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TIIVISTELMÄ 

Matikainen, E. 2022. Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen sekä sen yhteydet ravitsemustilaan, 

kehonkoostumukseen ja hormonitasoihin naisurheilijoilla. Liikuntatieteellinen tiedekunta, 

Jyväskylän yliopisto, liikuntafysiologian pro gradu -tutkielma, 88 s.  

Johdanto. Urheilu on yhteydessä häiriintyneen syömiskäyttäytymisen ja syömishäiriöiden 

riskiin. Erityisesti laihuutta korostavissa painosensitiivisissä lajeissa häiriintynyttä syömistä 

esiintyy enemmän. Syömisen häiriintyminen voi pienentää energiansaantia, ja se voi olla 

matalan energiansaatavuuden taustalla. Häiriintynyt syöminen voi vaikuttaa mm. 

kehonkoostumukseen, hormonitoimintaan sekä kuukautishäiriöihin. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena oli selvittää suomalaisten naisurheilijoiden häiriintyneen syömiskäyttäytymisen 

esiintymistä painosensitiivisissä ja vähemmän painosensitiivisissä lajeissa sekä tarkastella 

vaikutuksia ravitsemustilaan, kehonkoostumukseen, hormonitoimintaan ja kuukautishäiriöihin.   

Menetelmät. Poikkileikkaustutkimukseen osallistui yhteensä 167 tutkittavaa, jotka jaettiin 

painosensitiivisten (PS) lajien ryhmään (n=62) ja vähemmän painosensitiivisten (VPS) lajien 

ryhmään (n=105). Häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä mitattiin EDE-Q-kyselyn (Eating 

Disorder Examination Questionnaire) pisteiden avulla. Kolmen vuorokauden ruoka- ja 

aktiivisuuspäiväkirjojen avulla määritettiin energiansaanti (EI), energiansaatavuus (EA) ja 

liikunnan aikaansaama energiankulutus (EEE). Rasvaprosentti (F%), rasvamassa (FM), 

rasvaton massa (FFM) ja lihasmassa (LM) määritettiin kaksienergisen röntgensäteen 

absorptiometrian (DXA, dual-energy X-ray absorptiometry) avulla. Verinäytteestä analysoitiin 

seerumin kortisoli, leptiini ja kilpirauhashormonit (T3, T4 ja TSH). Lisäksi tarkasteltiin 

kuukautisstatuksen yhteyksiä häiriintyneeseen syömiseen.  

Tulokset. PS-ryhmässä häiriintynyttä syömistä esiintyi enemmän kuin VPS-ryhmässä. EI oli 

sitä pienempää, mitä enemmän esiintyi häiriintynyttä syömistä molemmilla ryhmillä, mutta 

häiriintynyt syöminen ei ollut yhteydessä EA:n. VPS-ryhmällä EEE oli pienempää urheilijoilla, 

joilla oli enemmän häiriintynyttä syömistä. Häiriintynyt syöminen oli yhteydessä suurempaan 

FM:n molemmilla ryhmillä, ja suurempaan F%:n VPS-ryhmällä. Häiriintynyt 

syömiskäyttäytyminen oli yhteydessä suurempaan leptiiniitasoon VPS-ryhmällä. Häiriintyneen 

syömiskäyttäytymisen ja kuukautishäiriöiden välillä ei havaittu yhteyttä. 

Pohdinta ja johtopäätökset. Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on yleisempää PS-lajeissa, 

joissa alhaisempi kehon paino voi parantaa suorituskykyä, mutta tämä ei kuitenkaan sulje pois 

sitä, että myös VPS-lajien urheilijoilla voi esiintyä häiriintynyttä syömistä. Häiriintynyt 

syömiskäyttäytyminen ei välttämättä ole yhteydessä EA:n, mutta syömisen rajoittaminen näkyy 

kuitenkin alhaisemman EI:n kautta. Vaikuttaa siltä, että suurempi FM:n määrä on riskitekijä 

häiriintyneelle syömiselle urheilijoilla. Suurempi FM:n määrä on usein yhteydessä myös 

suuremman leptiinitason kanssa, mikä selittää sen yhteyden häiriintyneeseen 

syömiskäyttäytymiseen. Kuukautishäiriöiden ja häiriintyneen syömisen välillä ei ilmennyt 

yhteyttä, mikä voi johtua siitä, että tutkittavilla ei esiintynyt matalaa energiansaatavuutta. 

Asiasanat: häiriintynyt syöminen, syömishäiriö, energiansaatavuus, kehonkoostumus, 

hormonitoiminta, kuukautishäiriö, naisurheilija 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Matikainen, E. 2022. Disordered eating and its associations with nutritional state, body 

composition and endocrine function in female athletes. Faculty of Sport and Health Sciences, 

University of Jyväskylä, Master’s thesis in Exercise Physiology, 88 pp. 

Introduction. Sports and particularly elite sports are associated with disordered eating and the 

risk of eating disorders. Especially in weight-sensitive sports that emphasize thinness there is a 

greater prevalence of disordered eating which may lead to decreased energy intake and can also 

be the cause of low energy availability. Disordered eating may affect physiological parameters 

such as body composition, endocrine function and menstrual dysfunction. The purpose of this 

study was to examine the prevalence of disordered eating in weight-sensitive and less-weight-

sensitive sports. The effects of disordered eating on nutritional state, body composition, 

endocrine function and menstrual function was also observed. 

Methods. A total of 167 Finnish female athletes participated in this cross-sectional study. 

Subjects were classified into weight-sensitive sports group (n=62) and less-weight-sensitive 

sports group (n=105). Disordered eating was assessed by EDE-Q (Eating Disorder Examination 

Questionnaire). Data related to energy intake (EI), energy availability (EA) and exercise energy 

expenditure (EEE) were collected with 3-day prospective food and exercise record. Body fat 

mass, fat percent, fat-free mass and lean mass were measured with dual X-ray absorptiometry 

(DXA). Serum leptin, cortisol and thyroid hormones (T3, T4, TSH) were analyzed from blood 

samples drawn from the antecubital vein. For examining menstrual function and associations 

with disordered eating subjects were split into subgroups according to their menstrual status.   

Results. One of the main findings in this study revealed that more disordered eating occurred 

in athletes participating in weight-sensitive sports than in less-weight-sensitive sports. 

Disordered eating was not associated with EA. In both groups, EI was smaller in those subjects 

who reported more disordered eating. EEE was smaller in those subjects who reported more 

disordered eating in the less-weight-sensitive group. Disordered eating was associated with 

higher amount of body fat mass in both groups and in higher fat percent in the less-weight-

sensitive group. Disordered eating was associated with higher serum leptin in less-weight-

sensitive group. There was no association between disordered eating and menstrual 

dysfunction.  

Discussion and conclusions. Disordered eating is more common in weight-sensitive sports that 

emphasize leanness, but this does not exclude the possibility of disordered eating in less-weight-

sensitive sports. According to this study disordered eating is not associated with energy 

availability but restricted eating can be observed in lower energy intake. It appears that higher 

body fat mass is a risk factor for disordered eating in athletes. Higher fat mass is usually 

associated with higher leptin which explains its association with disordered eating. There was 

no association between menstrual dysfunction and disordered eating because menstrual 

dysfunction is often a consequence of low energy availability. 

Key words: disordered eating, eating disorder, energy availability, body composition, 

endocrine function, menstrual dysfunction, female athlete   



 

 

 

KÄYTETYT LYHENTEET 

 

AME  amenorrea, kuukautisten puuttuminen 

BMI  body mass index, kehon painoindeksi 

COR  kortisoli 

DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5, mielenterveyden ja 

käyttäytymisen häiriöiden diagnoosijärjestelmä 

DXA dual-energy X-ray absorptiometry, kaksienergisen röntgensäteen 

absorptiometria 

EA energy availability, energiansaatavuus 

EDE eating disorder examination 

EDE-Q eating disorder examination questionnaire 

EEE exercise energy expenditure, liikunnan aikaansaama energiankulutus 

EI energy intake, energiansaanti 

EUM eumenorrea, normaali kuukautiskierto 

LEA  low energy availability, matala energiansaatavuus 

LEAF-Q Low Energy Availability in Females – questionnaire 

LEP  leptiini 

OLIGO oligomenorrea, pidentynyt kuukautiskierto 

T3  trijodityroniini 

T4  tyroksiini 

TSH  tyreotropiini   
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1 JOHDANTO 

Syömishäiriöiden ja niihin liittyvän häiriintyneen syömiskäyttäytymisen esiintyvyys on varsin 

suurta, mikä vaikuttaa monien ihmisten elämään ja terveyteen. Syömishäiriöt ovat yleisiä 

varsinkin naisurheilijoilla. (Logue ym. 2018.) Huippu-urheilun vaatimukset ja urheiluun sekä 

urheilulliseen ulkonäköön liittyvät paineet voivat lisätä syömishäiriöriskiä (Sundgot‐Borgen & 

Torstveit 2010; Thompson & Sherman 2014). Syömishäiriöt lasketaan mielenterveyden 

häiriöihin (Syömishäiriöt: Käypä hoito -suositus 2014) ja ne tulisi tunnistaa ja diagnosoida 

varhaisessa vaiheessa, jotta niiden hoito pystytään aloittamaan (Bonci ym. 2008). 

Syömishäiriöiden ehkäisy, tunnistaminen ja hoito on tärkeää, sillä ne vaikuttavat suuresti 

yksilön hyvinvointiin ja terveyteen sekä urheilijoiden tapauksessa suorituskykyyn (Bar ym. 

2016; Joy ym. 2016). Häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä voidaan seuloa muun muassa 

validoiduilla kyselyillä (Anderson ym. 2004; Isomaa ym. 2014), joista yksi käytetyimmistä on 

EDE-Q (eating disorder examination questionnaire) (Berg ym. 2012). Syömishäiriöiden 

tunnistaminen on kuitenkin usein varsin hankalaa, sillä sairastuneet eivät yleensä koe itseään 

sairaiksi tai haluavat salata sen (Charpentier & Marttunen 2001; Kashubeck-West ym. 2001).  

Painosensitiivisissä tai laihuutta korostavissa lajeissa syömishäiriöriski on suurempi kuin 

lajeissa, joissa painolla ei niinkään ole väliä suorituksen kannalta, tai lajin parissa ei ole 

tyypillisiä stereotypioita urheilijan ulkomuotoon liittyen (Argyrides & Ioannou 2016, 23; Bonci 

ym. 2008). Muun muassa esteettisissä lajeissa, kuten voimistelussa, taitoluistelussa ja tanssissa 

korostetaan usein urheilijan hoikkaa ulkomuotoa ja urheilijat voivat kokea yhä enemmän 

paineita tietynlaisesta, hoikasta vartalosta. Joissain lajeissa hoikasta vartalosta ja vähäisestä 

rasvamassan määrästä on myös hyötyä suorituskyvyn kannalta. Tällaisia lajeja ovat muun 

muassa monet kestävyyslajit, kuten kestävyysjuoksu tai hyppylajit, kuten pituushyppy, 

korkeushyppy tai mäkihyppy. Painoluokkalajeissa urheilijat tavallisesti pudottavat painoa 

ennen kilpailuja saavuttaakseen alemman painoluokan rajan. Näissä kaikissa lajeissa laihuuden 

ja painonpudottamisen korostaminen kasvattaa riskiä häiriintyneelle syömiskäyttäytymiselle ja 

mahdollisesti kliinisille syömishäiriöille. (Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen 2013; de Oliveira 

Coelho ym. 2014.) 
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Häiriintyneellä syömisellä on vaikutuksia moniin fysiologisiin tekijöihin. Häiriintynyt 

syömiskäyttäytyminen voi johtaa matalaan energiansaatavuuteen (LEA, low energy 

availability), jolla on monia haitallisia terveysvaikutuksia (Logue ym. 2018). Matala 

energiansaatavuus on yksi osa naisurheilijan oireyhtymää (Female Athlete Triad), johon kuuluu 

myös kuukautishäiriöt sekä luun laadun/mineraalitiheyden aleneminen (Golden 2002; Sanborn 

ym. 2000). Nykyään käytetään myös laajempaa käsitettä RED-S (Relative Energy Deficiecy in 

Sport), joka tarkoittaa urheilijan suhteellista energiavajetta. RED-S laajentaa käsitystä siitä, että 

energiavaje voi aiheuttaa myös paljon muita ongelmia kuukautishäiriöiden ja luun terveyden 

heikkenemisen lisäksi. Sen avulla voidaan määrittää myös miesurheilijoiden energiavajetta ja 

sen aiheuttamia terveysvaikutuksia. (Dipla ym. 2020; Mountjoy ym. 2014.) LEA tai RED-S 

voivat ilmetä häiriintyneen syömiskäyttäytymisen johdosta, mutta tilanne ei aina kuitenkaan 

ole näin, vaan matalaa energiansaatavuutta voi esiintyä myös ilman häiriintynyttä syömistä 

(Keay & Francis 2019; Melin ym. 2015). Matala energiansaatavuus ja mahdollinen häiriintynyt 

syömiskäyttäytyminen voivat johtaa muutoksiin kehonkoostumuksessa. Sekä rasvamassan että 

rasvattoman massan määrät voivat vähentyä. (Zanker 2006.) Luuston laatu ja mineraalitiheys 

voivat heikentyä häiriintyneen syömiskäyttäytymisen johdosta. Matalaan energiansaatavuuteen 

liitetään usein hormonitasapainon muutokset ja jotkin hormonit, kuten leptiini, kortisoli ja 

trijodityroniini (T3) voivatkin toimia matalan energiansaatavuuden biomarkkereina seerumissa. 

(Dipla ym. 2020; Logue ym. 2018.) Häiriintyneellä syömiskäyttäytymisellä ja matalalla 

energiansaatavuudella on usein myös yhteyksiä kuukautishäiriöihin (Logue ym. 2020; Zanker 

2006). 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää suomalaisten naisurheilijoiden häiriintyneen 

syömiskäyttäytymisen yleisyyttä eri lajeissa. Tutkimuksessa verrataan, esiintyykö 

häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä enemmän painosensitiivisissä lajeissa (joukkuevoimistelu, 

Team Gym, kestävyysjuoksu, kävely, hiihto, pituushyppy, lentopallo), kuin vähemmän 

painosensitiivisissä lajeissa (jääkiekko, rugby, heittolajit, jalkapallo, pikajuoksu). Lisäksi 

tarkoituksena on selvittää, onko häiriintynyt syömiskäyttäytyminen yhteydessä 

ravitsemustilaan, kehonkoostumukseen, hormonitoimintaan ja kuukautishäiriöihin.  
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2 HÄIRIINTYNYT SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISHÄIRIÖT 

NAISURHEILIJOILLA 

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ja syömishäiriöt ovat yleisempiä urheilijoilla kuin muulla 

väestöllä (Logue ym. 2018). Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen voidaan hahmottaa jatkumona, 

joka alkaa terveellisestä ja sopivasta syömis- ja liikuntakäyttäytymisestä, johon voi sisältyä 

myös terveellinen painonpudottaminen, ja päättyy kliinisiin syömishäiriöihin ja epänormaaliin 

syömiskäyttäytymiseen sekä häiriintyneeseen kehonkuvaan (Sundgot‐Borgen & Torstveit 

2010). Häiriintynyt syöminen ja syömishäiriöt ovat aina monimutkaisia ja moniulotteisia 

häiriöitä (Thompson & Sherman 2014). Syömishäiriöitä ja häiriintynyttä syömistä on tutkittu 

enemmän naisurheilijoiden keskuudessa, ja aikaisemmin onkin ajateltu niiden olevan vain 

naisten ongelma. Viime vuosikymmeninä tehty tutkimus on kuitenkin osoittanut, että yhtä lailla 

miehet ja pojat voivat kärsiä häiriintyneestä syömisestä tai syömishäiriöistä. (Bratland-Sanda 

& Sundgot-Borgen 2013; Thompson & Sherman 2014.) Tässä tutkielmassa ja sen 

kirjallisuuskatsauksessa keskitytään naisurheilijoihin. 

2.1 Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen riskit urheilijoilla 

Häiriintyneelle syömiskäyttäytymiselle alttiita ovat erityisesti urheilijat, jotka kokevat paineita 

parantaa suorituskykyään, säilyttää tai saavuttaa tietty urheilullinen ulkonäkö tai saavuttaa 

suorituskyvyn kannalta optimaalinen keho ja kehon muoto (Logue ym. 2018; Melin ym. 

2014b). Monissa lajeissa pienestä kehon rasvamassasta ja suhteessa suuremmasta rasvattomasta 

massasta ja lihasmassasta on hyötyä suorituskyvyn kannalta. Vertikaalisia (esim. 

korkeushyppy, mäkihyppy, voimistelu) tai horisontaalisia (esim. pituushyppy) hyppyjä 

vaativissa lajeissa on haittaa ”ylimääräisestä” rasvamassasta, sillä suurempaa massaa 

liikuteltaessa tulee tehdä enemmän työtä. Pienemmällä rasvamassan määrällä voidaan siis 

saavuttaa parempi teho-massa-suhde. Lajeissa, joissa aerodynamiikka (esim. pyöräily) tai 

vastus (esim. uinti) ovat merkittävässä roolissa, on myös kehonkoostumuksella suuri vaikutus. 

Suurempi rasvamassan määrä voi esimerkiksi heikentää aerodynamiikkaa ja hidastaa vauhtia 

pyöräilyssä tai suurentaa vastusta uinnissa, jolloin työ tuntuu raskaammalta. Esteettisissä 

lajeissa (esim. taitoluistelu, voimistelu, tanssi) suositaan tietynlaista hoikkaa kehotyyppiä, jossa 
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rasvamassan määrä on pieni. Esteettisten lajien kilpailujen tuomaroinnissa otetaan huomioon 

myös esteettiset näkökulmat, joten ulkomuodolla voi olla suoraan vaikutusta 

kilpailumenestykseen. Nämä kaikki eri lajeissa vaadittavat ja mahdollisesti suoritusta 

parantavat tekijät voivat altistaa syömishäiriökäyttäytymiselle. (Sundgot‐Borgen & Torstveit 

2010.) 

Riskitekijät voidaan jakaa sairauteen altistaviin tekijöihin, laukaiseviin tekijöihin ja pahentaviin 

tekijöihin. Tässä jaottelussa altistaviin tekijöihin kuuluu perintötekijät, psykologiset tekijät tai 

piirteet, kuten alhainen itsetunto tai perfektionismi sekä sosiokulttuuriset tekijät, kuten 

esimerkiksi ryhmäpaine, median vaikutukset tai kiusaamishistoria. Laukaiseviin tekijöihin 

lasketaan muun muassa kehon painoon tai muotoon kohdistuva negatiivinen kommentointi tai 

muut traumaattiset kokemukset. Syömishäiriötä pitää yllä pahentavat tekijät, kuten esimerkiksi 

valmentajan tai muun henkilön hyväksyntä tai energian rajoittamisesta johtuvat fysiologiset 

seuraukset. (Argyrides & Ioannou 2016, 25.)  

Usein tapahtuva painon muuntelu ruokavalion avulla, liian aikaisin tiettyyn lajiin 

erikoistuminen, loukkaantuminen tai ylikuormituksen oireet voivat kasvattaa riskiä 

häiriintyneelle syömiskäyttäytymiselle. Monissa lajeissa painonpudotus voi olla hyödyllistä 

suorituskyvyn kannalta esimerkiksi kilpailuissa. Kuitenkin, jos painonpudotus menee liian 

pitkälle ja sitä jatketaan, voi se helposti laukaista häiriintyneen syömiskäyttäytymisen tai 

syömishäiriön (Argyrides & Ioannou 2016, 25.) Erityisesti painoluokkalajeissa tyypillisesti ja 

toistuvasti suoritettava painonpudotus alempaan painoluokkaan ennen kilpailuja voi altistaa 

häiriintyneelle syömiskäyttäytymiselle (Sundgot‐Borgen & Torstveit 2010).  

Nuori ikä, ja silloin omaksutut harhaluulot kehosta tai syömisestä voivat altistaa kehonkuvan 

häiriintymiselle ja syömishäiriölle. Murrosiässä naisilla suhteellinen ja absoluuttinen 

rasvamassa kasvavat luonnollisen kehityksen ja hormonaalisen aktivoitumisen myötä, ja tämä 

saattaa aiheuttaa nuorelle naisurheilijalle huolta ja johtaa häiriintyneeseen 

syömiskäyttäytymiseen. (de Oliveira Coelho ym. 2014.) Nuoret urheilijat kokevat samanlaisia 

paineita ja omaavat samoja riskitekijöitä, kuin aikuiset naisurheilijat, mutta heidän 

tietämyksensä häiriintyneestä syömisestä on usein vajanaista, eikä nuorten valmentajillakaan 
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ole välttämättä tarpeeksi tietoa syömishäiriöistä, ja niiden tunnistamisesta tai ehkäisystä. 

Ammattiurheilijoilla on usein tukenaan myös urheilulääkäri ja -psykologi, mutta nuorilla 

urheilijoilla ei tällaista tukiverkkoa yleensä ole. Sen vuoksi tulisikin kiinnittää erityistä 

huomiota nuorten urheilijoiden ja heidän valmentajien tietämykseen koskien häiriintynyttä 

syömistä. (Thompson & Sherman 2014.) 

Loukkaantuminen ja tapaturmat ovat riskitekijöitä syömishäiriöille erityisesti urheilijoilla. 

Loukkaantuessaan urheilija joutuu olemaan harjoittelematta ja tämä voi johtaa ei haluttuun 

painonnousuun. Tämä yhdessä muiden loukkaantumisen aiheuttamien negatiivisten 

vaikutusten (kilpailukielto ym.) kanssa voi altistaa syömishäiriöille. (Bratland-Sanda & 

Sundgot-Borgen 2013.) Urheilija kokee usein kehonsa työvälineeksi, ja jos 

urheilusuorituksessa tai esimerkiksi kilpailuissa epäonnistutaan, saattaa urheilija ”syyttää” siitä 

kehoaan. Näin ollen urheilija voi käsitellä epäonnistumista olemalla kurinalaisempi kehonsa 

suhteen, mikä tarkoittaa yleensä rajoitetumpaa syömistä ja kovempaa harjoittelua. On myös 

kliinisesti tutkittu, että tällainen ajattelu kehosta ja sen epäonnistumisesta on yhteydessä 

syömishäiriöihin. (Thompson & Sherman 2014.)  

Persoonallisuus ja sen piirteet ovat yhtenä merkittävänä riskitekijänä syömishäiriöiden 

syntymisessä. Urheilijoiden näkökulmasta voidaan todeta, että monet piirteet, joita valmentajat 

suosivat, voivat olla hyvin samanlaisia piirteiden kanssa, jotka taas kasvattavat riskiä 

syömishäiriöille. Tällaisia piirteitä ovat muun muassa liiallinen harjoittelu, perfektionismi ja 

liiallinen myöntyvyys tai sääntöjen noudattaminen. Myös psykologiset piirteet, jotka liittyvät 

ahdistuneisuuteen tai loukkaantumiseen liittyviin traumaattisiin kokemuksiin, voivat olla 

yhteydessä syömishäiriöiden kasvaneen riskin kanssa. Persoonallisuuden piirteistä myös 

saavutussuuntautuneisuus ja taipumus pakko-oireiseen käyttäytymiseen on usein yhdistetty 

häiriintyneen syömiskäyttäytymisen kanssa. (Argyrides & Ioannou 2016, 25; Bratland-Sanda 

& Sundgot-Borgen 2013; Sundgot‐Borgen & Torstveit 2010.) Kaksostutkimuksissa on 

havaittu, että perinnöllisyydellä on selvästi rooli syömishäiriöiden synnyssä. Toki 

kaksostutkimuksissa myös kaksosten samanlaiset ympäristöt ja elämäntapahtumat voivat 

vaikuttaa riskiin. (Rikani ym. 2013.) 
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Valmentajalla ja valmennustyylillä voi olla suuri merkitys syömishäiriöriskiin. 

Valmennustyyli, joka keskittyy suorituskykyyn ja kehonpainoon, voi lisätä kehonkuvaan 

liittyvää ahdistusta, laihduttamista tai lihavuuden pelkoa. Yksilöä tukeva ja huolehtiva 

valmennustyyli voi taas vähentää riskiä syömishäiriöille. (Argyrides & Ioannou 2016, 25; 

Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen 2013.) Valmentajan tulisi siis välttää liiallista puuttumista 

painoon ja laihduttamiseen, ja välttää urheilijan syyllistämistä (Sundgot‐Borgen & Torstveit 

2010). Valmentajalla voi olla myös tärkeä rooli urheilijan syömishäiriöön viittaavan 

käyttäytymisen tunnistamisessa (Thompson & Sherman 2014). Hyvä vuorovaikutus ja 

kommunikaatio ovat joka tapauksessa tärkeitä tekijöitä urheilijan ja valmentajan välillä, ja 

valmentajalla tulisi olla sellainen vastuunkantajan rooli, mikä ei ole uhkana urheilijan 

terveydelle (Sundgot‐Borgen & Torstveit 2010). 

Norjalainen tutkimus ehdottaa, että nuorille huippu-urheilijoille suunnatut lukiot voivat lisätä 

syömishäiriöiden riskiä. Nuoret kokevat urheilulukioissa painetta suoriutua hyvin sekä 

urheilulajissaan, että opinnoissaan, minkä myötä heille kasaantuu enemmän vastuuta ja painetta 

kypsyä nopeasti. Urheilulukioissa sosiaalisen tuen määrä voi laskea ja nuoret kilpailevat maan 

parhaita vastaan jo varhaisella iällä. Lahjakkaiden urheilijoiden ympäröimänä nuori myös 

huomaa, ettei olekaan enää paras kaikista. Myös harjoitusmäärän kasvu ja valmentajien 

kokoaikainen arviointi voi altistaa syömishäiriöriskille urheilulukioympäristössä. (Martinsen & 

Sundgot-Borgen 2013.) Yleisesti ottaen myös joukkuetoverit ja joukkueessa tai ryhmässä 

vallitseva ilmapiiri voi vaikuttaa syömishäiriöriskiin. Joukkueessa voi olla vahvat sosiaaliset 

normit, joita kaikkien tulisi noudattaa, ja näihin voi liittyä myös syömiskäyttäytyminen tai 

kehon muoto. Joukkueen sisällä syömishäiriökäyttäytymistä voi lisätä esimerkiksi kilpailu 

laihuudesta tai muu painon nousua paheksuva ja laihuutta ihannoiva puhe. (Thompson & 

Sherman 2014.) 

2.2 Syömishäiriöt urheilijoilla 

Syömishäiriöt ovat mielenterveyden häiriöitä, joihin kuuluu psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen 

toimintakyvyn häiriintymistä (Syömishäiriöt: Käypä hoito -suositus 2014). Syömishäiriöt 

sisältyvät muiden mielenterveyden häiriöiden lailla APA:n (The American Psychiatric 
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Association) laatimaan DSM–5-luokitukseen (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) (American Psychiatric Association 2013). Urheilijoilla voi olla samoja 

syömishäiriöitä, kuin muullakin väestöllä, mutta on myös määritelty vain urheilijoilla esiintyvä 

subkliininen syömishäiriö anoreksia athletica (Sudi ym. 2004). Seuraavaksi esitellään yleisten, 

myös urheilijoilla esiintyvien syömishäiriöiden piirteitä ja diagnosointikriteerejä.  

Anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa määritellään energian rajoittamisena suhteessa 

tarpeisiin, mikä johtaa merkittävän alhaiseen kehonpainoon suhteessa ikään, sukupuoleen, 

kehitysasteeseen ja fyysiseen terveyteen. Diagnosointikriteereihin kuuluu myös intensiivinen 

pelko painonnoususta tai lihavuudesta, tai alituinen painonnousun vastainen käyttäytyminen 

huolimatta merkittävästi alhaisesta kehonpainosta. Anoreksia nervosan taudinkuvaan kuuluu 

myös kehonkuvan häiriöt, oman kehonpainon tai -muodon häiriintynyt arviointi ja alhaisen 

painon vakavuuden tunnistamisen puute. Anoreksia nervosan voi jakaa rajoittamismuotoiseen 

ja ahmimis-/puhdistamismuotoiseen. Rajoittamismuotoisessa potilaalla ei ole ollut viimeisen 

kolmen kuukauden aikana ahmimis- tai puhdistamiskäyttäytymistä, kuten tahallista 

oksentamista, laksatiivien tai diureettien käyttöä. Tässä muodossa painoa pudotetaan siis 

ruokavalion rajoittamisella, paastoamisella ja/tai liiallisella liikunnalla. Ahmimis-

/puhdistamismuotoisessa anoreksia nervosassa taas kolmen kuukauden sisällä potilaalla on 

ollut ahmimis- tai puhdistamiskäyttäytymistä. (American Psychiatric Association 2013.) 

Anoreksia athletica. Anoreksia athleticalla ei ole tarkkaan määriteltyjä diagnosointikriteerejä, 

mutta sitä pidetään urheilijoiden keskuudessa esiintyvänä epätyypillisenä syömishäiriönä, jossa 

on jonkin verran anoreksia nervosan piirteitä, kuten muun muassa pienentynyt energiansaanti 

ja alentunut kehonpaino, mutta silti fyysinen suorituskyky voi säilyä ennallaan. Anoreksia 

athletica ei siis välttämättä kata kaikkia syömishäiriön kriteereitä, jonka vuoksi sitä voidaan 

pitää subkliinisenä syömishäiriönä tai häiriintyneenä syömisenä. Joissain tapauksissa se 

voidaan kuitenkin laskea myös epätyypillisiin syömishäiriöihin. Anoreksia athletica eroaa 

kuitenkin anoreksia nervosasta muutamalla tavalla, vaikka tyypilliset piirteet voivatkin 

vaikuttaa samanlaisilta. Anoreksia athleticassa kehon painon tai rasvamassan pudottaminen 

tehdään usein sillä motiivilla, että suorituskyky paranee, eikä niinkään olla huolissaan kehon 

muodosta. Kuitenkin huoli kehon muodostakin voi muodostua varsinkin, jos urheilija vertaa 

kehonsa muotoa muihin, menestyneempiin urheilijoihin. Urheilijoilla harjoittelu tapahtuu 
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sykleittäin ja tämä voi vaikuttaa myös kehonpainoon. Jos kuitenkin hyvin alhainen kehonpaino 

pysyy yllä ympärivuotisesti, kasvaa myös kliinisen syömishäiriön riski. (Sudi ym. 2004.)  

Bulimia nervosa. Bulimia nervosan diagnosointikriteereihin kuuluu toistuvat 

ahmimiskohtaukset, jotka määritellään syömisjaksona, jolloin syödään selvästi enemmän, mitä 

valtaosa ihmisistä söisi samanlaisen jakson aikana samanlaisissa olosuhteissa, sekä 

kontrollintunteen puuttumisena tämän syömisjakson aikana. Bulimia nervosan 

diagnosointikriteereihin kuuluu myös toistuvat syömistä kompensoivat tavat, joilla pyritään 

estämään painonnousua. Näitä tapoja voivat olla itseaiheutettu oksentaminen, laksatiivien, 

diureettien tai muiden lääkkeiden väärinkäyttö, paastoaminen tai liiallinen liikunta. Bulimia 

nervosan diagnosointikriteereihin kuuluu, että ahmimisjaksoja ja kompensatorista 

käyttäytymistä on ilmennyt vähintään kerran viikossa kolmen kuukauden ajan. Bulimia nervosa 

voidaan jaotella vakavuuden mukaan, eli kuinka paljon kompensatorista käyttäytymistä 

esiintyy viikon aikana (lievä, kohtalainen, vakava, äärimmäinen). (American Psychiatric 

Association 2013.) 

Epätyypillinen syömishäiriö. Epätyypillisten syömishäiriöiden ryhmään luetaan kaikki ne 

syömiskäyttäytymisen häiriöt, joita ei voida suoraan kategorisoida tiettyyn 

syömishäiriödiagnoosiin. Kuitenkin myös nämä häiriöt aiheuttavat huomattavaa ahdistusta ja 

häiriötä eri elämän osa-alueilla, kuten sosiaalisissa suhteissa ja työelämässä. Epätyypillisiä 

syömishäiriöitä voidaan kutsua ja luokitella kuitenkin muiden syömishäiriöiden avulla, jos 

niissä on joitakin samoja piirteitä, mutta ne eivät kuitenkaan kata kaikkia diagnosointikriteerejä. 

Esimerkkejä tällaisesta luokittelusta on muun muassa epätyypillinen anoreksia nervosa, jossa 

muut diagnosointikriteerit täyttyvät, mutta potilaan paino on normaalin rajoissa, tai alhaisen 

tiheyden/lyhyen keston bulimia nervosa, jossa oireet ovat samanlaisia, mutta niitä ei esiinny 

niin usein, tai ei ole esiintynyt vielä kolmea kuukautta. (American Psychiatric Association 

2013.) Epätyypillinen syömishäiriö on syömishäiriötyypeistä yleisin (Syömishäiriöt: Käypä 

hoito -suositus 2014). 

Ahmintahäiriö. Ahmintahäiriön diagnosointikriteereihin kuuluu potilaalla ilmenevät toistuvat 

ahmimisjaksot, jotka määritellään ajanjaksona (alle 2 tuntia), jolloin yksilö syö enemmän kuin 
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suurin osa ihmisistä söisi samanlaisena ajanjaksona, samanlaisissa olosuhteissa. 

Ahmimisjakson tunnuspiirteisiin kuuluu myös, ettei yksilöllä ole kontrollintunnetta omasta 

syömisestään tai sen lopettamisesta. Ahmintahäiriön kriteereissä ahmimisjaksoihin kuuluu 

myös vähintään kolme tunnuspiirrettä seuraavista: normaalia nopeampi syöminen, syöminen 

siihen saakka, kunnes tuntee olonsa epämukavan kylläiseksi, suurien määrien syöminen, vaikka 

ei tunne fyysistä nälkää, yksinsyöminen, koska tuntee häpeää syömästään ruokamäärästä sekä 

syömisen jälkeinen itseinhon, masennuksen tai syyllisyyden tunne. Häiriöön kuuluu myös 

ahmimiseen liittyvä ahdistus. Diagnosointikriteereihin kuuluu, että ahmimisjaksoja on 

esiintynyt vähintään kerran viikossa kolmen kuukauden ajan, ja ahmintahäiriö voidaan jakaa 

vakavuuden eli ahmimisjaksojen useuden mukaan neljään luokkaan (lievä, kohtalainen, 

vakava, äärimmäinen). Ahmintahäiriössä ei kuitenkaan esiinny kompensatorista 

käyttäytymistä, kuten bulimia nervosassa. (American Psychiatric Association 2013.)  

2.3 Syömishäiriöiden ja häiriintyneen syömiskäyttäytymisen yleisyys 

Syömishäiriöiden tai häiriintyneen syömisen yleisyys ja esiintyvyys naisurheilijoilla vaihtelee 

lähteen mukaan. Monilla tekijöillä, kuten mittaustavalla, koehenkilöillä (ikä, laji ja 

kilpailutaso), havainnoitsijoilla ja mittausajanjaksolla voi olla merkitystä lopputulokseen, jonka 

vuoksi esiintyvyyden mittaaminen ja arviointi ovat toisinaan hankalaa (Bratland-Sanda & 

Sundgot-Borgen 2013; Sundgot‐Borgen & Torstveit 2010). Joka tapauksessa syömishäiriöiden 

esiintyvyys on urheilijoiden keskuudessa suurempaa, kuin muulla väestöllä (Sundgot-Borgen 

& Torstveit 2004). Ruokailun tietoista rajoittamista, mikä voi liittyä kliiniseen syömishäiriöön 

ja/tai häiriintyneeseen syömiseen, on havaittu esiintyvän 13–42 % urheilevista naisista (De 

Souza ym. 2019, 69). Korkean syömishäiriöriskin lajeissa naisurheilijoilla kliininen 

syömishäiriöprosentti oli 47 %, kun taas muissa lajeissa se oli 20 % ja ei urheilevilla 

kontrolleilla 21 % (Logue ym. 2018).  

Sundgot-Borgenin ja Torstveitin (2004) tutkimuksessa tarkasteltiin syömishäiriöiden yleisyyttä 

norjalaisilla huippu-urheilijoilla ja tätä verrattiin muuhun väestöön. Tutkimuksen tarkoituksena 

oli havainnoida anoreksia nervosan, bulimia nervosan, anoreksia athletican sekä epätyypillisten 

syömishäiriöiden esiintyvyyttä nais- ja miesurheilijoilla. Koehenkilöinä tutkimuksessa oli 1620 
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urheilijaa, joista 660 oli naisia ja kontrolleina toimi satunnainen otos normaaliväestöstä (780 

naista ja 916 miestä). Ensin koe- ja kontrolliryhmille toteutettiin EDI-kysely (Eating Disorder 

Inventory), jonka jälkeen kyselyn perusteella riskissä oleville toteutettiin kliininen haastattelu 

EDE:n (Eating Disorder Examination) kaavan mukaisesti. Haastattelun avulla pyrittiin 

diagnosoimaan kaikki, joiden oireet kohtasivat DSM-5:n (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders) kriteerit tutkituille syömishäiriöille. Tulokset osoittivat, että urheilijoilla oli 

enemmän (13,5 %) subkliinisiä tai kliinisiä syömishäiriöitä kuin kontrolleilla (4,6 %). 

Syömishäiriöitä todettiin myös naisurheilijoilla (20 %) enemmän kuin miesurheilijoilla (8 %). 

Kaiken kaikkiaan todettiin siis, että syömishäiriöt ovat yleisempiä urheilijoilla kuin 

kontrolleilla sekä naisurheilijoilla kuin miesurheilijoilla. (Sundgot-Borgen ja Torstveit 2004.) 

Torstveitin ym. (2008) tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka suurella osalla norjalaisista 

naishuippu-urheilijoista on häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä tai kliinisiä syömishäiriöitä. 

13–39-vuotiaita maajoukkueurheilijoita pyydettiin osallistumaan tutkimukseen ja lopulta 

kaksiosaisen valintaprosessin jälkeen 300 urheilijaa ja 300 verrokkia kutsuttiin kliiniseen 

haastatteluun. Lopulta 186 urheilijaa ja 145 verrokkia osallistuivat kliiniseen haastatteluun, 

jossa tarkoituksena oli EDE:n kaavan mukaisesti tunnistaa syömishäiriöt, jotka olivat DSM-5:n 

kriteerien mukaan diagnosoitavissa. Muun syömishäiriökäyttäytymisen mittaamiseen käytettiin 

kyselyitä (EDI), niin sanottuja itseraportoituja syömishäiriöitä, alipainoisuutta (BMI<18.5 

kg/m2) sekä kompensatoristen menetelmien (laihdutuspillerit, laksatiivit, diureetit, 

oksentaminen) käytön esiintyvyyttä. Tutkimuksessa havaittiin, että iän mukaan kontrolloituna 

urheilijoiden (23,7 %) ja verrokkien (18,6 %) itseraportoitu syömishäiriökäyttäytyminen sekä 

kliinisesti todetut syömishäiriöprosentit eivät eronneet merkitsevästi toisistaan. Tässä 

tutkimuksessa koehenkilöiden alkukarsinnassa tehtiin jo melko tarkkaa valintaa koehenkilöiden 

osalta, jonka vuoksi myös häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ja kliiniset syömishäiriöt 

saattoivat olla yleisempiä kuin muissa tutkimuksissa. (Torstveit ym. 2008.) 

Bratland-Sandan ja Sundgot-Borgenin (2013) katsausartikkelissa koottiin tietoa 

syömishäiriöiden esiintyvyydestä. Suurimmassa osassa tutkimuksista käytettiin 

syömishäiriökäyttäytymistä mittaavia kyselyitä. Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen ja 

syömishäiriöiden esiintyvyysprosentit vaihtelivat paljon tutkimusten välillä, mutta olivat 

kuitenkin suurimmassa osassa korkeampia kuin kontrolleilla. Toisaalta myös muutamassa 
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tutkimuksessa, joissa koehenkilöinä oli yliopisto-opiskelijoita, ei-urheilevilla kontrolleilla 

todettiin olevan enemmän häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä, kuin urheilijoilla. Kuudessa 

tutkimuksessa, jossa käytettiin EDE-Q:ta mittaamaan häiriintynyttä syömistä, sen yleisyys 

vaihteli 16–35 prosentin välillä naisurheilijoilla. (Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen 2013.) 

Martinsenin ja Sundgot-Borgenin (2013) tutkimuksessa verrattiin syömishäiriöiden yleisyyttä 

nuorilla huippu-urheilijoilla ja ei-urheilevilla verrokeilla. Tutkimuksen ensimmäiseen 

vaiheeseen pyydettiin osallistumaan 677 nuorta urheilijaa norjalaisista urheilulukioista sekä 

421 satunnaisesti valittua nuorta tavallisista lukioista. Ensimmäisessä vaiheessa koehenkilöitä 

pyydettiin täyttämään kysely, jossa kysyttiin muun muassa harjoittelusta, ravitsemuksesta, 

kuukautiskierrosta ja laihduttamisesta sekä validoitu EDI-2-kysely ja lyhennetty versio SCL-5-

kyselystä (Hopkins Symptom Checklist). Urheilijoista 90 % ja kontrolleista 84 % osallistui 

kyselyyn, jonka perusteella koehenkilöt jaettiin riskiryhmiin ja ei-riskiryhmiin. Tämän jälkeen 

ryhmät kävivät läpi kliiniset haastattelut, joissa pyrittiin seulomaan ne, joilla todella oli DSM-

5 luokituksen mukainen kliininen syömishäiriö. Kliininen haastattelu perustui EDE:n mukaisiin 

kaavoihin. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa havaittiin, että suurempi osa kontrolleista 

(50,7 %) oli riskissä syömishäiriöille verrattuna urheilijoihin (25 %). Kliinisen haastattelun 

perusteella 7 % urheilijoista ja 2 % kontrolleista diagnosoitiin syömishäiriö silloin, kun otettiin 

huomioon kaikki koehenkilöt, eikä vain ne, jotka omasivat riskin syömishäiriöille. Jos 

tarkasteltiin vain syömishäiriöriskin omaavia ryhmiä, prosentit olivat korkeammat. 

Tutkimuksessa havaittiin myös, että naisurheilijoilla syömishäiriöprosentti oli korkein (14 %), 

verrattuna miesurheilijoihin (3,2 %) ja naiskontrolleihin (5,1 %). Tutkimuksessa siis saatiin 

selville, että nuorilla urheilijoilla esiintyy enemmän syömishäiriöitä, kuin ei-urheilevilla 

nuorilla. Urheilevat nuoret myös väheksyivät kyselyissä epäterveellisiä syömis- tai 

laihduttamistottumuksiaan, ja ne selvisivät vasta kliinisissä haastatteluissa. Selvisi myös, että 

yleisin syömishäiriö urheilijoiden keskuudessa oli epätyypillinen syömishäiriö, ja urheilijoista 

naisilla syömishäiriöt olivat yleisempiä kuin miehillä. (Martinsen & Sundgot-Borgen 2013.) 

Byrnen ja McLeanin (2002) tutkimuksessa kartoitettiin syömishäiriöiden yleisyyttä 

australialaisilla huippu-urheilijoilla sekä kontrolliryhmällä. Urheilijoiden ryhmään kuului 263 

nais- ja miesurheilijaa (155 naista). Jokaiselle urheilijalla rekrytoitiin verrokki sukupuolen, iän, 

etnisen ryhmän ja koulutustason mukaan. Urheilijat olivat kymmenen eri lajin edustajia ja lajit 
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jaoteltiin sellaisiin, jotka korostavat laihuutta (voimistelu, baletti, soutu, uimahyppy, uinti, 

kestävyysjuoksu) ja sellaisiin, jotka eivät (tennis, lentopallo, koripallo, jääkiekko). Tutkimus 

koostui kahdesta osasta, joista ensimmäisessä koehenkilöitä haastateltiin käyttäen CIDI:ä 

(Composite International Diagnostic Interview). Haastattelun avulla pyrittiin tunnistamaan 

henkilöt, jotka täyttivät DSM-5:n syömishäiriöiden (anoreksia nervosa, bulimia nervosa, 

epätyypillinen syömishäiriö) diagnostiset kriteerit. Tutkimuksen toinen osa koostui kyselyistä 

ja keskittyi tarkemmin tiettyihin syömisasenteisiin ja -käyttäytymiseen. Tutkimuksessa 

havaittiin, että laihuutta korostavien lajien urheilijat kokivat eniten painetta olla hoikka. 

Syömishäiriöiden osalta laihuutta korostavien lajien urheilijoista 15 %:lla pystyttiin 

diagnosoimaan anoreksia nervosa tai bulimia nervosa, kun taas muiden lajien urheilijoilla luku 

oli vain 2 % ja kontrolleilla 1 %. Epätyypillinen syömishäiriö taas havaittiin 16 %:lla laihuutta 

korostavien lajien urheilijoista, 7 %:lla muiden lajien urheilijoista ja 5 %:lla kontrolliryhmästä. 

Kaiken kaikkiaan urheilijoilla havaittiin enemmän syömishäiriötä sekä siihen liittyviä asenteita, 

kuten laihuuden tavoittelua, kuin kontrolliryhmällä. Erityisesti laihuutta korostavien lajien 

urheilijoilla syömishäiriöt ja niihin liittyvät asenteet olivat yleisiä. Tutkimus ehdottaakin, että 

erityisesti laihuutta korostavissa lajeissa syömishäiriöriski on kasvanut, mutta kaikkiin lajeihin 

tämä ei kuitenkaan päde. Tutkimuksen mukaan huippu-urheilu ei siis itsessään olisi riskitekijä, 

vaan ainoastaan lajit, joissa laihuutta korostetaan. (Byrne & McLean 2002.)  

Shriverin ym. (2016) tutkimuksessa tarkasteltiin häiriintyneen syömisen yleisyyttä yliopistossa 

urheilevilla naisilla. Syömishäiriöprosentti mitattuna EAT-26 -kyselyllä oli 11 % riippumatta 

lajista. Tämä oli melko pieni prosentti verrattuna muihin tutkimustuloksiin. Ero on voinut 

johtua esimerkiksi otosten erilaisista ominaisuuksista tai mittaukseen käytetyistä menetelmistä. 

Tutkimuksessa eniten tyytymättömiä painoonsa olivat jalkapallon ja softballin pelaajat, kun 

taas suurin osa kestävyysjuoksijoista oli tyytyväinen painoonsa. Tämä saattaa johtua siitä, että 

juoksijoilla oli alhaisempi kehon paino. (Shriver ym. 2016.)  

2.4 Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen ilmeneminen, oireet ja terveysvaikutukset 

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen voi ilmetä muun muassa ruokavalion tietoisena 

rajoittamisena, laihuuden tavoitteluna, laksatiivien tai diureettien käyttönä, ahmimisena sekä 
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tahallisena oksenteluna syömisen jälkeen. Se voi ilmetä myös liiallisena liikuntana, jolla 

pyritään niin sanotusti kompensoimaan syötyä energiamäärää. (De Souza ym. 2019, 69; Joy 

ym. 2016.) Häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen kuuluu usein myös ”kiellettyjä” ruoka-

aineita ja niiden jättämistä kokonaan pois ruokavaliosta (Dosil & González 2008, 129). 

Häiriintynyt syöminen voi kehittyä myös vähitellen niin, että aluksi urheilija vain tarkkailee 

syömistään edeten siihen, että urheilija rajoittaa itseltään tiettyjä ruokia ja lopuksi saattaa 

radikaalisti rajoittaa syömäänsä energiamäärää hyvin vähäiseksi (Sanborn ym. 2000).  

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ja syömishäiriöt ovat usein hyvin monimutkaisia, eikä niitä 

voi tunnistaa pelkän urheilijan ulkonäön, painon tai painoindeksin (BMI) perusteella. 

Syömishäiriöistä tai häiriintyneestä syömisestä kärsivä voi olla alipainoinen, 

normaalipainoinen tai ylipainoinen. Ulkonäköä parempia syömishäiriön tunnusmerkkejä 

urheilijalla voivat olla muun muassa mielialan, persoonallisuuden tai käytöksen muutokset, 

kehonkuvan korostaminen, epänormaali ruokaan tai syömiseen keskittyminen, äärimmäisyydet 

syömisessä, vahva kontrollin tuntemisen tarve tai muut ylimääräiset stressitekijät. 

Syömishäiriöihin voi myös liittyä muun muassa nopea painon nousu tai lasku, tai se, että paino 

ei kehity normaalisti nuoruudessa. Muita liittyviä tekijöitä tai syömishäiriön merkkejä voivat 

olla muun muassa väsymys, huono kylmänsieto, hampaiden eroosio tai karies, 

ruoansulatuselimistön ongelmat, libidon lasku, ahdistuneisuus tai masennus, sydän- ja 

verisuonielimistön ongelmat, kuten rytmihäiriöt tai rintakipu, luun mineraalitiheyden 

aleneminen, hiusten lähtö ja epänormaalin tiheä virtsaamisen tarve. Urheilijoilla myös 

suorituskyvyn lasku voi olla merkki syömishäiriöstä. (Argyrides & Ioannou 2016, 27; Joy ym. 

2016.) Jos häiriintyneeseen syömiseen liittyy äärimmäisiä painonpudotusmenetelmiä tai 

kompensatorista käytöstä, kuten oksentamista tai diureettien/laksatiivien käyttöä, voivat nämä 

aiheuttaa urheilijalle myös nestehukkaa ja elektrolyyttiepätasapainoa (Mountjoy ym. 2014). 

Urheilija, jonka syömiskäyttäytyminen on häiriintynyt, voi ajatella, että häiriintynyt 

syömiskäyttäytyminen on ikään kuin saavutus, ja hänen mielestään ruokailun vähempi 

rajoittaminen tarkoittaisi piittaamattomuutta itsestään, painostaan ja/tai urheilusta. 

Häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen liittyy myös useimmiten vaikeudet kehokuvan 

kanssa. Tutkimuksissa on ehdotettu, että urheilijoilla voisi olla niin sanotusti kaksi erillistä 

kehonkuvaa: yksi urheilussa ja yksi sen ulkopuolella. Tämä voi aiheuttaa ongelmia kumpaankin 
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suuntaan, sillä urheilullinen ja lihaksikas kehonkuva ei välttämättä täytä niin sanottuja 

länsimaisen kulttuurin naisen kehon normeja, puhumattakaan urheilumaailman sosiaalisista 

normeista koskien kehoa ja ulkonäköä. (Thompson & Sherman 2014.) 

Häiriintyneellä syömiskäyttäytymisellä ja varsinkin kliinisillä syömishäiriöillä on niiden 

aiheuttaman psyykkisen stressin ja ahdistuksen lisäksi usein myös vakaviakin somaattisia 

oireita, jotka johtuvat yleensä heikosta energiansaatavuudesta. Anoreksia nervosalla on 

korkeimmat kuolleisuusluvut kaikista mielenterveyden häiriöistä. Yleisesti häiriintyneestä 

syömisestä johtuva heikko ravitsemustila voi johtaa alhaisempaan lepoaineenvaihduntaan, 

häiriöihin sydän- ja verenkiertoelimistössä, ruoansulatuselimistössä, lämmönsäätelyssä ja 

luustossa sekä heikentää lisääntymiskykyä. Rytmihäiriöt ovat yleisiä syömishäiriöisillä ja 

niiden myötä myös sydänperäisen äkkikuoleman riski kasvaa. Huomattava ja yleinen 

terveysvaikutus syömishäiriöissä on myös luun tiheyden aleneminen ja siitä johtuva 

osteoporoosiriskin kasvaminen. (Bonci ym. 2008.) Toisaalta ahmintahäiriöstä tai siihen 

viittaavasta häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä johtuvalla lihavuudella voi olla erityylisiä 

terveysvaikutuksia. Lihavuus voidaan yhdistää suurempaan kuolleisuusriskiin, sillä se 

suurentaa riskiä moniin eri sairauksiin. Mahdollisen ahmintahäiriön aiheuttaman lihavuuden 

myötä muun muassa kohonneen verenpaineen, diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien, 

uniapnean, aivohalvauksen ja tiettyjen syöpien riski kasvaa. (Bulik & Reichborn‐Kjennerud 

2003.) 

2.5 Vaikutukset ravitsemustilaan 

Energiatasapainolla tarkoitetaan energiansaannin ja -kulutuksen tasapainotilaa. 

Energiansaannilla (EI) tarkoitetaan sitä määrää energiaa, joka saadaan päivittäin ruoan 

energiaravintoaineista, eli hiilihydraateista, rasvoista ja proteiineista. Energiankulutus koostuu 

päivittäin eri komponenteista, jotka vaativat energiaa. Lepoenergiankulutus (REE) tarkoittaa 

sitä määrää energiaa, joka kuluu peruselintoimintoihin ihmisen ollessa levossa. 

Lepoenergiankulutus kattaa yleensä kaksi kolmasosaa päivittäisestä energiankulutuksesta, 

mutta urheilijoilla osuus saattaa olla pienempi, koska aktiivisuuden tuomaa energiankulutusta 

on enemmän. Ruoansulatuksen termogeneesi (TEF) aiheuttaa myös osansa 
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energiankulutuksesta. Lisäksi energiaa kuluu päivän aikaiseen aktiivisuuteen, mikä voidaan 

jakaa liikunnan aikaansaamaan energiankulutukseen (EEE) sekä muun aktiivisuuden 

aikaansaamaan termogeneesiin. (Hall ym. 2012.) 

Energiansaatavuus (EA) ja energiatasapaino liittyvät käsitteinä vahvasti toisiinsa, mutta EA:lla 

tarkoitetaan energiamäärää, joka on käytössä kehon normaaleihin elintoimintoihin liikunnan 

aikaansaaman energiankulutuksen jälkeen. Energiansaatavuudella tarkoitetaan siis päivän 

aikaista energiansaantia, josta vähennetään päivän aikainen liikunnan aiheuttama 

energiankulutus (EA = EI − EEE). (Loucks 2013.) Energiansaatavuus on käsitteenä parempi 

sen vuoksi, että se ottaa huomioon elimistön monien prosessien, kuten solujen ylläpidon, 

lämmönsäätelyn, kasvun, kehityksen ja immuniteetin vaatiman energian (Wade & Jones 2004). 

Terveyteen ja elimistön normaaliin toimintaan vaikuttaa siis ennemmin se energianmäärä, mikä 

jää elimistön käyttöön aktiivisuuden aiheuttaman energiankulutuksen jälkeen, kuin 

kokonaisenergiatasapaino (Loucks 2013). 

Matalaa energiansaatavuutta voi esiintyä urheilijoilla niin sanotusti tahattomasti tai 

tarkoituksella. Syömishäiriön tai häiriintyneen syömisen tapauksessa matala energiansaatavuus 

johtuu yleensä tahallisesta energian rajoittamisesta tai energiankulutuksen kasvattamisesta.  

Matalan energiansaatavuuden (LEA, Low Energy Availability) rajana pidetään yleensä alle 30 

kcal/kg rasvatonta kehon massaa. Nuorilla terveillä aikuisilla energiatasapaino säilyy 

optimaalisena, kun energiansaatavuus on noin 45 kcal/kg rasvatonta kehon massaa. (Logue ym. 

2018; Loucks ym. 2011.) Kuvassa 1 on havainnollistettu energiansaatavuutta eri tilanteissa ja 

suhteutettu niitä energiansaantiin. Tahallinen matala energiansaatavuus on yleensä 

häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä johtuvaa, jolloin energiansaantia rajoitetaan 

esimerkiksi syömisen rajoittamisella. Matala energiansaatavuus voi olla myös tahatonta, jolloin 

energiansaantia ei pystytä nostamaan harjoittelun vaatiman energiantarpeen tasolle. Tämä voi 

johtua esimerkiksi tietämättömyydestä tai siitä, että ei kyetä syömään tarpeeksi suuria määriä. 

Kuvan keskimmäisessä tapauksessa energiansaatavuus on riittävää, ja energiansaantia 

mukautetaan sen mukaisesti, kuinka paljon harjoittelu vaatii energiaa. Tässä tapauksessa myös 

elimistön muihin prosesseihin jää tarpeeksi energiaa. (Keay & Francis 2019.) 
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KUVA 1. Energiansaatavuus suhteessa energiansaantiin ja energiantarpeeseen (mukailtu Keay 

& Francis 2019).  

Melinin ym. (2015) tutkimuksessa tarkasteltiin matalaa energiansaatavuutta ja sen vaikutuksia 

eri muuttujiin. Tutkimuksessa arvioitiin myös häiriintynyttä syömistä sekä syömishäiriöitä 
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Eating Disorder Inventory -kyselyllä (EDI-3) ja Eating Disorder Examination -kyselyllä (EDE-

16). Koehenkilöinä tutkimuksessa oli 18–38-vuotiaita naisurheilijoita, jotka harjoittelivat 

vähintään viisi kertaa viikossa (n=40). Näistä koehenkilöistä kymmenellä todettiin kyselyiden 

perusteella syömishäiriö (yhdellä anoreksia nervosa, yhdellä bulimia nervosa ja kahdeksalla 

epätyypillinen syömishäiriö). Tutkimuksen koehenkilöistä 63 prosentilla oli myös matala tai 

alentunut energiansaatavuus. Kuitenkin vain seitsemällä koehenkilöllä niistä 25:stä, joilla oli 

matala energiansaatavuus, oli syömishäiriö tai häiriintynyt syömiskäyttäytyminen. Tämä 

havainto osoittaa, että syömishäiriö tai häiriintynyt syöminen ei ole herkkä mittaamaan 

energiavajetta, vaan matalaa energiansaatavuutta voi esiintyä myös muista syistä. (Melin ym. 

2015.) 

Terveelliseen ja monipuoliseen urheilijan ravitsemukseen kuuluu tietynlainen 

makroravintoaineiden jakauma, eli tietty määrä hiilihydraatteja, proteiineja ja rasvoja 

ruokavaliosta. Ruokavaliosta on tärkeää myös saada tietty määrä elimistölle välttämättömiä 

mikroravintoaineita, kuten vitamiineja ja hivenaineita. Ravitsemuksen tärkein osa 

naisurheilijalle on kuitenkin ruoasta saatu kokonaisenergianmäärä, jonka avulla pystytään 

muun muassa ylläpitämään elintoimintoja, kehittymään ja palautumaan harjoittelusta. Jos 

energiansaatavuus on alhaista, urheilijalla on suurempi riski muun muassa loukkaantumisille, 

rasitusvammoille, heikommalle luun tiheydelle ja kuukautishäiriöille. Häiriintyneestä 

syömiskäyttäytymisestä voi seurata riskiä erityisesti liian alhaiseen proteiinien tai rasvojen 

saantiin. Myös hiilihydraattien määrä voi olla liian pientä täyttämään urheilun tyhjentämät 

glykogeenivarastot ja pitämään urheilijan energiatasapainoa yllä. Mikroravintoaineiden osalta 

häiriintyneestä syömisestä johtuva matala energiansaatavuus voi johtaa varsinkin B-ryhmän 

vitamiinien puutoksiin sekä liian alhaisiin kalsiumin, sinkin, raudan ja magnesiumin tasoihin 

elimistössä. (Manore 2002.) 

2.6 Syömishäiriöiden/ häiriintyneen syömiskäyttäytymisen diagnosointi ja mittaaminen 

Syömishäiriöiden ja häiriintyneen syömiskäyttäytymisen aikainen tunnistaminen on erittäin 

tärkeää, jotta päästään puuttumaan ongelmaan varhaisessa vaiheessa. Syömishäiriöiden 

seulonta on kuitenkin hankalaa urheilijoiden keskuudessa, sillä oireita halutaan yleensä salata 
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tai kieltää ne kokonaan häpeän tai pelon vuoksi. Syömishäiriöiden seulontaan ja tunnistamiseen 

käytetään kuitenkin samoja kyselyitä, kuin normaaliväestöllä. Kyselyiden lisäksi voidaan 

käyttää kliinisiä terveydenhuollon henkilökunnan toteuttamia haastatteluja. Joissain tilanteissa 

on hyvä tehdä myös antropometrisia mittauksia, sillä vaikka syömishäiriöt ovat psyykkisiä 

häiriöitä, niillä on usein myös somaattisia vaikutuksia kehoon. (Bonci ym. 2008.)  

2.6.1 Kyselyt 

Tällä hetkellä urheilijoiden syömishäiriöitä mitataan ja selvitetään yleensä samoilla kyselyillä 

kuin muultakin väestöltä. Varsinkin joidenkin lajien tunnuspiirteiden kannalta voisi olla 

hyödyllistä kehittää urheilijoille suunnattuja kyselyitä erikseen, ja tämän avulla myös 

kyselyiden reliabiliteetti ja validiteetti voisi kasvaa. (Bonci ym. 2008; Dosil & Garcés de Los 

Fayos 2008, 90-91.) Kyselyjä voidaan käyttää seulontatyökaluina niiden yksinkertaisuuden ja 

edullisuuden vuoksi. Niiden tarkoituksena ei välttämättä ole syömishäiriön diagnosointi, vaan 

lähinnä riskissä olevien tunnistaminen. Kun riskihenkilöt on tunnistettu, heille voidaan tehdä 

lisätutkimuksia. (Anderson ym. 2004; Isomaa ym. 2014.) Kyselyt voivat olla myös hyvä 

työkalu potilaan kehittymisen seurannassa (Kashubeck-West ym. 2001). Seuraavaksi esitellään 

joitakin paljon käytettyjä kyselyjä syömishäiriökäyttäytymisen mittaamisessa. Kyseiset kyselyt 

on validoitu normaaliväestölle, mutta ei erikseen urheilijoille (Bonci ym. 2008).  

EDE-Q (Eating Disorder Examination Questionnaire). EDE-Q on yleisesti käytetty kysely 

mittaamaan häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä (Berg ym. 2012). Isomaa ym. (2016) ovat 

kehittäneet ja validoineet EDE.Q:sta suomenkielisen version. Validointitutkimuksessa 

käytettiin dataa kolmesta eri joukosta: nuorilta, aikuisilta ja syömishäiriöpotilailta. 

Tutkimuksessa todettiin myös suomenkielisen version kyselystä olevan validi ja 

käytännöllinen, ja sillä todettiin olevan hyvä reliabiliteetti. (Isomaa ym. 2016.) EDE-Q on 

itseraportoitava kysely, joka perustuu EDE-haastatteluun (Eating Disorder Examination). EDE-

Q koostuu 28 kysymyksestä, ja se voidaan jakaa neljään eri alakategoriaan, jotka mittaavat 

häiriintyneen syömiskäyttäytymisen eri osa-alueita. Nämä osa-alueet ovat: syömiseen liittyvät 

huolet, kehon muotoon liittyvät huolet, kehon painoon liittyvät huolet ja syömisen 

rajoittaminen. EDE-Q:ssa käsitellään myös syömishäiriökäyttäytymiseen liittyvien oireiden 
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ilmenemistä, kuten ahmimisjaksoja, oksentelua, laksatiivien tai diureettien käyttöä sekä 

liiallista liikuntaa. Kyselyllä mitataan oireiden ilmenemistä viimeisen 28 päivän aikana. EDE-

Q:n tulkinnassa voidaan laskea kyselystä saatu kokonaispistemäärä tai erikseen eri osa-alueiden 

pistemääriä. Mitä suurempi kyselystä saatu pistemäärä on, sitä enemmän kyseisellä henkilöllä 

on häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä ja tämän myötä riski kliiniseen syömishäiriöön on 

suurempi. (Berg ym. 2012; Fairburn & Beglin 2008; Isomaa ym. 2016.)  

Muita käytettyjä ja validoituja kyselyitä ovat muun muassa EDI (Eating Disorder Inventory) ja 

EAT (Eating Attitudes Test). Näissä kyselyissä käsitellään muun muassa konkreettisia 

syömishäiriöoireita sekä häiriintyneeseen syömiseen liittyviä psyykkisiä oireita. Yksinomaan 

urheilijoille on kehitetty joitakin kyselyitä mittaamaan häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä. 

Näitä on esimerkiksi SEDA (Survey of Eating Disorders among Athletes), AMDQ (Athletic 

Milieu Direct Questionnaire), FAST (Female Athlete Screening Tool) ja CHRIS-73 (College 

Health Related Information Survey). (Bonci ym. 2008.) 

2.6.2 Kliininen haastattelu 

Syömishäiriöitä mittaavien haastattelujen tulisi arvioida syömishäiriöoireiden ilmenemistä. 

Urheilijoille, valmentajille ja vanhemmille tulisi olla erikseen erilaiset kysymykset. Haastattelu 

mahdollistaa vapaamuotoisempaa keskustelua urheilijan tilanteesta ja ajatuksista ilman 

joukkuetovereiden tai valmentajan painostusta. Haastattelumuotoja on erilaisia ja ne voivat olla 

täysin strukturoituja, jonkin verran strukturoituja tai vapaamuotoisempia. Haastatteluissa tulisi 

käsitellä ainakin syömisen rajoittamista tai laihduttamista sekä kompensatorista käyttäytymistä, 

kuten tahallinen oksentaminen, laksatiivien käyttö tai liiallinen urheilu. Mahdolliset 

kuukautishäiriöt tulisi myös huomioida haastatteluissa. Haastattelun tulosten tarkkuus ja 

oikeellisuus riippuu paljon siitä, kuinka totuudenmukaisesti urheilija pystyy puhumaan ja 

kertomaan tilanteestaan haastattelussa. Tähän vaikuttaa muun muassa haastattelutilanteen 

ilmapiiri, johon haastattelija pystyy vaikuttamaan suuresti ammattitaidollaan ja 

persoonallisuudellaan. (Bonci ym. 2008; Dosil & Garcés de Los Fayos 2008, 79-82.) 
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Häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä ja syömishäiriöiden patologiaa mittaaviin haastatteluihin 

on olemassa erilaisia strukturoituja pohjia, joiden perusteella haastattelija asettaa kysymyksiä 

tutkittavalle. Yksi tällainen haastattelupohja on EDE eli Eating Disorder Examination, johon 

myös EDE-Q perustuu. (Berg ym. 2012; Fairburn ym. 1993.) EDE-haastattelussa on neljä eri 

osa-aluetta samalla tavalla kuin kyselymuotoisessakin. EDE-haastattelun validiteettia ja 

reliabiliteettia pidetään hyvänä normaaliväestössä, mutta niitä ei olla testattu erikseen 

urheilijoilla. (Berg ym. 2012.) Joissain tutkimuksissa on lisätty EDE-haastattelun pohjaan 

urheilijoille soveltuvia kysymyksiä liittyen syömishäiriöihin altistaviin tekijöihin 

urheilumaailmassa (Martinsen & Sundgot-Borgen 2013). 

2.6.3 Antropometriset mittaukset 

Häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä voidaan arvioida myös antropometristen muuttujien 

avulla, mutta yksin näiden avulla ei voida diagnosoida syömishäiriötä. DSM-5 luokituksen 

mukaan anoreksia nervosan kriteereihin kuuluu, että yksilön kehon paino on 15 % alhaisempi, 

kuin niin sanottu ideaalipaino. Voi kuitenkin olla, että urheilijalla on tämän verran alipainoa, 

vaikka hänellä ei olisikaan syömishäiriökäyttäytymistä. Voi myös olla, että urheilija on täysin 

normaalipainoinen, mutta kärsii silti syömishäiriöstä (esimerkiksi bulimia nervosa tai 

epätyypillinen syömishäiriö). (Argyrides & Ioannou 2016, 27; Dosil & Garcés de Los Fayos 

2008, 82-83.) Joissain tilanteissa, kuten toipumisen seurannassa on kuitenkin hyvä selvittää 

kehonkoostumusmuuttujia syömishäiriöisiltä urheilijoilta. Esimerkiksi rasvamassan ja 

rasvattoman massan määriä ja niiden muutoksia voi olla hyvä selvittää. Tärkeää olisi selvittää 

rasvaprosentin lisäksi nimenomaan rasvattoman massan määrää ja laatua. Myös painoindeksin 

(BMI) määrittäminen voi olla hyvä tapa, varsinkin syömishäiriöisen urheilijan seurannassa. 

Urheilijan kehonkoostumusmuuttujista tulee kuitenkin puhua herkkätunteisesti ja varovasti, 

eikä niitä tulisi käsitellä missään julkisesti, sillä ne voivat olla varsinkin syömishäiriöstä 

toipuvalle hyvin arkaluontoista materiaalia. Joissain tapauksissa kehonkoostumukseen liittyvät 

luvut voivat laukaista ja pahentaa syömishäiriötä. (Bonci ym. 2008.) 

Kehonkoostumusta voidaan arvioida erilaisilla menetelmillä. Kehon rasvaprosenttia sekä 

rasvamassan ja rasvattoman massan määrää voidaan arvioida muun muassa bioimpedanssilla 
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tai DXA-laitteella (dual-energy X-ray absorptiometry). DXA on hyvä menetelmä 

syömishäiriöisten urheilijoiden kehonkoostumusta mitattaessa, sillä sen avulla voidaan myös 

määrittää luun mineraalitiheyttä ja osteoporoosin riskiä. Osteoporoosin riski kasvaa, jos 

urheilijalla on pitkään liian matalaa energiansaatavuutta. (Bonci ym. 2008.) 

2.6.4 Haasteet mittaamisessa ja havaitsemisessa 

Syömishäiriöiden diagnosointi on haastavaa ja arvioidaankin, että läheskään kaikkia 

syömishäiriötapauksia ei ole kliinisesti diagnosoitu. Urheilijoilla diagnosointi saattaa jopa olla 

hankalampaa kuin muulla väestöllä. (Joy ym. 2016.) Urheiluympäristöön kuuluu usein 

tekijöitä, jotka tekevät syömishäiriöiden havaitsemisesta hankalaa urheilijalle itselleen, 

valmentajalle ja urheilijan lähipiirille. Tällaisia tekijöitä voivat olla muun muassa eri 

urheilulajeihin liittyvät ulkonäköstereotypiat sekä urheilijan tarve miellyttää. Joissain lajeissa 

on myös vaikeaa erottaa häiriintyneen syömisen oireet halutuista, suorituskykyä parantavista 

tekijöistä. (Sherman & Thompson 2001.) Syömishäiriöiden mittaamisessa on aina ollut 

ongelmana myös se, mitä menetelmää tai keinoa käytetään (Argyrides & Ioannou 2016, 23). 

Itsetäytettävien kyselyjen ongelmana on se, että jotkin syömishäiriöistä kärsivät eivät täytä niitä 

totuudenmukaisesti. Tämä voi johtua muun muassa häpeästä tai nolostumisesta. Osa potilaista 

voi myös kieltäytyä kokonaan kyselyiden täyttämisestä. (Kashubeck-West ym. 2001.) 

Urheilijoilla voi olla myös pelkona se, että heidän paikkansa joukkueessa tai ryhmässä on 

vaarassa, jos he raportoivat syömishäiriökäyttäytymisen oireita. Tämän vuoksi urheilijat 

välttävät raportoimasta häiriintyneen syömisen oireita, joita heillä mahdollisesti kuitenkin 

esiintyy. (Bonci ym. 2008.) Häiriintyneessä syömiskäyttäytymisessä tyypillistä on myös 

sairaudentunnottomuus, eli potilas tai urheilija ei koe itseään sairaaksi, eikä itse ymmärrä 

ongelmaa ja näe, että tilannetta tulisi muuttaa. Tämän vuoksi potilas jättää myös kertomatta 

mahdollisista häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen liittyvistä piirteistään tai tavoistaan, ja 

alkava häiriö jää helposti huomaamatta. (Charpentier & Marttunen 2001.) 
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2.7 Syömishäiriöiden ehkäisy ja hoito 

Syömishäiriöitä olisi tärkeää ehkäistä ja hoitaa myös urheilijoiden keskuudessa, sillä niitä 

esiintyy hyvin paljon varsinkin nuorilla naisurheilijoilla (Sundgot‐Borgen & Torstveit 2010).  

Suosituskyvyn laskun lisäksi ne voivat huonontaa terveyttä sekä elämänlaatua aiheuttamalla 

stressiä ja masennusta. Lisäksi syömishäiriöillä on korkeimmat kuolleisuusluvut 

mielenterveyden häiriöistä. (Bar ym. 2016; Joy ym. 2016.) On tärkeää ottaa urheilijoiden 

syömishäiriöt tosissaan ja tarjota kunnollista lääkinnällistä, ravitsemuksellista sekä psykiatrista 

hoitoa (Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen 2013). Tulisi myös ottaa huomioon, että 

häiriintyneen syömisen omaavat urheilijat ovat oma, erityinen ryhmänsä, joten myös heidän 

hoitonsa tulisi suunnata erityisesti urheilijoille (Thompson & Sherman 2014). 

Barin ym. (2016) katsausartikkelissa käydään läpi erilaisia interventioita, joita voidaan käyttää 

syömishäiriöiden ehkäisyyn urheilijoilla. Katsauksen mukaan syömishäiriöiden ehkäisyyn 

käytettävillä erilaisilla ohjelmilla on saatu lupaavia tuloksia. Onnistuneissa interventioissa 

yhteistä oli muun muassa se, että ne ei kohdistettu ainoastaan urheilijoille, vaan myös 

valmentajille. Näin urheilijat tunsivat, että he saivat enemmän tukea myös valmennuksen 

puolelta. Kun ohjelmat suunnattiin sekä urheilijoille, että valmentajille, ne olivat myös 

interaktiivisempia ja kommunikaation muodot olivat monipuolisempia. (Bar ym. 2016.) 

Primaaripreventiolla tarkoitetaan syömishäiriöön liittyvien riskitekijöiden ehkäisyä ja 

minimointia, ennen kuin mitään syömishäiriön oireita ilmenee. Primaaripreventiota tulisi 

suunnata etenkin riskiryhmille. Syömishäiriöiden ehkäisyä ja siihen liittyvää koulutusta tulisi 

toteuttaa urheilijoille ja valmentajille kaikissa lajeissa. Yksi parhaista keinoista on 

yksinkertaisesti lisätä urheilijoiden ja valmentajien tietoisuutta syömishäiriöistä, niiden 

riskitekijöistä ja aikaisesta tunnistamisesta. Spesifisti joissain lajeissa tulisi välttää liiallista 

painonpudotukseen kannustamista, ja esimerkiksi painoluokkalajeissa mieluummin tähdätä 

ylempään painoluokkaan. (de Oliveira Coelho ym. 2014.) Valmentajien tulisi välttää 

laihduttamiseen painostamista, sillä laihduttaminen tai paine laihduttaa ovat tärkeitä 

häiriintyneen syömiskäyttäytymisen riskitekijöitä (Sundgot‐Borgen & Torstveit 2010). 

Syömishäiriöiden ehkäisyssä tärkeää on edistää itsensä hyväksymistä, terveellistä ruokailua ja 
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järkevää harjoitusmäärää. Sekundaarinen preventio tarkoittaa pyrkimystä mahdollisimman 

nopeaan syömishäiriöiden tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa. Tähän yleisimmin käytetty 

keino on validoidut kyselyt. Tertiääripreventiolla taas tarkoitetaan syömishäiriöpotilaiden 

hoitoa. (de Oliveira Coelho ym. 2014.) 

Jos valmentaja huomaa urheilijalla epänormaalia syömiskäyttäytymistä tai on huolissaan 

urheilijan painosta tai rasvamassasta, tulisi hänen ohjata urheilija ravitsemusterapeutille tai 

muulle taholle, joka pystyy tekemään urheilijan tilan arvioinnin (Sundgot‐Borgen & Torstveit 

2010).  Syömishäiriöiden diagnosoimiseen ja hoitoon tarvitaan kokenut moniammatillinen 

terveydenhoitoalan ryhmä. Hoitavaan ryhmään kuuluu usein lääkäri, 

urheiluravitsemusterapeutti, mielenterveyden asiantuntija sekä valmentaja. Eri alan 

asiantuntijoiden systemaattinen yhteistyö ja kommunikaatio on hyvin tärkeää syömishäiriöiden 

hoidossa. Hoitavan ryhmän on tärkeää ymmärtää potilaan taustatilanne sekä ympäristö, jossa 

hän elää. (Argyrides & Ioannou 2016, 28.) 

Jos urheilijalla todetaan olevan häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä tai kliininen syömishäiriö, 

tulisi hoito aloittaa välittömästi (Sundgot‐Borgen & Torstveit 2010). Tärkeintä hoidon 

aloittamisessa on urheilijan oma motivaatio parantua. Tämä voi olla haastavaa, koska 

syömishäiriöihin kuuluu usein se, että potilas itse näkee häiriönsä oireet tarkoituksellisina ja 

tarpeellisina osina elämäänsä. (Thompson & Sherman 2014.) Drinkwater ym. (2005) ovat 

koonneet suosituksia liittyen syömishäiriökäyttäytymisen hoitoon. Urheilijalle tulisi tarjota 

ravitsemusohjausta ja ateriasuunnittelua ravitsemusterapeutin avulla. Tärkeää olisi saada 

urheilija ymmärtämään oikeanlaisen ravitsemuksen tärkeys ja sen vaikutukset terveyteen ja 

suorituskykyyn. Jos pelkkä ravitsemusterapeutin apu ei riitä, tulisi urheilija ohjata lääkärille, 

joka voi tehdä fysiologiset ja biokemialliset mittaukset muun muassa kehonkoostumuksen ja 

verimuuttujien osalta. Lääkäri voi myös tarvittaessa ohjata urheilijan esimerkiksi psykiatrille. 

Jos terveydenhuollon henkilökunta toteaa, että urheilija tarvitsisi hoitoa syömishäiriöön, 

urheilijan tulee yleensä keskeyttää kilpaileminen ja mahdollisesti myös harjoittelu. 

Hoitosuunnitelmaan kuuluu psykologisen hoidon lisäksi usein myös jokin painotavoite, jos 

urheilija on hoidon alussa alipainoinen. Jos urheilija kieltäytyy hoidosta, hänen ei tulisi antaa 

harjoitella tai kilpailla ennen kuin hän suostuu hoitoon. Hoidossa erityisen tärkeää on hyvä 
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kommunikaatio urheilijan, valmentajan ja hoitavan tiimin jäsenten välillä. (Drinkwater ym. 

2005; Sundgot‐Borgen & Torstveit 2010.) 

Urheilijan syömishäiriön hoito tulisi suunnitella aina yksilöllisesti urheilijan tilanne huomioon 

ottaen. Ensimmäisenä täytyy päättää, tuleeko potilasta hoitaa sairaalaympäristössä tai muussa 

kliinisessä ympäristössä vai riittääkö niin sanottu avohoito. Tähän vaikuttaa monet tekijät, 

kuten syömishäiriön tilan vakavuus sekä kotiympäristö. Syömishäiriöiden hoitoon liittyy useita 

eri vaiheita. Ensimmäisenä tulisi motivoida urheilijaa haluamaan itse muutosta nykyiseen 

tilaansa. Tämä voi olla hankalaa, koska usein urheilija ei itse näe tilansa ongelmallisuutta, ja 

voi kokea, että joku yrittää häiritä hänen omaa, yksityistä projektiaan (laihduttamista). Tärkeää 

tässä vaiheessa onkin korostaa urheilijalle hänen tilastaan johtuvia huonoja terveysvaikutuksia. 

Myös psykologin/terapeutin ja urheilijan läheinen ja avoin suhde on hyvin tärkeää jo hoidon 

alussa. (Dosil & González 2008, 124-127.) 

Tärkeänä osana hoitoa on ruoan ja eri ruoka-aineiden normalisoiminen. Hoidossa tulisi 

keskittyä myös erilaisten epäterveellisten painonpudotusmenetelmien, kuten laksatiivien ja 

diureettien käytön lopettamiseen. Kognitiiviset menetelmät syömishäiriöiden hoidossa ovat 

hyvin tärkeitä. Muun muassa häiriintyneitä käsityksiä ruoasta ja kehonkuvasta tulisi käsitellä 

kognitiivisin keinoin. Hoidossa tulisi keskittyä myös syyllisyyden ja kontrollin menetyksen 

tunteisiin ja niiden käsittelyyn. Erityyppisiä hoitomenetelmiä on monenlaisia. Yksilölliseen 

hoitoon voi kuulua lääkehoito, mutta sen rinnalle tarvitaan yleensä myös muuta hoitoa. Yksi 

käytetyimmistä terapiamuodoista syömishäiriöiden hoidossa on kognitiivinen 

käyttäytymisterapia. Yksilön ravitsemusohjaus on myös ensisijaisen tärkeää. Hoidossa voidaan 

käyttää myös perhe- tai pariterapiaa sekä ryhmäterapiaa. (Dosil & González 2008, 128-143.) 
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3 HÄIRIINTYNEEN SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEN FYSIOLOGISET 

VAIKUTUKSET 

Syömishäiriöt tai häiriintynyt syöminen voivat vaikuttaa moniin fysiologisiin toimintoihin ja 

aiheuttaa monenlaisia häiriöitä elimistössä. Häiriintynyt syöminen voi aiheuttaa muun muassa 

ravintoaineiden puutoksia, kroonista väsymystä ja immuunipuolustuksen heikkenemistä, mikä 

voi johtaa usein ilmeneviin infektioihin tai muihin sairastumisiin. (de Oliveira Coelho ym. 

2014.) Syömishäiriöiden fysiologiset vaikutukset sekä niiden vakavuus ja kesto ovat 

riippuvaisia häiriintyneen syömiskäyttäytymisen kestosta, aliravitsemuksen tasosta, erityisistä 

painonkontrollointikeinoista, kuten oksentamisesta, sekä urheilijan lajin vaatimuksista 

(Sundgot-Borgen ja Torstveit 2004). 

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen voi johtaa matalaan energiansaatavuuteen, joka taas voi 

vaikuttaa monella tapaa terveyteen ja fyysiseen suorituskykyyn. Vaikutukset voivat olla 

monialaisia ja vaikuttaa koko kehoon, muun muassa sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan, 

hormonitoimintaan, ruoansulatuselimistön toimintaan sekä keskushermostoon. Nopea 

painonpudotus tai pidempi energian rajoittamisen jakso voivat johtaa suorituskyvyn, kasvun ja 

kognitiivisen toiminnan häiriöihin. (Sundgot‐Borgen & Torstveit 2010.) Matala 

energiansaatavuus vaikuttaa myös luun terveyteen ja alentaa luun massaa ja mineraalitiheyttä. 

Luun terveyteen vaikuttavia muuttujia ovat muun muassa kasvuhormoni, IGF-1 

(insuliininkaltainen kasvutekijä) ja insuliini. (Dipla ym. 2020.)  Matala energiansaatavuus voi 

vaikuttaa myös lisääntymiskykyyn ja kuukautishäiriöihin hormonaalisen epätasapainon 

johdosta (Logue ym. 2020). Tässä tutkielmassa käsitellään tarkemmin häiriintyneen 

syömiskäyttäytymisen ja siitä johtuvan matalan energiansaatavuuden vaikutuksia 

kehonkoostumukseen, elimistön hormonaaliseen toimintaan sekä kuukautishäiriöihin. 

3.1 Vaikutukset kehonkoostumukseen  

Syömishäiriöihin ja häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen kuuluu usein painon pudottamista 

ja lihomisen pelkoa. Painoa pyritään pudottamaan erilaisin keinoin, ja tämä näkyy usein myös 

syömishäiriöisen urheilijan kehonkoostumuksessa. (De Souza ym. 2019, 69; Joy ym. 2016.) 
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Yleisesti kehonkoostumuksella tarkoitetaan kehon eri osien luokittelua ja niiden osuuksia sekä 

järjestäytyneisyyttä kehossa. Karkeasti keho voidaan jakaa rasvamassaan ja rasvattomaan 

massaan, johon luetaan muun muassa lihakset, iho ja muu tukikudos. (Stewart & Sutton 2012, 

8-12.) 

3.1.1 Rasvamassa ja rasvaprosentti 

Rasvamassalla tarkoitetaan kehon rasvakudoksen määrää, ja se esitetään kilogrammoina (kg). 

Rasvaprosentti taas kuvastaa rasvamassan prosentuaalista osuutta koko kehon massasta, ja se 

esitetään prosentteina (%). Rasvasolut ovat eräänlaisia tukisoluja, jotka ovat erikoistuneet 

varastoimaan rasvaa. Rasvaa varastoidaan ihmisen elimistössä ihonalaiseen rasvakerrokseen 

sekä vatsakalvon sisäpuolelle sisäelinten ympärille viskeraalirasvaksi. (Stewart & Sutton 2012, 

10.) 

Häiriintyneestä syömisestä johtuva kroonisesti alhainen energiansaatavuus tai jatkuvat alhaisen 

energiansaatavuuden syklit johtavat yleensä alentuneeseen rasvamassaan. Alhainen rasvamassa 

johtaa muun muassa hypotalamuksen gonadotrooppisia hormoneja vapauttavan hormonin 

erityksen vähenemiseen, mikä voi johtaa kuukautishäiriöihin. (Zanker 2006.) de Oliveira 

Coelhon ym. (2013) tutkimuksessa tarkasteltiin häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä ja sen 

vaikutuksia brasilialaisilla nuorilla naistenniksenpelaajilla. Syömishäiriökäyttäytymistä 

mitattiin kyselyillä (EAT-26, BITE ja BSQ) ja kehonkoostumusta (rasvaton massa ja 

rasvaprosentti) määritettiin DXA:lla. Näiden lisäksi tutkimuksessa mitattiin kuukautiskiertoa ja 

luun mineraalitiheyttä. Tutkimukseen osallistui 24 urheilijaa sekä 21 kontrollihenkilöä. 

Kehonkoostumuksen osalta urheilijoilla oli merkitsevästi alhaisempi rasvaprosentti ja 

korkeampi rasvattoman massan määrä kuin kontrolliryhmällä. Syömishäiriökäyttäytyminen ei 

kuitenkaan eronnut urheilijoiden ja kontrolliryhmän välillä. Tutkimuksessa todettiin, että 

mahdollisesti syömishäiriökäyttäytymisestä johtuva alhainen rasvaprosentti voi johtaa muun 

muassa kuukautishäiriöihin, tai muulla tavalla olla riski terveydelle. (de Oliveira Coelho ym. 

2013.) 
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Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen voi olla myös yhteydessä suurempaan kehon painoon tai 

rasvamassaan. Haase (2011) tutki painokäsityksen vaikutuksia häiriintyneeseen syömiseen 

naisurheilijoilla. Tutkittavilta kysyttiin näkevätkö he itsensä alipainoisina, normaalipainoisina 

vai ylipainoisina verrattuna heidän tovereihinsa urheilussa ja muihin ystäviin. Häiriintynyttä 

syömistä mitattiin EAT-26 kyselyn (The Eating Attitudes Test-26) avulla. Todettiin, että itsensä 

pitäminen ylipainoisena oli yhteydessä häiriintyneeseen syömiseen. Niillä, jotka pitivät itseään 

ylipainoisina, oli myös suurempi BMI, vaikka he eivät todellisuudessa olleetkaan ylipainoisia. 

Itsensä näkeminen ylipainoisena on siis yhteydessä suurempaan häiriintyneeseen syömiseen 

sekä hieman suurempaan BMI:n. (Haase 2011.) Tämän vuoksi voitaisiin päätellä, että myös 

suurempi rasvamassan määrä olisi yhteydessä suurempaan häiriintyneeseen 

syömiskäyttäytymiseen sen kautta, että urheilijat näkevät itsensä ylipainoisena, vaikka eivät 

todellisuudessa sitä ole. Berryn ja Howen (2000) tutkimuksessa DEBQ:n (Dutch Eating 

Behavior Questionnaire) mukaan mitatusta häiriintyneen syömiskäyttäytymisen osa-alueista 

syömisen rajoittaminen oli yhteydessä korkeampaan rasvaprosenttiin ja BMI:n. Tässä 

tapauksessa naisurheilijat, joilla oli suurempi rasvaprosentti tai BMI rajoittivat myös 

syömistään enemmän, eli heillä oli siltä osin häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä. (Berry & 

Howe 2000.) 

Tyytymättömyys kehon painoon ja muotoon ovat riskitekijöitä häiriintyneelle 

syömiskäyttäytymiselle ja kliinisille syömishäiriöille (Jacobi ym. 2004). Sosiaaliset paineet 

hoikasta vartalosta ovat nyky-yhteiskunnassa vahvoja, ja tämä lisää häiriintymisen syömisen 

riskiä varsinkin, jos oma keho ei sovi tavoiteltuun muottiin ideaalikehosta. Myös kiusoittelu tai 

kommentit vartalon koosta tai muodosta voivat altistaa häiriintyneelle syömiselle. (Lieberman 

ym. 2001.) Muscat ja Long (2008) totesivat tutkimuksessaan, että urheilijoilla negatiivinen 

kommentointi kehoon liittyen on riskitekijänä häiriintyneelle syömiselle. Jos tämänlainen 

tyytymättömyys ja mahdollinen kommentointi on yhteydessä suurempaan kehon rasvamassaan, 

voi sillä olla yhteys häiriintyneeseen syömiseen.  

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen voi myös lisätä rasvamassan määrää kehossa. Ruokailun 

epäsäännöllisyys ja vaihtelevuus voivat johtaa alentuneeseen lepoaineenvaihduntaan, mikä voi 

olla yhteydessä suurempien kehon rasvavarastojen kanssa. da Costan ym. (2013) tutkimuksessa 

tarkasteltiin syömishäiriökäyttäytymisen yhteyksiä kehonkoostumukseen nuorilla 
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naisuimareilla. Tutkimuksessa havaittiin, että nuorilla, joilla todettiin 

syömishäiriökäyttäytymistä kyselyiden perusteella, oli myös korkeampi kehon massa, 

rasvamassa ja rasvaprosentti. Tällöin elimistön eri järjestelmät eivät luultavasti toimi 

normaalisti, mutta kehon paino tai rasvamassa eivät kuitenkaan ole tavallista alhaisemmat. (da 

Costa ym. 2013.) 

3.1.2 Rasvaton massa ja lihasmassa 

Rasvattomalla massalla tarkoitetaan sitä kehon massaa, joka ei ole rasvamassaa. Rasvattomaan 

massaan kuuluu siis luuston paino, lihasten, tukikudoksen ja muiden kudosten paino. 

Lihasmassan määrää elimistössä voidaan arvioida muun muassa DXA:n avulla, jolloin 

rasvattoman massan painosta vähennetään luiden ja tukikudoksen paino. (Stewart & Sutton 

2012, 33.) Häiriintyneellä syömiskäyttäytymisellä ja siitä johtuvalla matalalla 

energiansaatavuudella voi olla vaikutusta rasvattoman massan ja etenkin lihasmassan määrään. 

Kun tavoitellaan mahdollisimman hoikkaa vartaloa, voi rasvamassan lisäksi rasvattoman 

massan määrä vähentyä. Häiriintyneeseen syömiseen liittyvä krooninen energiavaje voi johtaa 

vähentyneeseen lihasmassaan, mikä voi johtaa vähentyneeseen voimaan ja kestävyyteen sekä 

pidentyneeseen reaktioaikaan. (Golden 2002.) El Ghochen ym. (2013) katsausartikkelissa 

syömishäiriöihin liittyvä heikko ravitsemus oli yhteydessä heikentyneeseen lihasvoimaan ja 

lihasten toimintaan. Myös ravitsemuksen laadulla voi olla vaikutusta, sillä liian vähäinen 

energian- ja proteiininsaanti voi vaikuttaa proteiinisynteesin määrään ja tehokkuuteen (Emery 

2005). Jos urheilija rajoittaa syömistään ja energiansaanti on matalaa, voi energianlähteitä 

urheiluun, eli hiilihydraatteja ja rasvoja olla heikosti saatavilla. Tällaisessa tilanteessa elimistö 

voi alkaa käyttämään elimistön proteiinivarastoja energianlähteeksi, eli käytännössä 

hajottamaan lihasmassaa, mikä ei ole yhdellekään urheilijalle toivottava tila. Tällöin 

lihasmassan määrä kehossa saattaa pienentyä. (Carbone ym. 2012.) 

Häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen saattaa liittyä myös mahdollisimman suuren 

lihasmassan tavoittelu. Varsinkin miehillä häiriintynyt syöminen saattaa oireilla 

mahdollisimman suuren lihasmassan tavoitteluna harjoittelun ja ravitsemuksen sekä 

mahdollisesti anabolisten steroidien tai muiden kiellettyjen aineiden avulla. (Murray ym. 2016.) 
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Molempien sukupuolten häiriintyneen syömisen riskitekijöihin kuuluu samanlaisia tekijöitä, 

muun muassa vanhempien ja vertaisten asettamat paineet, median paineet, sosioekonominen 

status, painosensitiivinen laji, kiusaaminen ja häirintä, kehonkuvan ja itsetunnon ongelmat, 

mutta miehillä oirehtiminen saattaa olla enemmän lihasmassan tavoittelua, kun taas naisilla 

laihuuden tavoittelua (Ricciardelli & McCabe 2004). Leen ja Vaillancourtin (2018) mukaan 

varsinkin alipainoiset nuoret pyrkivät suurentamaan lihasmassaansa, ja saattavat sitä kautta olla 

riskissä häiriintyneelle syömiselle.  

Naisvartalon ihanne on muuttunut muun muassa fitnesskulttuurin myötä, eikä ihannoidakaan 

enää pelkkää hoikkaa vartaloa, vaan vaaditaan myös lihaksikkaan ja vahvan näköistä kehoa. 

Tästä huolimatta rasvakudoksen määrän tulisi ihanteiden mukaan olla pieni. (Boepple ym. 

2016.) Fitnesskulttuurille altistuminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa voi huonontaa 

naisten kehonkuvaa ja altistaa syömishäiriöille. Todellisuudessa ihannoidun rasvattoman ja 

lihaksikkaan kehon saavuttaminen on haastavaa, jollei mahdotonta. Sen tavoittelu on kuitenkin 

yleistä, ja voi johtaa häiriintyneeseen syömis- ja liikkumiskäyttäytymiseen. (Tiggemann & 

Zaccardo 2018.) 

da Costan ym. (2013) tutkimuksessa tarkasteltiin häiriintyneen syömisen vaikutuksia 

kehonkoostumusmuuttujiin, muun muassa rasvattoman massan määrään. Häiriintynyttä 

syömistä mitattiin kolmella eri kyselyllä ja kehonkoostumusta arvioitiin DXA-laitteella. 

Koehenkilöinä tutkimuksessa oli 77 nuorta naisuimaria (11–19-vuotiaita). Nuorempien (11–14 

-vuotiaita) ryhmässä rasvattoman massan määrä oli suurempi niillä, joilla oli 

syömishäiriökäyttäytymistä. Tämä voi johtua siitä, että myös koko kehon massa oli tällä 

ryhmällä suurempi. Vanhempien (15–19-vuotiaita) rasvattoman massan määrä oli kuitenkin 

hieman pienempi heillä, joilla oli syömishäiriökäyttäytymistä, kun verrattiin heihin, joilla ei 

ollut syömishäiriökäyttäytymistä. Tässä ikäryhmässä kehon massa ei eronnut ryhmien välillä 

häiriintyneen syömiskäyttäytymisen mukaan. Voitaisiin siis olettaa, että tässä ryhmässä 

häiriintyneellä syömisellä oli yhteys pienempään kehon rasvattomaan massaan. (da Costa ym. 

2013.) 
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3.2 Hormonaaliset vaikutukset 

Häiriintyneellä syömiskäyttäytymisellä ja siitä johtuvalla mahdollisella alhaisella 

energiansaatavuudella on vaikutusta endokriiniseen toimintaan. Matala energiansaatavuus 

muun muassa pienentää hypotalamuksen gonadotropiineja vapauttavan hormonin eritystä, mikä 

taas johtaa siihen, että aivolisäkkeen gonadotrooppisten hormonien eritys vähenee. Tästä 

johtuen luteinisoivan hormonin (LH) ja follikkeleita stimuloivan hormonin (FSH) eritys 

pienenee, mikä vaikuttaa estrogeenin määrän pienenemiseen. Tämä taas aiheuttaa 

toiminnallista amenorreaa eli kuukautisten puuttumista. Myös insuliinitasot voivat alentua, 

IGF-1:n tehokkuus voi laskea ja kasvuhormoni- ja kortisolitasot voivat nousta. Alhainen 

energiansaatavuus voi vaikuttaa myös greliinitasojen laskuun. (Dipla ym. 2020.)  

Matala energiansaatavuus voi vaikuttaa erityisesti leptiinin, trijodityroniinin (T3) ja kortisolin 

tasoihin. Näitä kolmea hormonia voidaan pitää validoituina biomarkkereina, jotka kertovat 

matalan energiansaatavuuden riskistä. (Logue ym. 2018.) Seuraavaksi kerrotaan tarkemmin 

leptiinin, kortisolin ja kilpirauhashormonien tehtävistä elimistössä, ja miten 

syömishäiriökäyttäytyminen tai siitä johtuva matala energiansaatavuus voi niihin vaikuttaa.   

3.2.1 Leptiini 

Leptiini on hormoni, jota eritetään rasvakudoksesta. Se säätelee muun muassa 

energiatasapainoa, neuroendokriinista toimintaa, aineenvaihduntaa, immuunitoimintaa ja muita 

toimintoja esimerkiksi keskushermoston kautta. Leptiinin määrä veressä korreloi yleensä melko 

hyvin kehon rasvamassan ja BMI:n kanssa, ja tällä tavoin kuvastaa kehon pitkäaikaisten 

energiavarastojen tilaa. Leptiiniä eritetään pulssimaisesti vuorokausirytmin mukaan ja eritys on 

alhaisinta keskipäivällä ja korkeinta keskiyöllä. Naisilla leptiinitasot ovat usein hieman 

korkeammat kuin miehillä, vaikka kontrolloitaisiin kehon rasvamassan avulla. Tämä saattaa 

johtua sukupuolihormonien vaikutuksista leptiiniin tai siitä, että ihonalainen rasvakerros erittää 

enemmän leptiiniä kuin viskeraalirasva. Leptiinin eritykseen vaikuttaa myös insuliini, 

glukokortikoidit, katekolamiinit ja sytokiinit. (Lawson ym. 2011; Park & Ahima 2015.) 
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Leptiini säätelee ruokahalua aktivoimalla ruokahalua vähentäviä hermosoluja aivojen 

kaaritumakkeissa. Paaston aikana leptiinitasot verenkierrossa laskevat nopeasti. Tämä taas 

nostaa tiettyjen aineiden pitoisuuksia ja näin lisää ruokahalua ja laskee energiankulutusta. 

Leptiini on yhteydessä myös mesolimbiseen dopamiinisysteemiin, ja tätä kautta säätelee 

hedonista syömisen tarvetta. Leptiini myös kasvattaa energiankulutusta sympaattisen 

hermoston kautta muun muassa stimuloimalla ruskean rasvakudoksen termogeneesiä. (Park & 

Ahima 2015.) Leptiinin alentumista voidaan pitää matalan energiansaatavuuden 

biomarkkerina, ja siihen voi vaikuttaa rajoitettu syöminen sekä riittämätön palautuminen 

rasituksesta (Logue ym. 2018). Leptiini toimii myös metabolisena signaalina hypotalamukselle 

viestittäen energiansaatavuuden ja energiavarastojen tilaa (Zanker 2006). 

Lawsonin ym. (2011) tutkimuksessa tarkasteltiin ruokahalua säätelevien hormonien yhteyttä 

häiriintyneen syömisen psykopatologiaan. Tutkimuksessa eri koehenkilöryhmiltä (anorektikot, 

ylipainoiset ja normaalipainoiset terveet verrokit) mitattiin syömishäiriökäyttäytymistä kahden 

eri kyselyn avulla: EDE-Q ja EDI-2 (Eating Disorders Inventory-2). Kehonkoostumuksen 

muuttujia mitattiin DXA:n (dual X-ray arbsorptiometry) ja hormonipitoisuuksia verinäytteiden 

avulla. Tutkimuksessa saatiin selville, että leptiinitasot olivat oletettavasti korkeammat 

ylipainoisten ryhmässä verrattuna muihin ryhmiin. Kun hormonitasojen yhteyttä tarkasteltiin 

häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen, havaittiin, että leptiinitasot olivat käänteisesti 

yhteydessä EDE-Q:n osa-alueeseen, joka käsittelee huolta syömisestä, mutta suhde ei ollut 

kuitenkaan merkitsevä, kun se kontrolloitiin BMI:n avulla. EDI-2-kyselyä tarkasteltaessa 

havaittiin, että leptiini oli negatiivisesti yhteydessä useisiin syömishäiriökäyttäytymisen 

psykologisiin tekijöihin. Tämän tutkimuksen mukaan leptiinin voidaan ajatella olevan markkeri 

suuremmalle rasvan määrälle, mutta se ei välttämättä niinkään kerro häiriintyneestä 

syömisajattelusta tai -käyttäytymisestä. (Lawson ym. 2011.) 

Melinin ym. (2015) tutkimuksessa tarkasteltiin matalan energiansaatavuuden vaikutuksia 

fysiologisiin muuttujiin. Tutkimuksessa 78 prosentilla koehenkilöistä oli alhaiset leptiiniarvot 

(< 3.88 ng/mL), ja löydettiin myös positiivinen yhteys leptiinin ja kokonaisrasvamassan sekä 

suhteellisen rasvamassan kanssa. Tutkimuksessa ei kuitenkaan löydetty leptiinin kannalta eroja 

eri energiansaatavuuksilla. Leptiinillä ei myöskään löydetty yhteyksiä kyselyillä toteutettuihin 

syömishäiriökäyttäytymismittauksiin. (Melin ym. 2015.) 
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3.2.2 Kortisoli 

Kortisoli on koko elimistölle tärkeä hormoni ja sillä on roolinsa muun muassa fysiologisen 

homeostaasin ylläpidossa. Se osallistuu moniin aineenvaihdunnallisiin ja 

immuunipuolustukseen liittyviin prosesseihin, vuorokausirytmiin, stressireaktioon sekä 

verenpaineen säätelyyn. (Baudrand ym. 2015.) Kortisolia eritetään yleensä siis erilaisissa 

psyykkisissä tai fyysisissä stressitilanteissa, ja se voi säädellä myös ruokahalua (Lawson ym. 

2011). Stressitilanteella tarkoitetaan ulkoista tai sisäistä stimulusta, joka häiritsee yksilön 

sisäistä homeostaasia (Hewagalamulage ym. 2016). Kortisolia eritetään hypotalamus-

aivolisäke-lisämunuaiskuori-akselin (HPA-akseli) kautta, ja sillä on tarkkaan säädelty 

vuorokauden mukainen rytmi. Tarkkaan säädeltyjen reittien toimintaa voi kuitenkin häiritä 

jotkin ulkoiset tekijät tai esimerkiksi lihavuus. (Baudrand ym. 2015.) 

On todettu, että glukokortikoidien, kuten kortisolin, erityksellä ja metabolialla on vahva yhteys. 

Anoreksia nervosasta tai kakeksiasta (sairaudesta johtuva lihaskato) johtuva pitkäaikainen 

painon väheneminen olivat yhteydessä HPA-akselin aktivaatioon. Lihavuuden vaikutukset 

HPA-akseliin ja glukokortikoidien eritykseen ovat kuitenkin epäselviä. On kuitenkin olemassa 

vahva vuorovaikutus glukokortikoidien ja kehon painon välillä, ja esimerkiksi lihavuus voi 

muuntaa stressivasteen toimintaa niin, että kortisolia eritetään enemmän. Esimerkkinä 

tällaisesta tilanteesta on Cushingin syndrooma, jossa liiallinen kortisolin eritys on yhteydessä 

keskivartalolihavuuteen. (Hewagalamulage ym. 2016.) Korkeaa kortisolia voidaan pitää myös 

yhtenä alhaisen energiansaatavuuden biomarkkerina (Logue ym. 2018). 

Lawsonin ym. (2011) tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin syömishäiriökäyttäytymisen yhteyksiä 

ruokahalua sääteleviin hormoneihin, havaittiin, että kaikilla kolmella koehenkilöryhmällä 

(anorektikot, ylipainoiset, normaalipainoiset ja terveet verrokit) kortisolitasot olivat yhteydessä 

syömishäiriökäyttäytymiseen riippumatta BMI:stä. Yhteydet nähtiin positiivisina 

korrelaatioina mitatun keskimääräisen kortisolin sekä EDE-Q pisteiden ja EDI-2-kyselyn 

useiden psykologisten tekijöiden välillä. Tutkimuksessa pääteltiin, että kasvaneella kortisolin 

määrällä voitaisiin pyrkiä kasvattamaan ja mobilisoimaan energiavarastoja vasteena sille, että 

kehon paino ja rasvamassa ovat pienentyneet häiriintyneen syömisen myötä. Kortisolin kasvu 
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voisi olla siis adaptiivinen mekanismi nälkiintymiselle ja se voi mahdollisesti myös pahentaa 

taustalla olevaa häiriintynyttä syömistä. (Lawson ym. 2011.) 

3.2.3 Kilpirauhashormonit 

Kilpirauhashormonit ovat tärkeitä kasvun ja kehityksen kannalta, ja niillä on myös tärkeä rooli 

energiatasapainossa. Kilpirauhashormonien eritystä säädellään hypotalamus-aivolisäke-

kilpirauhas-akselin kautta (HPT-akseli). Suurin osa verenkierron kilpirauhashormoneista on 

prohormoni tyroksiinia (T4), josta voidaan muodostaa aktiivista hormonia eli trijodityroniinia 

(T3). Tätä muuntumista säätelee dejodinaasientsyymit, jotka kykenevät poistamaan jodiatomin 

kilpirauhashormonin isoformin sisä- tai ulkorenkaalta. Ulomman renkaan tyroksiinin 

dejodinaation tuloksena on aktiivista muotoa, eli trijodityroniinia. Sisemmän renkaan 

dejodinaatiolla taas saadaan aikaan käänteistä T3:a, jonka ajateltiin ennen olevan melko 

inaktiivinen muoto, mutta nykyään on havaittu, että sillä voi olla vaikutuksia esimerkiksi 

aktiinin uudelleenjärjestäytymisessä tai aivojen kehityksessä. (van der Spek ym. 2017.) 

Kilpirauhasta stimuloivaa hormonia eli tyreotropiinia (TSH) eritetään etuaivolisäkkeestä. Se on 

glykoproteiini, joka kiihdyttää kilpirauhasen toimintoja spesifien TSH-reseptorien avulla. 

(Szkudlinski ym. 2002.) 

Paastoamisella ja ruoan rajoittamisella on merkittäviä vaikutuksia kilpirauhashormonien 

aineenvaihduntaan, muun muassa T3:n osuus seerumissa laskee. Muutokset HPT-akselissa 

paaston aikana ovat osittain säädelty muuntuneen perifeerisen T4:n muuntamisesta T3:ksi. 

Tämä voi taas johtua pienemmästä D1-aktiivisuudesta (dejodinaasientsyymi 1, jota on muun 

muassa maksassa ja munuaisissa), koska D1 on yleisesti nähty yhtenä suurimmista T3:n 

lähteistä. (van der Spek ym. 2017.) Trijodityroniinin alhaisia tasoja voidaan pitää 

biomarkkerina alhaiselle energiansaatavuudelle naisurheilijoilla (Logue ym. 2018). 

Hulmin ym. (2017) tutkimuksessa tarkasteltiin neljän kuukauden rasvan vähentämistä 

tavoittelevan painonpudotuksen vaikutuksia fysiologisiin muuttujiin ja erityisesti 

hormonitasapainoon. Tutkimuksessa koehenkilöt osallistuivat fitness-kilpailuihin, ja dieetin 

tarkoituksena oli pudottaa rasvaprosentti alhaiseksi niin, ettei lihasmassa kuitenkaan vähenisi. 
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Dieetin aikana koehenkilöinä toimineet naiset (n=27) pudottivat painoa keskimäärin 12 % ja 

rasvamassaa noin 35–50 %. Dieetin aikana T3-tasot laskivat merkitsevästi verrattuna 

kontrolliryhmään. Alentuneet leptiini- ja estradiolitasot palasivat lähtötasolle 3–4 kuukauden 

palautumisjakson jälkeen, mutta T3 pysyi merkitsevästi alhaisempana palautumisjakson 

jälkeenkin. Painonpudotuksessa varsinkin ylipainoisilla ja lihavilla T3:n määrä laskee. Tässä 

tutkimuksessa todettiin siis, että myös normaalipainoisten painonpudotus vähentämällä 

rasvamassaa alentaa T3:a. (Hulmi ym. 2017.) Tämä on aikaisemmin osoitettu myös anoreksiaa 

sairastavilla, joilla on sekä alhainen rasvamassa, että alhainen lihasmassa (Tolle ym. 2003).  

Hulmin ym. (2017) tutkimuksessa kuitenkin todetaan, että 3-4 kuukauden palautumisvaihe 

dieetin jälkeen ei ole riittävä palauttamaan T3-tasapainoa ennalleen, ja palautumista tulisi 

jatkaa, eikä ainakaan aloittaa uutta dieettiä, jotta hormonitasapaino ei häiriinny pidemmäksi 

aikaa. Alentunut T3 voi vaikuttaa negatiivisesti terveyteen ja muun muassa alentaa 

aineenvaihdunnan nopeutta. (Hulmi ym. 2017.) 

3.3 Vaikutukset kuukautishäiriöihin 

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen, nopea laihduttaminen tai liiallinen liikunta voivat aiheuttaa 

kuukautishäiriöitä (Tiitinen 2020). Kuukautishäiriöillä voidaan tarkoittaa kuukautisten 

puuttumista eli amenorreaa tai normaalia pidempää kuukautiskiertoa eli oligomenorreaa, jolloin 

kuukautiskierron pituus voi vaihdella viiden viikon ja useamman kuukauden välillä. 

Sekundaarisella amenorrealla tarkoitetaan tilaa, jolloin aiemmin säännölliset kuukautiset ovat 

poissa kuuden kuukauden ajan. Primaarisella amenorrealla taas tarkoitetaan sitä, jos 

kuukautiset eivät ole alkaneet 16. ikävuoteen mennessä. Normaalista kuukautiskierrosta, joka 

kestää 21–35 päivää, voidaan käyttää termiä eumenorrea. (Mountjoy ym. 2014; Tiitinen 2020.) 

Kuukautishäiriöt ja häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ovat molemmat naisurheilijan 

oireyhtymän (Female Athlete Triad) osa-alueita heikentyneen luun terveyden ohella (Golden 

2002; Sanborn ym. 2000). Naisurheilijan oireyhtymään liittyvät tekijät voidaan nähdä 

jatkumona, jonka toisessa päässä on optimaalinen energiansaatavuus, optimaalinen luun terveys 

ja eumenorrea, ja toisessa päässä matala energiansaatavuus häiriintyneen syömisen vuoksi tai 

ilman, sekä toiminnallinen hypotalaminen amenorrea ja osteoporoosi (kuva 2). Näiden kahden 

ääripään välissä voi esiintyä lievempiä muotoja kaikista tekijöistä. Kolmesta päätekijästä kaikki 

ovat yhteydessä myös toisiinsa niin, että energiansaatavuus vaikuttaa sekä kuukautishäiriöihin, 
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että luun terveyteen ja kuukautishäiriöt vaikuttavat myös luun terveyteen. (Thein-Nissebaum & 

Carr 2011.)  Naisurheilijan oireyhtymän sijaan puhutaan nykyään myös RED-S:stä (Relative 

Energy Deficiency in Sport) eli urheilijan suhteellisesta energiavajeesta, joka ottaa huomioon 

myös muut alentuneen energiansaatavuuden terveysvaikutukset sekä nais- että 

miesurheilijoilla. Myös RED-S:iin kuuluu yleensä kuukautishäiriöt. (Dipla ym. 2020; 

Mountjoy ym. 2014.)   

  

KUVA 2. Naisurheilijan oireyhtymän eri osa-alueiden jatkumo (mukailtu Thein-Nissebaum & 

Carr 2011). 

Urheilijoilla primaarinen ja sekundaarinen amenorrea ovat yleisempiä, kuin normaaliväestöllä 

(Golden 2002; Sanborn ym. 2000). Urheilijoilla amenorreaa ei tulisi pitää harjoittelun 

normaalina seurauksena, vaan merkkinä mahdollisesti vakavasta ongelmasta (Golden 2002). 

Varsinkin tietyissä lajeissa, kuten baletissa, voimistelussa ja kestävyysjuoksussa on havaittu 

esiintyvän enemmän amenorreaa (Greydanus ym. 2002). Hopkinsonin ja Lockin (2004) 

tutkimuksessa havaittiin EDE-Q:lla ja EAT-26:lla mitatun häiriintyneen syömiskäyttäytymisen 

olevan yhteydessä kuukautishäiriöihin. Thein-Nissenbaumin ym. (2011) tutkimuksessa 

pyrittiin tarkastelemaan häiriintyneen syömisen sekä kuukautishäiriöiden esiintyvyyksiä ja 
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yhteyksiä. Koehenkilöinä tutkimuksessa oli 311 lukioikäistä naisurheilijaa. Häiriintynyttä 

syömiskäyttäytymistä mitattiin tutkimuksessa EDE-Q-kyselyllä ja HWHSFAS-kyselyllä 

(Healthy Wisconsin High School Female Athletes Survey). Tutkituista 35,4 % esiintyi 

häiriintynyttä syömistä ja 18,8 % kuukautishäiriöitä. Niiden tutkittavien osuus, jotka raportoivat 

sekä kuukautishäiriöitä että häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä, oli 9,4 %. Tämä vaihteli myös 

eri lajien edustajien välillä: esteettisten lajien urheilijoilla prosentti oli 15,4 %, kestävyyslajien 

urheilijoilla 10,1 % ja joukkue/anaerobisten lajien urheilijoilla 7,6 %. (Thein-Nissenbaum ym. 

2011.) Hochin ym. (2009) tutkimuksessa 54 % tutkittavista naisurheilijoista raportoi 

kuukautisten häiriintymisestä, ja suurin osa näistä oli amenorreaa. Yhtäaikaisen matalan 

energiansaatavuuden ja kuukautishäiriöiden esiintyvyyden raportoitiin olevan 18 %. Kyseisessä 

tutkimuksessa matalaa energiansaatavuutta esiintyi kuitenkin jonkin verran myös ilman 

häiriintyneen syömiskäyttäytymisen oireita. (Hoch ym. 2009.) Nicholsin ym. (2006) 

tutkimuksessa tarkasteltiin naisurheilijan oireyhtymän eri osa-alueiden esiintyvyyttä 

lukiourheilijoilla. Koehenkilöinä tutkimuksessa oli 170 nuorta naisurheilijaa kahdeksasta eri 

lajista. Häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä mitattiin EDE-Q-kyselyllä. Häiriintynyttä 

syömistä esiintyi 18,2 % koehenkilöistä ja kuukautishäiriöitä 23,5 % koehenkilöistä. Kyseisessä 

tutkimuksessa minkä vain kahden oireyhtymän osa-alueen samanaikainen esiintyvyys oli 5,9 

%. Havaittiin myös, että naiset, joilla oli oligomenorreaa tai amenorreaa, raportoivat enemmän 

ruokavalion rajoittamista ja korkeampia pisteitä EDE-Q:ssa. (Nichols ym. 2006.) Näiden 

tutkimustulosten perusteella voidaan siis todeta, että syömishäiriökäyttäytymistä tai matalaa 

energiansaatavuutta ilmenee usein yhdessä kuukautishäiriöiden kanssa, vaikka niiden osuudet 

vaihtelivatkin eri tutkimusten välillä. Tämä voi johtua muun muassa koehenkilöiden 

lajitaustoista tai tutkimusjoukon koosta (Hoch ym. 2009; Thein-Nissenbaum ym. 2011). 

Amenorrean fysiologiset mekanismit liittyvät hormonitasoihin ja alhaisen energiansaannin 

vaikutuksiin liittyen hormonien eritykseen. Häiriintyneeseen syömiseen liittyvä alhainen 

energiansaanti voi johtaa hypotalamuksen alentuneeseen gonadotropiineja vapauttavan 

hormonin eritykseen, jolloin myös aivolisäkkeestä eritetään vähemmän gonadotrooppisia 

hormoneja. Tällöin FSH:n (follikkeleita stimuloiva hormoni), LH:n (luteinisoiva hormoni) ja 

estradiolin sekä progesteronin eritys pienenee, mikä voi johtaa amenorreaan. (Dipla ym. 2020; 

Golden 2002; Márquez ym. 2013.) Myös LH:n pulssimainen eritys, kehon puutteelliset 

rasvavarastot sekä liiallinen liikunta ja siitä aiheutunut stressi voivat osaltaan vaikuttaa 
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kuukautisten puuttumiseen (Mountjoy ym. 2014). Amenorrisilla urheilijoilla on havaittu myös 

olevan alhaisemmat leptiinitasot, mikä voi osaltaan toimia signaalina hypotalamukselle siitä, 

että energiaa ei ole riittävästi saatavilla lisääntymiseen. Onkin ajateltu, että olemassa on tietty 

leptiinitasojen raja, jonka alapuolelle mentäessä normaali kuukautiskierto ei voi toimia. Muita 

hormoneja, joiden eritys voi mahdollisesti vaikuttaa kuukautishäiriöihin ovat muun muassa 

greliini, kasvuhormoni, IGF-1 ja tyroksiini. Eri tekijöiden vaikutukset ovat myös hyvin 

yksilöllisiä eri urheilijoilla. (Manore 2002; Márquez ym. 2013.) 

Kuukautishäiriöt voivat olla yhteydessä vakaviin terveysongelmiin. Etenkin amenorrean aikana 

alhainen estrogeeni vaikuttaa myös luun terveyteen ja tiheyteen ja voi tätä kautta altistaa 

murtumille ja osteoporoosille. Kuukautishäiriöt voivat olla myös yhteydessä heikkoon 

ravitsemustilaan, hedelmättömyyteen, immuunijärjestelmän heikkoon toimintaan sekä 

kilpirauhasen vajaatoimintaan. Muita terveysvaikutuksia voi esiintyä liittyen lipidien toiminnan 

muutoksiin verisuonten seinämissä sekä munuaisten epänormaaliin toimintaan.  Amenorrisilla 

urheilijoilla esiintyy usein myös väsymystä, suurempaa loukkaantumisriskiä ja heikentynyttä 

suorituskykyä. Nämä tekijät voivat edelleen edistää fyysistä ja psyykkistä stressiä, mikä voi 

osaltaan aiheuttaa tai edistää kuukautishäiriöitä, joten tilanne voi johtaa negatiiviseen 

kierteeseen, jossa tekijät pahentavat toisiaan. (Manore 2002; Márquez ym. 2013.) 
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4 HÄIRIINTYNYT SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN ERI LAJEISSA 

Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen ja syömishäiriöiden yleisyys näyttää olevan riippuvainen 

lajista. Niin sanotuissa painosensitiivisissä lajeissa, kuten painoluokkalajeissa (esim. soutu), 

esteettisissä lajeissa (esim. voimistelu, taitoluistelu) ja lajeissa, joissa alhainen kehonpaino voisi 

olla hyödyllinen (esim.  maastojuoksu, pyöräily), havaitaan enemmän syömishäiriöitä. Näissä 

lajeissa usein korostetaan urheilijan kehon muotoa tai painoa, ja on usein olemassa tietyt raamit, 

joihin urheilijan tulisi sopia. (Argyrides & Ioannou 2016, 23; Bonci ym. 2008.) Esteettisissä 

lajeissa häiriintyneen syömisen arvioitu esiintyvyys on noin 40 % ja painoluokkalajeissa 

naishuippu-urheilijoilla esiintyvyys on noin 30 %. Vertailun vuoksi, esimerkiksi 

joukkuelajeissa naishuippu-urheilijoilla häiriintyneen syömisen esiintyvyys on noin 15 %. (de 

Oliveira Coelho ym. 2014.) Esteettisissä lajeissa urheilijoita arvioidaan sekä suorituksen 

teknisten taitojen kannalta, että toteutuksen/taiteellisuuden kannalta. Arvosteluun liitetään 

myös ulkonäkö ja tämänlainen arviointi luo tietynlaisia kehon paradigmoja, jotka voivat altistaa 

syömishäiriöille. Toisaalta ne myös hankaloittavat riskissä olevien urheilijoiden tunnistamista. 

(Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen 2013.) Lajispesifisiin syömishäiriökäyttäytymisen 

riskitekijöihin voidaan liittää myös säännöllinen painonmuuntelu, laihduttaminen tai kokemus 

paineesta laihduttaa, persoonallisuuden piirteet, aikainen erikoistuminen tiettyyn lajiin, 

loukkaantumiset, ylikuormitusoireet ja valmentajan käyttäytyminen. (Bratland-Sanda & 

Sundgot-Borgen 2013.) 

Sundgot-Borgenin ja Torstveitin (2004) tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin syömishäiriöiden 

yleisyyttä norjalaisilla huippu-urheilijoilla, todettiin, että naisurheilijoilla lajilla oli suuresti 

merkitystä syömishäiriöiden esiintyvyyden kannalta. Syömishäiriöiden esiintyvyys 

esteettisissä lajeissa oli 42 %, kun taas kestävyyslajeissa 24 %, teknisissä lajeissa 17 % ja 

pallopeleissä 16 %. Esteettisissä lajeissa, kuten voimistelussa, tanssissa, taitoluistelussa, 

aerobicissa ja uimahypyssä, naisurheilijat kokevat usein painetta pudottaa painoaan, jotta 

suoriutuisivat paremmin. Tällainen paine voi nostaa syömishäiriön riskiä. Naisurheilijoilla, 

jotka kilpailivat jossain painoluokkalajissa, syömishäiriöprosentti oli 30 %. Tämä korkea 

prosentti johtuu luultavasti siitä, että monet painoluokkalajeissa kilpailevat haluavat omata 

matalan rasvamassan ja suhteessa korkean lihasmassan sekä kilpailla omaa niin sanottua 
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normaalipainoaan alhaisemmassa painoluokassa. Painoluokkalajeissa aletaan myös käyttämään 

äärimmäisiä painonpudotusmetodeja jo varhaisessa iässä, ja tämä saattaa altistaa 

syömishäiriöille. On esitetty, että energian ja nesteen rajoittaminen ja siihen yhdistetty rasittava 

liikunta voivat johtaa häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen, masennukseen ja kliinisiin 

syömishäiriöihin. (Sundgot-Borgen & Torstveit 2004.) Myös Torstveitin ym. (2008) 

tutkimuksessa lajeissa, joissa alhaisesta kehonpainosta on selvästi hyötyä suorituksen kannalta 

(kestävyyslajit, esteettiset lajit, painoluokkalajit, painovoimalajit), esiintyi kliinisiä 

syömishäiriöitä merkitsevästi enemmän (46,7 %), kuin muissa lajeissa (19,8 %) tai verrokeilla 

(21,4 %). 

Pallopelejä ei ole yleisesti pidetty riskilajeina syömishäiriöille. Niissäkin syömishäiriöiden 

yleisyys on kuitenkin kasvanut. Tämä voi johtua muun muassa kasvaneesta kiinnostuksesta 

kehonkoostumusmittauksiin ja niistä johtuvista virheellisistä tulkinnoista. Joissakin lajeissa, 

kuten tenniksessä ja lentopallossa, kiinnitetään enemmän huomiota pelaajien ulkonäköön ja 

myös tämä voi lisätä painetta laihduttaa. (Sundgot-Borgen & Torstveit 2004.) Myös urheilijat, 

joiden lajissa pidetään paljastavia vaatteita, voivat olla enemmän riskissä häiriintyneelle 

syömiskäyttäytymiselle (Manore 2002).  

Ravaldin ym. (2003) tutkimuksessa tarkoituksena oli arvioida kehonkuvan häiriintymistä ja 

syömishäiriöitä sekä niiden yleisyyttä kolmessa eri urheilijaryhmässä, jotka eivät olleet 

ammattiurheilijoita. Syömishäiriökäyttäytymistä mitattiin EDE-12-kyselyllä (Eating Disorder 

Examination 12th edition). Koehenkilöinä tutkimuksessa oli 113 naisbalettitanssijaa, 54 naista, 

jotka kävivät kuntosalilla ja 44 mieskehonrakentajaa. Kontrolleina tutkimuksessa oli 105 naista 

ja 30 miestä. Tutkimuksessa naisbalettitanssijoilla havaittiin korkeimmat syömishäiriöprosentit 

(anoreksia nervosa 1,8 %, bulimia nervosa 2,7 %, epätyypillinen syömishäiriö 22,1 %) ja 

kuntosalilla käyvillä naisilla toiseksi korkeat syömishäiriöprosentit (anoreksia nervosa 2,6 %, 

epätyypillinen syömishäiriö 18 %). Tutkimuksesta voidaan päätellä, että lajeissa, joissa 

korostetaan laihuutta tai lihaksikkuutta, tavataan myös enemmän syömishäiriökäyttäytymistä 

ja tyytymättömyyttä kehoon. (Ravaldi ym. 2003.) 
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Thein-Nissenbaumin ym. (2011) tutkimuksessa tarkasteltiin häiriintyneen syömisen 

esiintyvyyttä eri lajeissa. Häiriintyneen syömisen mittaamiseen käytettiin EDE-Q-kyselyä ja 

HWHSFAS-kyselyä (Healthy Wisconsin High School Female Athletes Survey). 311 

naisurheilijan koehenkilöjoukko jaettiin lajityypin mukaan esteettisten lajien, kestävyyslajien 

sekä joukkue/anaerobisten lajien urheilijoihin. Kokonaisuudessaan häiriintyneen syömisen 

esiintyvyys oli keskimäärin 35,4 %. Kokonaisprosenttia kasvattaa kuitenkin esteettisten lajien 

urheilijoiden korkeammat lukemat häiriintyneeseen syömiseen liittyen. Esteettisissä lajeissa 

esiintyvyys oli 41,5 %, kestävyyslajeissa 37,1 % ja joukkue/anaerobisissa lajeissa 33,1 %. 

(Thein-Nissenbaum ym. 2011.)  

Vaikka urheilu ja varsinkin huippu-urheilu ovat riskitekijöitä häiriintyneelle syömiselle ja 

syömishäiriöille (Logue ym. 2018; Sundgot‐Borgen & Torstveit 2010), voi riskin suuruus erota 

eri lajeissa vaatimuksien ja stereotypioiden mukaan. Onkin myös ehdotettu, että urheilu ei 

itsessään olisi riskitekijä syömishäiriöille, vaan riski olisi ainoastaan lajeissa, joissa laihuutta 

korostetaan tavalla tai toisella (Byrne & McLean 2002). Kirjallisuuden mukaan voidaan todeta, 

että syömishäiriöiden riski on suurempi painosensitiivisissä, laihuutta korostavissa lajeissa 

verrattuna muihin lajeihin, mutta riski on suurempi myös urheilijoilla verrattuna ei-

urheilijoihin.  
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5 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA HYPOTEESIT 

Tutkimusongelma 1. Kuinka paljon häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä esiintyy 

suomalaisilla naisurheilijoilla, ja eroaako esiintyvyys painosensitiivisissä lajeissa verrattuna 

vähemmän painosensitiivisiin lajeihin? 

Hypoteesi ja perustelu: Syömiskäyttäytyminen on yleisempää painosensitiivisissä lajeissa 

kuin vähemmän painosensitiivisissä lajeissa, sillä niissä on yleensä hyötyä alhaisemmasta 

kehonpainosta lajisuorituksen kannalta, tai lajissa on läsnä kehoon liittyviä stereotypioita 

(Argyrides & Ioannou 2016, 23; Bonci ym. 2008; Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen 2013; 

Sundgot-Borgen & Torstveit 2004; Sundgot‐Borgen & Torstveit 2010). 

Tutkimusongelma 2. Onko häiriintynyt syömiskäyttäytyminen yhteydessä energiansaantiin, 

energiansaatavuuteen ja liikunnan aikaansaamaan energiankulutukseen? 

Hypoteesi ja perustelu: Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on negatiivisesti yhteydessä 

energiansaantiin ja energiansaatavuuteen sekä positiivisesti yhteydessä liikunnan 

aikaansaamaan energiankulutukseen, koska painoa voidaan pyrkiä alentamaan rajoittamalla 

syötyä energiamäärää tai lisäämällä liikunnan määrää (De Souza ym. 2019, 69; Joy ym. 2016; 

Keay & Francis 2019; Logue ym. 2018).  

Tutkimusongelma 3. Onko häiriintynyt syömiskäyttäytyminen yhteydessä 

kehonkoostumuksen muuttujiin, eli rasvamassaan, rasvaprosenttiin, rasvattomaan massaan 

sekä lihasmassaan? 

Hypoteesi ja perustelu: Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on positiivisesti yhteydessä 

alhaisempaan kehon rasvamassaan ja rasvaprosenttiin, koska kehon painoa pyritään alentamaan 

erilaisin keinoin. Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen voi myös olla yhteydessä alhaisempaan 

rasvattomaan massaan ja lihasmassaan. (De Souza ym. 2019, 69; Joy ym. 2016.) 
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Tutkimusongelma 4. Onko häiriintynyt syömiskäyttäytyminen yhteydessä elimistön 

hormonitasoihin ja kuukautishäiriöihin?  

Hypoteesi ja perustelu: Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on positiivisesti yhteydessä 

alhaisempiin kilpirauhashormonitasoihin (erityisesti T3), alhaisempiin leptiinitasoihin sekä 

korkeampiin kortisolitasoihin (Lawson ym. 2011; Logue ym. 2018), sillä kaikkiin näihin 

vaikuttaa matala energiansaatavuus. Urheilijoilla, joilla esiintyy häiriintynyttä syömistä, 

esiintyy myös enemmän kuukautishäiriöitä, sillä matala energiansaatavuus aiheuttaa 

sukupuolihormonien pitoisuuksien alenemista, mikä voi johtaa häiriintyneeseen 

kuukautiskiertoon (Dipla ym. 2020; Golden 2002; Sanborn ym. 2000; Tiitinen 2020). 
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6 MENETELMÄT 

6.1 Koehenkilöt 

Tutkimukseen rekrytoitiin koehenkilöitä seurojen ja maajoukkueiden kautta. Osallistuminen oli 

täysin vapaaehtoisuuteen perustuvaa, ja tutkittavat allekirjoittivat suostumuksensa osallistua 

tutkimukseen. Tutkittavia oli yhteensä 167. Kaikki tutkittavat olivat suomalaisia 

naisurheilijoita, iältään 15–37-vuotiaita. Tutkimukseen valittiin urheilijoita eri lajeista, ja niiden 

mukaan koehenkilöt jaettiin painosensitiivisten lajien edustajiin ja vähemmän 

painosensitiivisten lajien edustajiin. Painosensitiivisten lajien ryhmä jaettiin esteettisiin lajeihin 

(joukkuevoimistelu ja Team Gym) ja lajeihin, joissa painovoimalla on väliä suorituksen 

kannalta. Tämä gravitaatioryhmä jaettiin vielä teknisiin lajeihin (pituushyppy ja lentopallo) ja 

kestävyyslajeihin (kestävyysjuoksu, kävely ja hiihto). Vähemmän painosensitiivisten ryhmä 

jaettiin suurta tehoa vaativiin lajeihin (pikajuoksu ja jalkapallo) ja lajeihin, joissa korkeammasta 

kehon massasta voi olla hyötyä suorituksen kannalta (jääkiekko, rugby ja heittolajit). Lajien 

jako on tehty Martinsenin & Sundgot-Borgenin (2013) tutkimuksen perusteella (kuva 3). 

 

 

 

 

 

KUVA 3. Lajien jako painosensitiivisiin ja vähemmän painosensitiivisiin sekä niiden 

alaluokkiin (Martinsen & Sundgot-Borgen 2013). 

Painosensitiivinen (PS) Vähemmän painosensitiivinen (VPS) 

Esteettinen (ES) Gravitaatio Korkea massa (KM) Teho (T) 

Kestävyys (GRK) Tekninen (GRT) 

Joukkuevoimistelu 

Team Gym 

Pituushyppy 

Lentopallo 

Jääkiekko 

Rugby  

Heittolajit 

 

Kestävyysjuoksu 

Kävely 

Hiihto 

Pikajuoksu 

Jalkapallo 
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Ennen tutkimusta kaikille tutkittaville tehtiin selväksi tutkimuksen kulku ja mittausten 

eteneminen sekä tutkimukseen liittyvät riskit. Tutkittavilla oli oikeus keskeyttää tutkimus missä 

vaiheessa tahansa ilman tiettyä syytä, ja tästä oikeudesta kerrottiin myös tutkittaville. 

Taulukossa 1 on esitetty tutkittavien perustiedot sekä eri ryhmien otoskoot.  

TAULUKKO 1. Tutkittavien perustiedot muodossa keskiarvo ± keskihajonta. 

 Painosensitiiviset Vähemmän painosensitiiviset 

 ES (n=10) GRT (n=42) GRK (n=10) T (n=42) KM (n=63)  

Ikä 

(vuotta) 

20,3 ± 3,0 

 

20,3 ± 3,6 27,3 ± 4,9 21,1 ± 3,6  23,0 ± 4,9  

Pituus 

(cm) 

165,3 ± 4,5 

 

176,1 ± 7,2 170,9 ± 5,3 168,6 ± 5,9 166,0 ± 13,1  

Paino 

(kg) 

63,3 ± 3,6 

 

71,9 ± 9,1 62,1 ± 5,4 64,4 ± 9,3 70,5 ± 13,5  

BMI 

(kg/m2) 

23,2 ± 1,3 23,1 ± 1,9 21,3 ± 1,7 22,6 ± 2,5 29,2 ± 36,4  

ES, esteettinen; GRT, gravitaatio tekninen; GRK, gravitaatio kestävyys; T, teho; KM, korkea massa; n, 

otoskoko; BMI, painoindeksi 

6.2 Koeasetelma 

Tutkimusaineisto koostui Jyväskylän yliopistossa toteutettujen ”Urheilijoiden vammojen ja 

sairastuvuuden seurantatutkimus – monialaisen ennaltaehkäisyn käyttökelpoisuuden arviointi 

(MIIA)” – tutkimukseen sekä ”Suomalaisten naislentopalloilijoiden fyysiset ominaisuudet ja 

niiden muutokset kauden eri vaiheissa sekä kolmen vuoden aikana” -tutkimuksiin 

osallistuneista urheilijoista. Tutkimukset ovat saaneet hyväksyvän lausunnon Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirin tutkimuseettiseltä toimikunnalta (5U/2019). Tämän tutkielman tavoitteena 

oli selvittää, kuinka paljon häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä esiintyy eri lajien 

naisurheilijoilla. Lisäksi pyrittiin selvittämään, onko häiriintynyt syömiskäyttäytyminen 

yhteydessä ravitsemustilaan, kehonkoostumukseen, hormonitoimintaan sekä 

kuukautishäiriöihin. Tutkimus toteutettiin poikkileikkaustutkimuksena, ja yhden koehenkilön 
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kaikki mittaukset pyrittiin tekemään yhden päivän aikana. Koehenkilö saapui aamulla 

paastotilassa Jyväskylän yliopiston liikuntalaboratorion tiloihin, jossa hänelle tehtiin paastoa 

vaativat mittaukset, eli DXA-mittaus (dual energy X-ray absorptiometry, kaksienergisen 

röntgensäteen absorptiometria) ja verinäytteen otto. Tämän jälkeen koehenkilö sai syödä 

aamiaista, minkä jälkeen hänelle suoritettiin muut mittaukset ja hän täytti tarvittavat kyselyt. 

Osa koehenkilöistä täytti kyselyitä myös kotona, ja toimitti ne sen jälkeen tutkijoille. 

Laboratoriolla suoritettavien mittausten lisäksi kaikki koehenkilöt täyttivät neljä peräkkäistä 

vuorokautta ruokapäiväkirjaa ja aktiivisuuspäiväkirjaa, joiden avulla pystyttiin määrittämään 

koehenkilöiden energiansaatavuus. Tutkittavat saivat palautetta ja tuloksia liittyen veriarvoihin, 

ravitsemukseen ja kehonkoostumukseen.  

6.3 Aineiston keräys 

Tähän tutkielmaan käytetty aineisto sisälsi esitietolomakkeet, ruokapäiväkirja-analyysin, 

aktiivisuuspäiväkirjan, verinäytteet, EDE-Q-kyselyn, LEAF-Q-kyselyn sekä 

kehonkoostumuksen määrittämisen DXA:lla.  

Esitietolomake. Tutkittavat täyttivät ennen mittausten alkamista esitietolomakkeen, jossa 

kysyttiin tutkimuksen kannalta olennaisia esitietoja. Lomakkeessa kysyttiin muun muassa 

pituus ja paino sekä kartoitettiin mahdolliset sairaudet ja lääkitykset sekä edeltävät vammat.  

Ruoka- ja aktiivisuuspäiväkirjat. Tutkittavat täyttivät ruokapäiväkirjaa kolmelta perättäiseltä 

vuorokaudelta. Päiväkirjaan merkittiin kaikki tutkittavan syödyt ruoka-aineet ja niiden määrät, 

sekä ruokailujen ajankohdat. Näiltä samoilta päiviltä täytettiin myös aktiivisuuspäiväkirjaa, 

johon merkittiin kaikki tutkittavan suorittamien harjoitusten kestot ja sisällöt mahdollisimman 

tarkasti. Aktiivisuuspäiväkirjoihin merkittiin myös harjoituksen koettu kuormittavuus RPE-

asteikolla (rate of perceived exertion) 1-10 (Borg 1998). Tutkittavat saivat tarkat ohjeet 

ruokapäiväkirjojen ja aktiivisuuspäiväkirjojen täytöstä. 

Verinäytteet. Tutkittavilta otettiin kyynärlaskimoverinäytteet aamulla yön yli kestävän paaston 

jälkeen. Verinäytteet otettiin Jyväskylän yliopiston liikuntalaboratorion tiloissa ja 
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näytteenotosta sekä käsittelystä vastasi koulutettu Jyväskylän yliopiston henkilöstö. Näytteistä 

analysoitiin kortisolin (COR), leptiinin (LEP), tyroksiinin (T4), trijodityroniinin (T3) sekä 

tyreotropiinin (TSH) pitoisuudet. Näiden hormonimuuttujien avulla pyrittiin kuvastamaan 

elimistön metabolista tilaa. 

Kehonkoostumus. Tutkittavien kehonkoostumus määritettiin DXA-laitteella paastotilassa 

verinäytteiden oton yhteydessä. Pituus mitattiin mittanauhalla ja painona käytettiin DXA-

laitteesta saatua arvoa. Painoindeksi (BMI) saatiin pituuden ja painon avulla jakamalla 

tutkittavan paino (kg) pituuden neliöllä (m2). Kehonkoostumus määritettiin kaksienergisen 

röntgensäteen absorptiometrialla eli DXA:lla, joka on yleisesti käytetty ja validi mittaamaan 

kehonkoostumusta (Nana ym. 2015; Schubert ym. 2019). Mittaus tehtiin niin, että tutkittava oli 

alusvaatteisillaan, ja hän poisti korut, kellot tai muut metalliesineet. Mittausta varten tutkittava 

aseteltiin laitteen pöydälle selinmakuulle niin, että hän oli keskellä pöydän keskilinjaa. 

Tutkittavan selkärangan suoruus varmistettiin vetämällä jalkoja hieman nilkoista. Jalkojen 

asento vakioitiin asettamalla jalkapohjia vasten styroksinen levy, joka piti jalat paikoillaan. 

Tutkittavaa ohjeistettiin olemaan mahdollisimman liikkumatta mittauksen ajan.  

EDE-Q-kysely. Tutkittavat täyttivät häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä kuvaavan EDE-Q-

kyselyn (eating disorder examination questionnaire) laboratoriolla mittausten yhteydessä tai 

kotona, jolloin kysely lähetettiin postilla laboratoriolle. EDE-Q perustuu EDE-haastatteluun 

(Eating Disorders Examination), jota on pidetty syömishäiriöiden arvioinnissa gold standard-

menetelmänä (Luce & Crowther 1999).  EDE-Q-lomakkeessa on yhteensä 28 kysymystä, jotka 

on jaettu neljään eri kategoriaan. Kategoriat ovat: syömiseen liittyvät huolet, kehon muotoon 

liittyvät huolet, kehon painoon liittyvät huolet sekä syömisen rajoittaminen. Näiden eri 

kategorioista saatujen pisteiden sekä koko kyselyn yhteispisteiden avulla voidaan määrittää 

häiriintyneen syömiskäyttäytymisen eri osa-alueita, kuten huolia syömiseen ja kehoon liittyen 

tai syömisen rajoittamiseen ja haluun rajoittaa syömistä. Kyselyn lopussa kysytään myös 

tutkittavan pituus ja paino sekä kysymys kuukautiskierron säännöllisyyteen ja hormonaaliseen 

ehkäisyyn liittyen. EDE-Q:n pisteitä voidaan tulkita koko kyselyn pistemääränä tai eri 

kategorioiden pistemääriä erikseen. Pisteitä tulkitaan niin, että korkeammat pisteet viittaavat 

siihen, että häiriintyneeseen syömiseen viittaavia oireita esiintyy enemmän.  
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LEAF-Q-kysely. Tutkittavat täyttivät samanaikaisesti EDE-Q-kyselyn kanssa, myös LEAF-Q-

kyselyn (low energy availability in females questionnaire). Kyselyllä kartoitetaan tutkittavan 

vammahistoriaa, suoliston toimintaa, kuukautiskierron säännöllisyyttä sekä mahdollista 

hormonivalmisteiden käyttöä. Käytännössä kyselyllä kartoitetaan alhaisen 

energiansaatavuuden riskiä, ja mitä suuremmat pisteet kyselystä saa, sitä suuremmassa riskissä 

tutkittava on alhaiselle energiansaatavuudelle. Tässä tutkielmassa LEAF-Q-kyselystä 

hyödynnettiin kuukautiskiertoa koskevia kysymyksiä määrittämään tutkittavien mahdollisia 

kuukautishäiriöitä.  

6.4 Aineiston analysointi 

Ruoka- ja aktiivisuuspäiväkirjat. Ruokapäiväkirjoista saadut tiedot ruoka-aineista ja -määristä 

syötettiin Fineli-ohjelmaan (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), joka määrittää päivittäin saadun 

energianmäärän, makro- ja mikroravintoaineiden määrän ja jakauman sekä kuidun määrän. 

Tiedot esitettiin Excel-muodossa ja tutkittaville annettiin niistä myös kirjallista palautetta. 

Energiansaatavuus (EA) arvioitiin energiansaannin (EI) ja energiankulutuksen avulla. 

Energiansaanti saatiin ruokapäiväkirjojen avulla keskimääräisestä urheilijan raportoimasta 

päivittäisestä syödystä energiamäärästä. Energiankulutus laskettiin lisäämällä toisiinsa 

lepoenergiankulutus (REE) sekä harjoittelun aiheuttama energiankulutus (EEE). 

Lepoenergiankulutus määritettiin Thomasin ym. (2016) suosittelemalla Cunninghamin (1980) 

kaavalla: REE (kcal/vrk) = (500 + FFM x 22) kcal/vrk. Harjoittelun aiheuttama energiankulutus 

taas määritettiin käyttämällä Ainsworthin ym. (2011) laatimia MET-taulukoita. MET-arvojen 

avulla saadaan tietoon, kuinka moninkertaisesti suoritusteho ylittää lepoenergiankulutuksen. 

Jokaiselle aktiivisuuspäiväkirjaan merkitylle harjoitukselle laskettiin energiankulutus 

seuraavalla kaavalla: REE x t / 24 x MET – REE x t / 24, jossa REE on Cunninghamin (1980) 

kaavalla määritetty lepoenergiankulutus, t harjoituksen kesto tunteina ja MET Ainsworthin 

taulukoista etsitty kerroin fyysiselle aktiviteetille. Energiansaatavuus siis määritettiin 

vähentämällä energiansaannista (EI) harjoittelun aiheuttama energiankulutus (EEE) ja 

jakamalla erotus tutkittavan rasvattomalla massalla (FFM). 
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Hormonipitoisuudet. Kyynärlaskimonäyte seerumin hormonipitoisuuksien määrittämiseksi 

otettiin VACUETTE-geeliseerumiputkeen (Greiner-Bio-One GmbH, Kremsmünster, Itävalta). 

Näytteet sentrifugoitiin 3600 rpm 15 minuutin ajan Megafuge 1.0 R -sentrifugilla. Seerumit 

pakastettiin -20 °C lämpötilaan odottamaan analysointia. Verinäytteistä analysoitiin kortisolin, 

T3, TSH, T4 ja leptiinin pitoisuudet. Seerumin kortisoli, T3, TSH ja T4 määritettiin 

kemiluminometrisellä immunologisella analyysimenetelmällä Siemens Immulite 2000 XPi -

analysaattorilla (Siemens Healthcare Diagnostics Products Ltd., Gwynedd, Iso-Britannia). 

Menetelmän erottelukyky on kortisolille 5,5 nmol/l, vapaalle T3:lle 1,5 pmol/l, T4:lle 2,2 ng/dL 

ja TSH:lle 0,2 ng/dL. Reagenssivalmistajan ilmoittamat toistettavuudet hormoneille ovat 

seuraavat: Kortisoli: 7,7 %, T3: 8,1 %, TSH: 5,3 % ja T4: 4,2 %. Leptiinin analysoinnissa 

käytettiin kaksoisvasta-aineteknistä entsyymi-immunomääritystä (ELISA, Human Leptin, 

BioVendor, Tšhekki) käyttäen Dynex DS2 –laitetta (Dynex technologies, Chantilly, 

Yhdysvallat).   

Kehonkoostumus. DXA-laitteella mitatuista kehonkoostumusmuuttujista tilastoitiin kehon 

paino (kg), rasvaprosentti (F%), rasvamassan määrä (FM, fat mass), rasvattoman massan määrä 

(FFM, fat free mass) sekä arvioitu lihasmassan määrä (LM, lean mass) kilogrammoina. Tässä 

tutkimuksessa käytettiin Lunar Prodigy -laitetta (GE Lunar Prodigy Advance, Madison, WI, 

USA), joka on saanut variaatiokertoimiksi 0,63 %, kun mitataan kehon massaa, 1,1 %, kun 

mitataan rasvatonta massaa sekä 2,0 %, kun mitataan rasvamassaa (Kiebzak ym. 2000). Garthen 

ym. (2011) toistettavuustutkimuksissa taas saatiin variaatiokertoimiksi rasvamassan osalta 3 % 

ja rasvattoman massan osalta 0,7 %. 

EDE-Q-kysely. EDE-Q:n avulla määritettiin erikseen pisteet neljälle eri alaluokalle, jotka ovat 

syömisen rajoittaminen, syömiseen liittyvät huolet, kehon muotoon liittyvät huolet sekä kehon 

painoon liittyvät huolet. Kyselystä laskettiin myös kokonaispisteet, joiden avulla määritettiin 

häiriintynyttä syömistä kokonaisuudessaan. Koehenkilöryhmiä jaettiin EDE-Q-pisteiden 

mukaan prosenttiosuuksiin seuraavasti: ei lainkaan häiriintynyttä syömistä (0-1 pistettä), jonkin 

verran häiriintynyttä syömistä (1-2 pistettä) ja häiriintynyttä syömistä (yli 2 pistettä).  
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LEAF-Q-kysely. LEAF-Q:sta hyödynnettiin kokonaispisteitä ja kahta yksittäistä kysymystä 

määrittämään kuukautisstatusta (Melin ym. 2014a). Nämä kysymykset olivat: ”Onko sinulla 

normaali kuukautiskierto?” ja ”Monetko kuukautiset sinulla on ollut viimeisen vuoden 

aikana?”. Näiden avulla määritettiin, oliko koehenkilö eumenorrinen (EUM), amenorrinen 

(AME) vai oligomenorrinen (OLIGO). Eumenorrialla tarkoitetaan tavallista kuukautiskiertoa, 

amenorrialla kuukautisten puuttumista ja oligomenorrealla harvaa kuukautiskiertoa (6-8 

kuukautiset viimeisen 12 kuukauden aikana tai vähemmän). Lisäksi tuloksissa käytettiin LEAF-

Q:n kokonaispistemäärää. 

6.4.1 Tilastolliset analysointimenetelmät 

Aineiston tilastolliseen analyysiin käytettiin IBM SPSS Statistics 26 -ohjelmaa (Armonk, New 

York, USA). Tulokset esitetään taulukoissa muodossa keskiarvo ± keskihajonta. Kahden 

pääryhmän (painosensitiiviset ja vähemmän painosensitiiviset) muuttujien 

normaalijakautuneisuutta tarkasteltiin Kolmogorov-Smirnovin ja Shapiro-Wilkin testeillä.  

Kahden riippumattoman otoksen vertailu toteutettiin käyttäen riippumattoman otoksen t-testiä. 

Testiä voitiin käyttää, koska otoskoot olivat tarpeeksi suuria ja normaalijakautuneita. 

Muuttujien yhteyksiä tarkasteltaessa käytettiin Pearsonin korrelaatiokerrointa (r=0,0–

0,3=heikko korrelaatio; r=0,3–0,6=kohtalainen korrelaatio; r=0,6–0,8=vahva korrelaatio). 

Koehenkilöryhmien EDE-Q:n prosentuaalisen jakauman tilastollista riippuvuutta tarkasteltiin 

Khiin neliö -testillä. Kolmen alaryhmän keskiarvojen vertailussa käytettiin yksisuuntaista 

varianssianalyysia. Kuukautisstatuksen mukaan jaettujen koehenkilöryhmien välisiä 

riippumattomia muuttujia analysoitiin Kruskal-Wallis -testin avulla. Tässä tilanteessa esitettiin 

keskiarvojen ja keskihajontojen lisäksi muuttujien mediaanit ja järjestysten keskiarvot. 



 

50 

 

7 TULOKSET 

7.1 Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen esiintyminen 

Taulukossa 2 tarkastellaan häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä mittaavan EDE-Q:n eri 

alaluokkien pisteitä sekä kokonaispisteitä eri ryhmillä. Painosensitiivisen (PS) ryhmän ja 

vähemmän painosensitiivisen (VPS) ryhmän välillä havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroja 

kaikissa alaluokissa, eli syömisen rajoittamisessa, syömiseen liittyvissä huolissa, kehon 

muotoon liittyvissä huolissa sekä kehon painoon liittyvissä huolissa. Kokonaispisteiden 

keskiarvo oli PS-ryhmällä 1,8 ± 1,0, kun taas ryhmällä VPS 1,13 ± 1,0, ja keskiarvot erosivat 

toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. 

TAULUKKO 2. Keskiarvot ja keskihajonnat EDE-Q:n eri osa-alueiden pisteistä sekä 

kokonaispisteistä eri ryhmillä ja ryhmien väliset erot. 

 Syömisen 

rajoittaminen 

Syömiseen 

liittyvät 

huolet 

Kehon 

muotoon 

liittyvät 

huolet 

Kehon 

painoon 

liittyvät 

huolet 

Kokonais-

pisteet 

PS (n=62) 1,61 ± 1,1** 1,18 ± 0,7** 2,44 ± 1,4** 1,20 ± 1,2* 1,82 ± 1,0** 

VPS (n=105) 0,91 ± 1,05** 0,67 ± 0,7** 1,56 ± 1,4** 1,37 ± 1,3* 1,13 ± 1,0** 

ES (n=10) 1,74 ± 0,9 1,18 ± 0,5 2,23 ± 1,0 1,76 ± 0,9 1,83 ± 0,7 

GRT (n=42) 1,53 ± 1,1 1,20 ± 0,8 2,57 ± 1,5 2,10 ± 1,4 1,85 ± 1,1 

GRK (n=10) 1,82 ± 1,1 1,1 ± 0,5 2,09 ± 1,1 1,78 ± 0,6 1,70 ± 0,7 

T (=42) 0,86 ± 1,0a 0,70 ± 0,6a 1,44 ± 1,1aa 1,28 ± 0,9a 1,07 ±0,9a 

KM (n=63) 0,95 ± 1,1a 0,64 ± 0,7a 1,64 ± 1,5a 1,43 ± 1,5a 1,17 ± 1,1a 

PS, painosensitiivinen; VPS, vähemmän painosensitiivinen; ES, esteettinen; GRT, gravitaatio tekninen; 

GRK, gravitaatio kestävyys; T, teho; KM, korkea massa; n, otoskoko; *tilastollisesti merkitsevä ero 

ryhmien PS ja VPS välillä, p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,001; atilastollisesti merkitsevä ero ryhmään GRT, p ≤ 0,05; 

aa p ≤ 0,001. 



 

51 

 

Alaryhmät T ja KM olivat tilastollisesti merkitsevästi pisteiltään pienempiä, kuin ryhmä GRT 

(taulukko 2). T ja KM eivät kuitenkaan eronneet toisistaan missään muuttujassa. Alaryhmistä 

vertailtiin keskenään vain ryhmiä GRT, joka kuuluu painosensitiivisiin, sekä ryhmiä T ja KM, 

jotka kuuluvat vähemmän painosensitiivisiin. Alaryhmistä vertailuun ei otettu mukaan ryhmiä 

ES ja GRK, koska niissä otoskoot jäivät pieniksi.  

Kuvassa 4 on esitetty prosentuaaliset osuudet PS- ja VPS-ryhmän urheilijoista, jotka ovat 

saaneet EDE-Q-kokonaispisteiksi 0-1, 1-2 tai yli 2. Ryhmän PS urheilijoiden osuus on pieni 

(12,9 %), kun kokonaispisteet ovat 0-1. Kokonaispisteissä 1-2 PS-ryhmän urheilijoiden osuus 

on 41,9 % ja suurin (45,1 %) se on, kun kokonaispisteet ovat yli 2. VPS-ryhmässä taas 

urheilijoiden osuus on suurin (47,6 %), kun kokonaispisteet ovat 0-1. Urheilijoiden osuus VPS-

ryhmässä laskee 37,1 prosenttiin, kun kokonaispisteet ovat 1-2 ja kokonaispisteiden ollessa yli 

2, VPS-ryhmän urheilijoiden osuus on enää 15,2 %. Kokonaisuudessaan tämä tarkoittaa sitä, 

että ryhmässä PS esiintyi häiriintynyttä syömistä prosentuaalisesti suuremmalla osuudella, kuin 

VPS-ryhmässä. Muuttujille tehtiin myös ristiintaulukointi ja se osoitti riippuvuuden olevan 

merkitsevä ryhmien välisissä arvoissa (p < 0,001). 

 

KUVA 4. Kahden pääryhmän EDE-Q-pisteiden prosentuaaliset jakaumat. PS, 

painosensitiivinen; VPS, vähemmän painosensitiivinen.  
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Kuvassa 5 on esitetty prosentuaaliset osuudet alaryhmien urheilijoista, jotka ovat saaneet EDE-

Q-kokonaispisteiksi 0-1, 1-2 tai yli 2. Painosensitiivisten lajien ryhmissä ES, GRT ja GRK 0-

16,7 % urheilijoista on saanut kokonaispisteiksi 0-1. Näiden painosensitiivisten ryhmien 

urheilijoiden osuudet kasvavat mentäessä pisteissä ylöspäin. Painosensitiivisten ryhmien 

urheilijoista 40-50 % ovat saaneet EDE-Q-kokonaispisteiksi yli 2, eli omaavat häiriintynyttä 

syömiskäyttäytymistä. Vähemmän painosensitiivisten lajiryhmien T ja KM urheilijoista 42,9-

50,7 prosentilla on kokonaispisteet välillä 0-1. Kuitenkin ryhmällä T urheilijoiden osuus 

hieman kasvaa mentäessä pisteissä välille 1-2. T-ryhmästä 7,1 % ja KM-ryhmästä 20,6 % on 

saanut kokonaispisteiksi yli 2, mikä merkitsee häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä. 

 

KUVA 5. Eri urheilijaryhmien EDE-Q-pisteiden prosentuaaliset jakaumat. ES, esteettinen; GRT, 

gravitaatio tekninen; GRK, gravitaatio kestävyys; T, teho; KM, korkea massa.  
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7.2 Ravitsemustila 

Painosensitiivisten (PS) lajien urheilijoilla EA oli pienempi kuin vähemmän painosensitiivisten 

(VPS) lajien urheilijoilla (taulukko 3). Ero ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä. EI oli 

ryhmillä melko samanlainen. Ainoa tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien PS ja VPS välillä oli 

liikunnan aikaansaamassa energiankulutuksessa (p=0,002). PS-ryhmän EEE oli siis suurempi 

verrattuna VPS-ryhmään. 

TAULUKKO 3. Eri koehenkilöryhmien energiansaatavuuden (EA), energiansaannin (EI) sekä 

liikunnan aikaansaaman energiankulutuksen (EEE) keskiarvot ja keskihajonnat 

 EA 

(kcal/kg/vrk) 

EI  

(kcal) 

EEE 

(kcal) 

PS  32 ± 11 

(n=59) 

2468 ± 524 

(n=59) 

810 ± 296* 

(n=59) 

VPS  35 ± 13 

(n=88) 

2314 ± 559 

(n=87) 

638 ± 337* 

(n=82) 

ES  34 ± 14 

(n=10) 

2119 ± 669  

(n=10) 

479 ± 170 

(n=10) 

GRT  31 ± 11a 

(n=42) 

2478 ± 430b  

(n=42) 

841 ± 255 

(n=42) 

GRK  34 ± 8 

(n=7) 

2909 ± 441 

(n=7) 

1097 ± 251 

(n=7) 

T  42 ± 12 

(n=34) 

2497 ± 601b  

(n=34) 

459 ± 423c 

(n=31) 

KM  32 ± 11a 

(n=57) 

2206 ± 498  

(n=56) 

632 ± 338c 

(n=54) 

PS, painosensitiivinen; VPS, vähemmän painosensitiivinen; ES, esteettinen; GRT, gravitaatio tekninen; 

GRK, gravitaatio kestävyys; T, teho; KM, korkea massa; n, otoskoko; EA, energy availability, 

energiansaatavuus; EI, energy intake, energiansaanti; EEE, exercise energy expenditure, liikunnan 

aikaansaama energiankulutus; *tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien PS ja VPS välillä, p ≤ 0,005; 

atilastollisesti merkitsevä ero ryhmään T, p ≤ 0,001; btilastollisesti merkitsevä ero ryhmään KM, p ≤ 

0,05; ctilastollisesti merkitsevä ero ryhmään GRT, p ≤ 0,05. 
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7.2.1 Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen yhteydet ravitsemustilaan 

EDE-Q:n kokonaispisteiden ja EA:n välillä ei havaittu yhteyttä (p>0,05) kummallakaan 

ryhmällä (taulukko 4, kuva 6). EDE-Q-pisteiden ja EI:n välillä oli tilastollisesti merkitsevä 

negatiivinen korrelaatio sekä PS-ryhmässä (r=-0,267 p=0,041), että VPS-ryhmässä (r=-0,329 

p=0,002) (taulukko 4, kuva 7). VPS-ryhmällä havaittiin negatiivinen korrelaatio EDE-Q:n 

kokonaispisteiden sekä EEE:n (r=-0,277 p<0,05) välillä, kun taas PS-ryhmällä ei ollut 

havaittavissa minkäänlaista korrelaatiota (taulukko 4, kuva 8).  

TAULUKKO 4. EDE-Q kokonaispisteiden korrelaatiot energiansaatavuuteen (EA), 

energiansaantiin (EI) sekä liikunnan aikaansaamaan energiankulutukseen (EEE).  

 Painosensitiiviset Vähemmän painosensitiiviset 

 r p  r p  

EA -0,238 0,069  -0,133 0,217  

EI  -0,267 0,041*  -0,329 0,002*  

EEE  0,033 0,803  -0,277 0,012*  

r, Pearsonin korrelaatiokerroin; p, tilastollisen merkitsevyyden tunnusluku; EA, energy availability, 

energiansaatavuus; EI, energy intake, energiansaanti; EEE, exercise energy expenditure, liikunnan 

aikaansaama energiankulutus; * tilastollisesti merkitsevä (p ≤ 0,05). 
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KUVA 6. EDE-Q kokonaispisteiden yhteys energiansaatavuuteen (kcal/kg/vrk) painosensitiivisten 

lajien ja vähemmän painosensitiivisten lajien urheilijoilla.  

 

KUVA 7. EDE-Q kokonaispisteiden yhteys päivittäiseen energiansaantiin (kcal) painosensitiivisten 

lajien ja vähemmän painosensitiivisten lajien urheilijoilla.  
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KUVA 8. EDE-Q kokonaispisteiden yhteys liikunnan aikaansaamaan energiankulutukseen (EEE, kcal) 

painosensitiivisten lajien sekä vähemmän painosensitiivisten lajien urheilijoilla.  

7.3 Kehonkoostumus 

Rasvamassa ja rasvaprosentti olivat keskimäärin pienempiä PS-lajien urheilijoilla kuin VPS-

lajien urheilijoilla ja erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p ≤ 0,05) (taulukko 5). Rasvattoman 

massan määrä taas oli tilastollisesti merkitsevästi (p ≤ 0,005) suurempi PS-lajien urheilijoilla 

verrattuna VPS-lajien urheilijoihin. Myös lihasmassa oli tilastollisesti merkitsevästi (p ≤ 0,05) 

suurempi PS-lajien urheilijoilla, kuin VPS-lajien urheilijoilla. GRT-ryhmän rasvaton massa ja 

lihasmassa olivat suuremmat kuin T-ryhmällä (p ≤ 0,005). 
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TAULUKKO 5. Eri ryhmien keskiarvot ja keskihajonnat kehonkoostumusmuuttujista. 

 Rasvamassa (kg) Rasvaton massa (kg) Lihasmassa (kg) Rasvaprosentti (%) 

PS (n=62) 15,6 ± 5,2* 52,1 ± 5,9** 49,1 ± 5,6* 22,3 ± 6,1* 

VPS (n=105) 17,5 ± 6,0* 49,7 ± 4,9** 46,8 ± 4,7* 25,3 ± 6,1* 

ES (n=10) 15,4 ± 3,3 47,8 ± 3,4 45,1 ± 3,4 24,3 ± 4,7 

GRT (n=42) 17,1 ± 4,8 52,9 ± 6,4a 49,8 ± 6,1a 23,6 ± 5,1 

GRK (n=10) 9,3 ± 3,8 52,9 ± 3,6 50,1 ± 3,4 14,7 ± 5,5 

T (n=42) 15,9 ± 5,2 48,6 ± 5,4 45,7 ± 5,2 24,3 ± 5,3 

KM (n=63) 18,5 ± 6,3 50,5 ± 4,4 47,6 ± 4,2 26,0 ± 6,5 

PS, painosensitiivinen; VPS, vähemmän painosensitiivinen; ES, esteettinen; GRT, gravitaatio tekniset; 

GRK, gravitaatio kestävyys; T, teho; KM, korkea massa; n, otoskoko; *tilastollisesti merkitsevä ero 

ryhmien PS ja VPS välillä, p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,005; atilastollisesti merkitsevä ero ryhmään T, p ≤ 0,005 

7.3.1 Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen yhteys kehonkoostumukseen 

PS-ryhmässä EDE-Q:n pisteiden ja rasvamassan välillä on tilastollisesti merkitsevä, mutta 

melko heikko korrelaatio (r=0,268; p=0,024) (taulukko 6, kuva 9). Myös VPS-ryhmässä EDE-

Q:n pisteiden ja rasvamassan välillä on positiivinen ja hieman vahvempi korrelaatio (r=0,454; 

p<0,001), eli mitä suurempi rasvamassa, sitä suuremmat kokonaispisteet molemmissa ryhmissä 

(kuva 9). VPS-ryhmässä EDE-Q:n kokonaispisteillä on myös yhteys rasvaprosentin kanssa 

(r=0,364; p<0,001). Myös PS-ryhmässä oli näkyvillä samansuuntaista yhteyttä, mutta yhteys ei 

ollut tilastollisesti merkitsevä (r=0,225; p=0,079). Nämä yhteydet on esitetty kuvassa 10, eli 

mitä suurempi rasvaprosentti, sitä suuremmat pisteet EDE-Q:ssa. EDE-Q:n pisteiden ja 

lihasmassan tai rasvattoman massan välillä ei ollut yhteyttä (taulukko 6).  
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TAULUKKO 6. EDE-Q kokonaispisteiden korrelaatiot rasvamassaan, rasvaprosenttiin, 

lihasmassaan ja rasvattomaan massaan.  

                Painosensitiiviset Vähemmän painosensitiiviset 

 r p  r p  

Rasvamassa 0,286  0,024*  0,454   <0,001**  

Rasvaprosentti 0,225 0,079  0,364  <0,001**  

Lihasmassa 0,064 0,623  0,035  0,724  

Rasvaton massa 0,056 0,667  0,034 0,732  

r, Pearsonin korrelaatiokerroin; p, tilastollisen merkitsevyyden tunnusluku; * tilastollisesti merkitsevä 

(p ≤ 0,05); ** tilastollisesti erittäin merkitsevä (p ≤ 0,005). 

 

KUVA 9. EDE-Q kokonaispisteiden yhteys rasvamassaan painosensitiivisten lajien ja vähemmän 

painosensitiivisten lajien urheilijoilla. 
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KUVA 10. EDE-Q kokonaispisteiden yhteys rasvaprosenttiin painosensitiivisten lajien ja vähemmän 

painosensitiivisten lajien urheilijoilla.  

7.4 Hormonit  

Hormonitasoissa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja PS- ja VPS-ryhmien välillä. 

Seerumin kortisolitaso (COR) oli kuitenkin hieman suurempi PS-ryhmällä, verrattuna VPS-

ryhmään (taulukko 7). Leptiini- (LEP), trijodityroniini- (T3), tyroksiini- (T4) ja 

tyreotropiinitasot (TSH) olivat hieman pienempiä PS-ryhmällä, verrattuna VPS-ryhmään. 

Jokaisen arvon kohdalla on erikseen määritetty otoskoko (n), koska arvoja oli saatavilla eri 

määrä jokaisesta muuttujasta.  
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TAULUKKO 7. Painosensitiivisten (PS) lajien ryhmän, vähemmän painosensitiivisten (VPS) 

lajien ryhmän sekä näiden alaryhmien hormonitasojen keskiarvot ja keskihajonnat. 

 COR LEP               T3   T4       TSH 

PS  487 ± 157  

(n=55) 

23,4 ± 19,9 

(n=44) 

4,7 ± 1,2  

(n=55) 

13,5 ± 1,9 

(n=42) 

2,6 ±1,4 

(n=33) 

VPS  444 ± 140 

 (n=100) 

29,1 ± 17,8 

(n=69) 

4,9 ± 1,4  

(n=96) 

14,0 ± 1,7 

(n=56) 

2,8 ± 1,8 

(n=56) 

ES  517 ± 130  

(n=10) 

31,1 ± 16,2 

(n=10) 

5,0 ± 0,7  

(n=10) 

13,1 ± 2,2 

(n=7) 

3,6 ± 1,4 

(n=7) 

GRT  500 ± 158 

 (n=39) 

24,0 ± 21,2 

(n=29) 

4,8 ± 1,26  

(n=39) 

13,7 ±1,9 

(n=32) 

2,4 ±1,2 

(n=23)  

GRK  357 ± 124  

(n=6) 

13,7 ±8,9 

(n=5) 

3,6 ± 0,7  

(n=6) 

13 ± 0,6 

(n=3) 

2,1 ± 1,5 

(n=3) 

T  465 ± 147  

(n=37) 

27,7 ± 17,2 

(n=28) 

4,6 ±1,4  

(n=37) 

14,1 ± 1,8 

(n=22) 

2,7 ± 1,6 

(n=23) 

KM  434 ± 134  

(n=63) 

29,2 ± 18,3 

(n=41) 

5,0 ± 1,3  

(n=59) 

13,9 ± 1,6 

(n=34) 

3,0 ± 1,9 

(n=33) 

COR, kortisoli; LEP, leptiini; T3, trijodityroniini; T4, tyroksiini TSH, tyreotropiini; PS, 

painosensitiivinen; VPS, vähemmän painosensitiivinen; ES, esteettinen; GRT, gravitaatio tekninen; 

GRK, gravitaatio kestävyys; T, teho; KM, korkea massa; n, otoskoko. 

7.4.1 Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen yhteydet hormonitasoihin 

EDE-Q:n kokonaispisteiden yhteyksiä hormonitasoihin tarkasteltiin sekä painosensitiivisten, 

että vähemmän painosensitiivisten lajien ryhmillä. Ainoa tilastollisesti merkitsevä yhteys, joka 

havaittiin, oli korrelaatio leptiinin ja EDE-Q:n kokonaispisteiden välillä vähemmän 

painosensitiivisten lajien ryhmässä (r=0,570; p<0,001). Mitä suuremmat pisteet olivat EDE-

Q:ssa, sitä suurempi oli myös leptiinitaso (kuva 11).  
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KUVA 11. EDE-Q kokonaispisteiden yhteys leptiinitasoihin vähemmän painosensitiivisten lajien 

urheilijoilla. r, Pearsonin korrelaatiokerroin; p, tilastollisen merkitsevyyden tunnusluku. 

7.5 Kuukautishäiriöt 

Taulukossa 8 on esitetty ryhmien PS ja VPS jako eumenorrisiin, amenorrisiin sekä 

oligomenorrisiin. Näiltä ryhmiltä on esitetty erikseen EDE-Q:n kokonaispisteiden sekä LEAF-

Q:n kokonaispisteiden keskiarvot, keskihajonnat, mediaanit sekä LEAF-Q:n osalta järjestysten 

keskiarvo. EDE-Q:n pisteissä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja kuukautisstatuksen 

mukaan PS- tai VPS-ryhmässä. Molemmissa ryhmissä EDE-Q-pisteet olivat kuitenkin hieman 

korkeampia amenorrisilla ja oligomenorrisilla, kuin eumenorrisilla. PS- ja VPS-ryhmällä myös 

LEAF-Q:n pisteet olivat korkeammat amenorrisilla ja oligomenorrisilla, kuin eumenorrisilla. 

Erot amenorristen ja eumenorristen (p=0,001; p=0,001), sekä oligomenorristen ja 

eumenorristen (p=0,33; p=0,007) välillä LEAF-Q-pisteissä olivat tilastollisesti merkitseviä.  
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TAULUKKO 8. Painosensitiivisen (PS) ryhmän ja vähemmän painosensitiivisen (VPS) 

ryhmän jako eumenorrisiin (EUM), amenorrisiin (AME) ja oligomenorrisiin (OLIGO), sekä 

näiden eri ryhmien keskiarvot (KA), keskihajonnat (KH), mediaanit (MD) sekä järjestysten 

keskiarvot (JKA) EDE-Q:n ja LEAF-Q:n kokonaispisteistä.  

 EDE-Q  

kokonaispisteet 

LEAF-Q  

kokonaispisteet 

 KA ja KH MD  KA ja KH MD JKA 

EUM 

PS  

1,63 ± 1,8  

(n=41) 

1,78  6,2 ± 3,3 

(n=41) 

6,00 24,87 

AME 

PS  

1,82 ± 0,7  

(n=7) 

2,13  12,4 ± 2,8a 

(n=7) 

12,00 51,71 

OLIGO 

PS  

2,39 ± 1,5  

(n=13) 

2,00  9,4 ± 3,5a 

(n=13) 

10,00 39,19 

EUM 

VPS  

1,16 ± 1,0  

(n=66) 

1,06  6,0 ± 3,4 

(n=65) 

6,00 38,50 

AME 

VPS  

0,96 ± 1,06  

(n=13) 

0,46  10,8 ± 4,3b 

(n=13) 

10,00 66,77 

OLIGO 

VPS  

1,03 ± 1,2  

(n=14) 

0,61  10,2 ± 4,6b 

(n=13) 

9,00 62,73 

KA, keskiarvo; KH, keskihajonta; MD, mediaani; JKA, järjestyksen keskiarvo; EUM PS, eumenorriset 

painosensitiivisten lajien urheilijat; AME PS, amenorriset painosensitiivisten lajien urheilijat; OLIGO 

PS, oligomenorriset painosensitiivisten lajien urheilijat; EUM VPS, eumenorriset vähemmän 

painosensitiivisten lajien urheilijat; AME VPS, amenorriset vähemmän painosensitiivisten lajien 

urheilijat; OLIGO VPS, oligomenorriset vähemmän painosensitiivisten lajien urheilijat; n, otoskoko; a, 

tilastollisesti merkitsevä ero EUM PS-ryhmään; b, tilastollisesti merkitsevä ero EUM VPS-ryhmään (p 

≤ 0,05). 
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8 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nuorten naisurheilijoiden häiriintyneen 

syömiskäyttäytymisen esiintyvyyttä sekä yhteyksiä ravitsemustilaan, kehonkoostumukseen, 

hormonitoimintaan ja kuukautishäiriöihin. Lisäksi tarkoituksena oli vertailla keskenään 

painosensitiivisten ja vähemmän painosensitiivisten lajien ryhmiä sekä näiden ryhmien 

alaryhmiä, jotka jaettiin lajeissa vaadittavien ominaisuuksien mukaan. Yksi tutkimuksen 

päähavainnoista oli se, että painosensitiivisten lajien urheilijoilla häiriintynyttä syömistä 

esiintyy enemmän kuin vähemmän painosensitiivisten lajien ryhmässä. Tämä havaittiin sekä 

pääryhmiä, että niiden alaryhmiä vertailemalla. Tutkimuksessa havaittiin, että 

painosensitiivisten lajien urheilijoilla liikunnan aikaansaama energiankulutus oli suurempaa 

kuin vähemmän painosensitiivisten lajien urheilijoilla. Vähemmän painosensitiivisten 

ryhmässä he, joilla liikunnan aikaansaama energiankulutus oli pienempää, oli myös enemmän 

häiriintynyttä syömistä. Häiriintynyt syöminen ei ollut yhteydessä energiansaatavuuden kanssa, 

mutta se oli yhteydessä energiansaannin kanssa kummallakin ryhmällä ja liikunnan 

aikaansaaman energiankulutuksen kanssa vähemmän painosensitiivisellä ryhmällä. He, joilla 

energiansaanti oli pienempää, oli myös enemmän häiriintynyttä syömistä.  

Kehonkoostumuksen muuttujat erosivat ryhmillä niin, että painosensitiivisillä rasvamassa sekä 

rasvaprosentti olivat keskimäärin pienempiä kuin vähemmän painosensitiivisten ryhmällä. 

Rasvaton massa ja lihasmassa taas olivat keskimäärin suurempia painosensitiivisillä, kun 

verrattiin vähemmän painosensitiivisiin. Kehonkoostumusmuuttujissa havaittiin yhteyksiä 

häiriintyneeseen syömiseen rasvamassan ja rasvaprosentin osalta. Kummassakin ryhmässä he, 

joilla oli suurempi rasvamassa, oli myös enemmän häiriintynyttä syömistä. Vähemmän 

painosensitiivisten ryhmällä samankaltainen yhteys havaittiin myös rasvaprosentin osalta, eli 

ne, joilla oli suurempi rasvaprosentti, oli enemmän häiriintynyttä syömistä. Ryhmien välillä ei 

ollut mitään eroja hormoniarvoissa. Häiriintyneen syömisen ja hormoniarvojen yhteyksiä 

tarkasteltaessa havaittiin leptiinin ja häiriintyneen syömisen yhteys vähemmän 

painosensitiivisten ryhmällä. Ne, joilla oli enemmän häiriintynyttä syömistä, oli myös suurempi 

leptiinin pitoisuus. Kuukautisstatuksella ei havaittu olevan vaikutusta häiriintyneeseen 

syömiseen. LEAF-Q-pisteet eivät myöskään olleet yhteydessä EDE-Q pisteiden kanssa.   
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8.1 Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen esiintyminen 

Häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä esiintyi enemmän painosensitiivisten lajien urheilijoilla 

(45,1 %), kuin vähemmän painosensitiivisten lajien urheilijoilla (15,2 %). Suurinta esiintyvyys 

oli kestävyyslajeissa (50 %) ja runsasta myös teknisissä painovoimalajeissa (45,2 %) ja 

esteettisissä lajeissa (40 %). Pienintä esiintyvyys oli teho-lajeissa (7,1 %) ja korkean massan 

lajeissa (20,6 %). Todennäköisesti kliininen syömishäiriö olisi kyseessä vasta silloin, kun EDE-

Q:n pisteet ovat yli 4. Tämän raja-arvon ylittäminen siis näyttäisi ennustavan kliinistä 

syömishäiriötä. (Carter ym. 2001.) Kokonaispisteiden ollessa yli 4, esiintyy EDE-Q:ssa kaikkia 

häiriintynyttä syömistä kuvaavia asenteita tai käytöksiä enemmän kuin puolena viimeisestä 28 

päivästä (Nichols ym. 2006).  Kirjallisuudessa on kuitenkin esitetty erilaisia EDE-Q:n raja-

arvoja, jotka merkitsevät häiriintyneen syömisen esiintymistä. Isomaa ym. (2016) ja Mond ym. 

(2008) ehdottavat, että raja-arvo häiriintyneelle syömiselle olisi 2,8.  Machado ym. (2014) taas 

arvioi raja-arvoksi 2,12 ja Hilbert ym. (2012) 2,3. Tässä tutkimuksessa raja-arvot päätettiin 

määritellä seuraavasti: pisteet 0-1, ei häiriintynyttä syömistä; pisteet 1-2, jonkin verran 

häiriintynyttä syömistä; pisteet yli 2, häiriintynyttä syömistä. PS-ryhmän EDE-Q:n 

kokonaispisteiden keskiavo (1,82) oli siis hieman häiriintyneen syömisen raja-arvon 

alapuolella, mutta melko suurella osalla (45,1%) PS-ryhmästä arvo oli kuitenkin yli 2. PS-

ryhmästä neljällä tutkittavalla EDE-Q-pisteet olivat yli kolme ja yhdellä yli viisi. VPS-ryhmällä 

EDE-Q:n kokonaispisteiden keskiarvo oli 1,13, eli selvästi lähempänä arvoa, joka merkitsee 

häiriintyneen syömiskäyttäytymisen puuttumista. VPS-ryhmän koehenkilöistä melko suurella 

osalla (33 %) kokonaispisteet olivat alle 0,5. Toisaalta myös VPS-ryhmässä oli koehenkilöitä, 

joilla oli korkeammat pisteet. Kolmella tutkittavalla pisteet olivat yli 3 ja kolmella tutkittavalla 

yli 4. Voidaan siis todeta, että keskimäärin PS-ryhmällä esiintyy enemmän häiriintynyttä 

syömistä kuin VPS-ryhmällä, mutta tämä ei kuitenkaan poissulje sitä, että myös vähemmän 

painosensitiivisten lajien urheilijoilla voi esiintyä häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä ja 

kliinisiä syömishäiriöitä.  

Tutkimuksen tulokset ovat melko hyvin linjassa aikaisemman kirjallisuuden kanssa. Torstveitin 

ym. (2018) tutkimuksessa korkean syömishäiriöriskin lajeissa kliinisten syömishäiriöiden 

esiintyvyysprosentti oli 46,7. Se on melko samansuuntainen tämän tutkimuksen PS-ryhmän 

osuuden kanssa, jossa häiriintyneen syömisen osuus oli 45,1 %. Torstveitin ym. (2018) 
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tutkimuksessa muiden lajien syömishäiriöprosentti oli 19,8. Tässä tutkimuksessa vähemmän 

painosensitiivisten lajien urheilijoilla häiriintyneen syömisen esiintyminen on 15,2 %, eli 

hieman alhaisempi. Tutkimuksessa, jossa käytettiin EDE-Q:ta häiriintyneen syömisen 

mittaamisessa oli esiintyvyysprosentti esteettisissä lajeissa 41,5, kestävyyslajeissa 37,1 ja 

joukkue-/anaerobisissa lajeissa 33,1 (Thein-Nissenbaum ym. 2011). Tässä tutkimuksessa taas 

esteettisten lajien ryhmällä esiintyvyys oli 40 %, kestävyyslajien ryhmällä 50 % ja joukkue-

/teholajeissa 7,1 %. Toisaalta Thein-Nissenbaumin ym. (2011) tutkimuksessa häiriintyneen 

syömisen rajana EDE-Q:n kokonaispisteissä pidettiin 4,0 pistettä, joten tulokset eivät ole täysin 

vertailtavissa, ja tämän mukaan tämän tutkimuksen häiriintyneen syömisen esiintyminen on 

reilusti alhaisempaa verraten Thein-Nissenbaumin ym. (2011) tutkimukseen. Toisaalta 

esimerkiksi Nicholsin ym. (2007) tutkimuksessa häiriintynyttä syömistä oli 18,5 prosentilla 

painosensitiivisestä ryhmästä ja 20,9 prosentilla vähemmän painosensitiivisten ryhmästä, eli 

tulokset olivat ristiriidassa tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Näin oli myös Bealsin ja Hillin 

(2006) tutkimuksessa, jossa häiriintynyttä syömistä mitattiin EDE-Q:n lisäksi myös EDI-

kyselyllä (Eating Disorder Inventory). Tutkimuksen koehenkilöistä yhteensä 25 prosentilla 

todettiin olevan häiriintynyttä syömistä, eikä häiriintyneen syömisen esiintyminen eronnut 

painosensitiivisten (lean-build) ja vähemmän painosensitiivisten (non-lean-build) lajiryhmien 

välillä. 

Joissain tutkimuksissa koehenkilöitä ei eroteltu lajin mukaan, ja näissä syömishäiriön 

esiintymisprosentti on enemmän samankaltainen tämän tutkimuksen VPS-ryhmän 

häiriintyneen syömisen esiintymisprosentin (15,2 %) kanssa. Nicholsin ym. (2006) 

tutkimuksessa 18,2 prosentilla urheilijoista oli häiriintynyttä syömistä ja Pernickin ym. (2006) 

tutkimuksessa 19,6 prosentilla, eikä näissä tutkimuksissa urheilijoita jaoteltu erikseen ryhmiin 

lajien mukaan. Hulleyn ja Hillin (2001) tutkimuksessa 16 prosentilla tutkittavista 

kestävyysjuoksijoista oli EDE-Q:n mukaan häiriintynyttä syömistä. Näissä tutkimuksissa 

häiriintyneen syömisen raja-arvona käytettiin kuitenkin EDE-Q:n kokonaispisteistä arvoa 4, 

joten niitä ei voida suoraan vertailla tämän tutkimuksen tuloksiin. 

Häiriintyneen syömisen esiintymistä voidaan pohtia myös eri lajien fysiologisten ja 

ulkomuotoon liittyvien vaatimusten kannalta. Painosensitiivisen lajiryhmän yksi alaryhmä oli 

esteettiset lajit, joihin lukeutui tässä tutkimuksessa joukkuevoimistelu ja Team Gym. Tällaisissa 
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esteettisissä lajeissa on osoitettu olevan suhteellisen tarkat kehoihanteet. Lisäksi ajatellaan, että 

hoikka kehotyyppi auttaa menestymään kilpailuissa. On myös esitetty, että valmentaja saattaa 

asettaa kovia paineita urheilijalle tietynlaisesta kehoihanteesta, jota tulisi tavoitella. (De Bruin 

ym. 2007.) Lajeihin liittyvän sosiaalisen paineen lisäksi monet lajin urheilijat uskovat, että 

pienemmällä kehon massalla voi parantaa suorituskykyä ja tätä kautta myös kilpailumenestystä 

(Krentz & Warschburger 2011). Esteettisten lajien urheilijat ovat syömishäiriöriskissä 

varsinkin, jos he uskovat, että painon muokkaamisella on mahdollista parantaa heidän 

suorituskykyään (Krentz & Warschburger 2013). Tässä tutkimuksessa esteettisten lajien 

ryhmässä 40 prosentilla EDE-Q:n pisteet olivatkin yli 2 ja 60 prosentilla 1-2. Yhdelläkään 

esteettisten lajien urheilijalla ei siis ollut EDE-Q:n pisteet alle 1, eli ei ollenkaan häiriintynyttä 

syömistä. Tämä kuvastaa sitä, että tämän tutkimuksen mukaan esteettisissä lajeissa kaikilla 

urheilijoilla on ainakin jotain häiriintyneeseen syömiseen liittyviä asenteita tai käsityksiä.  

Painosensitiivisen ryhmän toinen alaryhmä oli gravitaatiolajit, jotka jakautuivat vielä 

kestävyyslajeihin ja teknisiin lajeihin. Kestävyyslajeihin kuului tässä tutkimuksessa 

kestävyysjuoksu, kävely ja hiihto. Tämänkaltaisissa kestävyyslajeissa alhaisemmasta 

kehonpainosta voi olla hyötyä suorituskyvyn kannalta, minkä vuoksi myös häiriintynyt 

syöminen ja kehon painon kontrollointi epäterveellisin keinoin on melko yleistä (Sundgot-

Borgen & Torstveit 2004; Zeulner ym. 2016). Tässä tutkimuksessa kestävyyslajien ryhmällä 

oli suurin häiriintyneen syömiskäyttäytymisen esiintyvyys (50 %). Tätä voidaan pyrkiä 

selittämään erilaisilla lajeihin liittyvillä riskitekijöillä. Kestävyyslajeissa ”ylimääräisestä” 

rasvamassasta ei ole hyötyä suorituksen kannalta (Loucks 2004). Alhaisempi rasvamassan 

määrä mahdollistaa paremman liikkumisen taloudellisuuden sekä paremman 

lämmönsäätelykapasiteetin (Heydenreich ym. 2017). Suorituksen, esimerkiksi juoksemisen 

taloudellisuudella tarkoitetaan hapenoton tarvetta tietyllä nopeudella tai energiantarvetta tietyn 

työn tekemiseen. Kun kehon massa on alhaisempi, on työtä tehtävä vähemmän saavuttaakseen 

saman taloudellisuuden. (Bassett & Howley 2000.) Myös pienemmällä rasvamassan määrällä 

on yhteys parempaan suorituskykyyn kestävyysjuoksussa (Legaz & Eston 2005; Kong & De 

Heer 2008). Juoksussa, kävelyssä ja monissa muissa kestävyyslajeissa omaa kehon painoa tulee 

liikutella painovoimaa vastaan, ja pienemmän massan kannattelu vaatii vähemmän työtä 

(Ackland ym. 2012; Sundgot-Borgen ym. 2013).  
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Gravitaatiolajien toiseen alaluokkaan, eli teknisiin lajeihin tässä tutkimuksessa kuuluivat 

lentopallo ja pituushyppy. Nämä lajit eroavat toisistaan monella tapaa, mutta yhteistä niillä on 

se, että molemmissa tarvitaan räjähtävää alavartalon lihaksiston voimaa hyppysuorituksiin. 

Lentopallossa hypyt ovat yleensä vertikaalisia, kun taas pituushypyssä enemmän 

horisontaalisia. Molemmissa lajeissa hyppy tapahtuu painovoimaa vastaan, jolloin 

painovoimalain mukaan pienempää kehon massaa on suhteessa helpompi liikuttaa kuin 

suurempaa kehon massaa. Käytännössä pienempi kehon massa voi olla hyödyllinen 

suorituskyvyn kannalta näissä lajeissa (Sundgot-Borgen ym. 2013). Tässä tutkimuksessa suurin 

osa (45,2 %) teknisten lajien urheilijoista sai EDE-Q-pisteiksi yli 2, eli omasivat häiriintynyttä 

syömiskäyttäytymistä. Kyseisiin lajeihin, niin kuin urheilijoihin yleensäkin, liittyy usein myös 

ulkonäköön liittyviä stereotypioita. Molemmissa lajeissa kilpailuasuna toimii melko pienet ja 

paljastavat vaatteet, mikä voi osaltaan altistaa urheilijoita häiriintyneeseen 

syömiskäyttäytymiseen ja esimerkiksi huoliin liittyen kehon muotoon (Williams ym. 2003).  

Vähemmän painosensitiivisten lajien teho-alaryhmään kuului jalkapalloilijoita ja 

pikajuoksijoita. Molemmat näistä lajeista ovat sellaisia, joissa alhaisemmalla kehon painolla ei 

ole korostunutta hyötyä suorituskyvyn kannalta. Tässä tutkimuksessa teho-ryhmässä 

havaittiinkin vähiten häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä (7,1 %). Pikajuoksussa vaaditaan 

lihaksilta suurta ja nopeaa voimantuottoa maata vasten horisontaalisen liikkeen tuottamiseksi. 

Lisäksi kiihtyvyyden ja reaktioajan on oltava huipussaan. Kehon painolla ei itsessään ole niin 

suuresti merkitystä, mutta maksimaalinen mekaaninen teho suhteessa kehon massaan on yksi 

suorituskykyä määrittävä tekijä. (Morin ym. 2012.) Fysiologisten ominaisuuksien lisäksi 

suoritukseen voi vaikuttaa muun muassa tuuliolosuhteet, juoksualusta, ilmanpaine ja -kosteus, 

vaatetus sekä kengät (Haugen & Buchheit 2016).  Jalkapallo taas on lajina sellainen, että pelin 

aikana tulee useita korkean intensiteetin työosuuksia, jotka kestävät yleensä 4–7 sekuntia, ja 

näiden väleissä matalaintensiivisempiä osuuksia, jolloin pyritään palautumaan tehopätkistä. 

Jalkapallossa tärkeää on anaerobisten teho-ominaisuuksien lisäksi myös aerobiset 

ominaisuudet, sillä pelit ovat pitkäkestoisia. (Glaister 2005.) Kuitenkin hyvin tärkeää 

jalkapallossa on nopeat juoksuosuudet, ja niiden tehokkuuden on todettu olevan erottava tekijä 

huippujalkapalloilijoiden suorituskyvyissä (Bangsbo 2014). Kummassakin lajissa on varmasti 

vahvat kehostereotypiat, vaikka hoikkuudella ei välttämättä olekaan vaikutusta itse 

suorituskykyyn.  
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Toinen vähemmän painosensitiivinen alaryhmä oli korkean massan ryhmä, johon kuului lajeja, 

joissa suuremmasta kehon massasta voi mahdollisesti olla hyötyä suorituskyvyn kannalta. 

Tässä tutkimuksessa ryhmään kuului jääkiekkoilijoita, rugbyn pelaajia sekä yleisurheilun 

heittolajien urheilijoita. Häiriintynyttä syömistä esiintyi tällä ryhmällä 20,6 prosentilla, ja 50,7 

prosentilla EDE-Q-pisteet olivat 0–1, eli ei lainkaan häiriintynyttä syömistä. Alaryhmän 

tutkittavista kolmella EDE-Q-pisteet olivat yli 3 ja kahdella yli 4, mikä on liitetty 

todennäköiseen kliiniseen syömishäiriöön (Carter ym. 2001). Korkean massan laji ei siis 

kuitenkaan sulje pois sitä, että urheilijalla voisi olla häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä. 

Jääkiekossa ja rugbyssa urheilijoilta vaaditaan hyvää anaerobista tehoa, lihasvoimaa ja 

kestävyyttä (Burr ym. 2008; Glassbrook ym. 2019). Tämän lisäksi kehon massalla voi olla 

jotain merkitystä. Toisaalta korkeampi kehon massa voi vaikuttaa jääkiekossa negatiivisesti 

suorituskykyyn hidastamalla luistelunopeutta (Potteiger ym. 2010), mutta toisaalta kehon 

massasta ja varsinkin suuremmasta lihasmassasta voi olla myös hyötyä esimerkiksi 

kontaktitilanteissa (Ransdell & Murray 2011). Rugbyssa lajiin kuuluu voimakkaat kontaktit ja 

törmäykset, joissa suuremmasta kehon massasta voi olla hyötyä (Hogarth ym. 2016). Jääkiekko 

ja rugby ovat lajeja, joissa yleisesti ajatellaan lihaksikkaasta ja voimakkaasta kehosta olevan 

hyötyä. Tällainen kehotyyppi on kuitenkin ristiriidassa feminiinisen, länsimaisen ihanteellisen 

naiskehon kanssa. Tämä ristiriita voi luoda ongelmia lajien naisurheilijoille kehonkuvan ja 

syömisen kanssa. (Krane ym. 2001.) Yleisurheilun heittolajeissa urheilijoilta vaaditaan 

maksimaalista voimantuottoa mahdollisimman lyhyessä ajassa tehokkaan heittoliikkeen 

tuottamiseksi (Meron & Saint-Phard 2017). Heittolajien urheilijat ovat yleensä painavampia 

verrattuna muihin yleisurheilijoihin. Heittolajien urheilijat tarvitsevat myös suurta lihasmassaa, 

jotta lihasvoima ja sitä kautta teho olisivat mahdollisimman suuria. Toisaalta kuitenkin 

suurempi rasvamassan määrä voi vaikuttaa negatiivisesti nopeaan tehon tuottoon. (Zaras ym. 

2021.) Yleisesti nämä lajit ovat kuitenkin vähemmän painosensitiivisiä, sillä niissä kehon massa 

tai muoto ei suoraan vaikuta suorituskykyyn (Martinsen & Sundgot-Borgen 2013). 

8.2 Ravitsemustila 

Tutkimuksessa energiansaatavuus tai energiansaanti eivät eronneet PS- ja VPS-ryhmillä. Sitä 

vastoin liikunnan aikaansaama energiankulutus oli PS-ryhmällä suurempaa, kuin VPS-

ryhmällä, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että PS-ryhmän urheilijat ovat harjoitelleet 
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enemmän ja/tai intensiivisemmin kuin VPS-ryhmän urheilijat, koska he ovat kuluttaneet 

enemmän energiaa liikuntaan. Häiriintynyt syöminen oli yhteydessä energiansaantiin 

molemmilla ryhmillä, sekä liikunnan aikaansaamaan energiankulutukseen VPS-ryhmällä. 

Energiansaannin tapauksessa tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mitä vähemmän tutkittava 

saa päivittäin syödystä ruokamäärästä energiaa, sitä enemmän hänellä on häiriintynyttä 

syömistä. Häiriintynyt syöminen voi tässä siis näkyä energian rajoittamisena, mikä on yksi 

EDE-Q:n alakategorioista (Isomaa ym. 2016). VPS-ryhmällä pienempi liikunnan aikaansaama 

energiankulutus oli yhteydessä suurempaan häiriintyneeseen syömiseen. Käytännössä siis 

tutkittavilla, joilla kuluu vähemmän energiaa liikkumiseen eli he liikkuvat vähemmän, on myös 

enemmän häiriintynyttä syömistä. Tämä on ristiriidassa aiemman tutkimustiedon kanssa 

liittyen siihen, että häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen liittyy usein liikunnan lisäämistä 

(Joy ym. 2016). 

Tämän tutkimuksen tulos energiansaatavuuden ja häiriintyneen syömisen yhteydestä on melko 

samansuuntainen Melinin ym. (2015) tutkimuksen kanssa, jossa todettiin, että häiriintynyt 

syöminen ei välttämättä ole herkkä mittaamaan matalaa energiansaatavuutta, sillä sitä voi 

esiintyä myös muista syistä. Energiansaatavuus voi olla tahattomasti alhainen, jos ei 

esimerkiksi ole tietämystä riittävästä ravitsemuksesta (Logue ym. 2018). Toisaalta kuitenkin 

Nattivin ym. (2007) mukaan monet häiriintyneen syömisen aiheuttamat fysiologiset ongelmat 

johtuvat nimenomaan alhaisesta energiansaatavuudesta. Usein häiriintyneessä 

syömiskäyttäytymisessä esiintyy syömisen rajoittamista sekä liikunnan pakonomaista 

lisäämistä, minkä johdosta energiansaatavuus olisi alhaista (Nattiv ym. 2007). Näin ollen 

voitaisiin olettaa, että häiriintynyt syöminen voisi myös olla yhteydessä alhaisen 

energiansaatavuuden kanssa. Ei kuitenkaan ole suoranaisesti tehty tutkimuksia, joissa 

osoitettaisiin häiriintyneen syömiskäyttäytymisen olevan suoraan yhteydessä matalaan 

energiansaatavuuteen.  

Energiansaannin osalta tämän tutkimuksen tulokset viittaavat vahvasti siihen, että 

häiriintyneeseen syömiseen liittyy syömisen rajoittamista, minkä perusteella energiansaanti on 

matalaa. Syömisen rajoittaminen on hyvin tavallinen häiriintyneeseen syömiseen liittyvä oire. 

Usein häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen liittyy myös liiallinen tai hyvin suuri liikunnan 

määrä, jolla voidaan pyrkiä ”kompensoimaan” syötyä energiamäärää. (De Souza ym. 2019, 69; 
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Joy ym. 2016.) Tässä tutkimuksessa häiriintynyt syömiskäyttäytyminen osoitti kuitenkin 

pienempää liikunnan aikaansaamaan energiankulutusta VPS-ryhmällä, joten tältä osin tulos on 

hieman ristiriidassa aikaisemman tutkimustiedon kanssa.  

8.3 Kehonkoostumus 

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että rasvamassa ja rasvaprosentti olivat odotetusti PS-ryhmällä 

alhaisempia, kuin VPS-ryhmällä. Rasvaton massa ja lihasmassa taas olivat PS-ryhmällä 

suurempia kuin VPS-ryhmällä. PS-ryhmän rasvattoman massan ja lihasmassan suurempi määrä 

saattaa johtua siitä, että PS-ryhmän tutkittavat olivat keskimäärin pidempiä (173,5 cm) 

verrattuna VPS-ryhmän urheilijoihin (167,1 cm). Molemmissa ryhmissä havaittiin yhteys 

häiriintyneen syömisen ja rasvamassan välillä. Mitä suurempi oli rasvamassan määrä, sitä 

enemmän oli häiriintynyttä syömistä. VPS-ryhmällä samankaltainen yhteys nähtiin myös 

rasvaprosentin ja häiriintyneen syömisen välillä, eli suurempi rasvaprosentti oli yhteydessä 

suurempiin EDE-Q:n pisteisiin. VPS-ryhmässä häiriintynyt syöminen oli yhteydessä myös 

pienemmän liikunnan aikaansaaman energiankulutuksen kanssa, millä voi olla jotain tekemistä 

myös suuremman rasvamassan ja rasvaprosentin kanssa kyseisillä urheilijoilla.  

Häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen liittyy yleensä laihuuden tavoittelua esimerkiksi 

syömisen rajoittamisella tai kompensointikeinoja käyttämällä (De Souza ym. 2019, 69; Joy ym. 

2016). Tämän vuoksi voitaisiin ajatella, että häiriintynyt syöminen olisi yhteydessä pieneen 

kehon rasvamassaan ja rasvaprosenttiin. Onkin osoitettu, että syömishäiriöistä kärsivillä 

rasvamassan sekä rasvattoman massan määrä on pienentynyt (Wells ym. 2015). Myös Hulleyn 

ja Hillin (2001) tutkimuksessa todetaan, että EDE-Q:lla mitattu häiriintynyt 

syömiskäyttäytyminen on yhteydessä alhaisempaan BMI:n. Tämän tutkimuksen tulokset ovat 

kuitenkin ristiriidassa näiden tulosten kanssa.  

Tässä tutkimuksessa häiriintynyt syömiskäyttäytyminen oli yhteydessä korkeampaan kehon 

rasvamassaan ja -prosenttiin. Myös da Costan ym. (2013) tutkimuksessa häiriintynyt 

syömiskäyttäytyminen oli yhteydessä korkeampaan kehon massaan, rasvamassaan ja 

rasvaprosenttiin. Tätä perusteltiin ruokailun epäsäännöllisyydellä ja vaihtelevuudella, mikä voi 
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johtaa alentuneeseen lepoaineenvaihduntaan. (da Costa ym. 2013.) On myös todistettu, että 

alkavan häiriintyneen syömiskäyttäytymisen tai syömishäiriöiden riski on suurempi silloin, kun 

kehon rasvamassa ja BMI ovat suurempia (Štefanová ym. 2020). Myös Vesesin ym. (2011) 

tutkimuksessa todettiin, että isomman rasvaprosentin omaavat ovat suuremmassa riskissä 

syömishäiriöille, verrattuna normaalipainoisiin. Myös Garrido-Miguelin ym. (2019) mukaan 

kehonkoostumuksen eri osa-alueet määrittävät syömishäiriöiden riskiä niin, että suurempi BMI, 

vyötärönympärys ja rasvamassa ennustavat korkeampaa riskiä syömishäiriöön. Tämän kaltaiset 

tulokset liittyvät vahvasti varsinkin nuorten naisten kokemiin sosiaalisiin paineisiin liittyen 

”ideaaliin” kehon muotoon. Tämän on esitetty johtavan ulkonäön ylianalysoinnin kautta 

erilaisiin psyykkisiin ongelmiin, kuten masennukseen, ahdistukseen, kehotyytymättömyyteen 

ja epäterveellisiin painonkontrollointikeinoihin. (Goldschmidt ym. 2015; Xu ym. 2010.) 

EDE-Q:ssa on kysymyksiä liittyen kehon painoon ja muotoon liittyviin huoliin. Nämä 

kysymykset vaikuttavat osaltaan kokonaispisteisiin, jotka merkitsevät häiriintynyttä syömistä. 

Voidaan kuitenkin pohtia, onko näillä tutkittavilla todellisuudessa toteutunutta häiriintynyttä 

syömiskäyttäytymistä (esim. syömisen rajoittamista, kompensointikäyttäytymistä), vaikka 

heillä olisi huolia ja asenteita siihen liittyen. Voitaisiinkin olettaa, että joillain suuremman 

rasvaprosentin tai rasvamassan omaavilla tutkittavilla on huolia liittyen syömiseen, tai kehon 

painoon tai muotoon, minkä vuoksi EDE-Q:n kokonaispisteet nousevat heillä korkeammalle. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että heillä todellisuudessa toteutuisi esimerkiksi syömisen 

rajoittamista, joka johtaisi kehon rasvamassan ja -prosentin alenemiseen. VanHeestin ym. 

(2013) tutkimuksessa todetaan myös, että ryhmällä, jolla oli matala energiansaatavuus, oli myös 

suurempi kehon massa ja rasvaprosentti. Alhainen paino tai matala rasvaprosentti ei aina siis 

ole alhaisen energiansaatavuuden ja häiriintyneen syömisen merkki, vaan voi olla päinvastoin.  

8.4 Hormonitoiminta ja kuukautishäiriöt 

Tutkimuksessa mitatut hormonitasot, eli leptiini, kortisoli, trijodityroniini, tyroksiini ja 

tyreotropiini eivät eronneet PS- ja VPS-ryhmien välillä. Ainoa häiriintyneen syömisen ja 

hormonitasojen välinen yhteys havaittiin VPS-ryhmällä EDE-Q-pisteiden ja leptiinin välillä. 

Urheilijat, joilla oli enemmän häiriintynyttä syömistä, oli myös suurempi leptiinin pitoisuus. 
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Tämä on toisaalta ristiriidassa aikaisemman tutkimustiedon kanssa, koska Loguen ym. (2018) 

mukaan leptiiniä on pidetty alhaisen energiansaannin ja sitä kautta myös häiriintyneen 

syömisen biomarkkerina. Toisaalta suurempi leptiiniarvo on kuitenkin selitettävissä sillä, että 

häiriintynyt syöminen oli yhteydessä myös suurempaan rasvamassan määrään ja 

rasvaprosenttiin VPS-ryhmällä. Leptiinin suurempi määrä taas on ollut kirjallisuudessa 

yhteydessä suurempaan rasvamassan määrään. (Lawson ym. 2011; Melin ym. 2015.) 

Aikaisemman tutkimustiedon perusteella olisi voitu olettaa, että häiriintynyt 

syömiskäyttäytyminen olisi ollut yhteydessä korkeampaan kortisoliin (Lawson ym. 2011; 

Logue ym. 2018). Toisaalta aikaisemmissa tutkimuksissa hormonien muutokset ovat yleensä 

tapahtuneet alhaisen energiansaatavuuden vaikutuksesta, mutta tässä tutkimuksessa 

häiriintynyt syöminen ei ollut yhteydessä matalaan energiansaatavuuteen. On todettu, että 

energian rajoittamisesta johtuva laihtuminen voi olla yhteydessä HPA-akselin aktivaatioon, 

jonka säätelyn seurauksesta kortisolitasot nousevat, kun elimistö on fyysisessä ja psyykkisessä 

stressitilassa (Baudrand ym. 2015; Hewagalamulage ym. 2016). Kortisolilla ja muilla 

lisämunuaishormoneilla on myös keskushermostoa stimuloiva vaikutus, ja niiden 

lisääntyminen voi piilottaa väsymyksen tunnetta ja saada aikaan euforista oloa häiriintyneestä 

syömisestä kärsivillä urheilijoilla, jotka rajoittavat syömistään tai käyttävät 

kompensointikeinoja (Beals 2004, 67-98). Selittävänä tekijänä sille, että kortisolitasot eivät 

olleet tässä tutkimuksessa yhteydessä häiriintyneeseen syömiseen voisi olla se, että 

energiansaatavuus ei kuitenkaan ollut alhaista heillä, joilla oli häiriintynyttä syömistä. 

Vastoin aiempia tutkimuksia tässä tutkimuksessa trijodityroniinitaso (T3) ei ollut yhteydessä 

häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen. Kilpirauhashormoneja säätelevän HPT-akselin 

toiminta reagoi energian rajoittamiseen ja paastoamiseen, minkä vuoksi näin olisi voitu olettaa 

(Hulmi ym. 2017; Logue ym. 2018). Tämän vuoksi alhaista T3:a voi esiintyä alhaisen 

energiansaatavuuden tapauksessa. (Logue ym. 2018; van der Spek ym. 2017.) Tässä 

tutkimuksessa häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ei ollut yhteydessä matalaan 

energiansaatavuuteen, minkä vuoksi häiriintyneen syömiskäyttäytymisen yhteyttä alhaisempaa 

T3-tasoon ei luultavasti ole havaittavissa. 
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Tässä tutkimuksessa kuukautisstatuksella ei ollut vaikutusta häiriintyneen syömisen 

esiintymiseen. Amenorrisia oli PS-ryhmässä 7, eumenorrisia 41 ja oligomenorrisia 13, kun taas 

VPS ryhmässä amenorrisia oli 13, eumenorrisia 66 ja oligomenorrisia 14. Sekä PS-, että VPS-

ryhmässä amenorrisilla ja oligomenorrisilla EDE-Q:n kokonaispisteiden keskiarvot ja 

mediaanit olivat hieman suurempia kuin eumenorrisilla, mutta erot eivät kuitenkaan olleet 

tilastollisesti merkitseviä. Nämä tulokset ovat ristiriidassa aiemman tutkimustiedon kanssa, sillä 

useassa tutkimuksessa on osoitettu, että häiriintynyt syöminen on yhteydessä myös 

häiriintyneen kuukautiskierron kanssa. Esimerkiksi Nicholsin ym. (2007) tutkimuksessa 

oligomenorriset ja amenorriset urheilijat saivat suurempia pisteitä EDE-Q:ssa kuin 

eumenorriset urheilijat. Myös Nichols ym. (2006) tutkimuksessa havaittiin, että naiset, joilla oli 

oligomenorreaa tai amenorreaa, raportoivat enemmän ruokavalion rajoittamista ja korkeampia 

pisteitä EDE-Q:ssa.  

8.5 Tutkimuksen rajoitukset 

Tämä tutkimus on toteutettu poikkileikkausasetelmana, minkä voidaan ajatella olevan 

tutkimuksen heikkous, sillä ei saada tietoon muuttujien arvoja eri aikapisteissä. Toisaalta tämän 

tutkimuksen tutkimuskysymyksiin nähden poikkileikkausasetelma on sopiva. Tutkimuksessa 

on melko paljon puuttuvia tuloksia kaikista muista, paitsi EDE-Q:n muuttujista. Tämä vähentää 

tutkimuksen otoskokoa näiden tiettyjen muuttujien osalta ja vaikuttaa negatiivisesti 

luotettavuuteen.  

EDE-Q ja LEAF-Q ovat luotettavia ja valideja menetelmiä (Isomaa 2016; Melin ym. 2014a), 

mutta itsenäisesti täytettäviin kyselyihin liittyy aina epävarmuustekijöitä. Ei voida olla varmoja, 

ovatko tutkittavat täyttäneet kyselyt totuudenmukaisesti ja huolellisesti. Tutkittavat voivat 

tahallisesti tai tahattomasti raportoida valheellisesti kyselyiden kysymyksiin etenkin, kun 

kyseessä on melko henkilökohtaisia asioita koskevia kysymyksiä. 

Ruokapäiväkirja on menetelmänä melko epätarkka, ja siinä tiedetään olevan jonkin verran 

virhelähteitä (Magkos & Yannakoulia 2003). Tutkittavat ovat mahdollisesti voineet 

aliraportoida tai yliraportoida syömisiään päiväkirjaan tahallisesti tai tahattomasti. On myös 
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mahdollista, että syömistä on muokattu määrällisesti tai laadullisesti se vuoksi, että pidetään 

ruokapäiväkirjaa. Myös ruokapäiväkirjan analysointivaiheessa on voinut tulla virheitä, mikä on 

voinut vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. Tutkimuksessa käytettiin kolmen päivän 

ruokapäiväkirjaa, minkä on kuitenkin todettu olevan melko tarkka arvio energian ja 

makroravintoaineiden saannista (Black 2001). Myös aktiivisuuspäiväkirjan luotettavuuteen 

liittyy erilaisia ongelmia muun muassa harjoitusten ja aktiivisuuden raportointiin sekä 

analysointiin liittyen. Liikunnan aikaansaamaa energiankulutusta arvioitiin MET-taulukoiden 

avulla. Niiden käyttöön liittyy luotettavuuden epävarmuustekijöitä, sillä niiden on todettu 

hieman yliarvioivan todellista energiankulutusta (Byrne ym. 2005). Nämä tekijät voivat 

aiheuttaa epätarkkuuksia energiansaantiin, energiansaatavuuteen sekä liikunnan 

aikaansaamaan energiankulutukseen. 

Myös kuukautisstatuksen määritys oli hieman epätarkkaa, sillä se määritettiin LEAF-Q:n 

kahden kysymyksen perusteella, jotka olivat: ” Onko sinulla normaali kuukautiskierto?” ja ” 

Monetko kuukautiset sinulla on ollut viimeisen vuoden aikana?”. Todellisuudessa kuitenkin 

myös esimerkiksi erilaiset ehkäisymenetelmät voivat vaikuttaa kuukautiskierron normaaliuteen 

tai siihen, että joka kuukausi ei tule kuukautisia. Tällaisia tekijöitä ei ole otettu määrityksessä 

huomioon, mikä saattaa tuoda virhelähteitä tuloksiin. Kuukautisstatuksen mukaan määritetyt 

ryhmäkoot olivat myös melko pienet, mikä voi vaikuttaa näiden analyysien luotettavuuteen. 

Tutkimuksen mittauksiin on kuulunut myös monia suurta tarkkuutta vaativia vaiheita, kuten 

hormonien analysointia sekä kyselytulosten taulukointia, joissa on huolellisuudesta huolimatta 

voinut tapahtua inhimillisiä tai laitteista johtuvia virheitä. Virheiden mahdollisuudesta 

huolimatta tuloksia voidaan yleisesti pitää melko luotettavina, sillä mittaukset ja niiden 

analysointi on tehty yhdenmukaisesti, huolellisesti ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. 

Tulokset ovat myös perusteltavissa ja loogisia suhteessa aiempiin tuloksiin. Tutkimuksessa on 

myös kohtuullisen suuri otoskoko, mikä edistää tulosten luotettavuutta, ja mahdollisti 

monipuolisen tilastollisen analysoinnin parametrisiä testejä käyttäen.  
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8.6 Päätulokset ja johtopäätökset 

Tutkimuksen päätuloksena havaittiin, että suomalaisilla naisurheilijoilla häiriintynyttä 

syömiskäyttäytymistä esiintyy enemmän painosensitiivisissä lajeissa kuin vähemmän 

painosensitiivisissä lajeissa. Tämä tulos on linjassa aikaisemman tutkimustiedon kanssa. 

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen oli yhteydessä alhaisemman energiansaannin kanssa 

molemmilla ryhmillä, mutta ei ollut yhteydessä energiansaatavuuden kanssa. Vähemmän 

painosensitiivisten lajien ryhmässä häiriintynyt syömiskäyttäytyminen oli myös yhteydessä 

liikunnan aikaansaaman energiankulutuksen kanssa siten, että urheilijat, joilla oli enemmän 

häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä, oli pienempi liikunnan aikaansaama energiankulutus, eli 

käytännössä he liikkuivat vähemmän. 

Kehonkoostumuksen osalta todettiin, että urheilijoilla, joilla oli suurempi rasvamassa tai 

rasvaprosentti, oli myös enemmän häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä. Voi siis olla, että 

suuremman rasvamassan omaavat urheilijat ovat tyytymättömämpiä kehonsa ulkomuotoon ja 

painoon, minkä vuoksi he saavat korkeampia pisteitä EDE-Q:ssa. Tämä selittää myös 

leptiinitason ja häiriintyneen syömiskäyttäytymisen yhteyttä vähemmän painosensitiivisten 

lajien ryhmässä, sillä suurempi rasvan määrä merkitsee yleensä myös suurempaa leptiinin 

määrää kehossa (Lawson ym. 2011; Melin ym. 2015.) 

Koska tutkimuksessa häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ei ollut yhteydessä alhaisempaan 

energiansaatavuuteen, ei myöskään havaittu tavallisesti matalan energiansaatavuuden 

aiheuttamia muutoksia kehossa. Hormoniarvoista korkeampi seerumin kortisoli, tai alhaisempi 

T3 ja leptiini eivät olleet yhteydessä häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen, sillä niiden 

muutokset ilmenevät yleensä vasta matalan energiansaatavuuden kautta. Kuukautishäiriöillä ei 

myöskään todettu olevan yhteyttä häiriintyneen syömiskäyttäytymisen kanssa, mikä luultavasti 

johtuu myös matalan energiansaatavuuden puuttumisesta.  

Tämä tutkimus antoi tärkeää tietoa urheilijoiden häiriintyneen syömiskäyttäytymisen 

esiintymisestä erityyppisissä lajeissa. Vaikka urheilu ja varsinkin huippu-urheilu ovat 

riskitekijöitä syömiskäyttäytymisen häiriintymiselle (Logue ym. 2018; Sundgot‐Borgen & 
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Torstveit 2010), on urheilulla ja liikunnalla kuitenkin lukuisia positiivisia vaikutuksia niin 

fyysiseen kuin psyykkiseenkin terveyteen. On merkityksellistä huomata, että urheilu ja liikunta 

eivät välttämättä itsessään ole ongelma, eikä niitä tule välttää. Tärkeämpää olisi tunnistaa 

urheiluympäristöissä syömishäiriöille altistavia tekijöitä ja pyrkiä ehkäisemään ja torjumaan 

niiden esiintymistä. (Thompson & Sherman 2014.) On myös erittäin tärkeää muistaa, että 

kehonkoostumukseltaan minkälainen vain henkilö voi kärsiä syömishäiriöstä, ja kuten tässäkin 

tutkimuksessa havaittiin, suurempi rasvamassa voi olla nimenomaan häiriintyneen syömisen 

riskitekijä. Häiriintynyttä syömistä esiintyy yhä valitettavan paljon ja se vaikuttaa suuresti 

yksilöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Häiriintyneen syömisen esiintymistä, riskejä ja 

vaikutuksia terveyteen ja suorituskykyyn tulisi myös tulevaisuudessa tutkia, jotta pystyttäisiin 

tehokkaammin ehkäisemään niiden esiintymistä ja puuttumaan hälyttäviin tapauksiin 

varhaisessa vaiheessa. 
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