 

Harjoittelukauden jälkeen l 
mEq/1 � S. E • ( 1 1 

y1
- ----

6 min:n polkupyöräergo-
metriajon jälkeen (2 

Hybr.e Hgo ( 71 4.5 + fl.19 4.3 + 

Ryf-rnä H140 ( 10) 413 + o.n 4,5 + 

RyJ-v-rii H160 (10). 4.4 + 'l,'.J8 4,6 + 

30 min:n pclkupyörä§rgo-
matriajon jälkeen (3 

Ryt-mä H90 ( 81 4,5 + 0.08 4.7 + 

Ryhmä Hj40 (ml 4,6 + 0.06 4,5 + 

Ryrmä H160 (101 4.5 + 0.09 4.7 + 

Selitykset: H �o työsykkeellä n. 90 min. harjoitellut ryhmä 
= 

40 

11 50 
= 

= 

P 140 » " » 

,, 160 11 

korjaamattomia keskiarvoja 
" ,, 

0,08 1.527 

0.12 1.657 
0.08 1.662 

0.07 1,G68 
0.06 1.652 
n.os 1,675 

Liite 39 

ss
1

Of F p 

T 0.019 25 
C 0.005 2 4.545 "-0.05 
w Q.013 23

T 0.009 
C O.OD2 5 .403 -'0.05 
w 0.005 

-•----P, 

(2 

(3 
y1 

= 
= 

työsykkeillä keskimäärin 177 min.(annen harjoittelukautta) ja 173 min.(harj.kauden jälkeen) 
20 rnin kucrrni tuksella 600 k;:-m/min ja viimeiset 1 O min 900 k:=m/min. 
harjoittelukquden jälkeiset korjatut keskiarvot (lq;aritmfrirvoja ss 1

= 

T = 

C = 

w =

Of = 
F = 
p = 

korjcitut neliösumnat " 
korjc:1ttu kokonaisneliösumm " 

1
' ryhmien välinen neliösunma " 
" " sisäinen " " 

vaoausesteiden lukumäärä 
f-�uhde 
riski 



fALJLLJ(KlJ 'tXI..V. VERit-ERAN K.+-flTOlSWS ENNEN HARJOITTELUA JA SEN JALK.EEN 

Kuormi tustilantaet, kc8- Ennen harjoittelukuuttn Harjcittelukeuden 

rymet je niiden koko nEq/1 + S.E, 
(1

rrEq/1 +

4 tunnin rmrssin 
jälk.Gen 

�yhroo H
::Y' ( 81 4.4 + ;; • ,79 4.3 + 

Ryt-rm H14C ( 9) 4.4 + ;' .11 4.5 + 

RylToo H1sn ( 91 4.5 + !J.07 4.4 + 

Tun:iin kostäneen valin-
tar?82ktiokokeen jälkeen 
( ki l�Jai luti lanne l 

RymB Hg0, ( 91 4,6 + :,13 4,S + 

Piyt-rnä H14r ( j::; l 4.3 + ;1, 1fi 4.4 + 

Ryhiii 1-' ( 1 J) 4,8 + r .1s 4.5 + 'l1 i::r, 
.I ,. � '-

Selityksst: H0 0 = työsykkeellä n, 90 min. herjoi tellut ryhnä 
H;

40 
= " 140 " " " 

H( 160 : ,, 168 " " " 
1 kcrja0natt2rniw keskiarvoja 

S,E. 

:, ,G9 
o. ns

n. rn

n.11

n_r17 

n,r9 

jälkeen 
(1 

Liite 4n 

y1 ss1
Of F p 

1.637 T n.01s 24 
1 ,G51 C c.con 2 0.603 NS 
1.f44 w n. r14 22 

1,E57 T r.r19 27 

1,F46 C n. nnr 2 G.5�0 NS 
1 . :-4B w ll .018 25 

(2 
(3 
y1 

työsykkeillä keskirreärin 177 min. (ennen htJrjcittelukautto) ja 173 min.(harj.kauden 
'"' 20 min. kucrmituksella 600 k::'m/min ja viimeiset 10 min CJOO kcm/min. 

harjoittelukauden jälkeiset korjatut keskiarvot (logaritmia�oja) 

jälkesn) 

ss1 
T 
C 
w 
Df 
F 
p 

korjatut nGliösumnat " 
korjattu kskonaisneliösurrma '' 

" ryrmisn välinen neliösurrma '' 
= � n sisäinen 
= vopausssteidån' lukt..rreärä 
= F-suhde
= Riski 

,, 



TAULUKKO XXl0/I. VERIHERAN Na+-fITOISUUS ENNEN HAFS:JDITTELUA JA SEN JALKEEN Liite 41 

K�ntrulliaam.ipäivä 
Ryf-rr.e H90 (10)
Ryhnä H140 (10)
Ryhnö H160 (10)

Kontrclli-iltapäivä 
Ry!--vm H90 ( 10)
i�yhro§ H140 ( 101
Rymii H:1 GO ( 101

Selitykset: Hgo Hj40
7�so 
(2 
(3 
y1 
ss 1
T 
C 

w 
Df 
f 
p 

"' 

= 

= 

= 

"" 

--

= 

= 

"' 

:: 

:::: 

:::: 

::, 

= 

="·�----

f Ennen harjoituskqutta Harjoituskauden jälkeen 

1 rrEq/1 S.E, ( 1 rrEq/1 + S.E. 
(1

+ 
1 

138.5 + 0.48 144.7 + J.39
139 .1 + 0.31 143. '.l + '1042
14:1.2 + 0,59 .144 .1 + fl.28

14:7,4 + 0,38 142,5 + 0.77
141.1 + 0.38 143.4 + D.3�)

14°.6 + 0.4□ '.!43,2 + 0.54

työsykkoellä n, 90 min. h,:u."' j oite llut ryhro ,, 140 ,, " 11 

,, 160 " " " 
ke:rjaarrettomia k8skiarvoja 

y1 

3 .1f:1 

3,155 
3.158 

3,153 
3.157 
3 .155 

T 
C 

w 

T 
C 

w 

ss1

ri n'lri -
\ • 11 �;,,.,; \ .l 

n • :lfJ;"l 
r. r.,10

':i,001 
:l, 1•1CJ 

n rir1 11 

' • ' ,1...., 

Df 

28 
2 

2R 

28 
2 

26 

F p 

20.s31 <.o.r,01

12. 201 < 0. 001

= �-9-- .. ·- ·---

työsykkeillä ksskimeärin 177 min,(ennen harjoittelukautta) ja 173 min (harj.kauden jJlkean) 
2CJ min kucrmi tuksallc:i 500 kpm/min ja viimeiset 10 min 900 k1:rn/min. 
h�r--joittelukauden jälkeiset korjatut ksskiarvot (lcgarttmiarvoja) 
kurjatut neliösunm:it " 
korjattu kokonaisneliösumnJ " 

1' ry/-mi8n välin8n neliösumm '' 
'' " sisäinen 1

' " 

vaoausesteiden lukum.=färä 
f-suhde 
riski 



TAULUKKO XXXVII. VENII-ERAN Na+-PITOISWS ENNEN HARJOITTELUA JA SEN JÄLKEEN

-

Kucrmitustil8nteet1 koe- Ennen harjoittslukautta 

1ryhnät ja niiden koko 'm'Eq/1 S.E. 
(1 

S.E. 
1 

+ + 

-

6 min: polkupyöräergo-(2 
rTBtriajon jälkeen 

�yhre H90 ( 7) 141.0 + 1.12 145.7 + 1.20

riYl-rm H140 (10) 144.0 + 0.39 145,7 + 0.80

Rytr.iä H150 ( 101 141.1 + 0,98 144.3 + 0.85

3� min:n polkupyörä- (3 
argcmetriajon jälkeen 

t=�yJ-rnä H
ei
� ( 8) :l3F3.6 + 1.36 145.5 + 0.84�u 

,�y!w H14D UDl j38,6 + 0.42 143.3 + 0,73
Ryt-rre H160 ( 10) 138.9 + Q.82 144.6 + 0.81

Liite 42 

ss 1 
Df F p 

3.162 T 0.002 25 
3 .164 C 0.000 2 3 .864 < 0. 
3.158 w O.G01 23

3.162 T 0,001 
3.156 C C.COD 5.051<-0, 
3,160 w 0,001 

-- -----=�--• ·�---- ---,- . .  J 

Selitykset H -

''.90
l:-!:l40 

-

H160 
-

( = 

(2 = 

(3 ::: 

y'.1 
ss 1

-

T -

C = 

w = 

Df ;;: 

F = 

p ::: 

työsykkBella n. Qn min. harjoitellut ryhmä ,. 
,. 

'.l S�l " ,, " 
korjaamattcmia keskiarvnja 
työsykkGillä kGskimätirin 177 min, (onnen harj:Ji tt8lukautta) ja 173 min, (harj. kauden
20 min kuormi tukselL:: 500 1-'f'm/min je viimeiset 10 min 90Q krm/min. 
harjuittelukauden jtilkoiset korjatut keskiarvot Cl'.::gari tmiarvcja) 
kcrjatut neliösurTTTBt " 
kc:Jrjattu kckcnaisneliösl.1TJ'n:J " 

" ryt-mien v�linen nolisöurrma '' 
'' •

1 sisäinen " '' 
vapausestaiden lukumäärö 
F-suhde 
riski 



TAULUKKO XXXVIII. VERIHERAN Na+-PITOISUUS ENNEN HARJOITTELUA JA SEN JÄLKEEN 

Kuormitustilenteet, koe-
ryhmät ja niidGn kokc 

4 tunnin m:;rssin
jälkeen 

Ryrm2 H..,, 
:::JL 

( 8)

Ryhmä H14n ( 9)

Ryhmä H1S:7 ( 9)

Tunnin kestäneen valin-
tareaktiokokeon jälkeen
(kilpailutilanne) 

R hmä Hg ,y n 
Ryhmä H

:l 4G
�yhmä 8:ti::r 

,),_ 

(171 
(Fll 
( 101 

Ennen 

mEq/1 

140,6 
j40.5 
139.8 

143.4 
142.4 
142.5 

harjcittelukeutta 
+ S .E. ( 1 

+ 0.42
+ 0,37
+ 1.13

+ 1.36 

+ 0.60
+ 0,81

Harjoitteluk2udan
(�älkeen 1 1mliq/1 + S.E. Y 

142.7 
145,7 
142.8 

140.1 
141.5 
139,4 

- ! 

+ 0.95
+ 0.93
+ 1.51

+ 1.46

+ 0.46
+ 0.64

3.154 
3.1G3 
3.154 

3 .14fi 

3 .1 srJ 
3 .143 

Liite 43 

ss1 Df F p 

T 0.003 24
C 0.000 2 4,061 <. 0. 05 
w a.002 22 

T 0.002 28 

C 0.000 2 5.409 .e.0.85 
w 0.002 25 

- _j

Selitykset: H 
H9D
H:140 d6o 

= 

(2 = 

(3 = 

y'.I 
ss 1

= 

T = 

C = 

w = 

Df = 

F = 

p = 

työsykkeellä n. 90 min. harjoitellut ryhmä 
,, 140 ,, ,, 11 

" 160 7i' " ,, 

korjaamattcmia keskiarvoja 
työs�kkGillä keskimäärin 177 min.(ennen harjaittelukautta) ja 173 min.(harj.kaudan jälk2en) 
20 min. kuormituksolla 600 kf::m/min. ja viimeiset 10 min. 900 kpn/min. 
harjoitt0lukaudon jälkeiset kcrjatut keskiarvot (logaritmiarvoja) 
korjatut neliösurr.rmt " 
korjattu kokonaisneliösurrrna " 

" ryhmien välimm neliösumna " 
" " isäinen: " .. 

vapausc•steiden lukurnä-§rä 
F;·•suhde 
riski 



TAULUKKO XXXIX. VERII-ERAN Na+/K+- SUl-OE ENNEN HARJOITTELUA JA SEN JÄLKEEN Liite 44 

Kontrolliaarup5ivä 

Rynnä Hc,n (10)
.;;u 

R yhnä H140( rnL
f-�yhm H160 ( 101

Kontrolli-iltapäivä 

Ryrrre Hgo 
( '.l Dl

Ryt-rm H140 (101

�;yl"Yre Hrno ( 10)

Sali tykset: H
i:r H140 

�j60 
l .J 

(2 
r� 
tv 

y .. _:1 SS 
T 
C 
w 
Of 
f 
p 

= 

... 
�-
=

-
-
-
··-

= 

= 

= 

"' 

"' 

= 

1 
Ennen harjoi tuskautta Harjoituskaudon jälkeen 

rrEq/1 
i mEq/1

29,5 

28,5 

29.0 

29.6 

30, 1 

30.9 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

S.E. (1

0.45 

0,57 

o. 70

0,52 

0.61 

0.56 

�/1 

. rrEq/1 

32.8 

32 .1 

31.S

32.6 

3'1.7 
3LB 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

S,E. 

Q,32 
0.57 

0.41 

0.47 

0.31 

0,40 

työsykkaellä n, 90 min, hurjoi t0llut ryhn§ 
,, 140 " " " 
tt 

j6Q tt N 

korjaarnattcmia ksskiarvoj� 
JI 

(1 y1 

2.513 T 
2.507 C 
2.503 w 

2.513 T 

2.501 C 
2.500 w 

ss
1 ,.. Df r 

11. 1:05 28 
n n'")f7 ,..., 1 •.,' ··� -- 2 1.325 

O.CC!5 26 

'.J.rn8 28 

!l JJrl1 2 2.250 

n.OC:7 25 
-,,-..-..-«---· · �- �----

p 

NS 

NS 

------

työsykkeil.123 kesk:i.r;1-3arin 177 min, (enmm harjoittslukoutta) ja 173 min,(har-i.keuden20 min. kucmnituksellu 500 kpm/min ja viimeiset 10 min. 900 · kj:,m/min
" jälkeen) 

harjoi ttelukauden jälkaisat korjatut keskiarvot (loaari tmi arvoja)
korjatut neliösumnat 

O 

,, 

kcrjDttu kckonaisneliösumna 11 

" ryhnien vl:ilinen neliösumnn " 
" " sisäinen " " 

vapausestsiden lukumäärä 
f-suhds
riski



TAULUKKO XLI. VERIHERAN Na
+

LK
+

-SUHDE ENNEN HARJOITTELUA JA SEN JÄLKEEN Liite 4fi 

.,....----------------- -----------:-------------------------------------------

Kuormitustilanteet, koe- Ennen harjoittslukautta H�rjoittelukauden jälkeen 
rytm�t ja niiden koko rrE9/l 

rrf.q/1 
+ S.E. ( 1 rrEg/1 

1 mEq/1 
+ 

4 tunnin m:irssin 
jälkeen 

Ryhmä H90 ( 81 32.1 + 0.68 33.1 + 

Ryhrre H 
j40 

( 9) 32.4 + Q.62 32.6 + 

f�yhmS H15O ( 9) 31.2 + 0,48 32.3 + 
-

Tunnin kestäneen valin-
taroaktiokokeen jälkeen 
(kilpailutilanne) 

Ryhn§ H90 ( 9) 31.2 + o.eo 30.8 + 
-

Ryl'YrE H140 C 101 32.6 + 0.84 32.2 + 

l�yh!re H160 ( 10) 30.4 + 1.06 31.1 + 

Sali tykset: Hgo
= 

H140 
työsykkeellä n. 9G min, harjoitellut ryhmä 

" 140 n � » = 

f1so 
= 

= 
" 160 " 

kcrjacmattomie keskiarvoja 
" " 

S.E..(1

0.77 

0.48 
0.82 

0.83 
Q.56

0.56 

y1 ss1 

2.516 T 0.015 
2.510 C 0.000 

2.511 w 0.015 

2.487 T n.021
2.504 C 0.001 

2.495 w Q.020

Df F 

24 
2 0.174 

22 

27 
2 0.883 

25 

p 

NS 

NS 

-- - ···---·-

(2 = 

(3 = 

y1 

työsykkGillä kGskimäärin 177 min. (ennen hc:3rjciittaluka4tta) ja 173 min. (harj .kauden jälkeen20 rnin. kuonnituksella 600 kpm/min ja viiroois0t 10 rriin. 900 kpm/min. 
harjoittelukauden j51keiset korjatut keskiarvot Cloguritmforvoja) 

ss 1 
= 

T = 

C = 

w = 

Of = 
f = 

p = 

korjatut neliösumnat " 
korjc:ittu kokonaisneliösurrrm " 

'' ryhmien välinen neliösul11TJQ '' 
" " sisäinen '' " 

vapausesteiden lukumäärä 
F-suhde
riski 



TAULUKK.D XLII. VE.ilIHEilAN MAIT0rAPP0PIT0ISUUS ENNEN Hl\HJ0ITTELUA JA SEN JÄLKEEN Liite 47 
·,--·---------------·------�-------

l:nen 
l 

Harjoituskeuden--jälkeen 1

Kontrolliaq]"i\upäivä 
Ryt-mä H90 ( 1 Ol
Ryhm§ H140 ( 10)

Ryi-mä H16O ( 1 Dl

Kcntrc, lli ··i 1 t.Jpäi vä 
Ryi-mä H90 ( 10)
Nytm§ H

j40 
(101

f,yhmä H1 SD ( 9)

Selitykset: H 
H90
H140

ds□ 
(2 
(3 
y1 
ss-

1
T 
C 

w 

Df 
F 

p 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

::: 

= 

= 

= 

/ � 
1 

0 

12 .1 

12.1 

9.0 

harj oi tuskoutta 
+ S.E. (j

+ 1.60
+ 0.93

+ 0.42

mg/ % + S • E • ( 1 : y 1
-

! 

n.7 + 1.01 2.043 

7,5 + 0.68 1,844 

9.2 + 0,85 1.970 

ss
1 Df 

T Q.574 28 

C 0.200 2 

w 0.374 26 

+ 1.919 T 0.290 27 

F p 

6.958 <0.01 

8.9 

10.6 

10.4 

+ 

+ 

+ 

0,55 

0,93 

Q.92

8,S 
8.5 

9.1 

+ 

+ 

0.69 

0.52 

0.99 

1.923 C D.003 2 0.135 NS 

1.943 W 2.087 25 

työcykkeellä n.90 min. harjoitellut ryrmä 
» 140 n 

tt tt 

" '.160 ;; 
korjacmattomia keskiarvoja 

,,

työsykkeillä keskimäärin 177 min. (ennen harjoittelukauttn) ja 173 rnin. (hE:lrj .kauden jälke1;3n)
20 min. kuormituksella 600 kpm/min ja viimaiset 10 �in. 900 kpm/min.
horjoittalukaudan jälkeiset korjatut keskiarvot Clcrraritmiarvoja)kcrjatut neliösunm::it � " 
korj::ittu kokonaisnaliösurrma " 

" ryhmien välinGn neliösumro " 
'' '' sisäinen '' " 

vapausesteiden lukumäärä 
F-suhde
riski 



TAULUKKO XLIII. VERit-ERAN MAITDHAPPQ'ITOISUUS ENNEN HA�JOITTELUA JA SEN JÄLKEEN 

Kuorrnitustilanteot, koe-

ryrv-rät ja niidon keko 

6 min:n pulkupyöräergo-
rrEtriqjcn jälkeen (2 

Ryhrm H90
n hmä H r;y ' 140
Ryt-mä H160 

( 7) 
( 10) 
(10} 

30 rnin:n poJ.ku;Jyörä- (3 
ergGrnatriajcm jälkecm 

Ryhnä Hgn ( 8)
d 

Ryhmä H140 ( 7)
Ry!--rn§ H160 ( 9)

1 Ennen harjoittelukuuttc:i 

I r.g% _:::. S. E. (1 

57 .9 +

76.3 + 

87,4 + 

15.8 + 

j7 .6 + 

13.8 + 

8,23 
4 .15 
5,91 

2.12 
1,99 
1.36 

1 Harjoittelukauden jälkeeni 
c SE(1 ·y1! mg-;; .:, • • ! 

53,0 + 2.53 2.725 

58.2 + 6.24 2.737 
64.9 + 7.46 2.789 

19.8 + 1,99 2.264 
18.7 + 2.24 2.202 
19.5 + 2.46 2.3Cl5 

Selitykset: H90
= 

H140 
harjoitellut ryhnf:3 työsykkaellä n. 90 min. 

= 

71 60 ::; 

::: 

" 
140 " " 160 "

" 
,, " 

Liite 48 

ss
1 

Df F p 

T 0.438 25 
C 0.016 2 0.439 NS 
w 0.422 23 

T 8.253 22 
C 0,037 2 1.736 NS 
w 0.215 20 

--·-·-·--

(2 = 

(3 = 

y1 

korjaam-::Jttcmic kGskiarvcja 
t�Ös;fkkeillä_koskim"]ärin 177 min,(annan h.Jrjcittelukautta) ja 173 min.(harj,kauden j.Slkean)
2:: mm kucrm1tuksellc:i GOO k;,:rn/min jiJ viimeiset 10 min 9:JCl kpm/min 
hurjoittelukauden jälkeiset korjcltut keskiarvot (lcgaritmiarvoja) 

ss
1 

T 

C 
l,J 
Of 

F 

p 

::: 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

korjatut neliösuITTl'lclt " 
korjottu kckonqisneliösumna " 

" ryrrnien v:Hinen neliösumn.J " 
" '' sisiUnsn " " 

vapausesteiden luk.un:iliärä 
f-suhde 
riski 



TAULUKKO XLIV. VErUH:RAN W\ITOHAPP[fITOlSUUS ENNEN ht;RJOITTELUA JA SEN JÄLKEEN 

lc:mteet, koe-
niidan koko 

msrssin 

Ryhrre H
go

Ryme H140
Ryhrm H160

( 8) 

( 9) 

9) 

kestäneen valin-
jälkeon 

lanne) 
R h .. H ,,y ma 90 (10) 

hyhnä H140 L 9l 
Ryme H1SO 

( 10) 

1 :
:.an 

: 

11.8 
9.8 

B.6

9.1 

8.7 
9.5 

harjoittolukautta 
+ S.E.(1 mg% + 

+ 1.95 11.7 + 

+ 1.3f 12.8 + 

+ □ .58 13,3 + 

+ 0,93 7,3 + 

+ 1.17 7.0 + 

+ 0,73 8 .1 + 

Selitykset: Hgo 
·-

H140
harjoitellut ryt-rm työsykkeellä n, 90 min. 

= 

716
0 = 

= 

,, 140 " 
" 

160 ,, 
k�rjQamattcmia kcskiarvcja 

,, 

" 11 

S.E. 
1 

1.23 2.036 

1.41 2.087 

1.74 2.109 

0.75 1.840 

0.68 1.842 

G.77 1.880 

Liite 49 

Df F p 

T 0.433 24 
C 0.022 2 0.594 NS 

w 0.411 22 

T 0.412 27 
C 0.009 2 0.301 NS 
w rJ.403 25 

(2 ,� 
�j 

yj 

=

--
työs_ykkeillä keskimärin 177 min.(ennen hcrjdttalukauttJ) ja 173 min.(harj.kcuden jälkeen)
20 mm. kuurmi tuk.sellw 500 k:::m/min ja viimeiset 10 min 900 kpm/min. 
harjuittelukauden j.'Ukeiset korjatut keskiarvot (lcgad.tmiorvoja) 

ss 1
T 
r ._, 

\.J 

Df 

F 

F 

= 

"' 
"" 

:: 

= 

"' 

= 

"' 

korjatut neliösun:m:rt " 
korjattu kr::kcnaisneliösurmlLl " 

" rytr.iien välinen neliösurrrna " 
" " sisäinen 11 " 

vapausestaisen lukurmärä 
f-suhde
riski 



TAULUKKO XLV. VEREN GLUKOOSIPITOISWS ENNEN HARJOITTELUA JA SEN JÄLKEEN 

Ennen harjoituskautta Harjoituskauden Jalkaan 1 
y1

�% + S.E. (1 mg% ,:: S.E.(1 · 

Kontrolliaarupäivä 

Rynnä H90 (10) 79.1 + 2.34 76,6 + 1.92 2.883 
- -

Ryfm.� 8140 (101 80.0 + 1,58 71.5 ♦ 1.74 2.853 
-

Ryhnä H160 (101 78.7 + 2,19 71.1 + 1.80 2.asn
-

Kontrolli-iltapäivä 
Ryhm Hg0 (101 85.4 + 1,54 75,7 + 1.91 2,877 

-

Ryrmä H140 ( 91. 89.8 + 2.34 77,7 + 3,00 2,888 
- -

Ryhroo H160 C 91 87,6 + 1.34 71,6 + 2.06 2.653 
- -

Selitykset; �o
�:140 

= työsykkeellä n, 90 min, harjoitellut ryhn§ = ,, '140 ,, ,, 1' 

= " 160 " " " 
= korjaem:ittomia keskiarvoja 

ss1

T 0.038 
C 0.007 
w 0.031 

T 0,045 
C 0,006 
w 0.039 

Df 

28 

·2

26 

26 
2 

24 

Liite 50 

F 

2.914 

1.829 

NS 

NS 

. -�··-- �

�60 
(2 

�1 
= työsykkeillä keskimäärin 177 min,(ennen horjoittelukautta) ju 173 min (harj.kauden jälkeen9 
= 20 min kuonoituksella 600 kpmLmin ja viimeiset 10 min 900 kpm/min.
= .  harjoittelukauden jälkeiset korjatut keskiarvot (logaritmiarvoja)ss1

T 
C 
w 

Df 
F 
F 

= korjatut neliösUlJ'i'lqt " 
= korjattu kokoneisneliösu!TTT'fl " 
= " ryhmien välinen neliösunTOO " 
= '' '' sisäinen " " 
= vapausesteiden lukumäärä 
= F-suhde
= riski 



TAULUKKO XLVI. VEREN GLUKOOSIPITOISUUS ENNEN HAf�JOITTELUA JA SEN JÄLKEEN 

Kuormitustilanteet, koe- Ennen harjoittelukautta Harjoittelukauden jälkeen 

ryhmät ja niiden koko mg% + S.E. ( 1
-

mg% +
-

S.E.(1 y1 

6 min:n polkupyöräergo-
rootriajon jälkeen (2 

Ryhmä H90 ( 5) 73.3 + 2 .13 71.4 + 4.42 2.884 
- -

Ryhmä H140 ( 91 78.4 + 2.G7 68.3 .. + 2.56 2,819 

Ryrrnä H160 ( 91 74.9 + 2.12 67 .6 + 2.34 2.832 
- -

30 min:n polkupyöräergo.� 
rretriajon jälkeen ( 3 

Ryi-me H90 ( 81 77.5 + 2,88 69.6 + 3.29 2,838 
Ryrrnä H140 OOl 79.5 + 3.48 70,3 + 1,97 2.837 
Rylln:e � 60 (101 74.2 + LBS 70.5 + 1.69 2.855 

Selitykset: :!Bo
= 

H140
::: 

työsykkeellä n. 9Q min. harjoitellut ryJ-m.S 
" 140 n 

N � 

�iso = 

= 
" 16Cl '' " ,, 

ss1

T 0.030 
C ll.006 
w n.024 

T 0.038 
C 0.001 
w 0.036 

Df 

21 
2 

19 

26 
2 

24 
-

liite 51 

F 

2.35 4 NS 

0.64 7 Ns 

p 

(2 

q 
'( 
ss·1

= 

= 

korjaamattomia keski�rvoja 
työsykkeillä keskirriliÄrin 177 min. (ennen harjoittelukautta) ja 173 min.(barj.kauden jälkeen)
20 min, kuormituksellq 600 kpm/min jq viimeiset 10 min. 900 kpm/min. 
harjoittmlukauden jälkeiset korjatut keskiarvot (logaritmiarvoja) 

= 

T = 
C = 

,w = 

Df = 

f = 
p = 

korjatut neliösurrm.:lt '' 
korjattu kokonaisneliösun:rna " 

" ryf-mien välinen nsliösumno " 
" " sisäinen " " 

vapausesteiden lukumäärät 
F-subde 
riski 
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