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TIIVISTELMÄ 

Intensiivinen voimaharjoittelu kuormittaa elimistöä aiheuttamalla neuromuskulaarisia, aineenvaih-
hormonaalisia sekä lihassoluvasteita. Elimistön kuormittumiseen vaikuttavat henkilön 

suorituskyky, kuormitustapa, kuormituksen volyymi sekä intensiteetti (Komi & Viitasalo 1977, 
Tesch 1986). Lihastyötavoista eksentrisen lihassupistuksen on osoitettu aiheuttavan eniten lihasso-
luvaurioita (Clarkson ym. 1992, Komulainen ym. 2000). 

Rasittava voimaharjoittelu aiheuttaa merkittäviä fysiologisia vasteita henkilöillä, joilla ei ole syste-
maattista harjoittelutaustaa. Vastaavasti systemaattisesti harjoittelevilla urheilijoilla elimistö on ke-
hittynyt vastaanottamaan yhmääräistä fyysistä rasitusta ja urheilijoiden suorituskyky on parantunut. 
Urheilijan elimistön suorituskyvyn paraneminen on kokonaisvaltaista, mutta korostuu varsinkin 
urheilijan lajiin liittyvässä spesifissä harjoittelumuodossa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 
tarkastella kanden erilaisen kuormitusmenetelmän, intensiivi- ja volyymikuormitus, aiheuttamia 
lihasvasteita voimaurheilijamiehillä. Lisäksi tarkasteltiin akuutin kuormituksen aiheuttamia vasteita 
ei systemaattisesti harjoittelevilla miehillä. 

Voimaurheilijoilla maksimaalinen isometrinen kanden jalan ojennusvoima laski lähes kaikilla mit-
tauskerroilla merkittävästi p < 0.05 - 0.01. Volyymikuormituksessa voiman lasku oli 34 ± 23 % ja 
intensiivikuormituksessa 29 ± 18 % lähtöti1anteeseen verrattuna. Maksimivoiman voimantuottoaika 
laski volyymikuounituksessa tilastollisesti merkittävästi koko rasituksen jälkeen ja intensiivikuor-
mituksessa jalkaprässi- ja -kyykkysarjojen jälkeen. Veren laktaattipitoisuus kasvoi merkittävästi p < 
0.001 koko rasituksen ajan ja pysyi koholla vielä viistoista ja kolmekymmentä minuuttia kuormi-
tuksen jälkeen. Seerumin kreatiinikinaasiaktiivisuus kohosi tilastollisesti merkittävästi 24 ja 48 tun-
tia rasituksesta ja kuormitusten välillä oli havaittavissa tilastollinen ero intensiivikuormituksen hy-
väksi. Polven ojentajalihaksissa ja varsinkin vastus lateralis -lihaksessa oli havaittavissa tilastolli-
sesti merkittävää turvotusta kuormituksen seurauksena p < 0.05 - 0.001. Polvenojentajalihasten 
kohdalla havaittiin myös kuormitusmenetelmien välinen tilastollinen ero volyymikuormituksen 
hyväksi 48 tuntia rasituksen jälkeen tehdyissä mittauksissa. 

Voimaurheilijoilla kuormitustapojen kesken ei kyetty osoittamaan suuria eroja, mikä johtuu toden-
näköisesti Iiian vähäisistä eroista kuormitustapojen välillä. Huolimatta merkittävästä maksimivoi-
man laskusta Emg:ssä ei ilmennyt muutoksia. Näiden tulosten perusteella voidaan olettaa lihasvä-
symyksen tapahtuneen lähinnä lihassolutasolla (Fitzz & Metzger 1988, Edwards 1981). Lihasväsy-
myksen ilmenemiseen vaikuttaa todennäköisesti myös kuormitustapa, mikä tutkimuksessa oli hy-
pertrofinen (Tesch ym. 1986, Hälddnen 1992, Häkkinen ym. 2000). Kreatiinikinaasipitoisuudet ko-
hosivat enemmän intensiivi- kuin volyymikuormituksessa, minkä perusteella saattaisi olettaa inten-
siivikuormituksen aiheuttaneen enemmän lihassoluvaurioita (Nosaka & CIarkson 1992). Muut li-
hassoluvauriomarkkerit eivät kuitenkaan tue tätä tulosta. 

Ei-urheilijoiden akuutti rasituskoe aiheutti vastaavanlaisia fysiologisia muutoksia elimistössä. Ei-
urheilijoilla maksimivoima laski 32 ± 8 % kuormituksen aikana. Voiman lasku oli tilastollisesti 
merkittävää kaikilla mittauskerroilla p < 0.001. Emg:ssä havaittiin merkittävää kasvua toisen ja 
kolmannen jalkaprässisarjan jälkeen p < 0.001. Ei-urheilijoiden veren laktaattikonsentraatiot kas-
voivat merkittävästi rasituksen aikana p< 0.001, samoin kävi myös hhasturvotukselle p < 0.001. Ei-
urheilijoiden isometrisen maksimivoiman lasku sekä veren laktaattipitoisuuksien nousu osoittivat 
akuutin kuormituksen aiheuttaneen selkeää lihasväsymystä. Ei-urheilijoiden Emg:n kasvu toisen ja 
kolmannen jalkaprässismjan jälkeen johtuu todennäköisesti koeasetelmasta.
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1 JOHDANTO 

Ihmisen elimistö reagoi herkästi normaaleja arkiaskareita rasittavampaan kuot	 nituk-

seen. Intensiivinen voimaharjoittelu järkyttää elimistön normaalia tasapainotilaa ja eli-

mistö reagoi tilanteeseen neuromuskulaarisilla, aineenvaihdunnallisilla, hormonaalisilla, 

lihassoluvaurioiden ja lihaskiputuntemusten vasteilla. Elimistön reagoinnin tasoon vai-

kuttavat mm. henkilön suoritustaso, kuormitustapa, kuormituksen volyymi sekä inten-

siteetti. 

Hypertrofinen voimaharjoittelu kuormittaa sydän- ja verenkiertoelmistöä kohottamalla 

sykettä, lihaksen laktaattipitoisuutta sekä aiheuttamalla hormonaalisia muutoksia. Her-

mostotyyppinen voimaharjoittelu tähtää lähinnä maksimivoiman kasvattamiseen. 

Kuormitustavassa pyritään stimuloimaan hermostoa maksimaaliseen lihassolujen rek-

rytoimiseen ja sitä kautta maksimaaliseen voimantuottoon. Lihassupistustavoista eksent-

risen lihastyön on osoitettu aiheuttavan eniten lihassoluvaurioita. Useimpien tutkimus-

ten mukaan eksentrinen lihastyö aiheuttaa myös eniten lihasvoiman kehittymistä, mutta 

on myös tutkimustuloksia, joissa konsentrisella lihastyöllä on saavutettu lähes yhtä hy-

viä tuloksia. 

Intensiivinen voimaharjoittelu aiheuttaa merkittäviä fysiologisia vasteita henkilöillä, 

jotka eivät omaa systemaattista harjoittelutaustaa. Vastaavasti systemaattisesti harjoit-

televilla urheilijoilla elimistö on kehittynyt vastaanottamaan ylimääräistä fyysistä rasi-

tusta ja urheilijoiden suorituskyky on parantunut. Urheilijan elimistön suorituskyvyn 

paraneminen on kokonaisvaltaista, mutta korostuu varsinkin urheilijan lajiin liittyvässä 

spesifissä harjoittelumuodossa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella kanden 

erilaisen kuormitusmenetelmän, intensiivi- ja volyymikuormitus, aiheuttamia lihasvas-

teita voimaurheilijoilla. Lisäksi tarkasteltiin akuutin kuormituksen aiheuttamia vasteita 

ei systemaatfisesti harjoittelevilla miehillä.



2 LIHASRASITIJKSEN VASTEET ELIMISTÖSSÄ 

2.1 Neuromuskulaariset vasteet 

Elimistön tasapainotilaa järkytettäessä riittävästi fyysisellä rasituksella, kuten intensiivi-

sellä voimaharjoittelulla, seurauksena on akuutti väsymystila ja suorituskyvyn tilapäi-

nen heikkeneminen (Häkkinen 1990). Kuormitustapa, kuormituksen volyymi ja inten-

siteetti (Komi & Viitasalo 1977, Tesch ym. 1986, Häkkinen ym. 1988a), kuormitusjak-

sojen välinen palautusten kesto (Viitasa10 & Komi 1981, Komi & Tesch 1979), koehen-

kilön suoritustaso (Kroll ym. 1980) sekä lihassolujakauma (Thorstensson & Karisson 

1976, Tesch ym. 1978) vaikuttavat voimaharjoituksen aiheuttamaan lihasvoiman heik-

kenemiseen. Van Helder'n ym. (1984) mukaan myös elimistön hermostollinen väsymys 

ja seerumin laktaattipitoisuuden nousu ovat yhteydessä käytettyihin kuormiin ja koe-

henkilön suoritustasoon. Harjoituksen aiheuttamaa kokonaisrasitusta kuvastaa neuro-

muskulaarisen suorituskyvyn akuutti heikkeneminen (Häkkinen ym. 1988a, Häkkinen & 

Komi 1986). 

Tandonalainen lihassupistus syntyy useiden tapahtumien ketjusta, ja väsymys voi ilmetä 

ketjun yhdessä tai useammassa kohdassa käskytyksen edetessä aivoista pisteeseen, jossa 

hermotuksen vastaanottanut lihas supistuu (Sahlin 1992, Gandevia 1992, Edwards 

1981). (Kuva 1.) Bigland-Ritchie (1981) jakaa lihassupistukseen johtavien tapahtumien 

ketjun karkeasti kolmeen päätapahtumaan: 1) tekijät, jotka vastaavat riittävän sähköisen 

aktivaation kulkeutumisesta keskushermostosta lihakseen, 2) aineenvaihdurmalliset ja 

entsymaattiset prosessit, jotka vastaavat lihassupistusmekanismin vaatimasta energiasta 

sekä 3) venymis-lyhenemis-syklus, joka liittää toisiinsa kaksi edellä mainittua tapahtu-

maa. Jos lihasvoiman heikkenenfinen seuraa saman aikaista sähköisen aktiivisuuden 

laskua, väsymys liittyy häiriöön lihaksen eksitaatiossa. Jos sähköisessä toiminnassa ei 

ilmene heikentymistä, väsymys johtuu lihassupistusjärjestelmästä. (Taulukko 1.)
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VOIMA 

Kuva I. Tandonalaisen lihassupistuskäskyn eteneminen ja voiman tuotto (Edwards 

1981). 

Taulukko 1. Väsymyksen ilmeneminen neuraalisen käskytyksen etenemisessä ja lihas-

solussa (Green 1987). 

Tapahtuma	 Sijainti	 Menetelmä 

Sähköinen häiriö	 Hermolihasliitos, 	 M aallon pinta-ala ja amplitudi 
sarkolemma 

Heikentynyt Ca2	Sarkoplasmakalvosto	 Matala frekvenssinen stimulaatio, 
vapautuminen	 metyylixantine 

Lihassupistuksen	 Säätelyproteiinit	 Aktivaation määrä tietyllä solunsisäisellä 
häiriöt	 Supistusproteiinit	 Ca2 konsentraatiolla 

Bigland — Ritchie & Woods'n (1988) mukaan lihasväsymyksen ilmeneminen jakautuu 

kolmeen mandolliseen alueeseen; keskushermostoon, alueisiin, jotka vastaavat kes-

kushermoston käskytyksen kulkeutumisesta lihakseen sekä alueisiin lihassolussa. Kes-

kushermoston väsyminen, mikä yleensä tarkoittaa motoristen yksiköiden puutteellista 

rekrytoimista, voi olla myös suhteessa ympäristön neuraalisiin tai kemiallisiin (plasman 

glukoosi-, NH3, K+ , H+ ja aminohappokonsentraatioihin) muutoksiin, mitkä liittyvät 

keskushermoston palautejärjestelmiin. Erilaisten palautejärjestelmien vuoksi selvää ja-

koa ei voida aina tehdä väsytystä ilmentävien alueiden välillä. (Kuva 2. s. 4 ja kuva 3. s. 

6) (Sahlin 1992, Green 1987, Edwards 1981.)
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Tutkittaessa johtuuko väsymys keskushermoston aktivaatiotason laskusta vai ääreisher-

moston toiminnasta, voidaan tuotetun voiman määrää vertailla maksimaalisen tah-

donalaisen lihassupistuksen sekä maksimaalisen hermostimulaation avulla. Jos voimata-

so laskee nopeammin tandonalaisessa lihassupistuksessa ja voimataso pystytään palaut-

tamaan maksimaalisessa hermostimulaatiossa väsymys on keskushermostollista. Jos 

näin ei tapandu väsymys johtuu häiriöstä neuraalisen käskytyksen etenemisessä tai li-

hassolussa. (Green 1987, Bigland-Ritchie 1981.) 

2.1.1 Keskushermostollinen väsyminen 

Kun voimataso laskee voimaa ylläpidettäessä tandonalaisella lihassupistuksella osa 

voimatason laskusta johtuu keskushermostollisesta väsymyksestä. Keskushermostolli-

nen väsymys johtuu Gandevia'n (1992) mukaan liian vähäisestä kohdelihaksen kes-

kushennostollisesta käskytyksestä. Seikkoja, jotka vaikuttavat keskushermoston lähet-

tämän käskytyksen määrään ei vielä ole laajasti tutkittu, vaikkakin ne ovat elintärkeitä 

optimaalisen urheilusuorituksen kannalta. Esimerkiksi kipu testattavana olevassa raajas-

sa on yksi tekijöistä, joka vaikuttaa keskushermoston lähettämään käskytyksen määrään. 

(Gandevia 1992.) 

Kuva 2. Keskusherrnostollisen väsymyksen sijainti. Supraspinaalinen häiriö (1), alueel-

linen afferenttien inhibitio (2), motoneuronien eksitaation heikkeneminen (3), eksitaati-

on häviäminen aksonin haaroittumiskohdissa (4) ja presynaptinen häiriö (5). (Green 

1987.)
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Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että väsymysvaikutuksen takia koehenkilön her-

mostollinen kapasiteetti kuormitettujen lihasten maksimaaliseen tandonalaiseen akti-

vointiin laskee suurella intensiteetillä tapahtuvan maksimivoimaharjoituksen akuuttina 

seurauksena (Häkkinen 1993, Häkkinen 1992, Häkkinen ym. 1988b). Tämä johtaa myös 

koehenkilön voimatason laskuun, koska lihasten tandonalainen aktivointitaso on lähes 

suorassa yhteydessä lihasten maksimivoimaan (Häkkinen ym. 1988a ja 1988b). Tämän 

tyyppisessä harjoituksessa on todennäköistä, että väsyminen tapahtuu pääasiassa kes-

kushermostossa. 

2.1.2 Väsymyksen ilmeneminen neuraalisen käskytyksen kulkeutumisessa 

keskushermostolta lihakseen 

Motorisen yksikön tasolla on ainakin kolme mandollista väsymystä aiheuttavaa kohtaa 

(Kuva 2.). Itse motoneuronin tulee pystyä muuttamaan eksitaatiosignaali aktiopotenti-

aaliksi. Jotta useita fiibereitä pystyttäisiin hermottamaan aksonilla tulee o1la useita haa-

roittumiskohtia, mikä voi olla rajoittunutta toistuvan stimuluksen aikana. Lihaksen ek-

sitaation kehittyminen riippuu motorisen päätelevyn depolarisaatiosta, mitä ei tapandu, 

jos asetyylikoliinia ei vapaudu riittävästi presynaptisessa terminaalissa. (Green 1987, 

Bigland-Ritchie 1981.) 

Aivoista lähtevä käskytys saapuu hermoratoja pitkin selkäytimeen, josta sähköinen käs-

ky kulkeutuu motoristen liikehermojen (alfamotone-uronit) kautta lihakseen. Mo-

toneuroni voi hermottaa muutamaa tai useita satoja lihasfiibereitä. Jokainen lihasfiiberi 

motorisessa yksikössä vastaanottaa samanlaisen eksitaation motoneuronilta ja motorinen 

yksikkö toimii homogeenisesti. Kaikki motorisen yksikön fiiberit ovat luoteeltaan sa-

manlaisia, mistä oletetaan, että myös niissä ilmenevä väsymys on samanlaista sekä ai-

heutuu samoista syistä. (Green 1987.) Eroja hermostollisessa aktivaatiossa saattaa kui-

tenkin olla saman lihasryhmän eri lihaksissa. Huippupainonnostajia tutkittaessa sisem-

mässä reisilihaksessa hermostollinen aktivaatio laski huomattavasti voimaharjoituksen 

aikana, ulomman reisilihaksen iEMG:ssä ei havaittu kuitenkaan muutoksia. (Häkkinen 

ym.1988b.)
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2.1.3 Lihassolutasolla ilmenevä väsyminen 

Väsymys lihassolutasolla voi liittyä mihin tahansa venymis-lyhenemis-syk1usprosessin 

vaiheisiin lihassolun clepolarisaatiosta hermolihasliitoksessa aina voiman tuottamiseen. 

Kohdat lihassolussa, jotka yleisimmin liitetään lihassolun väsymykseen ovat motorinen 

päätelevy, sarkolemma, T-tubulus, sarkoplasmakalvosto sekä säätely- ja supistusproteii-

nit. (Kuva 3.) Tapahtumat, jotka aiheuttavat solun väsymistä ovat presynaptinen häiriö 

(1), häiriö aktiopotentiaalin kehittymisessä motorisessa päätelevyssä (2), sarkolemman 

epäonnistuminen aktiopotentiaalin kehittämisessä uudelleen (3), T-tubuluksen sekä sar-

koplasmisen kalvoston välisen eksitaatiokytköksen puuttuminen (4), sarkoplasmiselta 

kalvostolta vapautuvan Ca2:n määrän väheneminen (5), säätelyprotelinien heikentymi-

nen, erityisesti troponiinin, joka sitoo Ca 2 (6) sekä häiriö poikkisiltojen muodostumises-

sa (7). Solun mekaanisen toiminnan häiriöihin liittyvät muutokset poilddsiltojen irtoa-

misessa (8) sekä häiriöt Ca2:n uudelleen muodostumisen määrässä sarkoplasmisella kal-

vostolla (9). (Green 1987, Bigland-Ritchie 1981, Fittsj& Metzger 1988.) 

Kuvå 3. Väsymyksen sijainti neuraalisen käskytyksen etenemisessä ja hhassolutasolla. 

Kuvan selitys tekstissä. (Green 1987).
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Aikaisempien tutkimusten (Tesch ym. 1978, Komi & Tesch 1979) mukaan lihaksen 

väsymisnopeus sekä väsymykseen liittyvä lihasvoimatason lasku on sitä suurempaa, 

mitä suurempi osuus väsytetyn lihaksen solujakaumasta on nopeasti supistuvia tyypin II 

lihassoluja. Lihassolutyypin II nopeammin ilmenevän väsymyksen uskotaan johtuvan 

mm. suuremmasta tuotetun laktaatin määrästä, mikä johtuu osaltaan suuremmasta lak-

taattia muodostavan entsyymin laktaattidehydrogenaasin (LDI-1) aktiivisuuden määrästä. 

Eksentrisen lihastyön aiheuttama akuutti voimatason lasku voi myös johtua muutoksista 

sarkomeerien pituuksissa. Eksentrinen työ aiheuttaa lihaksen pidentymistä, jolloin sar-

komeerit venyvät. Venytys vetää sarkorneerejä irti toisistaan, jolloin aktiini- ja 

nifilamenttien välinen lomittaisuus vähenee. Aktiini- ja myosiinifilamenttien lomittai-

suuden vähetessä vähenee myös niiden välille muodostuvien poikkisiltojen maksimaali-

nen määrä ja siten maksimaalinen saavutettavissa oleva voimataso. (Clarkson ym. 1992, 

Armstrong ym. 1991.) Morgan & Allen'n (1999) mukaan eksentrisen työn aiheuttama 

voimatason lasku johtuu ei toiminnallisista sarkomeereistä. Eksentrisen lihassupistus 

venyttää sarkomeerejä ja samalla vaurioittaa osan niistä Vaurioituneet sarkomeerit 

saattavat vioittua toimintakyvyttömäksi, jolloin toiminnallisten sarkomeerien vähenty-

nyt määrä aiheuttaa voimatason laskun. 

2.2 Voimaharjoittelun aiheuttamat aineenvaihdunnan muutokset 

Intensiivinen voimaharjoittelu vaatii energiavarastoja, joita yksilön maksimaaliset aero-

biset energiavarastot eivät riitä täyttämään ja siten tarvitaan anaerobista aineenvaihdun-

taa. Voimaharjoituksen aikana lihaksen korkeaenergiset fosfaattivarastot, ATP sekä 

kreatiinifosfaatti (KP), ehtyvät samalla kuin epäorgaanisten aineiden fosfaatin (Pi), 

ADP:n, laktaatin sekä vetyionien (1-1+) pitoisuudet lisääntyvät väsymyksen myötä. Kai-

killa näillä muutoksilla uskotaan olevan väsymystä aiheuttavia vaikutuksia. (Fitts & 

Metzger 1988, Rall 1988.) 

Lihaskudosten ATP tasojen ylläpitäminen on tärkeää, jotta lihasväsymystä pystyttäisiin 

ehkäisemään. ATP on välitön energianlähde myosiinin poikkisiltojen toiminnalle ja
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siten lihassupistuksen tapahtumiselle. ATP:a tarvitaan myös Na/K -pumpun toimintaan, 

joka ylläpitää normaalia sarkolemman ja T-tubulusten aktiopotentiaalia. Lisäksi ATP on 

sarkoplasmakalvoston ATPaasin substraatti ja ATP:a tarvitaan myös Ca2:n takaisin 

otossa sarkoplasmakalvostolta. (Sahlin 1992, Green 1987, Fitts & Metzger 1988.) 

Vaikka lihaskudoksen ATP konsentraatio vähenee intensiivisen voimaharjoittelun aika-

na ei se kuitenkaan näytä rajoittavan lihasten voimantuottoa tai suoraan aiheuttavan li-

hasväsymystä, koska tutkimusten mukaan ATP varastojen on osoitettu palautuvan täy-

dellisesti 15 s palautusjakson aikana. (Fitts & Metzger 1988, Tesch ym. 1986.) Sahlin'n 

(1992) mukaan muutokset ATP ja ADP pitoisuuksissa eivät juuri vaikuta lihasvoimaan 

eikä voimantuottonopeuteen kun vastaavasti muutoksilla epäorgaanisen fosfaatin ja ve-

tyionin määrissä on huomattavat vaikutukset. Sjogaard'n (1990) mukaan äärimmäisis-

säkin väsymystiloissa on havaittu vain 45 % lasku ATP varastoissa ja lihassolun usko-

taankin kykenevän suojelemaan itseään vaurioilta, jotka johtuisivat ATP varastojen vä-

henemisestä. 

KP varastot vähenevät lihasaktivaation aikana. KP tason laskuja Ehassupistusten aikai-

nen lihasjämitys eivät Fitts'n & Metzger'n (1988) mukaan kuitenkaan ajallisesti vastaa 

toisiaan. KP osallistuu ATP:n liikkeeseen mitokondrioista myosiinin poikkisilloille pro-

sessissa, jota kutsutaan KP-ATP -sukkulaksi. On mandollista että matala KP konsent-

raatio heikentää sukkulajärjestelmää ja hidastaa ADP:n uudelleen fosforyloitumista 

ATP :ksi. Tämä voisi johtaa ATP :n vähäiseen määrään poikkisilloilla ja aiheuttaa lihas-

väsymystä. 

Lihassupistus edellyttää energian tuottamista ATP:n hydrolyysin kautta aktomyosiinin 

ATPaasin avulla. Reaktion sivutuotteina syntyy ADP:a, Pi:a sekä H+ ioneja Kaikki nä-

mä kolme lopputuotetta lisääntyvät lihastyön aikana ja voivat aiheuttaa väsymystä inhi-

boimalla suoraan ATP:n hydrolyysiä. Sammakkokokeilla on osoitettu, että Pi:n happo-

muodon (H2PO4-1 ) konsentraatiolla ja lihasvoiman laskulla olisi yhteyksiä anaerobisessa 

lihastyössä. Uskotaan, että H2PO4-' heikentää voimantuotossa syntyvien sivutuotteiden 

inhibointia ja että H+ ionin vaikutus voimantuottoon voidaan saada aikaan fosfaattiha-

pon muodostuksella. (Fitts & Metzger 1988, Sjogaard 1990.)

8



H+ ioni voi aiheuttaa lihasväsymystä monella tavalla. H+ ioni voi inhiboida suoraan 

aktomyosiinin ATPaasia ja ATP:n hydrolyysiä tai se voi kasaantua solun sisälle laskien 

solunsisäistä pH:ta. H+ ionin kasaantuessa solun sisälle se voi aiheuttaa väsymystä 1) 

inhiboimalla fosfofruktokinaasia ja siten heikentäen glykolyysiä, 2) inhiboida Ca2:n 

sitoutumista troponiini C:hen vähentäen poilddsiltojen aktivaatiota sekä 3) inhiboida 

sarkoplasmisen kalvoston ATPaasia vähentäen Ca 2:n takaisiri ottoa sekä myöhemmin 

myös Ca2:n vapautumista. (Fitts & Metzger 1988, Edwards 1981.) 

Intensiivisen voimaharjoituksen aikana H+ ionia syntyy pääasiassa anaerobisen maito-

hapon tuoton johdosta, joka hajoaa laktaatiksi ja H+ ioneiksi. Lihasväsymys johtuukin 

lähinnä H+ pitoisuuden noususta eikä laktaatista tai hajoamattomasta maitohaposta. Tätä 

teoriaa heikentää korkea negatiivinen korrelaatio, mikä on löydetty vapaan H+ ionipitoi-

suuden ja fosfaatin väliltä palautuksen aikana. Lihasvoiman on osoitettu palautuvan 

kandessa jaksossa, nopea palautuminen (30 s) ja huomattavasti pidempi palautumisvai-

he (15 min) Nopeaa palautumista ei voida selittää H+ teorialla, koska solunsisäinen pH 

vasta kohoaa tuona aikana, mikä johtuu todennäköisesti KP:n nopeasta uudelleen muo-

dostuksesta, reaktiosta mikä tuottaa H+ ioneja. Nopea palautuminen johtuukin ehkä ei 

H+ ioni välitteisten muutosten suunnanmuutoksesta venymis-lyhenemis-sykluksessa. 

Myöhäisemmän palautumisen uskotaan ainakin osaltaan johtuvan suurten H+ ioni mää-

rien poistumisesta solusta. (Sahlin 1992, Fitts & Metzger 1988.) 

Energiavarastojen vähyys vaikuttaa Na/K -pumpun toimintaan heikentämällä solukal-

vojen eksitaatiota, mikä aiheuttaa kaliumin (K+) kasaantumisen solunulkoiseen tilaan ja 

mihin yleensä liittyy myös natriumin (Na+) määrän väheneminen Na/K -pumpun hei-

kentynyt toiminta heikentää sarkoplasman aktiopotentiaalin luomista sekä leviämistä. 

Lisäksi aktiopotentiaalin kulku poikittaisen putkijärjestelmän (transverse tubular sys-

tem) läpi heikkenee vähentäen venymis-lyhenemis-sykluksen tehokkuutta. (Edwards 

1981.) 

Lihassupistuksen aikana ATP:n hydrolyysi lisää hetkellisesti ADP sekä AMP pitoisuuk-

sia lihaksessa. Lisääntyneet ADP ja AMP konsentraatiot todennäköisesti stimuloivat
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Glykogeenivarastojen 
väheneminen 

Lihassupistuksen 
heikkeneminen

pH: lasku 

Kreatiinfosfaatin 
väneneminen 

Maksimaalisen ATP:n 
tuoton väheneminen, 
ADP:n ja AMP:n 
pitoisuudet kasvavat

Glykolyysin 
heikentyminen 

IMP:n muodostaminen 

AMP:n deaminaasia, mikä katalysoi AMP:n deaminaatiota ionosiinimonofosfaatiksi 

(IMP) sekä ammoniakiksi (NH3). Voimakkaassa lihastyössä sekä IMP että NH3 ka-

saantuvat työskentelevään lihakseen ja vähentävät adeniininukleotidejen (ATP, ADP, 

AMP) kokonaismäärää lihaksesså. IMP:n muodostuminen liittyy todennäköisesti meta-

boliseen stressiin, koska IMP:n pitoisuudet ovat yhteydessä laktaattiin sekä KP määrien 

laskuun. (Kuva 4.) (Sahlin 1992.) 

Kuva 4. Mandollista linkkejä aineenvaihdunnallisten muutosten ja lihassupistuksen hei-

kentymisen välillä (Sahlin 1992). 

Erilaisten lihastyötapojen energiankulutuksessa on huomattavia eroja. Maksimaalisessa 

isotonisessa lihastyössä ATP:n hydrolyysi voi olla jopa neljä kertaa suurempaa kuin 

isometrisessä lihastyössä. Verrattuna lepotilaan isometrisessä lihastyössä ATP :n hydro-

lyysi lisääntyy 2000 kertaisesti. ATP :n hydrolyysin lisääntyminen lihastyössä johtuu 

poikkisiltojen nopeammasta syklistä. Eksentrinen lihastyötapa on energian kulutuksen 

kannalta edullisempi kuin konsentrinen tai isometrinen (Armstrong ym. 1991). Kun 

eksentrisessä työssä lihas venyy supistuksen aikana, se vastaa Iiikkeeseen voimalla, joka 

on isometrisesti tuotettua voimaa suurempi. Samaan aikaan ATP:n hydrolyysin määrä 

laskee huomattavasti matalammalle tasolle, mitä se on isometrisen työn aikana. Muo-

dostuneet poikkisillat vastustavat lihassupistuksen aikaista lihaksen venytystä, mikä 

estää normaalia poilddsiltojen syklin toimintaa ja samalla vähentää ATP:n hydrotyysin 

määrää. (Rall 1988.)
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2.3 Hormonaaliset vasteet 

Fyysisen suorituskyvyn yhteydessä hormonaalinen säätely on monitahoinen ja liittyy 

läheisesti elimistön muihin säätelymekanismeihin. Veren useiden hormonien pitoisuudet 

nousevat huomattavasti voimaharjoituksen tai muun fyysisen tai psyykkisen kuormituk-

sen aiheuttaessa akuutin stressivasteen hormonaalisessa säätelyjärjestelmässä. (Häkki-

nen 1990.) Sekä akuutti (Häkkinen ym. 1988a, 1988b) että pitkäaikainen fyysinen har-

j oittelu aiheuttavat vasteita elimistön endokriinijärjestelmässä (Hälddnen ym. 1985, 

Kraemer ym. 1999). 

Hälddsen (1990) mukaan yksittäinen voimaharjoitus aiheuttaa aina hermolihasjärj estel-

män kuormittumista hormonaalisten ja hermostollisten vasteiden myötä. (Kuva 5.) 

Harjoituksen määrä, intensiteetti, kokonaiskesto, palautusten kesto sekä henkilön sen 

hetkinen suoritustaso vaikuttavat yhden harjoituskerran aiheuttamiin akuutteihin vastei-

sfin. Voimaharjoituksen aiheuttamia akuutteja hormonivasteita tutkittaessa tarkastellaan 

yleensä anabolisia ja katabolisia hormoneja (Hälddnen 1989, Hälddnen 1990). 

Voimakas	 Hormonien 
intensiteettinen 	  vapautumis- 	 	 Kuljetus 
voimaharjoitus	 mekanismi

Reseptorien 
interaktiot 

Solujen 
vaikutukset 

Lisääntynyt	 Lisääntynyt	 Solujen 
voima ja	 voimantuotto-,i	  adaptaatiot  
teho	 kap asiteetti 

Kuva 5. Intensiivisenvoimaharjoituksen aiheuttama tapahtumienketju, mikä sisältää 

neuroendokriinisen järjestelmänvasteet (Kraemer 1992). 

Testosteroni, kasvuhormoni ja insuliini ovat rakentavia eli anabolisia hormoneja (Häk-

kinen 1990). Testosteroni stimuloi miesten sukupuolielinten kasvua murrosiässä sekä
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edistää sekundaaristen sukupuoliominaisuuksien kehittymistä. Kasvuhormoni aiheuttaa 

lähes kaikkien kehon solujen kasvua. Kasvuhormonin keskimääräinen insuliini edistää 

glukoosin kulkeutumista kehon useimpiin soluihin ja siten kontrolloi hiilihydraattien 

aineenvaihduntaa. Katabolisiin eli kuluttaviin hormoneihin lukeutuvat glukortikoidit 

kuten kortisoli ja kilpirauhashormonit (Häkkinen 1990). Kortisoli säätelee monin tavoin 

proteiinien, hiilihydraattien sekä rasvojen aineenvaihduntaa. Kilpirauhashormonit lisää-

vät kehon lähes kaikkien solujen kemiallisten reaktioiden määrää lisäten samalla koko 

kehon aineenvaihdunnan määrää. Lisäksi ne kasvattavat luiden kalsiumin saostumia ja 

samalla solunulkoisen nesteen kalsiumkonsentraatiota. (Guyton & Hall 1996.) 

Muita voimaharjoittelun yhteydessä tutkittuja hormoneja ovat luteinisoivahormoni (LH) 

(Raastad ym. 2000, Häkkinen ym. 1988b), follikkeleita stimuloiva hormoni (FSH) 

(Raastad ym. 2000), adrenokortikotropiinihormoni (ACTH) (Raastad ym. 2000, Krae-

mer ym. 1999) sekä insuliinin tapainen kasvuhormoni (IGF-1) (Kraemer ym. 1995, 

1999, Raastad ym. 2000). LH aiheuttaa miehillä testosteronin eritystä kiveksistä ja nai-

silla se säätelee ovulaatiota sekä munasarjojen hormonieritystä. FSH edistää kivesten 

sperman tuotantoa miehillä ja vastaa naisen munasolujen kehittymisestä. ACTH aiheut-

taa lisämunuaisten kuoren hormonien erityksen. (Guyton & HaIl 1996.) GH pitoisuuden 

kasvu saattaa olla yhteydessä IGF-1:n konsentraation kasvuun veressä (Kraemer 1995). 

2.4 Lihassoluvauriot 

Voimaharjoittelu ja varsinkin tottumattoman eksentrinen lihastyö, jossa lihas pitenee 

supistuksen aikana vaurioittaa lihassoluja. Soluvaurion määrään vaikuttaa lihaksen fy-

siologinen kunto, voimaharjoittelun intensiteetti ja kesto. Lihassoluvaurioon liittyy li-

haksen supistusvoiman lasku (Newham ym. 1987, Häkkinen 1988b, Gibala ym. 1995) 

sekä lihasarkuus (Newham ym. 1987, Newham 1988, Eston ym. 1996). Ei ole kuiten-

kaan todisteita siitä, että lihas lopullisesti heikkenisi lihasvauriota aiheuttavan harjoitte-

lun johdosta. Pikemminkin uskotaan, että lihasvaurio on normaali edelläkävijä lihaksen 

adaptoituessa lisääntyneeseen kuormitukseen. (Armstrong 1991.) Komulaisen ym. 

(2000) mukaan ei ole todisteita siitä, että lihasvaurion määrä olisi suhteessa lihassolussa 

tapahtuvaan kehitykseen mm. hypertrofman. Komulaisen ym. tutkimuksessa konsentri-
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nen lihastyö aiheutti hieman enemmän hypertrofiaa kuin eksentrinen, mutta eksentrinen 

lihastyö aiheutti huomattavasti enemmän lihassoluvaurioita kuin konsentrinen. 

Soluvaurioiden syitä ei tiedetä tarkkaan (Clarkson ym. 1992, Armstrong 1991). Arm-

strong (1991) jakaa mandolliset soluvaurioiden syyt fyysisiin ja aineenvaihdunnallisiin, 

vaikka jako onkin kyseenalainen. Fyysiset tekijät hän jakaa edelleen mekaanisiin ja 

lämpötilasta johtuviin mekanismeihin. Lämpötilasta johtuvista mekanismeista ei ole 

kuitenkaan vielä osoitettu selkeää näyttöä. Eksentrisen työn aikana on osoitettu suurem-

pia lihaksen lämpötiloja kuin konsentrisen työn aikana. Lihaksen korkeampi lämpötila 

kiihdyttää solurakenteen lipidien ja proteiinien heikkenemistä negatiivisen työn aikana. 

Lihaksen korkeampien lämpötilojen oletetaan myös vähentävän sarkolemman viskosi-

teettia, mikä liittäisi fosfolipaasi A2:n rinnakkain substraattien kanssa ja edistäisi solu-

kalvon hajoamista. 

Mekaaninen lihasvaurio voi syntyä yhdestä tai useammasta lihassupistuksesta. Vaurio 

voi syntyä jos voima, joka venyttää solun rakenteellisia komponentteja on suurempi 

kuin komponenttien itse tuottama voima (maximum normal stress theory). Rakenteel-

listen komponenttien vaurio voi myös syntyä, jos lihasfiiberiin kohdistunut kuormitus 

(maximum share-stress theory) tai rasituksen aiheuttama keskimääräinen kuormitus 

kolmessa ulottuvuudessa ylittää tiettyjä kriittisiä arvoja (maximum distortion-energy 

theory). (Armstrong 1991.) 

Lihassolun mekaanisia vaurioita ovat sarkolemman primäärinen tai sekundaarinen re-

peytyminen, sarkotubulaarisen järjestelmän turpoaminen tai repeytyminen, myofibrilli-

en supistuvien komponenttien vääntyminen tai repeytyminen (Z-levy ja A-vyöhyke), 

solurakenteen vauriot sekä solun ulkoisen myofiiberiaineksen epänormaaliudet. (Frid6n 

& Lieber 1992.) Usein lihassolun mekaaninen vaurio liittyy myofibrillien vaurioihin 

(Gibala ym. 1995, Crenshaw ym. 1994, Appe111992.) Tutkimusten perusteella voima-

kas eksentrinen supistus voi venyttää tai katkaista Z-levyjen välillä olevia välifilament-

teja sekä haj ottaa Z-levyjä yhdistävän välifilamenttien kehän. (Frid6n & Lieber 1992.) 

Smith'n (1991) mukaan soluvaurioiden yhteydessä vaurioita saattaa syntyä myös side-

kudokseen.
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Vaiheet	 Mekanismi 

Eksentrinen lihastyö 
nfr 

Sarkomeerien epähornogeenisyys 

Sarkolemman repeytyminen 

Alku
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[Ca2]i = 0.1 umol/1 
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(Ca2 -ATPaasi aktiivisuus < Ca 2 sisään virtaus 

NI/ [ATP] 

Proteaasi	 Fosforylaasi 

I aktiivisuus	 I aktiivisuus 

Myoftbrillien	 Solukalvojen 

hajoaminen	 hajoaminen 

Autogenees i 

(Fagosytoosi) 

(Regeneraatio)

Armstrong'n (1991) mukaan toinen mandollinen lihassoluvaurioiden aiheuttaja on ai-

neenvaihdunnallinen mekanismi. Intensiivisen voimaharjoittelun aikana mitokondriois-

sa tapahtuva soluhengitys ei välttämättä riitä tarvittavan ATP:n synteesiin ja hydrolyy-

mikä heikentää korkeaenergisten fosfaattien konsentraatioita. ATP pitoisuuksien 

väheneminen heikentää Ca2-pumpun toimintaa ja Ca2-pitoisuus soIun sisällä kasvaa. 

Korkeat solunsisäiset Ca2-pitoisuudet heikentävät normaalia soluhengitystä mitokondri-

oissa ja aiheuttavat sarkomeerien toiminnan heikkenemistä. Myös solun energiavarojen 

määrän vähenemisen on osoitettu kohottavan solun Ca2-konsentraatiota. (Kuva 6.) Arm-

strong (1991) painottaa myös sitä, että soluvaurioita voi syntyä ilman aineenvaihdunnan 

vaikutusta, koska esimerkiksi konsentrinen työ kuluttaa enemmän energiaa kuin eksent-

rinen, mutta eksentrinen työ aiheuttaa enemmän soluvaurioita. 

Kuva 6. Yksinkertaistettu hypoteettinen malli harjoittelun aiheuttaman lihassoluvaurion 

vatheista (Armstrong 1991).
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Soluvaurioita seuraa akuutti tulehdusreaktio, joka johtaa vaurioiden paranemiseen. Tu-

lehdusprosessiin liittyy verisuoniston sekä solujen aiheuttamia vasteita. Verisuonten 

ensireaktio on supistuminen, jota seuraa useita tunteja myöhemmin verisuonten laaj e-

neminen sekä suoniston lisääntynyt läpäistävyys. Soluissa tulehdusreaktio aikaansaa 

valkosolujen, neutrofiilien sekä monosyyttien, lisääntymisen verenkierrossa. Erityisesti 

neutrofiilien PMNs muoto lisääntyy vaurioalueella. PMNs konsentraatio vauriotasosta 

riippuen on korkeimmillaan yhdestä neljään tuntiin soluvaurion tapahtumisen jälkeen. 

Monosyyttien konsentraatio vaurioalueilla kohoaa paljon PMNs pitoisuutta myöhemmin 

ja se pysyy kohonneena 48 tuntia. Monosyyttien tehtävänä on hävittää kuolleet solut. 

(Smith 1991.) 

Eksentrisen lihastyötavan aiheuttamaa lihassoluvaurion määrää tutkittaessa on havaittu, 

että lihasvaurion määrä on suurinta nopeassa lihastyössä. Mutta nopeassakin lihastyössä 

lihasvaurion määrä riippuu pikemminkin maksimaalisesta voimasta kuin lihaksen pite-

nemisen nopeudesta. Lihasvaurion määrä on Myös sitä suurenipi, mitä pidenimillä li-

haspituuksilla eksentriset lihassupistukset suoritetaan. Tämän uskotaan johtuvan siitä, 

että pidemmillä lihaspituuksilla kiinnittyneiden poilddsi1tojen määrä on pienempi ja 

siten poikkisiltoihin kohdistuva jännitys on suurempi kuin Iyhyemmillä lihaspituuksilla. 

Kiinnittyneiden poikkisiltojen pienemmän määrän uskotaan olevan myös yksi selitys 

siihen, miksi eksentrisessä lihastyötavassa syntyy enemmän lihasvaurioita kuin konsent-

risessa tai isometrisessä. (Armstrong ym. 1991.) Morgan'n Allen'n (1999) mukaan 

sarkomeerin pituus lihassupistuksessa vaikuttaa eniten syntyvän lihasvaurion määrään. 

Lihassoluvaurioiden rakenteessa tapahtuvien muutoksien uskotaan tapahtuvan välittö-

mästi suorituksen jälkeen. Repeytyneiden lihasfiibereiden määrä on ollut kuitenkin yhtä 

suuri tai jopa suurempi biopsianäytteissä, jotka on otettu 48 tuntia rasituksen jälkeen 

verrattuna näytteisiin, jotka on otettu välittömästi suorituksen jälkeen. Tutkijoiden mu-

kaan lihasfiibereiden viivästynyt repeytyminen on todennäköisesti tulosta kalsiumille 

sensitiivisten autolyyttisten aineiden toiminnasta, jotka liittyvät lihasvaurioon. (Gibala 

ym. 1995, Newham ym. 1987)

15



Tutkittaessa lihassoluvaurion aiheuttamia eroja lihassolurakenteessa eri lihassolutyyppi-

en kesken on havaittu, että nopeat lihassolut (tyyppi IIB), joilla on heikko oksidatiivinen 

kapasiteetti ovat altteimpia mekaanisille lihassoluvaurioille. Tyypin IIB soluvaurioriskiä 

lisää myös se, että solutyypin Z-1evyt ovat luonnostaan ohuempia verrattuna muihin 

solutyyppeihin ja siten ehkä heikoimpia. Lihassolutyypin IIB tukiranka ei myöskään ole 

yhtä kehittynyt verrattuna muihin solutyyppeihin. Yleisesti lihassoluvauriot ovat kui-

tenkin hyvin spesifisiä liharasituksen muodolle eli millaisia soluja kyseinen rasitus 

kuormittaa. Lihasvauriot ilmenevät yleensä syvällä lihaksessa ja vain harvoin niitä ta-

vataan lihaksen pintaosissa. (Friden & Lieber 1992, Appell ym. 1992.) Esimerkiksi 

Morgan & Allen (1999) mukaan lihassolutyyppien välillä ei ole eroja vaurioalttiudessa 

ja he uskovat, että soluvaurioita fimenee rasituksen aikana aktiivisina olleissa lihasso-

luissa. 

Lihasvoimantason laskun on osoitettu liittyvän metaboliseen väsymykseen, mutta Arm-

strong'n (1991) mukaan on myös mandollista, että lihassoluvaurioita syntyy riippumatta 

aineenvaihdunnan heikentymisestä. Eksentrisen lihastyön on osoitettu aiheuttavan suu-

rempaa maksimivoimatason laskua vaikka konsentrisen lihastyön on osoitettu olevan 

aineenvaihdunnallisesti kuormittavampaa. 

2.4.1 Kreatiinikinaasi 

Kreatiinikinaasi (CK) on sarkoplasminen proteiini, jota on kaikissa luurankolihaksissa 

yhtä paljon. Kreatiinikinaasi on tärkeä proteiini lihaksen aineenvaihdunnassa sillä se 

aiheuttaa kretiinifosfaatin hydrolysoitumisen kreatiiniksi ja fosfaatti-ioniksi, vapautunut 

fosfaatti-ioni yhdistyy adenosiinidifosfaatin kanssa muodostaen adenosiinitrifosfaattia. 

Kreatiinikinaasi on elimistössä kolmena isoentsyyminä: CK-MM luurankolihaksessa, 

CK-MB sydänlihaksessa ja CK-BB aivoissa. CK-MM vastaa luurankolihaksen kre-

tfiniaktfivisuudesta 90 - 100 %:sti, mutta myös CK-MB:tä voi vapautua luurankolihak-

sesta. (Ebbeling & Clarkson 1989.) Kreatiinikinaasin vapautumisen verenkiertoon us-

kotaan johtuvan solukalvon vaurioista tai solunkuolemasta tai niiden kornbinaatiosta 

(Nosaka & Clarkson 1992).
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CK:n määrä veressä voimaharjoituksen jälkeen kohoaa keskimäärin kaksi vuorokautta 

lihasrasituksen jälkeen ja saavuttaa huippuarvonsa noin neljästä kuuteen vuorokautta 

rasituksen jälkeen (Nosaka & Clarkson 1992, Sorichter ym. 1995, Eston ym. 1996.) CK 

pitoisuuden hidasta kohoamista selittää osaltaan hidas imunestevirtaus, joka kuljettaa 

lihasproteiinit verenkiertoon. Eksentrinen lihastyö aiheuttaa eniten CK pitoisuuden nou-

sua, mikä uskotaan johtuvan lihastyötavan aiheuttamastä suuresta lihassoluvaurion mää-

rästä. (Clarkson ym. 1992.) Nosaka & Clarkson (1996) tutkimuksessa CK:n aktiivisuu-

den ja lihasvaurion määrän välillä havaittiin merkittäviä korrelaatioita (r = 0.79 — 0.95). 

CK luotettavuutta lihassoluvaurion markkerina on kritisoitu paljon. On havaittu suuria 

yksilöllisiä eroja lihassoluvaurion aiheuttamille CK vasteille, mikä saattaa osaksi johtua 

eroista CK:n poistumisnopeudessa verestä eri yksilöiden kesken (Clarkson ym. 1992, 

Nosaka & Clarkson 1992, Komulainen ym. 1995). C1arkson'n ym. (1992) mukaan CK 

vasteisiin vaikuttaa myös koehenkilön adaptoituminen lihasrasitukseen. Tutkijat havait-

sivat CK vasteiden huomattavaa laskua toisen harjoituksen jälkeen, joka suoritettiin 

kuudesta kymmeneen viikkoa ensimmäisestä harjoituksesta. Selvää adaptaatiota oli ha-

vaittavissa yhä kuuden kuukaudenkin kuluttua. 90 km ultramaratonin jälkeen on krea-. 

tiinikinaasipitoisuuksissa havaittu 50-kertaisia eroja systemaattisesti harjoitelleiden ur-

heilij oiden kesken (Noakes'n 1987). 

Verrattuna esimerkiksi myosiinin raskasketjuun (MHC), joka sij aitsee solun supistuvis-

sa osissa, plasman CK:n pitoisuus kohoaa jo kevyestä lihasrasituksesta ilman että varsi-

naista soluvauriota on tapahtunut (Mair ym. 1992). CK on sarkoplasminen entsyymi ja 

solukalvon läpäisevyyden kasvu tai solukalvon paikallinen repeytyminen aikaansaavat 

CK:n konsentraation kasvun, vaikka kumpikaan ei johda solun kuolemaan. Jotta plas-

man MHC:n pitoisuus kasvaa tulee lihassolun supistuvien osien haj ota sekä solukalvon 

läpäisevyyden kasvaa, mihin tarvitaan huomattavasti suurempi mekaaninen stressi kuin 

CK:n konsentraation muutoksiin. (Prou ym. 1999.)
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2.5 Lihaskipu 

Eksentrinen lihastyö aiheuttaa yleensä lihassolun rakenteellisia vaurioita, joiden usko-

taan aiheuttavan lihaskipua, lihasjäykkyyttä, sekä lihaksen turpoamista (Ebbeling & 

Ciarkson 1990, Crenshaw ym. 1994, Eston ym. 1996). Solurakenteen komponenttien 

repeytyminen vapauttaa proteiinien mukana ioneja, j olloin solunsisäinen ionipitoisuus 

kasvaa, mikä synnyttää osmoottisen gradientin aiheuttaen solun turpoamisen. Turpoa-

minen johtuu solunsisäisen nesteen lisääntymisestä. Lisääntynyt solunsisäinen neste 

aiheuttaa solunsisäisten nesteiden paineen (IMP) kasvun, minkä uskotaan aiheuttavan 

lihaskiputuntemuksia. (Crenshaw ym. 1994, Murayama ym. 2000, Smith 1991.) Miles 

& Clarkson (1994) jakavat lihaskivun harjoituksen aikaiseen ja välittömästi sitä seuraa-

vaan kipuun (Taulukko 2.) sekä viivästyneeseen lihaskipuun (Taulukko 3.). 

Taulukko 2. Rasituksen aikana sekä välittömästi sen jälkeen ilmenevän kivun luonteen-

piirteitä (Miles & Clarkson 1994). 

- Ilmenee yhtäjaksoisen tai rytmisten konsentristen ja isometristen supistusten seurauksena. 
- Verenkierron tukkeutuminen nopeuttaa kivun ilmenemistä sekä lisää sen voimakkuutta. 
- Ilmenee rasituksen aikana, pienenee riopeasti lihassupistusten päätyttyä ja verenkierron normalisoidut-

tua. 
- Johtuu tyypin IV vapaiden hermopäätteiden aktivaatiosta, minkä aikaansaa kemiallisten aineiden va-

pautuminen supistuvista lihaksista. 
- Intensiteetti muuttuu suhteessa energiankulutukseen. 
- Todennäköisiä kipua aiheuttavia aineita ovat hapot (laktaatti tai puryvaatti), ionit, proteiinit sekä hor-

monit jotka liittyvät lihassupistuksiin. 

Taulukko 3. Viivästyneen lihaskivun (DOMS delayed oneset muscle soreness) luon-

teenpiirteitä (Miles & Clarkson 1994). 

- Ilmenevät 8 - 24 h rasituksen jälkeen. 
- Intensiteetin huiput 24 - 96 h rasituksen jälkeen ja häviää 7 - 10 vuorokaudessa. 
- Ilmenee varsinkin rasittavan eksentrisen lihastyön jälkeen. 
- Kipu voimakkainta tottumattoman rasituksen jälkeen. 
- Liittyy vaurioon lihassolun rakenteessa sekä solunsisäisten proteiinien vapauturniseen. 
- Voi ilmetä yhdessä lihasvoiman laskun ja lihaksen Iyhenemisen kanssa. 
- Aiheutuu pääasiassa tyypin IV vapaiden hermopäätteiden aktivaatiosta, mutta myös tyypin III vapaat 

hennopäätteet voivat liittyä prosessiin. 
- Tulehdus- tai muut liukoiset välittäjäaineet herkistävät ja aktivoivat kipureseptoreita, myös mekaaniset 

stimulukset voivat vaikuttaa samoin. 

On myös mandollista että lihassolujen turpoaminen aktivoi sidekudoksissa sijaitsevia 

tuntohermoja lisäten alueen kipuherkkyyttä. Tällöin kevyt liike kuten palpaatio, venytys 
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tai lihassupistus voi aiheuttaa kiputuntemuksia. Lihaskiputuntemus voimistuu rasitettua 

lihasta venytettäessä, koska lihaskalvon ja ko. aluetta ympäröivän ihon puristava vai-

kutus lisääntyy, mikä vaikuttaa edelleen IMP:n määrää lisäten. Sama vaikutus on myös 

aktiivisella lihasliikkeellä. Turvotuksen sekä lihaskovuuden uskotaan myös olevan yh-

teydessä solun ulkoisen tilan ja/tai solun ulkoisen aineksen hajoarnisesta johtuvaan tu-

lehdusprosessiin solussa. (Crenshaw ym. 1994.) 

Smith'n (1991) mukaan soluvaurio aiheuttaa tulehdusreaktion vaurioalueella, j olloin 

neutrofiilien määrä lisääntyy verenkierrossa. Monosyytit seuraavat neutrofiilejä, jotka 

vaeltavat vaurioalueille. Monosyytit syntetoivat edelleen suuret määrät prostaglan-

diinej a (PGE2), jotka aktivoivat vaurioalueen kipuhermoja, tyypit III ja IV, aiheuttaen 

lihaskipua. Makrofagien, muodostuneet turvonneista monosyyteistä, pitoisuudet ovat 

suurimmillaan 24 tunnista 48 tuntiin soluvaurion jälkeen, jolloin on osoitettu myös li-

haskiputuntemuksien olevan korkeimmillaan. Juuri makrofagien määrän lisääntymisen 

24 - 48 tuntia soluvaurion jälkeen, uskotaan olevan syy siihen, miksi kiputuntemukset 

alkavat vasta useita tuntej a harjoituksen jälkeen. (Kuva 7.) 

Kuva 7. Akuuttiin tulehdusvasteeseen perustuvat tapahtuma jaksot DOMS:ssa (Smith 
1991).
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Newham (1988) liittää lihaskiputuntemukseen myös lihasjäykkyyden sekä kovuuden, 

jotka havaitaan eksentristä harjoitusta seuraavana tai kahtena seuraavana päivänä. Li-

hasj äykkyyden ja kovuuden uskotaan johtuvan lihaksen ei supistuvien komponenttien 

lyhenemisestä sekä turvotuksesta soluvaurion sidekudosalueella tai vaurioituneiden li-

hassolujen rakenteen muutoksista (Murayama ym. 2000).
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3 VOIMAHARJOITTELUN AKUUTIT VASTEET EI 

URHEILIJOILLA JA VOIMAURHEILIJAMIEHILLÄ 

3.1 Lihasten aktivoinnin ja voimatason muutokset 

Vincent'n Vincent'n (1997) tutkimuksessa tarkasteltiin tottumattoman voimaharjoi-

tuksen aiheuttamaa lihasrasitusta tavallisilla ei harjoitelleilla miehillä (UTR) sekä pai-

nonnostaja miehillä (TR). Painonnostajat olivat harjoitelleet systemaattisesti vähintään 

kolme vuotta. Tutkimuksen voimaharjoitus sisälsi polven ojentajien koukistuS- ja ojen-

nusliikkeitä. Eri liikkeitä oli yhteensä seitsemän, sarjoja yksi ja sarjoissa kaksitoista 

maksimaalista toistoa (12 RM). Tutkimuksessa maksimaalinen tandonalainen isometri-

nen voima laski sekä polven ojennuksessa että koukistuksessa 17 - 30 %, ryhmien vä-

lillä ei ollut eroja. 

Häkkisen Pakarisen (1993b) tutkimuksessa tutkittiin miesvoimaurheilijoilla tapahtu-

vaa akuuttia alaraajojen maksimaalisen voimatason laskua kanden erilaisen intensiivisen 

voimaharjoituksen seurauksena Ensimmäinen (A) voimaharjoitus koostui kandesta-

kymmenestä yhden toiston maksimaalisesta kyykkysuorituksesta (20 * 1 * 100 %). 

Koehenkilöiden maksimaalinen voima laski 1 RM:ssa 10,3 ± 4,7 %, p < 0.001. Toinen 

(B) voimaharjoitus suoritettiin viikon kuluttua ensimmäisestä. B harjoitus oli muuten 

samanlainen, mutta kuormitus o1i tyypiltään hypertrofinen (10 * 10 * 70 %). B harjoi-

tuksessa maksimaalinen voima 10 RM:ssa laski 24,6 ± 18,9 % (p > 0.001). 

Tesch ym. (1989) tutkimuksessa tarkasteltiin lihassolutyyppien I ja II välisiä eroja voi-

maurheilij oilla (olympiatason painormostajilla (OL), voimannostajilla (PL), kehonra-

kentajilla (BB)) ja ei-urheilija miehillä (UT). UT:lla oli enemmän tyypin I lihassoluja 

kun voimaurheilijoilla. BB:aa oli eniten tyypin II soluja mutta vain 8 % tyypin IIB so-

luja kun UT, OL ja PL niitä oli 15 %. Voimaurheilijoilla tyypin II solut olivat kooltaan 

yli kaksinkertaisia (118 - 144%) ja tyypin I solut 55 - 78 % suurempia kuin UT:11a.
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3.2 Aineenvaihdunta 

Tesch'n ym. (1989) tutkimuksessa tarkasteltiin lihassolutyyppien I ja II välisiä eroja 

myös entsyymiaktiivisuuksissa. Sitraattisyntaasin aktiivisuus oli tyypin II lihassoluissa 

voimatmostajilla ei urheilijoita (UT) matalampi (p < 0.05). Olympiatason painonnosta-

jilla (OL) ja voimannostajilla (PL) sitraattisyntaasin aktiivisuus tyypin II lihassoluissa 

oli matalampi verrattuna BB:iin. Laktaattidehydrogenaasin (LDII) aktiivisuus sekä tyy-

pin I että Illihassoluissa oli voimaurheilijoilla korkeampi kuin UT:11a. 3-0H-asyyli-

CoA-dehydrogenaasin aktiivisuus tyypin I lihassoluissa oli voimaurheilijoilla matalam-

pi kuin UT:11a. Myokinaasin aktiivisuus oli tyypin II soluissa voimaurheilijoilla korke-

ampi kuin UT:11a. TYypin II soluissa myokinaasin aktiivisuus oli kehonrakentajilla (BB) 

korkeampi kuin OL:11a tai PL:11a (p < 0.05). 

Hermostollistyyppisessä maksimaalisessa voimaharjoituksessa lihaksiston maitohapon 

pitoisuus kohoaa vain vähän, koska palautumisajat ovat riittävän pitkiä (Häkkinen 1990, 

Häkkinen ym. 1988b). Hypertrofistyyppisessä voimaharjoituksessa, jossa toistojen mää-

rä on suuri ja palautukset Iyhyitä väsyminen tapahtuu lähinnä lihastasolla. Tätä heijasta-

vat lihaksen välittömien energiavarastojen (ATP ja KP) väheneminen sekä harjoituksen 

jälkeinen korkea veren maitohappopitoisuus. Lihaksen välittömien energiavarastojen 

palautuminen on kuitenkin nopeaa. (Tesch ym. 1986.) 

Maksimivoimaharjoitus (20 * 1 * 100 % 1 RM kyykky) aiheutti miesvoimaurheilijoiden 

veren laktaattipitoisuuden kohoamisen 1,9 mmo1/1:sta 3,5 mmo1/1 (Häkkinen 1993). Hy-

pertrofistyyppisessä voimaharjoituksessa (10 * 10 * 70 % 1 RM kyykky) miesvoimai-

lij oiden veren laktaattipitoisuuden nousi 1,4 mmo1/1:sta 15,0 mmo1/1 (Häkkinen 1994). 

Dolezal ym. (2000) tutkivat eksentrisen lihaskuormituksen aiheuttaman lihasvaurion 

vaikutusta perusaineenvaihduntaan (RMR) voimaurheilijoilla (RT) ja ei-urheilija (UT) 

miehillä. Molemmilla ryhmillä RMR kasvoi merkittävästi 24 ja 48 tuntia lihaskuormi-

tuksesta. UT:lla RMR oli merkittävästi RT korkeampi 24 ja 48 tuntia kuormituksesta. 

Kreatiinikinaasin (CK) pitoisuus oli UT:lla huomattavasti RT suurempi 24 h kuormituk-
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sesta. 48 ja 72 tuntia kuormituksesta mitattiin UT:lla merkittävästi korkeammat CK:n ja 

koetun lihasarkuuden tulokset. 

3.3 Hormonitoiminta 

Seerumin GH:n nousu voimaharjoituksen jälkeen on havaittu sekä voimaurheilijoilla 

(Häkkinen ym. 1988a, 1988b, Häkkinen & Pakarinen 1993b) että kuntoilijoilla (Krae-

mer ym. 1998). Pääasiallisimmat syyt GH:n vapautumiseen voimaharjoituksen aikana 

ovat ilmeisesti anaerobinen aineenvaihdunta sekä solunsisäisen happamuuden lisäänty-

minen (Kraemer ym. 1999, Häkkinen & Pakarinen 1993b, Van Helder ym. 1984.) 

Häkkisen ym. (2000) tutkimuksessa alaraajojen ojentajia kuormittava voimaharjoitus (5 

x 10 RM) aiheutti 40-vuotiaiden miesten seerumin kasvupitoisuuden nousun. Samoin 

tapahtui myös Hälddsen ja Pakarisen (1995) tutkimuksessa, jossa intensiivinen voima-

harj oitus aiheutti lepotasoon verrattuna moninkertaisen seerumin kasvuhormonipitoi-

suuden nousun 30- ja 50-vuotiailla miehillä. Hyväkuntoisten miesten seerumin kasvu-

hormonipitoisuus nousi huomattavasti 85 % teholla tehdyn alaraajojen yoimaharjoituk-

sen jälkeen. Hormonipitoisuuden nousu korreloi laktaattipitoisuuden nousun kanssa. 

Kasvuhormonin pitoisuus oli korkeimmillaan 15 minuuttia harjoituksen jälkeen. (Van 

Helder ym. 1984.) (Liite 1.) 

Tutkimusten mukaan testosteronipitoisuuden nousuun ja koko hormonivasteen proffiliin 

vaikuttavat voimaharjoituksen intensiteetti ja kesto, palautusten ja aktivoidun lihasmas-

san määrä, henkilön ikä, maksimaalinen yritys ja suoritustaso. (Häkkinen ym. 1998, 

Gotshalk ym. 1997, Häkkinen & Pakarinen 1993b, Kraemer ym. 1991, Häkkinen ym. 

1988b.) Jos voimaharjoitus on liian kuormittava tai pitkäkestoinen se saattaa aiheuttaa 

seerumin testosteronipitoisuuden laskun jo harjoituksen kuluessa. Tällöin harj oitus 

saattaa olla jopa liian kuluttava, eikä harj oitus vastaa enää tarkoitustaan. (Hälddnen 

1990.) (Liite 1.) 

Useissa tutkimuksissa (Weiss ym. 1983, Häkkinen ym. 1998, 1988a, 2000, Häkkinen & 

Pakarinen 1995, Kraemer ym. 1999, 1991) on yksittäisen voimaharjor ituksen havaittu
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aiheuttavan seerumin testosteronipitoisuuden nousua nuorilla ja ikääntyneillä miehillä 
voimaharjoituksen ollessa riittävän intensiivinen ja kuormittava. Testosteronipitoisuuk-
sien nousun rasituksen jälkeen on havaittu olevan suurempaa nuorilla kuin vanhoilla 

miehillä (Häkkinen ym. 1998, Häkkinen & Pakarinen 1995) Myös voimaurheilijoilla on 
havaittu testosteronikonsentraatioiden nousua akuutin voimaharjoituksen seurauksena 
(Gotshalk ym. 1997, Häkkinen & Pakarinen 1993b). Voimaurheilijoilla testosteroni-

tasoj en on havaittu pysyvän kauemmin kohonneena, kun rasituksen kokonaistyömäärää 

on nostettu. (Gotshalk ym. 1997, Häkkinen & Pakarinen 1993b.) 

Voimaharjoituksen aiheuttaman akuutin stressin on havaittu aiheuttavan hormonaalises-
sa säätelyjärjestelmässä seerumin kortisolipitoisuuden nousun miesvoimailijoilla 

(Gotshalk ym. 1997, Häkkinen & Pakarinen 1993b, Häkkinen ym. 1988a, 1988b), nuo-

rilla ja vanhoilla miehillä (Kraemer ym. 1999). Gotshalk'n ym. (1997) mukaan voi-

maurheilijoilla seerumin kortisolipitoisuus pysyy kauemmin kohonneena, jos voima-

harjoituksen kokonaistyömäärää nostetaan. (Liite 1.) 

3.4 Lihasvauriot ja lihaskipu 

Vertailtaessa akuutin voimaharjoituksen aiheuttamaa soluvaurion määrää painonnosta-
jilla (EWL) ja ei-urheilija miehillä (IWL) Paul ym. (1989) tarkastelivat muutoksia virt-

san 3-metyylihistidiinin (3-MII), seerumin kreatiinikinaasin (CK) sekä seerumin myo-

globiinin (My) konsentraatioissa. Voimaharjoitus koostui kuudesta ylä- ja alaraajojen 

lihasliikkeestä, sarjoja oli kolme, toistoissa kuorma oli 70 - 80 % maksimista ja toistoja 

jatkettiin väsymykseen saakka. Sarjojen välinen palautus oli yksi minuutti ja siirryttäes-

sä seuraavaan liikkeeseen palautus oli kaksi minuuttia. 12 ja 24 tuntia harjoituksen j äl-

keen CK-konsentraatio ja 12 tuntia harjoituksen j älkeen My-pitoisuus kasvoivat mo-

lemmilla ryhmillä (p < 0.05). EWL ryhmällä oli matalampi CK-konsentraatio 24 tuntia 

harjoituksen jälkeen ja matalampi My-pitoisuus sekä 12 että 24 tuntia harjoituksesta 

verrattuna IWL ryhmään (p < 0.05). Tutkijoiden mukaan voimaharjoittelu ehkäisee li-

hasvaurioiden syntyä.
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Vincent'n Vincent'n (1997) tutkimuksessa lihasarkuutta tarkasteltiin visuaalisella 

analogisella 100 mm skaalalla sekä polven ojentajalihaksista että koukistajalihaksista 

simuloidun ilman kuormaa suoritetun kyykkyliikkeen aikana. Polvien ojennuksessa ei 

harjoitelleila (TR) koettu lihasarkuus oli n. 31 % suurempi painonnostajiin (UTR) ver-

rattuna. Polvien koukistuksen aikana TR ryhmällä koettu lihasarkuus oli n. 28 suu-

rempaa kuin UTR ryhmällä. Vaikka TR ryhmällä koettu lihasarkuus polvien ojennuk-

sessa oli suurempaa kuin UTR ryhmällä, TR ryhmän seerumin kreatiinikinaasin aktiivi-

suus oli huomattavasti matalampi kuin UTR ryhmällä.
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4 TUTKIMUSONGELMAT 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kanden erilaisen voimaharjoituksen, volyymi-

sekä intensiivikuormituksen, aiheuttamat erot lihaksiston kuormittumisessa voimaur-

heilij oilla. Lisäksi tarkastellaan ei-urheilijoiden lihaksiston kuormittumista voimahar-

j oituksessa. 

Tutkimusongelmat: 

1. Aiheuttavatko erilaiset kuormitusmenetelmät eroja voimantuoton muutoksissa tut-

kimuksen aikana? 

2. Pystytäänkö tutkimustu1osten avulla osoittamaan eroja mandollisen lihasväsymyk-

sen synnyssä tai sijainnissa Emg:n aktiivisuudessa sekä voimantuottonopeudessa 

syntyvien muutosten avulla? 

3. Pystytäänkö seerumin kreatiinikinaasiaktiivisuuden avulla osoittamaan näyttöä 

mandollisista lihasvaurioista ja syntyykö kuormitusmenetelmien välillä eroja mah-

dollisten lihasvaurioiden suhteen? 

4. Aiheuttavatko erilaista kuormitusmenetelmät eroja lihaksen turvotuksen määrässä 

tai subjektiivisessa lihasarkuudessa? 

5. Voidaanko toisen kuormitusmenetelmän osoittaa olevan toista rasittavampi subj ek-

tiivisen kuollnittavuuskyselyn (Borg) avulla? 

Ei-harjoitelleiden urheilijoiden kohdalla ym. ongelmia tarkastellaan tutkimusasetelman 

mandollistamissa suhteissa.
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

5.1 Koehenkilöt 

Koehenkilöinä toimi kaksi ryhmää, voimaurheilijat (n = 11) ja ei urheilijat (n = 12). 

Alla olevassa taulukossa 4 ovat koehenkilöiden antropometriaan sekä harjoitustaustoi-

hin liittyvät tiedot. Koehenkilöiden rasvaprosentti määritettiin Durnin & Womersley'n 

(1967) mukaan. 

Taulukko 4. Koehenkilöiden antropometria ja harjoittelutausta. VU = voimaurheilija, 

EU = ei urheilija, KA = keskiarvo ja SD = keskihajonta. 

VU EU 
KA SD KA SD 

IKÄ (v) 27,5 6,4 36,5 4,4 
PITUUS (cm) 181,2 5,3 179,8 8,3 
PAINO (kg) 89,1 11,6 88,0 12,7 
RASVAPROSENTTI 13,7 3,8 21,4 4,9 
HARJOITUSVUODET 5,9 1,1 
HKERRAT/VKO 3,9 1,3

5.2 Esimittaukset 

Koehenkilöt kävivät ennen varsinaisia kuormitusmittauksia esimittauksissa, joissa 

heiltä mitattiin paino, pituus ja rasvaprosentti (Durnin & Womersley 1967). Mittauksis-

sa määritettiin myös voima maksimaalisessa isometrisessä kanden jalan ojennuksessa 

jalkadynamometrissä, jalkaprässissä sekä määritettiin kuormitusmittauksissa käytettävät 

sarjapainot ja laitteiden asetukset. 

5.3 Voimaurheilijoiden akuutit rasituskokeet 

Voimaurheilijat suorittivat kaksi akuuttia rasituskoetta volyymikuormituksen sekä in-

tensiivikuormituksen. Ensimmäisenä suoritettiin volyymikuormitus, jonka jälkeen vii-

kon kuluttua tehtiin intensiivikuoimitus. Koehenkilöt suorittivat rasituskokeet aina sa-

mana vuorokaudenaikana (± 2 h). Laitteisiin ja suoritustekniikkaan oli tutustuttu esi-

mittausten yhteydessä ennen ensimmäistä rasitusmittausta. Rasituskokeissa koehenkilöt 
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(yko) 

suorittivat lyhyen lämmittelyn polkupyöräergometrillä ennen varsinaisen kuormituksen 

aloittamista. (Kuva 8.) 

E	 V	 S	 S	 I	 S	 S 
S	 0	 E	 E	 N	 E	 E 
I	 L	 U	 U	 T	 U	 U 

M	 Y R R	 E R R 
I	 Y	 A	 A	 N	 A	 A 
T	 M N N	 S	 N N 
T	 I	 T	 T	 1	 T	 T 
A	 A	 A	 I	 A	 A 
U	 V 
S	 I

	

0	 1	 (+ 24 h) (+ 48 h)	 2	 (+ 24 h) (+ 48 h) 

	

VU	 VU	 VU VIJ	 VU	 VU VU 

	

EU	 EIJ 

KUva 8. Tutkimuksen aikataulu. VU = voimaurheilijat, EU = ei-urheilijat. 

5.3.1 Volyymikuormitus 

Lämmittelyn jälkeen koehenkilöt suorittivat jalkadynamometrissä maksimaalisen iso-

metrisen kanden jalan ojennuksen kolmesti. Suoritusten välissä oli minuutin tauko. Noin 

viisi minuuttia näiden kolmen suorituksen jälkeen koehenkilöt suorittivat sarjan, joka 

koostui kymmenestä peräkkäisestä konsentrisesta kanden jalan ojennuksesta David 210 

-laitteella. Tämä sarja toistettiin viidesti ja sarjojen välinen tauko oli kaksi minuuttia. 

Viidennen jalkaprässisarjan jälkeen koehenkilöt suorittivat yhden maksimaalisen iso-

metrisen kanden jalan ojennuksen jalkadynamometrissä. Maksimaaliset isometriset 

kandenjalan ojennukset suoritettiin tuottamalla voima mandollisimman nopeasti ja koe-

henkilöitä kannustettiin voimakkaasti kaikissa suorituksissa. 

Jalkaprässisarjojen ja yhden jalkadynamometrisuorituksen jälkeen seurasi neljän mi-

nuutin tauko. Neljän minuutin tauon jälkeen koehenkilöt suorittivat neljä kymmenen 

toiston sarjaa Smith-kyykyssä. Myös kyykkysarjojen välinen tauko oli kaksi minuuttia. 

Välittömästi neljännen kyykkysarjan jälkeen koehenkilö suoritti maksimaalisen isomet-
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risen kanden jalan ojennuksen jalkadynamometrissä kaksi kertaa 10 sekunnin välein. 

Näistä kandesta suorituksesta toinen analysoitiin vain ensimmäisen suorituksen epäon-

nistuessa. Koko rasituskokeeseen kului aikaa noin 30 minuuttia. (Kuva 9.) 

5	 — 4 —	 _ 15 — 15 — (min) 24 h 48 h 

1 

Pp-ergo
	

I	 I	 I 
IBJD (x3)	 IBJD (xl)	 IBJD (x2)	 IBJD (x3) IBJD (x3) 

Lal	 La2	 La3	 La4	 La5 
CK1	 CK2	 CK3 
Usl	 Us2	 Us3	 Us4 Us5 Us6	 Us7

Borg 
DOMS	 DOMS DOMS 

Kuva 9. Voimaurheilijoiden volyymikuormitus. IBDJ = isometrinen bilatelaarinen jal-

kadynamometri, La = laktaatti, CK = kreatiinikinaasi, Us = ultraääni, Borg subjek-

tiivinen tuntemus kuormituksen rasittavuudesta, DOMS = lihasarkuuden subjektiivinen 

tuntemus, Pp-ergo = lämmittely polkupyöräergometrilla. 

Jalkadynamometrissä aluksi suoritetuista kolmesta isometrisestä kanden jalan oj ennuk-

sesta paras tulos merkittiin maksimiarvoksi. Polvikulma jalkadynamometrissä oli 107 

astetta. Smith -kyykyssä polvikulma suorituksen alimmassa kohdassa oli 70 astetta. Oi-

kean polvikulman toteutumiseksi jokaisessa suorituksessa laitteisiin oli asennettu koje, 

joka antoi äänimerkin ko. polvikulma ylitettäessä. Sekä jalkaprässissä että kyykyssä 

sarj ojen kuormat määritettiin periaatteella 10 RM. Kuormien määrityksessä käytettiin 

apuna esimittauksissa mitattuja maksimisuoritusten arvoja. 

5.3.2 Intensiivikuormitus 

Intensiivikuormituksessa tehtiin nelj ä kymmenen toiston j alkaprässisarjaa sekä nelj ä 

Smith-kyykkysarjaa. Sarjojen välinen palautus oli viisi minuuttia molemmissa liikkeis-

sä. Intensiivikuormituksessa sarjojen kuormitus oIi 20 prosenttia volyymikuormitusta
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_ 5 _ — 4 — _ 15 _ —15 _ (min) 24 h 48 h 

Pp-ergo

IBJD (x3) 
Lal 
CK1 
Usl 

DOMS

I	 I	 I 

IBJD (xl)	 IBJD (x2)
	

IBJD (x3) IBJD (x3) 
La2	 La3	 La4	 La5

CK2	 CK3 
Us2
	

Us3	 Us4 Us5 Us6	 Us7 
Borg

DOMS DOMS 

suurempi. Intensiivikuormituksen kesto oli noin 40 minuuttia. Muutoin intensiivikuor-

mitus vastasi volyymikuormitusta. (Kuva 10.) 

Kuva 10. Voimaurheilijoiden intensiivikuormitus. 1BDJ = isometrinen bilatelaarinen 

jalkadynamometri, La = laktaatti, CK = kreatiinikinaasi, Us = ultraääni, Borg = sub-

jektiivinen tuntemus kuormituksen rasittavuudesta, DOMS = lihasarkuuden subjektiivi-

nen tuntemus, Pp-ergo = lämmittely polkupyöräergometrilla. 

5.4 Ei-urheilijoiden akuutti rasituskoe 

Ei-urheilijat suorittivat yhden akuutin rasituskokeen. Koehenkilöt tutustuivat laitteisiin 

ja suoritustekniikkaan esimittausten yhteydessä. Rasituskokeissa koehenkilöt suorittivat 

lyhyen lämmittelyn polkupyöräergometrillä ennen varsinaisen kuormituksen aloitta-

mista. Lämmittelyn jälkeen koehenkilöt suorittivat kolme maksimaalista isometristä 

kanden jalan ojennusta jalkadynamometrissä. Suoritusten välissä oli minuutin tauko. 

Noin viisi minuuttia näiden kolmen suorituksen jälkeen suoritettiin jalkaprässisarja, joka 

koostui kymmenestä peräkkäisestä kanden jalan konsentrisesta ojennuksesta David 210 

-laitteella. Heti jalkaprässisarjan jälkeen suoritettiin yksi maksimaalinen kanden jalan 

ojennus jalkadynamometrissa. Koko kuormituksessa jalkaprässisarjoja oli viisi. Viiden-

nen jalkaprässisarjan jälkeen maksimaalinen isometrinen kanden jalan ojennus suoritet-

tiin kaksi kertaa noin kymmenen sekunnin välein. Maksimaaliset isometriset kanden 

jalan ojennukset suoritettiin tuottamalla voima mandollisimman nopeasti ja koehenkilöä 

kannustettiin voimakkaasti kaikissa suorituksissa. (Kuva 11.)
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_ 5 _ 

Pp-ergo 

IBJD (x 3) IBDJ IBDJ IBJD IBJD IBDJ (x 2) 
Lal
	

La2	 La3	 La4	 La5 
CK1
	

CK2	 CK3	 CK4 
TJsl
	

Us2 
Borg

15 	 	 15 	(min) 
1.	 2.	 3.	 4,	 5. 

Kuva 11. El-urheiriloiden akuutti kuonnitus. IBDJ = isometrinen bilatelaarinen jalka-

dynamometri, La = laktaatti, CK = kreatiinikinctasi, Us = ultraääni, Borg = subjektiivi-

nen tunternus kuormituksen rasittavuudesta, DOMS = lihasarkuuden subjektiivinen 

tuntemus, Pp-ergo = lämmittely polkupyöräergometrilla. 

Koko rasituskoe kesti noin 20 minuuttia. Jalkadynamometrissä aluksi suoritetuista kol-

mesta isometrisestä kanden jalan ojennuksesta paras tulos merkittiin maksimiarvoksi. 

Viidennen sarjan jälkeen tehdyistä kandesta kanden jalan ojennuksesta jälkimmäinen 

analysoitiin ensimmäisen suorituksen epäonnistuessa. Jalkadynamometrissä polvikulma 

oli 107 astetta. Ensimmäinen jalkaprässisarja tehtiin 70 % teholla koehenkilön yhden 

toiston maksimista, maksimiarvot oli mitattu esimittauksissa. Tämän jälkeen kuorniaa 

nostettiin 10 - 15 kiloa per sarja kolmanteen sarjaan asti, mikäli koehenkilön suoritus-

kyky sen salli. Väsymyksen myötä kuormaa laskettiin neljännessä tai viidennessä sar-

jassa ja tarvittaessa koehenkilöitä autettiin suorituksissa, jotta kaikki kymmenen suori-

tusta pystyttiin tekemään. 

5.5 EMG-signaalien rekisteröinti 

EMG-signaalit rekisteröitiin bipolaarisilla pintaelektrodeilla oikean jalan vastus latera-

lis- ja vastus medialis -lihasten keskikohdasta. Vastus lateraliksen keskikohta määritet-

tiin processus trochanter maj or:in ja patellan proksimolatelaarisen kärjen puoliväliin.
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Ennen elektrodien kiinnittämistä iho puhdistettiin hyvin ja elektrodeihin laitettiin johta-

vaa pastaa. Elektrodien kiinnitys varmistettiin teipeillä. Elektrodien paikat merkittiin 

ihoon pienillä tatuoinneilla. EMG signaalit rekisteröitiin telemetrisesti (Glonner). Voi-

ma- ja EMG -signaali taltioitiin CODAS -tiedonkeruu järjestelmällä (Dataq Instruments, 

Inc.) tietokoneelle ja nauhurille (RACALL) kanavien vahvistus oli 200. Isometrisen 

voimantuoton aikainen VL ja VM lihasten EMG aktiivisuus analysoitiin kummastakin 

lihaksesta erikseen 500 -1500 ms ajalta ja aikanormalisoitiin sekuntia kohden (.1V). 

5.6 Mittausten reliabiliteetti 

Maksimaalisen isometrisen voiman mittaamisen reliabiliteetin on raportoitu olevan kor-

kea (r = .98, C.V. = 4.1 %) Viitasalo ym. (1980). Myös Emg:n reliabiliteetti on kirj alli-

suudessa todettu korkeaksi (r = .88) Komi Buskirk (1970), (r = .95 - .98, C.V. = 3.2 - 

6,9 %) Viitas alo ym. (1980). 

Tutkimuksen lihasturvotuksen mittaamiseen osallistuneiden henkilöiden kesken lasket-

tiin mittaajien sisäinen sekä mittaajien väliset C.V. -arvot. Mittaajien sisäinen C.V oli 

0,8 - 1,2 %. Mittaajien välinen C.V koko reidessä oli 0.4 % ja vastus lateralis - 

lihaksessa 0,9 %. Variaatiokerroin (coefficient of variation , C.V.), laskettiin kaavalla: 

C.V. = s/x 100 %, johon s saadaan kaavasta: s = 	 T(x, - x 2)2/N , 

Jossa x, on ensimmäisen mittauksen muuttujan arvo jokaisella koehenkilöllä ja x2on 

toisen mittauksen muuttujan arvo. N on mittausparien lukumäärä ensimmäisen ja toisen 

mittauksen välillä. C.V. :n kaavassa x tarkoittaa ensimmäisen ja toisen mittauksen saman 

muuttujan yhteenlasketun summan keskiarvoa. 

5.7 Verinäytteet 

Voimaurheilijoilta otettiin seitsemän verinäytettä molempien akuuttien kuormituksien 

aikana. Molemmissa kuormituksissa verinäytteet otettiin samalla tavalla. Ensimmäinen 
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näyte oli leponäyte, joka otettiin ennen kuormitusta, kun koehenkilö oli maannut levos-

sa noin 15 minuuttia. Toinen näyte otettiin viimeistä jalkaprässisarjaa seuranneen iso-

metrisen jalkadynamometrisuorituksen j älkeen. Kolmas näyte otettiin viimeistä jalka-

kyykkys arj aa s euranneen isometrisen j alkadynamometrisuorituksen j älkeen. Seuraavat 

verinäytteet otettiin 15 ja 30 minuuttia sekä 24 ja 48 tuntia kuormituksen j älkeen. Voi-

maurheilijoilla kaikki verinäytteet otettiin kyynärlaskimosta ja niistä analysoitiin veren 

laktaattipitoisuus ja seerumin kreatiinikinaasiaktiivisuus. 

Ei urheilijoilta otettiin viisi verinäytettä akuutin rasituskokeen aikana. Ensimmäinen 

näyte oli leponäyte, joka otettiin ennen kuormitusta, kun koehenkilö oli maannut levos-

sa noin 15 minuuttia. Toinen näyte otettiin heti kolmannen sarjan (j alkaprässisarj a ja 

yksi isometrinen kanden jalan ojennus) j älkeen. Seuraavat verinäytteet otettiin välittö-

mästi viimeisen sarjan jälkeen sekä 15 ja 30 minuuttia rasituksen loppumisen jälkeen. 

Toinen verinäyte otettiin sormenpäästä, muut neljä näytettä otettiin kyynärlaskimosta. 

Laktaatti- ja kreatiinikinaasi analysoitiin kuvan 11. mukaisesti. 

Laktaatin määritys suoritettiin rinnakkaismäärityksenä Boehring Mannheimin menetel-

mällä Hitachi 2000 -spektrofotometrillä. Kapillaariin otettu 251.11:n verimäärä saostettiin 

koeputkessa, jossa oli 0,5 ml jääkylmää perkloorihappoa. Näyte pakastettiin -20°C.ssa 

määrityshetkeen saakka, jos sitä ei sentrifugoitu heti kymmenen minuutin ajan nopeu-

della 3500 kierrosta minuutissa. Määritys suoritettiin supernatantista ja se perustuu ent-

symaattiseen reaktioon, jossa muodostuvan NADH:n määrä mitataan spektrofotometri-

sesti. 

5.7 Lihaksen turvotuksen mittaaminen 

Lihaksen turvotus mitattiin Aloka Echo Camera LS SSD -280 LS ulraäänilaitteen avul-

la. Lihaspaksuutta mitattaessa määritettiin vastus lateralis -lihaksen ja polvenoj entaj ali-

hasten kokonais läpimitta reiden poikkisuunnassa. Lihaksen paksuus mitattiin koehen-

kilön vasemman vastus lateralis -lihaksen päältä patellan yläosan ja trochanter majorin 

puolesta välistä.
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Voimaurheilijoilla lihasturvotusta mitattiin ennen kuormitusta, jalkaprässisarjojen j äl-

keen, kyykkysarjojen jälkeen, 15 ja 30 minuutti sekä 24 ja 48 tuntia kuormituksesta. 

Mittaukset suoritettiin samalla lailla sekä volyymi- että intensiivikuormituksessa. Ei-

urheilij oilla lihasturvotusta mitattiin ennen kuormitusta sekä jalkaprässisarjojen jälkeen 

kuormituksen päätyttyä. (Kuvat 9. - 11.) 

5.9 Subjektiivinen tuntemus kuormituksen rasittavuudesta Borgin as-

teikolla 

• Välittömästi kuormituksen päätyttyä koehenkilöt ilmaisivat tuntemuksensa kuormituk-

sen rasittavuudesta Borgin asteikon mukaan. Kyselyn skaalan (0 - 20) ääripäät vastaavat 

tuntemuksia "ei ollenkaan rasittava" ja "äärimmäisen rasittava". 

5.10 Lihasarkuuden kirjaaminen 

Subjektiivinen lihaskipukysely tehtiin ainoastaan voimaurheilijoille. Koehenkilöt kirj a-

sivat lihaskipuja tutkimusten mittausten yhteydessä; ennen akuuttia kuormitusta, välit-

tömästi sen jälkeen sekä 24 ja 48 tuntia kuormituksesta. Lihasarkuuden määrää merkit-

tiin skaalalla 1 - 5, jossa numero 1 vastasi tuntemusta "ei ollenkaan lihasarkuutta" ja 

numero 5 "pahin mandollinen lihasarkuus". 

5.11 Tilastolliset analyysit 

Tutkimuksen tulokset analysoitiin Excel 5.0 ja SPSS 9.0 for Windows -ohj elmien avulla 

Koska tutkimuksessa seurattiin toistuvien mittausten avulla koehenkilöiden lihaksiston 

kuormittumista, analyysimenetelmänä käytettiin toistomittausmenetelmää (repeated 

measures). Analysointimenetelmä mandollistaa sen, että aineiston toistomittausominai-

suus eli peräkkäiset mittaukset voidaan ottaa huomioon ja myös ryhrnävertailuja voi-

daan samanaikaisesti suorittaa. Tällöin testataan samanaikaisesti ryhmän ja mittausker-

ran yhdysvaikutuksen, ryhmän päävaikutuksen ja mittauskerran päävaikutuksen tilas-

tollista merkitsevyyttä. (Crowder & Hand 1990.)

34



Testattavat nollahypoteesit tutkittaville muuttujille ovat seuraavat: 

1) Ryhmän päävaikutus (RV) • 

Nollahypoteesi: Tutkimusryhmien "yleiskeskiarvossa" (n mittaus-

kerran keskiarvo) ei ole eroja, ts. keskiarvoproffilit ovat keskimää-

rin samalla korkeudella. 

2) Mittauskerran päävaikutus (MV) 

Nollahypoteesi: Mittauskertojen välillä ei tapandu "yleismuutosta", 

ts. keskiarvoproffilit ovat keskenään vaakasuorat. 

3) Ryhmän ja mittauskerran yhdysvaikutus (RMV) 

Nollahypoteesi: Mittauskertojen väliset erot molemmissa ryhmissä 

samanlaiset, ts. ryhmien keskiarvoproffilit keskenään samamnuo-

toiset. 

Eri muuttujien väliset korrelaatiot selvitettiin Pearsonin korrelaation avulla. Tulokset 

on esitetty keskiarvoina ja keskihajontoina. Tilastollisen merkitsevyyden kuvaamisessa 

on käytetty tähtisymbolia seuraavasti: * = p < 0.05, ** = p < 0.01 ja *** = p < 0.001. 

Kuormitusmenetelmien välistä tilastollista merkitsevyyttä on kuvattu #
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6 TULOKSET 

6.1 Voimaurheilijoiden volyymi- ja intensiivikuormitus 

Maksimaalinen isometrinen kanden jalan ojennusvoima laski molemmissa kuormitusta-

voissa (Kuva 13. ja 14.). Volyymikuormituksessa (34 ± 23 %) voiman lasku oli suu-

rempaa kuin intensiivikuormituksessa (29 18 %). Volyymikuormituksessa voiman 

maksimiarvo oli 3653 715 N alkumittauksessa. Intensiivikuormituksessa voima mak-

simiarvo oli 3200 ± 701 N alkumittauksessa. Volyymikuormituksessa voiman lasku oli 

tilastollisesti merkittävää kaikilla mittauskerroilla verrattuna lähtötilanteeseen, p < 

0.001. Intensiivikuormituksessa voiman lasku oli tilastollisesti merkittävää kaikissa 

muissa mittauksissa paitsi toisessa jälkimittauksessa, p < 0.05 - 0.001. 

Vastus lateralis ja medialis -lihasten Emg arvot aikavälillä 500 - 1500 ms käyttäytyivät 

keskenään samalla tavalla, joten arvot keskiarvostettiin (Kuva 15.). Emg:ssa kummas-

sakaan kuormitustavassa ei ilmennyt tilastollista merkittävyyttä mittauskertojen välillä. 

Kuormitustapojen väliltä ei löytynyt tilastollista merkittävyyttä isometrisen voiman eikä 

Emg:n suhteen. 

Kuva 13. Maksimaalinen isometrinen kanden jalan ojennusvoima. Tilastollinen ero 

lähtöarvosta *** p < 0.001, ** p < 0.01 ja * p < 0.05.
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Kuva 14. Prosentuaaliset muutokset maksimaalisessa isometrisessä kanden jalan ojen-

nusvoimassa. Tilastollinen ero lähtöarvosta *** p < 0.001, ** p < 0.01 ja * p < 0.05. 

Kuva 15. Vastus lateralis ja medialis lihasten keskiarvostettu Emg aika. välillä 500 - 

1500 ms. Tilastollinen ero lähtöarvosta * * * p < 0.001, ** p < 0.01 ja p < 0.05.
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Voimantuottoaika maksimaalisessa isometrisessä kanden jalan ojennuksessa heikkeni 

molemmissa kuormitustavoissa (Kuva 16.). Tilastollisesti merkitsevää voimantuottoajan 

heikkeneminen oli volyymikuormituksessa p < 0.001 ensimmäisessä jälkimittauksessa. 

Intensiivikuormituksessa voimantuottoajan heikkeneminen oli tilastollisesti merkitsevää 

sekä välimittauksessa p < 0.05 että ensimmäisessä jälkimittauksessa p < 0.001. Kuor-

mitustapojen väliltä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa. 

Kuva 16. Voimantuottoaika maksimaalisessa isometrisessä kanden jalan ojennuksessa. 

Tilastollinen ero lähtöarvosta *** p < 0.001, ** p < 0.01 ja *p < 0.05.
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Mittaus 

Molempien kuormitusmenetelmien aikana laktaattipitoisuudet kasvoivat huomattavasti. 

Tilastollinen merkitsevyys kaikkien mittausten kohdalla molemmissa kuormitustavoissa 

p < 0.001. Laktaattipitoisuuden korkeimmat arvot saavutettiin jalkakyykkysarjojen jäl-

keen. Molemmissa kuormitustavoissa laktaatin huippuarvoksi saatiin lähes sama tulos, 

volyymikuormituksessa 14,0 ± 2,8 mmol/L ja intensiivikuormituksessa 14,4 ± 2,7 

mmol/L. Jalkaprässisarjojen jälkeinen laktaattiarvo korreloi jalkakyykkysarjoja seuraa-

van jalkojen isometrisen ojennusvoiman kanssa volyymikuormituksessa p < 0.05, r = 

0.61. Kreatiinikinaasiaktiivisuus kohosivat volyymikuonnituksessa molempien mittaus-

kertojen kohdalla merkittävästi p < 0.05. Tilastolliset merkitsevyydet p < 0.01 havaittiin 

myös molemmilla mittauskerroilla intensiivikuonnituksessa. Kretiinikinaasiaktiivisuuk-

sissa havaittiin myös tilastollisesti merkitsevä ero kuormitusmenetelmien välillä kum-

mallakin mittauskerralla, molemmissa p < 0.01. (Kuvat 17. ja 18.) 

Kuva 17. Laktaattipitoisuuksien muutokset. 

lastollinen ero lähtäarvosta *** p < 0.001

Kuva 18. KreatiinikinaasiaktiivisuukTi-

sien (CK) muutokset. Tilastollinen ero 

lähtöarvoista ** p < 0.01 ja * p < 0.05. 

##kuormitusmenetelmien välinen tilas-

tollinen merkitsevyys p < 0.05.
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Lihaksen turpoamista oli havaittavissa molemmissa kuormituksissa. Vastus lateralis 

lihaksessa turpoamista ilmeni huomattavasti. Intensiivikuormituksen 24 tunnin palau-

tusmittausta lukuun ottamatta vastus lateralis -lihaksen turpoaminen oli tiIastollisesti 

merkitsevää, p arvo vähintään < 0.05, kaikilla mittauskerroilla. Intensiivikuormituksessa 

polvenojentajalihasten turpoaminen oli tilastollisesti merkittävää välimittauksessa p < 

0.01 ja ensimmäisessä p < 0.01 sekä toisessa jälkimittauksessa p < 0.05. Volyymi-

kuormituksessa tilastollinen merkitsevyys löytyi ainoastaan jalkaprässisarjojen jälkeen, 

p < 0.05. Kuormitusten välillä tilastollinen merkitsevyys p < 0.05 havaittiin 48 tunnin 

palautusmittauksen kohdalla. (Kuva 19.) 

Molemmissa kuormitustavoissa lihasturvotus ja laktaattipitoisuudet korreloivat kuor-

mitusten jälkeisillä mittauskerroilla. Tilastollinen merkitsevyys oli yleisesti p < 0.05 ja 

korrelaatiot vaihtelivat välillä r = 0.605 - 0.931. Lihasturvotus korreloi myös maksi-

maalisen isometrisen jalkojen ojermusvoiman kanssa palautusmittauksissa molemmissa 

kuormitustavoissa p < 0.01 - 0.05 ja r = 0.671 - 0.955. 

Kuva 19. Akuuttia kuormitusta seurannut lihasturvotus. Tilastollinen ero lähtöarvosta 

*** p < 0.001, ** p < 0.01 ja * p < 0.05. # kuormitusmentelmien välinen tilastollinen 

merkitsevyys p < 0.05. 

Koettu lihasarkuus (Doms) oli tilastollisesti merkittävää p < 0.001 kaikilla mittausker-

roilla molemmilla kuormitustavoilla. Volyymikuormitus aiheutti huomattavasti enem-
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män lihasarkuutta kuormitustapoja keskenään verrattaessa. Volyymikuormituksen 

Doms -arvot 24 ja 48 tuntia kuormituksesta olivat 4 ± 1 ja 4 ±1. Vastaavat arvot inten-

siivikuormituksessa olivat 2 ± 1 ja 2 ± 1.Volyymikuormituksessa tilastollinen merkittä-

vyys havaittiin jälkimittauksissa 24 ja 48 tunnin kohdalla, p < 0.05 ja p < 0.001. Vo-

lyymikuormituksessa 24 tunnin (p < 0.5, r = 0.633) ja 48 tunnin (p < 0.05, r = 0.728) 

palautusmittausten koettu lihasarkuus korreloivat kuormituksen jälkeisen maksimaali-

sen isometrisen jalkojen ojennusvoiman kanssa. Intensiivikuormituksessa Doms korre-

loi 24 tunnin palautusmittauksessa koko lihaksen turvotuksen kanssa vastaavassa mitta-

uksessa p < 0.05, r = 0.758. 

Koettu kuormituksen rasittavuus Borgin -asteikolla mitattuna oli volyymikuormitukses-

sa 17 ± 2 ja intensiivikuormituksessa 16 ± 2. Volyymikuormituksessa Borgin arvo ja 

laktaattipitoisuudet korreloivat mittauksissa toisessa ja kolmannessa jälkimittauksessa, p 
< 0.05, r = 0.667 ja p < 0.05, r = 0.643. Intensiivikuormituksessa Borgin arvo korreloi 

koko reiden lihaspaksuuden kanssa toisessa jälkimittauksessa p < 0.05, r = 0.927.
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6.2 Ei-urheilijoiden akuutti kuormitus 

Maksimaalinen isometrinen kanden jalan ojennusvoima laski merkittävästi ei-

urheilijoilla akuutissa rasituksessa, p < 0.001 kaikissa mittauskohdissa. Ei-urheilijoilla 

maksimivoima laski akuutissa kuormituksessa 32 ± 8 % (alkumittaus 2683 ± 179 N 

jälkimittaus 1805 ± 106 N) lähtötasoon verrattuna. (Kuvat 20. ja 21.) 

Kuva 20. Maksimaalinen isometrinen kanden jalan ojennusvoima akuutin kuormituksen 

aikana. Tilastollinen ero lähtöarvosta *** p < 0.001. 

Kuva 21. Maksimaalisen isometrisen voimantuoton prosentuaaliset muutokset. 

Tilastollinen ero lähtöarvosta *** p < 0.001.
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Vastus lateralis -lihaksen Emg: ssä havaittiin tilastollinen merkitsevyys toisen ja kol-

mannen jalkaprässisarjan j ä1keen, molemmissa p < 0.001. Emg .n maksimiarvo 216,4 + 

87,9 p.V saavutettiin kolmannen jalkaprässisarjan jälkeen. Vastus lateralis -lihaksen 

Emg datan häiriöiden vuoksi analysoimatta. (Kuva 22.) 

Kuva 22. Vastus lateralis -lihaksen Emg aikavälillä 500 - 1500 ms. Tilastollinen ero 

lähtöarvosta *** p < 0.001. 

Maksimaalisessa voimantuottoajassa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää muutosta 

akuutin kuormituksen aikana. (Kuva 23.) 

3000
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Kuva 23. Voimantuottoaika maksimaalisessa isometrisessä kanden jalan ojennuksessa.
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Ei-urheilijoilla laktaattipitoisuudet nousivat koko akuutin kuormituksen ajan (Kuva 

24.). Laktaattipitoisuuden huippuarvo jalkaprässisarjojen jälkeen oli 9,3 ± 1,6 mmol/L. 

Tilastollinen merkitsevyys p < 0.001 havaittiin laktaattien suhteen kaildden mittausker-

tojen kohdalta.

Kuva 24. Laktaattipitoisuuksien muutokset akuutin kuormituksen aikana. Tilastollinen 

ero lähtöarvosta *** p < 0.001.

44



Pre Post 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0

Mittaus 

Polvenojentajalihasten
läpimitta (cm)

Vastus lateralis 

Polvenojentajalihakset 

Akuutin kuormituksen jälkeen havaittiin tilastollisesti merkittävää lihasturvotusta pol-

venojentajalihaksissa p < 0.001 ja vastus lateralis -lihaksessa p < 0.01. Vastus lateralis - 

lihaksen läpimitan jälkimittauksessa ja laktaattipitoisuuksien toisen ja kolmannen mitta-

usten välillä havaittiin merkittävät korrelaatiot p < 0.01, r = 0.813 ja p < 0.05; r = 0.710. 

Myös polvenojentajalihasten läpimitan jälkimittaus korreloi em. laktaattimittausten 

kanssa p < 0,05, r = 0.629 ja p < 0.05, r = 0.729. (Kuva 25.) 

Kuva 25. Akuutin kuormituksen aiheuttama lihasturvotus. Tilastollinen ero lähtöar-

voista p < 0.001. 

Kreatiiniaktiivisuuksissa ei ilmennyt tilastollista merkittävyyttä. Ei-urheilijoilla koettu 

subjektiivinen rasittavuus Borgin asteikolla oli 17 ± 1.
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7 POHDINTA 

Voimaurheilijoiden maksimaalinen isometrinen kanden jalan ojennusvoima laski mo-

lemmissa kuormitustavoissa. Merkittävää heikkenemistä oli havaittavissa myös voi-

mantuottoaj an suhteen molemmissa kuormitusmenetelmissä. Veren laktaattipitoisuus ja 

seerumin kreatiinikinaasiaktiivisuus lisääntyivät merkittävästi molemmissa kuormitus-

tavoissa. Selkeää lihasturvotusta havaittiin polvenojentajalihasten ja etenkin vastus late-

ralis -lihaksen kohdalla. Myös subjektiivisessa lihasarkuudessa tutkimustulokset osoitti-

vat lihasarkuuden lisääntyneen molempien kuormitusmenetelmien seurauksena. Kuor-

mitusmenetelmien välillä tilastollinen ero havaittiin ainoastaan seerumin kreatiinikinaa-

sin sekä polvenojentajalihasten turvotuksen kohdalla. 

Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, ettei koehenkilöiden harjoittelua en-

nen ensimmäistä akuuttia kuormitusta kielletty eikä rekisteröity. Voimaurheilijoita oli 

kuitenkin kehotettu välttämään kovia jalkalihasharjoitteita muutama -vuorokausi ennen 

ensimmäistä kuormitusta. Voimaurheilijoilla akuuttien kuormitusten välinen aika oli 

yksi viikko, mikä on myös huornioitava tuloksia pohdittaessa. Tutkimusten alkumitta-

usten kohdalla ei kuitenkaan havaittu tilastollisia eroja kuormitusten välillä. Tutkimuk-

sen toistettavuutta voirnaurheilijoiden kohdalla heikentää akuuteissa kuormituksissa 

käytetyt sarjapainot. Sarjojen kuormat määritettiin esimittausten maksimitulosten pe-

rusteella tutkijoiden tuntuman mukaan. 

Maksimaalinen isometrinen kanden jalan ojennusvoima laski lähes yhdenmukaisesti 

molemmissa kuormitustavoissa. Komin & Ruskon (1974) mukaan lihasvoiman laskun 

määrä saattaa johtua kuormitustavasta ja palautumisjaksojen pituuksista. Tutkimustu-

lokset eivät osoittaneet eroa voiman laskussa volyymi- ja intensiteettikuormien välillä. 

Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että kuormitusmenetelmien välillä ei ollut riittävästi 

eroa. 

Vastus lateralis ja	 -lihasten Emg-käyrä aikavälillä 500 - 1500 ms käyttäytyi 

prosentuaalisen maksirnivoimakäyrän tavoin. Emg-käyrässä ei kuitenkaan havaittu ti-

lastollista muutosta. Kirjallisuudessa isometrisen lihastyön aikaisen Emg:n on osoitettu 
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joko laskevan (Komi & Rusko 1974, Komi & Tesch 1979) tai Emg:ssä ei ole havaittu 

merkittävää muutosta (Viitasalo & Komi 1980, Hälddnen & Komi 1986) rasittavan li-

haskuormituksen jälkeen, huolimatta maksimaalisen voimatason1askusta. Tutkimustu-

losten ristiriitaisuudet saattavat johtua eroista koehenkilöissä, lihassolurakenteissa sekä 

kuormitusmenetelmissä (Häkkinen & Komi 1986), Tutkimuksen rasituskokeen kuor-

mitustyypit olivat pikemminkin hypertrofisia eikä niinkään hermostollistyyppisiä mak-

simivoimaharjoitteita, joiden on ehkä ennemminkin osoitettu aiheuttavan Emg:n laskua 

(Häkkinen 1993 & 1994). 

Veren laktaattipitoisuuden kasvu oli huomattavaa rasituksen aikana molemmissa kuor-

mitustavoissa. Rasituksen aikaisen lihaksen laktaattipitoisuuksien kasvun on osoitettu 

laskevan lihassolun pH tasoa, mikä yhdessä energian muodostuksen sivutuotteena syn-

tyvien H ionien kanssa saattavat vaikuttaa negatiivisesti lihassupistukseen. Lihassu-

pistuksen oletetaan heikentyvän myös rasittavan voimaharjoituksen aikana ilmenevästä 

vähentyneestä Ca2±:n sitoutumista troponiini C .hen ja heikentyneestä Ca2+:n takaisin 

otosta sarkoplasmakalvostol1e. (Fitzz & Metzger 1988, Edwards 1981.) Koska Emg:ssä 

ei ollut havaittavissa merkittävää muutosta kuormituksen aikana, voisi olettaa lihasvä-

symyksen tapahtuneen lähinnä lihassolutasolla. 

Intensiivikuormituksessa maksimivoiman voimantuottoaika laskee tilastol1isesti mer-

kittävästi jo jalkaprässisarjojen jälkeen, mutta volyymikuormituksessa vasta jalkakyyk-

kysarjojen jälkeen. Maksimivoiman lasku oli tilastollisesti merkittävää molemmissa 

kuormitustavoissa jalkaprässi- sekä jalkakyykkysarjojen jälkeen, minkä perusteella olisi 

olettanut myös volyymikuormituksen voimantuottoajan laskevan heti jalkaprässisarjojen 

j älkeen. 

Molemmat kuormitusmenetelmät olivat riittävän rasittavia aiheuttamaan laktaattipitoi-

suuksien nousun. Laktaattipitoisuudet nousivat lähes yhdemnukaisesti kummassakin 

kuormitustavassa. Veren laktaattipitoisuuksien on havaittu nousevan huomattavasti 

paljon toistoja ja lyhyitä palautumistaukoja sisältävässä hypertrofistyyppisessä voima-

harjoituksessa (Tesch ym. 1986, Hälddnen 1992, Hälddnen ym. 2000). Volyymikuor-

mituksessa palautumisaika sarjojen välillä oli kaksi minuuttia ja intensiivikuormitukses-
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sa viisi minuuttia. Intensiivikuormituksen pidemmistä palautumisajoista huolimatta ve-

ren laktaattikonsentraatiot nousivat yhtäläisesti volyymikuormituksen kanssa. Intensii-

vikuormituksen pidempiä palautumisaikoja saattavat kompensoida kuormituksessa 

käytetyt 20 % suuremmat kuormat. 

Tulokset osoittivat tilastollisen merkitsevyyden kuormitustapojen välillä seerumin krea-

tiinikinaasiaktiivisuuden osalta. Tulosten perusteella intensiivikuormitus aiheutti tilas-

tollisesti merkittävästi enemmän CK-aktiivisuuden kasvua 24 ja 48 tuntia rasitukses-

ta. CK:n tulosten perusteella olisi siis ehkä saattanut odottaa myös suurempaa maksimi-

voiman laskua, koettua lihasarkuutta (Doms), koettua rasittavuutta (Borg) ja lihastur-
- 

votusta intensiivikuormituksessa mutta näin ei kuitenkaan käynyt. CK:n roolia soluvau-

riomarkkerina on kritisoitu huomattavasti kirjallisuudessa (Clarkson ym. 1992, Nosaka 

& Clarkson 1992, Komulainen ym. 1995, Noakes 1987). Myöskään tässä tutkimuksessa 

muut lihasrasitusta kuvastavat muuttuja eivät tue CK:n roolia selkeänä soluvauriomark-

kerina. CK:n huippuarvot ilmene yät 24 48 tuntia rasituksen j älkeen (Soriehter ym. 

1995.) Luotettavien tulosten saamiseksi CK-aktiivisuuksien käyttäytymistä olisi pitänyt 

seurata pidemp ään. 

Huomattavaa lihasten turpoamista havaittiin molempien kuormitusten yhteydessä. Var-

sinkin vastus lateralis -lihaksen kohdalla lihaksen läpimitan kasvu oli tilastollisesti mer-

kitsevää lähes kaikilla mittauskerroilla. Kuormitustapojen välillä, polvenojentajalihasten 

osalta, havaittiin tilastollinen merkitsevyys 48 tunnin palautusmittauksessa volyymi-

kuormituksen hyväksi. Volyyrnikuormituksessa havaittiin 48 tunnin palautusmittauk-

sessa myös intensiivikuormitusta suuremmat koetun lihasarkuuden arvot (Doms). 

Grenshaw'n ym. (1994) mukaan lihaksen turpoaminen on yleinen seuraus eksentriselle 

lihastyölle ja on yhteydessä koettuun lihasarkuuteen. Lihasturvotuksen tuloksia tarkas-

teltaessa on huomioitava, että koehenkilöiden määrä rasituksen jälkeen tehdyissä lihas-

turvotuksen mittauksissa polvenojentajalihasten suhteen oli pienempi verrattuna vastus 

lateralis -lihakseen. Tämä johtuu siitä, että voimaurheilijoiden suuren lihasmassan vuok-

si ultraäänilaitteen mittausalue ei riittänyt polvenojentajalihasten kokonaisläpimitan 

määrittämiseen kuormituksen jälkeen.
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Ei-urheilijoiden akuutin kuormituksen aiheuttama kokonaisrasitus oli riittävä aikaan-

saamaan väsymystä ja maksimivoiman laskun sekä veren laktaattipitoisuuksien kasvun. 

Lihasrasitus aiheutti myös huomattavaa lihasturpoamista. 

Voimaurheilijoiden ja ei-urheilijoiden maksimivoiman lasku oli lähes yhtä suurta ja 

maksimivoimakäyrät käyttäytyivät samanlaisesti. Ei-urheilijoiden Emg:ssä tapahtui 

kuitenkin tilastollisesti merkittävää kasvua toisen ja kolmannen jalkaprässisarjan j äl-

keen. Emg:n kasvu johtui todennäköisesti tutkimusasetelmasta, jossa sarjojen kuormia 

pyrittiin nostamaan kunnes koehenkilö ei enää pystynyt tekemään kymmentä toistoa. 

Kun koehenkilö ei enää kyennyt suorittamaan kymmentä toistoa kuormia kevennettiin 

viimeisiä sarjoja varten. Emg:n tilastollisesti merkittävän nousun perusteella voidaan 

olettaa suurimpien kuormien osuneen toiseen ja kolmanteen sarj aan. 

Ei-urheilijoiden veren laktaattikonsentraatiot kasvoivat merkittävästi koko kuormituk-

sen ajan ja pysyivät koholla vielä 15 ja 30 minuuttia kuormituksen jälkeen. Ei-

urheilij oiden laktaattipitoisuudet ja koettu rasittuvuus (Borg) käyttäytyivät yhtäläisesti 

voimaurheilij oiden kanss a.. 

Ei-urheilijoiden kohdalla rasittavaan voimaharjoitteluun tottumattomuus saattaa vaikut-

taa tuloksiin. Ei-urhei1ijat eivät ehkä tunne rajojaan eivätkä siten kykene antamaan 

kaikkeaan' akuutin kuormituksen aikana. Sale'n (1986) mukaan voimaharjoitukseen 

tottumattomat eivät esimerkiksi pysty aktivoimaan lihaksiaan täydellisesti, mikä kyllä-

kin kehittyy harjoittelun myötä. Myös subjektiivisen kuormittuneisuuden kohdalla on 

todennäköistä, että tulokset eivät ole luotettavia, koska on todennäköistä, etteivät koe-

henkilöt tunne fyysisiä raj ojaan. 

Tutkimusasetelman vuoksi oli mandotonta verrata voimaurheilijoita ja ei-urheilijoita 

toisiinsa Tulevaisuudessa olisikin mielenkiintoista tarkastella em. ryhniiä koeasetel-

massa, jossa koeryhmät suorittavat samanlaisen akuutin kuormituksen suhteelhsilla 

kuormilla. Tutkimusasetelman mielenkiintoa lisäisi ottamalla mukaan lisäksi ikäänty-

neiden ryhmä. Myös naisia olisi mielenkiintoista tarkastella saman koeasetelman puit-

teissa ja silloin mielenkiinto kohdistuisi lähinnä vaihdevuosiin,
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Rasitus 

normaali väestö 

normaa1i väestö

5 * 10 RM 

normaali väes ö

4 * 10 * 1 RM 

normaa1i väestö

3 -5*5RM 

3 * 10 RM 

pat sarjojen välillä 180 s

voimaurheilijat

LIITE 1. 
Voimaharjoittelun aiheuttamia hormu,iivasteita miehillä. Kandessa viimeisessä 

tutkimuksessa vertailtu erilaisia kuormituksia. 
Merkkien selitykset; koehenkilö = Kh, kasvuhormoni GH, testosteroni = T, vapaa testosteroni = FT, kokonais 

testosteroni = TT, 
kortisoli Kort, laktaatti = L, - = ei tilastollisesti merkittävää muutosta, F voima ja * vertailukohdetta tilastollisesti 
merkitsevämpi muutos. 
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