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Tämä tutkimus tarkasteli ikääntymisen vaikutuksia sisemmän kaksoiskantalihak-

sen, leveän kantalihaksen ja etummaisen säärilihaksen mekaanisiin ominaisuuksiin pas-

siivisen venytyksen aikana. Oletusta ikääntymisen aiheuttamasta muutoksesta lihaksen 

ja jänteen suhteellisessa venymässä tutkittiin ultraäänen avulla. Lisäksi tarkasteltiin, 

miten pitkäaikainen liikunnan harrastaminen vaikuttaa ikääntyneen lihas-

jännekompleksin ominaisuuksiin. Koehenkilöryhmät olivat nuoret (N=12; 27,8 ± 3,2 v), 

ikääntyneet (N=15; 69,4 ± 5,3 v) ja veteraaniurheilijat (N16; 73,3 ± 2,8 v). 

Mittausasetelmassa koehenkilöiden oikea jalka kiinnitettiin jalkadynamometriin, 

jossa säären lihaksia venytettiin nilkkakulmaa muuttamalla. Ultraäänianturin avulla tar-

kasteltiin lihassolukimppujen pituuden muutoksia passiivisen venytyksen aikana. Pas-

siivisten venytysten lisäksi lihassolukimppujen pituuden muutoksia tarkasteltiin maksi-

maalisen isometrisen lihassupistuksen aikana.  

Ultraäänidatasta lihassolukimppujen pituuden muutokset saatiin automatisoidun 

seurantaohjelmiston (Cronin ym. 2011) avulla. Koko lihas-jännekompleksin pituudet 

määritettiin Hawkins ja Hull (1990) mallia apuna käyttäen. Jänne-

aponeuroosikompleksin pituuden muutokset laskettiin vähentämällä lihas-

jännekompleksin kokonaispituudesta supistuvan komponentin pituus. Lihas-

jännekompleksien eri komponenttien pituuden muutoksia vertailtiin eri ryhmien välillä.  

Tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä lihaksen 

ja jänteen suhteellisissa venymäosuuksissa lihas-jännekompleksin toiminnallisella alu-

eella. Leveässä kantalihaksessa ikääntyneillä lihaksen suhteellinen venymäosuus oli 

selvästi muita ryhmiä suurempi passiivisen venytyksen aikana. Tilastollisesti merkitse-

viä eroja (p<0,05) oli leveässä kantalihaksessa lihaksen ja jänteen venymissä ikäänty-

neiden (67,6 ± 20,4 %, 34,3 ± 19,8 %) ja veteraaniurheilijoiden (54,1 ± 13,6 %, 47,0 ± 

13,2 %) välillä, myös nuorten venymäosuudet (56,0 ± 14,7 %, 45,7 ± 13,2 %) erosivat 

selvästi ikääntyneistä, mutta erot eivät olleet merkitseviä. Lihas-jännekompleksien suh-

teellisissa venymäosuuksissa oli havaittavissa yhtäläisyyksiä nuorten ja veteraaniurheili-

joiden välillä myös etummaisessa säärilihaksessa.  

Maksimaalisen isometrisen lihassupistuksen aikana kaksoiskantalihaksen pituu-

den muutos oli suurempi nuorilla (31,1 ± 7,2 %) kuin iäkkäillä (25,2 ± 7,5 %) (p<0,05). 

Myös lihassupistuksen aikaiset voimantuottotasot erosivat ryhmien välillä (p<0,05), 

ikääntyneiden voimantuoton ollessa selvästi pienempi kuin muilla ryhmillä. 

Tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että pitkäaikaisen ja säännöllisen liikunnan 

avulla voidaan ylläpitää lihas-jännekompleksin ominaisuuksia. Lisäksi tulosten perus-

teella voidaan varauksella sanoa, että ikääntyminen vaikuttaa enemmän lihaksen passii-

visiin ominaisuuksiin. 

 

Avainsanat: etummainen säärilihas, ikääntyminen, isometrinen lihassupistus, kaksois-

kantalihas, leveä kantalihas, lihas-jännekompleksi, passiivinen venytys ja ultraääni 
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1 JOHDANTO

 

Lihas-jännekompleksin mekaaniset ominaisuudet, rakenne ja toiminta muuttuvat ikään-

tyessä. Ihmisen fysiologiset toiminnot alkavat heiketä jo ennen 30 ikävuotta ja suoritus-

kyvyn heikkeneminen on merkittävää 60 ikävuoden jälkeen. Lihaksistossa tapahtuu 

rakenteellisia muutoksia ja lihasmassa vähenee. Lihasten toimintaan vaikuttavat myös 

jänteiden ja muiden elastisten komponenttien mekaanisten ominaisuuksien muutokset. 

Ikääntyessä jänteen jäykkyys laskee ja se muuttuu mukautuvammaksi. Lisäksi hermoli-

hasjärjestelmän toiminnassa tapahtuu ikääntymisen seurauksena muutoksia, jotka vai-

kuttavat liikehallintakykyyn ja liikuntaelimistön toimintaan. Hermojen johtumisnopeus 

pienenee ja reaktioaika pitenee. Ikääntyneillä ennakoivat tasapainon säätelytoimet ja 

tasapainoa korjaavat reaktiot hidastuvat. Lihas-jännekompleksissa tapahtuvien mekaa-

nisten ominaisuuksien muutokset vaihtelevat yksilöiden välillä ja liikunnan avulla 

ikääntymisen tuomia muutoksia voidaan ehkäistä tai hidastaa merkittävästi. (Narici ym. 

2008; Obata ym. 2008; Lexell ym. 1986.) 

 

Lihakset tuottavat voimaa, jonka jänteet välittävät luihin muodostaen nivelten liikkeen. 

Jänne on syymäinen rakenne, jonka lihaksen sisälle ulottuvaa osaa kutsutaan aponeu-

roosiksi. Jänne-aponeuroosikompleksin mekaaniset ominaisuudet ovat lihasjännekomp-

leksin toiminnan kannalta tärkeitä. (Kawakami ym. 2000.) 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että passiivisessa venytyksessä lihaksen lisäksi myös jän-

teessä tapahtuu merkittävää pituuden muutosta. Herbert ym. (2002) tarkastelivat ultra-

äänen avulla etummaisen säärilihaksen ja kaksoiskantalihaksen lihassyiden pituuden 

muutoksia passiivisen venytyksen aikana. Etummaisen säärilihaksen lihas-

jännekompleksin kokonaispituuden muutoksesta lähes puolet (45 %) oli seurausta jän-

teen pituuden muutoksesta. Kaksoiskantalihaksen, jolla on lihassyihin verrattuna pitkä 

jänne, kokonaispituuden muutoksesta noin 73 % johtui jänteen pituuden muutoksesta. 

Venymien suuruuteen vaikuttavat paljon lihaksen ja jänteen suhteelliset pituudet ja nii-

den poikkipinta-ala.  
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Isometrisen lihassupistuksen aikana lihas-jännekompleksin pituudessa ei tapahdu muu-

toksia. Sen sijaan lihaksessa tapahtuu sisäisiä muutoksia, jolloin lihas lyhenee. Lihaksen 

pituuden muutoksesta seuraa elastisten komponenttien venymistä. (Hodgson ym. 2006.)  

Lihassupistuksen aikana jännitys ei jakaannu tasaisesti jänteeseen ja aponeuroosiin. Li-

haksen aktivoituessa myös aponeuroosi jäykistyy, eikä siinä tapahdu suurta pituuden 

muutosta. Isometrisen lihassupistuksen aikana jänteessä tapahtuu valtaosa elastisten 

komponenttien pituuden muutoksista. (Finni ym. 2003a.) Jänne-aponeuroosikompleksin 

pituuden muutoksissa on kuitenkin vaihtelua lihasten välillä. Ikääntyessä elastisten 

komponenttien ominaisuuksien muutokset ovat osa syy voiman ja voimantuottonopeu-

den heikkenemiselle lihastyön aikana.  

 

Tässä tutkimuksessa ultraäänen avulla tarkastellaan kolmea säären lihasta, joita ovat 

etummaiseen lihasaitioon kuuluva etummainen säärilihas (m.tibial anterior) ja takim-

maiseen pinnalliseen lihasaitioon kuuluvat sisempi kaksoiskantalihas (m. medial gast-

rocnemius) ja leveä kantalihas (m. soleus). Tavoitteena on hankkia lisätietoa siitä, miten 

ikääntyvän ihmisen lihaksiston ominaisuudet muuttuvat ja miten elinikäinen fyysinen 

aktiivisuus niihin vaikuttaa.  

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on vähemmän tarkasteltu sitä, miten ikääntyminen vaikut-

taa lihaksen ja jänteen suhteellisiin venymiin passiivisen venytyksen aikana. Tässä tut-

kimuksessa vertailtiin kolmen ryhmän välisiä eroja ja tavoitteena oli selvittää ikäänty-

misen vaikutuksia lihaksen ja jänteen ominaisuuksiin ja toimintaan. Lisäksi tutkimuk-

sessa tarkasteltiin kahta ikääntynyttä ryhmää: veteraaniyleisurheilun hallimaailmanmes-

taruuskilpailujen osanottajia ja hyötyliikuntaa harrastavia ikääntyneitä.  
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2 LIHAS-JÄNNEKOMPLEKSIN RAKENNE 

 

Yksinkertaisen Hillin mallin mukaan lihas-jännekompleksi koostuu supistuvasta kom-

ponentista eli lihaksesta ja passiivisista elastisista komponenteista. Elastiset osat voi-

daan jakaa joko rinnakkain tai sarjassa oleviin komponentteihin (kuva 1). Rinnan oleva 

elastinen komponentti koostuu sarkomeerin solutukirangasta ja lihaksen sidekudosra-

kenteista. Sarjassa oleva komponentti koostuu taas jänteistä, aktiini- ja myosiinifila-

menttien välisistä poikittaissilloista sekä aponeuroosista. Elastisten komponenttien teh-

tävänä on toimia lihaksen tukirakenteena, voiman välittäjänä, iskunvaimentimena ja 

elastisen energian varastoijina. Liikkeen saa aikaiseksi lihasten tuottama voima, jota 

tukikudokset ja jänteet välittävät luihin. (Muramatsu ym. 2001; Robertson ym. 2004 

183–190.) 

 

Lihas-jännekompleksin rakenne on hyvin monimutkainen eikä sitä pidä yksinkertaistaa 

liikaa. Lihassyyt, aponeuroosi ja jänne hahmotetaan yleensä olevan mekaanisesti sarjas-

sa (kuva 1), joka voi johtaa virheellisiin arvioihin lihas-jännekompleksin toiminnasta. 

Yksinkertainen lihas-jännekompleksin toimintamalli, joka koostuu sarjassa ja rinnan 

olevista elementeistä kuvaa ideaalitilannetta, joka todellisuudessa ei ole pätevä. (Epstein 

ym. 2006.) 

 

   

KUVA 1. Kaaviokuva lihas-jännekompleksin rakenteellisista komponenteista. Lihas koostuu 

supistuvasta komponentista (rajattu katkoviivalla) ja elastisista komponenteista. (Rinkinen 

2004.) 
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2.1 Supistuva komponentti 

 

Lihas muodostuu lihassolukimpuista eli fasikkeleista. Lihassolukimppu koostuu lihasso-

luista eli fiibereistä, jotka edelleen muodostuvat myofibrilleistä (kuva 2). Myofibrillit 

taas koostuvat useista myofilamenteista. Fibrillit muodostuvat peräkkäin olevista sar-

komeereista, jotka koostuvat toistensa lomissa olevista aktiini- ja myosiinifilamenteista. 

Lihassyyt eivät normaalisti esiinny itsenäisinä yksikköinä, vaan ne ovat ryhmittäytyneet 

sidekudosten avulla yhdessä toimiviksi yksiköiksi. Lihaksen tuottama jännitys ei aino-

astaan välity lihassyiden päiden kautta, vaan voima välittyy jänteisiin myös lateraali-

tasossa. (Trotter 1993; Edman 1992, 114.) 

 

  

KUVA 2. Lihaksen rakenne (Mukailtu lähteestä: Wilmore ym. 2004, 27). 

 

Sarkomeeri on lihaksen pienin toiminnallinen yksikkö, jonka pituus on levossa noin 2 

µm (kuva 3). Voimantuotto on suurimmillaan keskipituuksilla, sarkomeerin pituuden 

ollessa noin 2,8 µm. Voimantuotto on sitä suurempi, mitä enemmän poikittaissiltoja 

voidaan muodostaa. Poikittaissiltojen lukumäärä vähenee sarkomeerin pidentyessä tai 

lyhentyessä, jolloin myös voimantuotto pienenee. Pisimmillään venytyksessä sarkomee-

rin pituus voi olla yli 4 µm. Lihaksen pituuteen suhteutettuna lihassyiden suhteellinen 

pituus vaihtelee 0,2–0,6 välillä. (Lieber ym. 1994.) 
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KUVA 3. Sarkomeerin voima-pituusriippuvuus sekä aktiini- ja myosiinifilamenttien liike toi-

siinsa nähden jännityksen aikana (Mukailtu lähteestä: Gordon ym. 1966). 

 

Lihassyiden pituus määrittää lihaksen ominaisuudet. Mitä pidempi lihassyy tai lihas on, 

sitä suurempi toimintalaajuus sillä on ja sitä nopeammin se pystyy tuottamaan voimaa. 

(Gans ym. 2005.) Voimaharjoittelulla on myös havaittu olevan suuri vaikutus lihassyi-

den pituuden kasvuun niin nuorilla kuin iäkkäillä (Degens ym. 2009).  

 

Lihassyiden järjestäytyminen vaihtelee lihasten välillä. Ne voivat olla järjestäytyneenä 

joko pituusakselin suuntaisesti tai viistosti vetoakseliin nähden. Pituusakselin suuntai-

sesti kulkevat lihassyyt eivät yleensä yllä koko lihaksen pituudelle. Yleensä lihassyyt 

ovat järjestäytyneet viistosti vetoakseliin nähden, jolloin puhutaan pennaatiolihaksista. 

Pennaatiolihasten lihassyyt ovat muihin lihaksiin verrattuna lyhempiä, jolloin niiden 

supistumisnopeus on alhaisempi ja niiden tuottama liike pienempi. Pennaatiokulma voi 

vaihdella eri lihaksissa 0° ja 30° välillä, mitä suurempi kulma sitä suurempi on poikki-

pinta-ala, jolloin myös voimantuottokyky kasvaa. Pennaatiolihakset voidaan jakaa uni-

pennaatio, bipennaatio- ja multipennaatiolihaksiin sen mukaan, kuinka monessa kul-

massa lihassolut kiinnittyvät aponeuroosiin (kuva 4). (Herbert ym. 2002; Lieber 1992.) 

 

KUVA 4. Erilaisia pennaatiorakenteita. Sininen viiva kuvaa fysiologista poikkipinta-alaa ja 

vihreä viiva anatomista poikkipinta-alaa. (http://www.enotes.com/topic/Pennate_muscle). 

http://www.enotes.com/topic/Pennate_muscle
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Luurankolihakset koostuvat kahdesta lihassolutyypistä: hitaista tyypin I soluista ja no-

peista tyypin II soluista. Nopeat solutyypit voidaan jakaa vielä tyyppi IIa ja tyyppi IIb 

soluihin. Lihassolutyypit eroavat toisistaan aineenvaihdunnan sekä supistumisominai-

suuksien perusteella. Lihassolujen ominaisuudet poikkeavat myös jäykkyydessä. Hitaat 

lihassolut ovat nopeita jäykempiä, jolloin ne soveltuvat hyvin asentoa ylläpitäviin tehtä-

viin. (McArdle ym. 2007, 380.) 

 

Lihas-jännekompleksissa tapahtuvien venymäosuuksien suuruuteen vaikuttavat paljon 

lihaksen ja jänteen suhteelliset pituudet. Lihas-jännekompleksissa, jossa on lihassyihin 

verrattuna pitkä jänne, lihaksen pituuden muutoksen osuus on suhteellisen pieni. Veny-

män määrää voidaan tietyissä tapauksissa selittää osin myös lihassyiden löysyydellä. 

Lihaksen kokonaispituuden muutoksesta pienen osan voi selittää myös pennaatiokul-

man muutoksella. (Herbert ym. 2002.) 

 

2.2 Elastinen komponentti 

 

Jänne on monimutkainen hierarkkisesti järjestäytynyt kollageenisyiden ja elastiinin 

muodostama sidekudos (kuva 5). Kuivapainosta noin 65–80 % on kollageenia ja 1–2 % 

elastiinia. Kollageenin tehtävä on vastustaa jänteeseen kohdistuvia vetovoimia, kun 

elastiini taas saa aikaan jänteen joustavuuden. Soluväliaineena jänteessä toimivat vesi, 

proteoglykaani ja glykoproteiinit. (Kannus ym. 2000.) 

 

 

KUVA 5. Jänteen hierarkkinen rakenne (Mukailtu lähteestä: Kastelic ym. 1978). 
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Jänne on tiivistä sidekudorakennetta, joka on suora jatke lihaksen sidekudosrakenteille: 

endomysiumille, perimysiumille ja epimysiumille. Kokonaista lihasrakennetta ympäröi 

kaksi kalvorakennetta, peitinkalvo (fascia) ja epimysium. Lihassolukimppua ympäröi-

vää kalvoa kutsutaan perimysiumiksi ja yksittäistä lihassolua ympäröivää sidekalvora-

kennetta endomysiumiksi. Lihaksen ulkopuolella nämä kalvorakenteet muodostavat 

yhden tiiviin sidekudosrakenteen eli jänteen. Litteitä jännerakenteita, jotka voivat ulot-

tua lihaksen sisälle, kutsutaan kalvojänteiksi eli aponeurooseiksi. Kalvojännerakenteilla 

on samanlainen rakenne kuin jänteillä, mutta ne koostuvat vain muutamista kolla-

geenifiiberikerroksista. (Morse ym. 2008.)  

 

Jänne kiinnittyy toisesta päästä luuhun luujänneliitoksen avulla. Liitoskohdassa jänne 

muuttuu vaiheittain rustokudokseksi ennen kiinnittymistä luuhun. Lihaksen ja jänteen 

yhtymiskohtaa kutsutaan lihas-jänneliitokseksi. Liitoksessa lihassolut kapenevat ja niitä 

ympäröivät sidekudokset kietoutuvat ja kiinnittyvät jänteen kollageenisäikeisiin. Voima 

ei kuitenkaan välity pelkästään lihassyiden päiden ja jänteen kiinnityskohdan kautta, 

vaan voima välittyy myös lihasta ympäröivän ja lihaksen sisällä olevan sidekudosver-

kon avulla. Lihassyitä ympäröivillä sidekudoksilla, etenkin endomysiumilla, on olen-

nainen osa lihassupistuksen tuottaman voiman välittämisessä jänteisiin.  (Trotter 1993; 

Nigg ym. 1994, 136–137.) 

 

Jänteen muoto ja ominaisuudet riippuvat lihasten supistusominaisuuksista ja sijoittumi-

sesta suhteessa jänteeseen. Sen mekaanisiin ominaisuuksiin vaikuttavat sen poikkipinta-

ala ja pituus. Jänteen koko määräytyy ensisijaisesti lihas-jännekompleksin tehtävän pe-

rusteella. Yleisesti voidaan sanoa, että niveltä ojentavien lihasten jänteet ovat litteämpiä 

kuin niveltä koukistavien lihasten. Niveltä koukistavien lihasten jänteet ovat yleensä 

poikkileikkaukseltaan pyöreitä tai ovaalin muotoisia. Jänteen käyttäytymistä voidaan 

tarkastella esimerkiksi kuorma-venymäkäyrän avulla (kuva 6). Jäykässä jänteessä tapah-

tuu pienempi muodonmuutos samalla ulkoisella kuormalla kuin löysemmissä jänteissä. 

Paksulla jänteellä huippuvoima ja jäykkyys ovat suurempia. Jos verrataan kahta yhtä 

paksua ja saman huippuvoiman omaavaa jännettä keskenään, niin pitemmällä jänteellä 

on suurempi muodonmuutos. (Magnusson ym. 2003.) 
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KUVA 6. Jänteen kuorma-venymäominaisuuksia. C kuvaa myöntymispistettä ja A elastista 

aluetta, jossa voima ei aiheuta pysyviä muutoksia sekä B aluetta, jossa voima aiheuttaa pysyviä 

muutoksia rakenteessa. D kuvaa maksimikuormaa ja E voimaa, joka aiheuttaa repeämän jän-

teessä. (Mukailtu lähteestä: Magnussonym. 2003.)  
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3 SÄÄREN JA POHKEEN LIHAKSET 

 

Lihakset voidaan jaotella neljään sidekudoskalvojen erottelemaan lihasaitioon. Etum-

maiseen lihasaitioon kuuluvat etummainen säärilihas ja varpaiden ojentajalihakset, ta-

kimmaiseen syvään lihasaitioon varpaiden pitkät koukistajalihakset ja takimmainen sää-

rilihas, takimmaiseen pinnalliseen lihasaitioon leveä kantalihas ja kaksoiskantalihas 

sekä ulommaiseen lihasaitioon pitkä- ja lyhyt pohjelihas. (Gray 2000, 129.) 

 

Jalan ja nilkan stabiloinnin lisäksi lihasten tehtävä on liikuttaa niveliä. Niiden pääasial-

liset tehtävät on toimia nilkan koukistaja- ja ojentajalihaksina. Tutkittavien lihasten teh-

tävä vaihtelee asennon ja liikkeen hallinnassa, ne työskentelevät lähes kaikessa liikku-

misessa. (Walters ym. 2010.) 

 

Alaraajan lihakset kuormittuvat erityisesti seisoma-asennossa ja säännöllisesti urheilta-

essa. Hyväkuntoinen lihaksisto auttaa hallitsemaan tasapainoa ja mahdollistaa sujuvan 

liikkumisen. Heikko lihasvoima erityisesti alaraajoissa heikentää tasapainoa ja lisää 

kaatumisvaaraa. Ikääntyessä nilkan ojentaja- ja koukistajalihasten toimintakyvyn ylläpi-

täminen on keskeisessä roolissa liikuntakyvyn ja tasapainon säilyttämisessä. (Walters 

ym. 2010.) 

 

Tarkasti erotteleva ultraäänitekniikka mahdollistaa lihas-jännekompleksin toiminnan 

tarkastelun isometrisen lihassupistuksen ja passiivisen venytyksen aikana.  Menetelmä 

on noninvasiivinen ja tarkka. Sen avulla voidaan havaita jopa 1 µm muutoksia ja se so-

veltuu hyvin motorisen aktiivisuuden tarkasteluun (Loram ym. 2005). Ultraäänen avulla 

voidaan tutkia lihas-jännekompleksin rakennetta ja toimintaa luonnollisen liikkeen ai-

kana. (Ishikawa ym. 2005.) 

 

3.1 Kolmipäinen pohjelihas 

 

Kolmipäinen pohjelihas (m. triceps surae) koostuu kahdesta osasta, kaksoiskantalihak-

sesta ja leveästä kantalihaksesta. Leveä kantalihas on tasainen ja leveä pohjelihas, joka 

sijaitsee säären takaosassa kaksoiskantalihaksen alla. Lihaksen lähtökohta on pohjeluun 
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päässä ja sääriluun varressa sisäpinnalla. Se kiinnittyy kaksoiskantalihaksen kanssa yh-

teisellä jänteellä, akillesjänteellä, kantaluuhun. Kolmipäinen pohjelihas toimii ylemmän 

nilkkanivelen ojentajana (plantarflexion) ja seisoma-asennon ylläpitäjänä. Kaksoiskan-

talihas on kaksiosainen, jossa on ulompi ja sisempi pää. Ulomman pään lähtökohta on 

reisiluun ulomman nivelnastan yläpuolella ja sisempi pää vastaavasti lähtee sisemmän 

nivelnastan yläpuolelta. Lihaksen kiinnityskohta on kantaluu, johon se kiinnittyy akil-

lesjänteen avulla. Kaksoiskantalihas ylittää kaksi niveltä, nilkka- ja polvinivelen. Lihak-

sen päätehtävä on ylemmän nilkkanivelen ojentaminen, jonka lisäksi se toimii myös 

yhtenä polven koukistajalihaksena. Leveän kantalihaksen jänne on 3–10 cm pitkä, kun 

kaksoiskantalihaksen jänteen pituus vaihtelee 10–25 cm välillä (kuva7). (Czerniecke 

1988; Saarikoski ym. 2010.) 

 

 

KUVA 7. (1) Leveän kantalihaksen ja (2) kaksoiskantalihaksen rakenne ja kiinnittymiskohdat 

(Mukailtu lähteestä: http://www.getbodysmart.com/ap/muscularsystem/footmuscles/menu 

/menu.html). 

 

Leveä kantalihas on tärkeimpiä seisoma-asentoa säilyttäviä lihaksia. Se koostuu pääosin 

tyypin I lihassoluista, ja lihaksessa on huomattavasti enemmän lihaksen pituutta ja pi-

tuuden muutoksia aistiva reseptoreita eli lihasspindelejä mitä esimerkiksi kaksoiskanta-

lihaksessa. On todettu, että lihaksen lihassoluista voi olla jopa 90 % tyypin I lihassoluja 

http://www.getbodysmart.com/ap/muscularsystem/footmuscles/
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ja lihasspindelejä on lähes yksi kappale jokaista grammaa kohden. (Schrauwen-

Hinderling ym. 2006; Voss 1971.) 

 

Kaksoiskantalihaksessa on yleensä enemmän nopeasti supistuvia tyyppi II lihassoluja. 

Tyyppi II lihassoluilla on anaerobinen aineenvaihdunta ja ne ovat luotu lyhytaikaisiin ja 

voimakkaisiin lihassupistuksiin. Lihaksen aktiivisuus lisääntyy liikenopeuden kasvaessa 

esimerkiksi kävelyn, juoksun tai hyppelyn aikana. (Moritani ym. 1990.) 

 

Pohjelihasten rakenteet poikkeavat toisistaan. Leveän kantalihaksen lihasarkkitehtuuri 

on melko monimutkainen. Se voidaan yleensä jakaa kahteen erilliseen lihasaitioon, jois-

sa esiintyy erilaisia pennaatiorakenteita (Finni ym. 2003b). Kaksoiskantalihaksen 

ulomman ja sisemmän pään lihasrakenteet poikkeavat myös toisista. Sisemmän pään 

lihas on yhtenäinen unipennatelihas, kun taas ulomman puolen lihas koostuu kolmesta 

eri alueesta, joiden lihassyiden järjestyminen poikkeaa toisistaan. Poikkeava rakenne 

johtuu lihasten erilaisista tehtävistä. Ulomman kaksoiskantalihaksen monimutkaisempi 

rakenne mahdollistaa tarkempien liikkeiden suorittamisen. (Wolf ym. 1997; Hodgson 

ym. 2006.) 

 

Woittiez ym. (1985) tutkimuksissa leveän kantalihaksen optimaaliseksi voimantuoton 

pituudeksi saatiin 23,96 cm, sisemmän kaksoiskantalihaksen pituudeksi 20,21 cm ja 

ulomman pituudeksi 17,58 cm. Lihassolujen pituuksiksi vastaavasti saatiin 37,8 mm, 

47,8 mm ja 55,7 mm. Lihasten pennaatiokulma vaihtelee 14–25° välillä, leveän kantali-

haksen pennaatiokulman ollessa keskimäärin hieman suurempi. (Woittiez ym. 1985; 

Hodgson ym. 2006.) 

 

3.2 Etummainen säärilihas 
 

Säären etummaiseen lihasryhmään kuuluva etummainen säärilihas toimii supistuessaan 

nilkan koukistajana (dorsiflexion) ja jalkaterän ulospäin kääntäjänä. Lihaksen lähtökoh-

ta on sääriluun ulommassa nivelnastassa. Se kulkee nilkan sisäsyrjää sisemmän malle-

olin etupuolelta ja kiinnittyy jalkapohjan ensimmäisen metatarsaaliluun proksimaaliseen 

päähän ja ensimmäisen cuneiformiksen alapuolelle (kuva 8). Pitkän pohjeluulihaksen 
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lisäksi etummainen säärilihas tukee jalkaterän sisäkaarta, joka edesauttaa aggressiivista 

liikuntaa ja liikkumista epätasaisilla alustoilla. (Saarikoski ym. 2010.) 

 

 

KUVA 8. Etummaisen säärilihaksen rakenne ja kiinnittymiskohdat (Mukailtu lähteestä: 

http://www.getbodysmart.com/ap/muscularsystem/footmuscles/menu/menu.html). 

 

Etummaisessa säärilihaksessa on kolme erillistä aluetta, joiden lihassyiden järjestäyty-

minen poikkeaa toisistaan. Lihaksen eri alueita erottaa toisistaan pitkälle lihakseen yltä-

vä aponeuroosi. Lihaksen eri alueiden toiminta myös poikkeaa toisistaan, mikä viittaa 

siihen, että tietyt alueet toimivat enemmän tietyissä tehtävissä. Lihas koostuu enimmäk-

seen hitaista tyyppi I lihassoluista. Eri tutkimuksissa tyyppi I lihassolujen osuus on 

vaihdellut 66–84 % välillä, iäkkäillä on havaittu suurempia hitaiden lihassolujen osuuk-

sia. (Wolf ym. 1997.) 

 

Wolf  ym. (1997) tutkimuksessa etummaisen säärilihaksen keskipituus oli 39,0 cm ja 

lihassyiden pituus vaihteli 17,5–33,0 mm. Lihassyiden pituus vaihteli eri alueiden välil-

lä niin, että pitemmät lihassyyt sijaitsivat lihaksen takapuolella. Lihassyitä erottelevan 

aponeuroosin pituus tutkimuksessa oli keskimäärin 14,2 cm.  
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3.3 Ultraäänen käyttö lihas-jännekompleksin toiminnan tutkimisessa 

 

Ultraäänellä saatavan kuvan luotettavuuteen vaikuttaa anturin suuntaus kun tarkastel-

laan lihas-jännekompleksin liikkeitä. Lihas liikkuu eri tasoissa niin dynaamisen kuin 

myös isometrisen lihastyön aikana, jolloin mittaustulokset voivat vääristyä lihaksen 

paksuuden tai pituuden osalta. Anturin asento ja paikka on otettava huomioon lihastyö-

tavan muuttuessa esimerkiksi aktiivisen tai passiivisen tilanteen välillä. (Kawakami ym. 

1998.) 

 

Aina ei ole myöskään tarkkaan tiedossa kuinka lihas-jännekompleksin rakenteet ovat 

suuntautuneet mittakohteessa, siksi mittaus aloitetaan asettamalla anturi kohtisuoraan 

mitattavan kohteen päälle ja etsimällä paras kuva kohteesta. Ultraäänellä mitattaessa 

anturi tulisi suunnata samansuuntaisesti lihassyiden kanssa niin, että lihassyyt näkyvät 

koko pituudeltaan pinnallisen ja syvän aponeuroosin välissä (Kawakami ym. 1998). 

Bernard ym. (2009) pyrkivät löytämään tarkin menetelmä sisemmän kaksoiskantalihak-

sen tarkasteluun. Tutkimuksessa ultraäänellä saatuja tuloksia verrattiin suorasta mitta-

uksesta saatuihin tuloksiin. Vertailun avulla pyrittiin etsimään mittaustekniikka, jonka 

avulla saadaan mahdollisimman luotettavia tuloksia ultraäänimittauksesta. Tutkimuksen 

perusteella anturi tulee suunnata ensin kohtisuoraan syvän aponeuroosin kanssa, minkä 

jälkeen pitkittäissuuntaisessa kuvantamisessa käytetään samaa anturin suuntaa. Tek-

niikka minimoi suuntaamiseen liittyvät virheet lihassyiden pituutta ja pennaatiokulmaa 

sekä lihaksen paksuutta mitattaessa (kuva 9). 

 

 

KUVA 9. Ultraäänianturin suuntaaminen niin, etteivät mittauskohteen mittasuhteet vääristy. 

Anturi suunnattu kohtisuoraan syvän aponeuroosin kanssa (A). Anturin suuntaus virheellinen, 

jolloin saadut tulokset ovat virheellisiä (B). (Benard ym. 2009.) 
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Lihas-jännekompleksin pituuden muutoksia tarkastellaan usein nivelkulman muutoksen 

ja anatomisten tietojen perusteella. Menetelmän perusteella ei kuitenkaan voida tietää 

missä lihas-jännekompleksin osassa pituuden muutokset tapahtuvat. Eri tutkimuksissa 

on havaittu, että supistuvan komponentin ja elastisen komponentin pituuden muutokset 

eivät aina ole yhteneväisiä verrattaessa lihas-jännekompleksin pituuden muutoksiin. 

Ultraäänimittaus mahdollistaa luotettavan jänteen, aponeuroosin ja lihassyiden muutok-

sien in vivo tarkastelun eri olosuhteissa. Myös lihasten välillä esiintyy paljon vaihtelua 

eri komponenttien pituuden muutoksissa, näitä poikkeavuuksia voidaan tarkastella luo-

tettavasti ultraäänen avulla. (Ishikawa ym. 2005; Loram ym. 2005.)   
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4 LIHAS-JÄNNEKOMPLEKSIN TOIMINTA 

 

Lihas-jännekompleksin jäykkyydellä on tärkeä rooli ihmisen suorituskyvyssä. Jäykkyys 

kasvattaa liikkumisen tehokkuutta ja hyötysuhdetta. Lihaksen jäykkyyssäätelystä vastaa 

venytystä aistivat lihasspindelit ja jännevoimia aistivat golgin jänne-elimet. Supistuvan 

ja elastisen komponentin lisäksi jäykkyyteen vaikuttaa viskoelastiset ominaisuudet. 

Viskoelastiset ominaisuudet vaikuttavat mm. voiman siirtoon, elastisen energian 

varastoitumiseen ja nivelen asennon sekä liikkeen tarkkuuden kontrollointiin. 

Viskoelastiset ominaisuudet mahdollistavat lihaksen ja jänteen dynaamisen 

yhteistoiminnan. (Kawakami ym. 2000.) 

 

4.1  Passiivisen venytyksen aikana 

 

Passiivisen lihaksen jäykkyysominaisuudet ovat alhaiset. Lihasta venytettäessä 

venymän aiheuttama vaste on seurausta rakenteellisista tekijöistä. Passiivisen lihaksen 

aktiini- ja myosiinifilamentit liukuvat toistensa lomitse ja venytystä vastustaa ainoastaan 

lihassolun sisäinen rakenne (McHugh ym. 2001.) Passiivisen venytyksen vastus on suu-

relta osin seurausta jänteen ja aponeuroosin mekaanisista ominaisuuksista. Jänteen 

jäykkyys-ominaisuudet perustuvat kollageenisyiden suuntautumiseen, rakenteeseen ja 

siteiden tiheyteen kudoksessa. (Kubo ym. 2001.) 

 

Passiivisen venytyksen aikana liikelaajuuteen vaikuttavia ja sitä vastustavia tekijöitä 

ovat lihassyyt, jänteet, aponeuroosit, nivelkapselit ja nivelsiteet. Lihas-jännekompleksin 

jäykkyyteen ja viskoelastisiin ominaisuuksiin vaikuttaa lihaksen aikaisempi aktiivisuus 

tai venyttely ja toiminnasta kulunut aika. (Avela ym. 2004.) Passiiviseen venymään po-

sitiivisesti vaikuttavia mekaanisia muutoksia ovat jännityksen laukeaminen lihaksessa ja 

tuki- ja pehmytkudoksien rakenteiden uudelleen järjestäytyminen enemmän rinnakkai-

seen muotoon. (Purslow 1989.) 

 

Lihaksen lisäksi myös jänteessä tapahtuu merkittävää pituuden muutosta passiivisen 

venytyksen aikana. Passiivisen venytyksen aikaiseen suhteelliseen pituuden muutokseen 

vaikuttaa jänteen pituus. Lihas-jännekompleksissa, jossa lihassolut ovat lyhyitä ja jänne 
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on pitkä, suuri osa venytyksestä tapahtuu jänteessä. Herbert ym. (2002) tarkasteli ultra-

äänitekniikan avulla etummaisessa säärilihaksessa ja kaksipäisessä kantalihaksessa ta-

pahtuvia muutoksia passiivisen venytyksen aikana. Etummaisen säärilihaksen lihas-

jännekompleksin muutoksesta hieman yli puolet (55 %) tapahtui lihaksessa, kun taas 

kaksipäisessä kantalihaksessa pituuden muutoksesta vain 27 % tapahtui lihaksessa. Jän-

teen osuus koko venymästä kasvaa, kun lihas-jännekompleksien pituus on huomattavas-

ti suurempi kuin lihassyiden pituus. Tällöin koko pituuden muutoksesta jänteen osuus 

on suuri venytyksen alusta lähtien. (Herbert ym. 2002.) 

 

Lihaksen ja jänteen suhteelliseen venymään ja jäykkyyden ominaisuuksiin vaikuttavat 

voima-pituus -suhde ja voima-nopeus -suhde. Hidas passiivinen venytys venyttää 

lähinnä lihasta, ei jännettä. Venytyksen alussa jänne on hyvin periksiantava, kunnes sen 

jäykkyys lisääntyy eksponentiaalisesti. Venytyksen loppupuolella suurilla pituuksilla 

jäykkyyden kasvu muuttuu lineaariseksi. Herbert ym. (2011) tutkimuksessa tarkasteltiin 

kaksipäisen kantalihaksen passiivista pitenemistä ja lyhenemistä nilkkanivelen kulmaa 

muuttamalla. Lihas-jännekompleksin pituuden ollessa pieni lihassyyt ovat löysänä, jol-

loin ne myös voivat taipua. Lihassyiden pituuden muuttumattomuus passiivisen veny-

tyksen alussa viittaa löysyyteen lihaksessa.  Lihassyiden välillä ilmenee myös hierarkki-

suutta passiivisen jännityksen aikana. Venytystä vastaanottavista lihassyistä osa liittyy 

mukaan vastustamaan venytystä vasta suurilla pituuksilla (kuva 10). 

 

KUVA 10. Kaksoiskantalihaksen lihassyiden pituuden muutokset mitattuna kolmesta eri paikas-

ta (proksimaalinen (P) ja distaalinen (D) pää sekä keskeltä (M)) passiivisen venytyksen aikana. 

Nuolet osoittavat kohtaa, jossa lihassyyn pituus alkaa kasvaa. (Mukailtu lähteestä: Herbert ym. 

2011.) 
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Rennossa kaksoiskantalihaksessa yli neljännes kokonaispituudesta on löysänä (Hoang 

ym. 2007). Passiivisen venytyksen alussa jänne vastaa pituuden muutoksesta. Venytyk-

sen alussa, jolloin myös kaikki lihassyyt ovat jo suoristuneet, jänne vastaa lähes koko-

naan (yli 80 %) pituuden muutoksesta. Lihas-jännekompleksin ollessa venytettynä täy-

teen pituuteen jänne vastaa noin 67 %, lihassyyt 27 % ja pennaatiokulman muutos 6 % 

pituuden muutoksesta kaksoiskantalihaksessa (kuva 11). (Herbert ym. 2011.) 

 

 

KUVA 11. Lihaksen, jänteen ja pennaatiokulman osuudet kaksoiskantalihaksen pituuden muu-

toksesta kasvavassa venytyksessä (Mukailtu lähteestä: Herbert ym. 2011). 

 

Passiivisessa venytyksessä lihas-jännekompleksin suhteelliset venymät vaihtelevat yksi-

löiden välillä. Henkilöillä, joiden lihas-jännekompleksin passiivinen jäykkyys on alhai-

nen, jänteen pituuden muutos on pienempi ja lihassyiden suurempi kuin henkilöillä, 

joiden lihas-jännekompleksi on jäykkä.  Abellanedan ym. (2009) tutkimuksessa tarkas-

teltiin sisemmän kaksoiskantalihaksen jänteen suhteellisen venymän yksilöllisiä eroja 

passiivisen venytyksen aikana. Valtaosalla tutkittavista (62,5 %) lihaksen venymä kas-

voi lineaarisesti venytyksen kasvaessa ja jänteen suhteellinen osuus väheni tasaisesti 

kokonaisvenymästä. Osalla tutkittavista (37,5 %) lihaksen ja jänteen venymät muuttui-

vat kuitenkin päinvastaisesti. Tutkimuksessa lihas-jännekompleksin kokonaispituuden 

muutos ei poikennut ryhmien välillä. Jälkimmäisessä ryhmässä passiivisen venytyksen 

tuottama vääntömomentti 30° kulmassa oli kuitenkin suurempi. Vääntömomentin lisäksi 

passiivinen jäykkyys oli kaksi kertaa suurempi kuin toisella ryhmällä. Jälkimmäisessä 

ryhmässä ulomman kaksoiskantalihaksen EMG-aktiivisuus oli myös korkeampi levossa 

ja venytyksen aikana. EMG-aktiivisuus voi mahdollisesti johtua toonisesta refleksiaktii-

visuudesta. Tutkimuksessa ei suoritettu lämmittelyvenytyksiä ennen mittauksia. 
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Lihas-jännekompleksin ominaisuudet muuttuvat hetkellisesti, kun se venytetään, ja sitä 

pidetään venytettynä. Kuvassa 12 näkyy Morsen ym. (2008) tutkimuksen tulokset 

sisemmän kaksoiskantalihaksen lihaksen ja jänteen venymistä sekä niiden tuottamasta 

vääntömomentista ennen ja jälkeen passiivisen  lämmittelyvenytyksen. Lihas venytettiin 

ääriasentoon, jossa sitä pidettiin yhden minuutin ajan. Venytyksen jälkeen lihaksen 

jäykkyys laskee ja sen osuus suhteellisesta venymästä kasvaa passiivisen venytyksen 

aikana.  

 

 

KUVA 12. Lihaksen (A) ja jänteen (B) venymän ja vääntömomentin muutos ennen (yhtenäinen 

viiva) ja jälkeen (katkonainen viiva) lämmittelyn (Mukailtu lähteestä: Morse ym. 2008). 

 

Venymään vaikuttaa mekaanisissa ominaisuuksissa tapahtuvien muutosten lisäksi her-

mostossa tapahtuvat muutokset. Toistuvan ja pitkäkestoisen passiivisen venyttelyn sekä 

maksimaalisen lihassupistuksen jälkeen motoneuronialtaan ärtyvyyskynnys kasvaa, 

jolloin refleksivaste pienenee. Selkärangan tasolla tapahtuvien refleksivasteiden heiken-

tyminen passiivisen venytyksen aikana vaikuttaa lihaksen pituuden muutokseen. Muu-

tokset motoneuronialtaan ärsyyntymiskynnyksessä vaikuttavat paljon nivelten liikelaa-

juuteen hitaassa tai staattisessa venytyksessä (Guissard ym. 1988). Refleksivasteen suu-

ruuteen vaikuttaa myös venytyksen nopeus; hidas passiivinen venytys on nopeaa veny-
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tystä tehokkaampi, koska silloin venyvässä lihaksessa ei synny refleksivastetta, jolloin 

lihas ei myöskään tuota niin suurta vastetta. (Avela ym. 2004; Moore ym. 1980.) 

 

4.2 Isometrisen lihassupistuksen aikana 

 

Isometrisen lihassupistuksen aikana lihas-jännekompleksin pituudessa ei tapahdu muu-

toksia eikä lihaksen liikuttamassa nivelessä tapahdu liikettä. Sen sijaan staattisen lihas-

työn aikana lihaksessa tapahtuu sisäisiä muutoksia ja uudelleenjärjestäytymistä, jolloin 

lihaksen pituus lyhenee. Supistuvan komponentin pituuden muutoksesta seuraa, että 

sarjassa oleva elastinen komponentti venyy isometrisen lihastyön aikana. (Hodgson ym. 

2006.) Kawakami ym. (2000) havaitsi, että jänteellä ei välttämättä ole suurta osuutta 

lihaksen lyhetessä. Tutkimuksen mukaan lihassupistuksen aikana pääasiallinen pituuden 

muutokseen vaikuttava komponentti on aponeuroosi, joka on jännettä joustavampi.  

 

Lihassupistuksen aikana lihaksessa tapahtuu muodonmuutos, jossa pennaatiolihasten 

lihassyyt kiertyvät ja kiinnityskohdat liukuvat toisiinsa nähden (kuva 13). Lihaksen dis-

taalinen pää liikkuu lähemmäs lihaksen proksimaalista päätä ja koko lihaskomponentti 

liikkuu vaakatasossa luuhun nähden. Yhtäaikaisen pennaatiokulman muutoksen ja lihas-

syiden lyhenemisen johdosta lihaksen paksuus voi pysyä lähes muuttumattomana. Li-

hassyyn pituuden muutoksen määrään vaikuttaa lihaksen ja nivelen kulma. Pituuden 

muutos on vaihdellut eri tutkimuksissa 23–41 % välillä. Yhden nivelen yli kulkevan 

lihaksen pituuden muutos on pienempi kuin kahden nivelen yli kulkevan. (Finni 2006.) 

 

KUVA 13. Lihassyiden liike isometrisen lihassupistuksen aikana. Kuvassa A sisemmän kak-

soiskantalihaksen (MG) lihassyiden liike lihassupistuksen aikana. Kuvassa B kaksoiskantalihak-

sen ja leveän kantalihaksen etummaisen lihasaihion (AS) liike. (Mukailtu lähteestä: Finni 2006.)  
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Lihassupistuksen tuottama rasitus ei myöskään jakaannu yhdenmukaisesti pitkin apo-

neuroosia. Aponeuroosi, joka on kiinnittynyt akillesjänteeseen, venyy nopeasti isometri-

sen lihassupistuksen aikana, kun taas aponeuroosin pituus ei juuri muutu lihas-

jännekompleksin toisessa päässä (Hodgson ym. 2006.) Sidekudokset yleensä venyvät 

isometrisen lihassupistuksen aikana, mutta joissakin tapauksissa pituuden muutos voi 

olla päinvastainen. Finni ym. (2003a) tutkimuksessa leveän kantalihaksen aponeuroosin 

pituuden todettiin kasvavan noin 2 % aponeuroosin keskeltä ja pituuden pienevän sa-

man verran distaalisesta päästä. Aponeuroosin lyheneminen edellyttää sen, että lihaksen 

tuottama voima voi välittyä jänteeseen toista kautta.  

 

Sisemmän kaksoiskantalihaksen ja leveän kantalihaksen aponeuroosien on osoitettu 

liukuvan suhteessa toisiinsa, vaikka ne ovat yhteydessä toisiinsa sidekudoksen avulla. 

Isometrisen lihassupistuksen aikana akillesjänteeseen kohdistuu suurempi voima kuin 

aponeurooseihin. Lihasten välillä voi kuitenkin olla eroja. Etummaisen säärilihaksen 

aponeuroosin kuorma on todistettu olevan yli kaksinkertainen jänteeseen verrattuna. 

(Bojsen-Moller et al., 2004.) Ultraäänellä tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että jän-

teen ja aponeuroosin venymäominaisuudet eroavat ihmisellä. Maganaris ym. (2000) 

osoittivat etummaisen säärilihaksen venymisominaisuuksien eroavan maksimaalisen 

lihassupistuksen aikana. Tutkimuksessa aponeuroosin venymä oli 6,5 %, kun taas jän-

teen venymä oli 3,2 %. Magnussonin ym. (2003) tutkimuksessa taas osoitettiin akilles-

jänteen olevan aponeuroosia joustavampi. Lihassupistuksen aikana akillesjänteen ve-

nymä oli noin 8 %, kun aponeuroosin venymä oli noin 1,4 % 
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5 LIHAS-JÄNNEKOMPLEKSIN MUUTOKSET 

IKÄÄNTYESSÄ  

 

Ikääntymisen myötä lihas- ja tukikudoksen rakenteissa tapahtuu monia muutoksia, jotka 

vaikuttavat lihas-jännekompleksin ominaisuuksiin ja toimintaan. Lihaskato eli sarkope-

nia on yksi pääsyistä lihas-jännekompleksin ominaisuuksien muutoksessa. Se ei kuiten-

kaan yksin selitä ominaisuuksien muutosta ja voimantuoton heikkenemistä, koska lihak-

sen koon pieneneminen on yleensä voimantuoton muutosta pienempää. Ikääntymisen 

mukana tuoma lihaksen voimantuotto-ominaisuuksien heikentymiseen vaikuttaa myös 

jänteen mekaanisten ominaisuuksien muuttuminen ja lihasarkkitehtuurin muutokset. 

Lihaskadon ja jänteen ominaisuuksien muutoksen lisäksi voimantuotto-ominaisuuksien 

heikentymiseen vaikuttaa hermostolliset muutokset ja lihassolujen ominaisjännitteen 

muutokset. (Narici ym. 2008.) 

Elämänlaatuun vaikuttaa merkittävästi liikuntakyvyn asteittainen heikentyminen. Suurin 

tekijä liikuntakyvyn heikkenemiselle on lihasten heikkeneminen, koon pieneneminen ja 

niiden kasvanut alttius vahingoittua sekä vahinkojen heikentynyt korjautuminen (Narici 

ym. 2008.) Sensorisen järjestelmän ja keskushermoston signaloinnin heikentyminen 

ikääntyessä vaikuttaa tasapainonhallintaa heikentävästi. Tasapainon heikentyminen 

ikääntyessä liittyy vahvasti proprioseptoreiden ja lihasspindelin venymisrefleksin toi-

minnan heikentymiseen sekä heikentyneeseen passiivisen nivelliikkeen havaitsemiseen 

nilkan, polven ja lonkan alueilla. (Pyykkö ym. 1990.) 

Liikunta ja muu fyysinen aktiivisuus parantaa ja ylläpitää toimintakykyä: paljon liikku-

valla ikääntyneellä toimintakyky on parempi kuin vähän liikkuvalla. Säännöllisen lii-

kunnan avulla voidaan ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä ja ylläpitää lihaksiston 

toimintakykyä pitkälle vanhuuteen asti. Erityisesti voimaharjoittelun on huomattu ole-

van tehokas tapa säilyttää ja parantaa lihas-jännekompleksin toimintakykyä. Liikunnan 

ansiosta muun muassa tasapaino, koordinaatio, ketteryys ja reaktiokyky pysyvät pa-

remmalla tasolla. (Reeves ym. 2003.) 
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5.1 Lihaskato 

 

Vanhetessa lihassolujen koko ja lukumäärä vähenevät. Lihasmassasta häviää noin 40 % 

24–80 ikävuoden välillä. Poikkipinta-ala on korkeimmillaan noin 24 vuoden iässä, jon-

ka jälkeen lihasmassa alkaa vähitellen kadota. Lihaskato kiihtyy 50 ikävuoden jälkeen, 

jolloin poikkipinta-alasta 80 ikävuoteen mennessä on kadonnut noin 30 %. (Lexell ym. 

1986.) Lihasvoiman heikentyminen ja lihasten surkastuminen on yksi suurimmista toi-

mintakyvyttömyyteen ja laitoshoitoon johtavista syistä (Fielding ym. 2011). Voimatuot-

to laskee tasaisesti 1–2 % vuodessa 60 ikävuoden jälkeen. Vandervoortin (2002) tutki-

muksissa havaittiin, että ikääntyminen vaikuttaa enemmän konsentriseen lihastyöhön 

kuin eksentriseen lihastyöhön. Erot lihastyötapojen välillä johtuvat jäykistyneistä lihas-

rakenteista ja hidastuneesta poikittaissiltojen toiminnasta. 

Lihaksen poikkipinta-alan pienentymisen lisäksi lihassyiden pituudessa ja pennaatio-

kulmassa tapahtuu muutoksia ikääntyessä (Morse ym. 2005). Pienempi pennaatiokulma 

ja lihassyyn pituus viittaa sarjassa olevien sarkomeerien häviämisen lisäksi myös rin-

nakkain olevien sarkomeerien häviämiseen. Narici ym. (2003) tutkimuksissa todettiin 

nuorien koehenkilöiden (27–42 vuotta) lihaksen tilavuuden olevan 25,3 %, pennaatio-

kulman 13,2 % ja lihassyiden pituuden 10,2 % suuremmat verrattuna iäkkäisiin koehen-

kilöihin (70–81 vuotta). Sarkomeerin menetys vaikuttaa lihaksen pituuden ja jännityk-

sen suhteen lisäksi myös voima-nopeusominaisuuksiin. (Narici ym. 2008.)  

Ikääntyminen vaikuttaa erilailla eri lihassolutyyppeihin. Ikääntyminen vaikuttaa erityi-

sesti nopeisiin tyyppi II lihassoluihin, kun taas hitaisiin tyyppi I soluihin ikääntyminen 

ei juuri vaikuta (kuva 14). Iäkkäillä voi esiintyä myös myosiinin raskasketjussa erityyp-

pisiä lihassolutyyppejä. Nuorista poiketen hyvin iäkkäillä voi yhdessä lihassolussa olla 

alueita, jossa lihassulotyyppi vaihtuu solun sisällä. Lihassolutyyppi voi myös muuttua 

nopeasta hitaaseen ikääntymisen ja liikkumattomuuden seurauksena. (Andersen 2003.) 

Kleinin ym. (2003) tutkimuksessa vertailtiin kaksipäinen hauislihaksen (m.biceps 

brachii) lihassolutyyppien jakaumaa kahden ikäryhmän välillä. Tyyppi II lihassolujen 

lukumäärä ja tyyppi I solujen pinta-ala eivät eronneet ryhmien välillä. Iäkkäillä kuiten-

kin tyyppi II pinta-ala oli noin 24 % ja koko lihaksen pinta-ala noin 20 % sekä maksi-

maalinen voimantuotto 27 % pienempiä kuin nuorilla. Lihassolujen lukumäärässä ei 

ollut merkittävästi eroa ryhmien välillä. Lihassolujen lukumäärän muutokset voivat kui-
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tenkin olla lihaskohtaisia, koska toisissa tutkimuksissa lihassolujen määrässä on ollut 

selkeää laskua. Lihasmassan väheneminen ei myöskään jakaannu tasaisesti kehossa. 

Lihaskato on voimakkaampaa alaraajoissa kuin yläraajoissa. Lihasmassan on todettu 

vähenevän alaraajoista noin 15% ja yläraajoista noin 10%. (Lexell ym. 1986; Lexell ym. 

1988; Klein ym. 2003.) 

 

 

KUVA 14. ATPaasi värjäys nuoren ja vanhan luustolihaksen poikkileikkauksesta. Iäkkäällä on 

havaittavissa lihastyyppien ryhmittymistä, tyyppi I lihassolujen osuuden kasvua ja lihassolujen 

koon pienenemistä. Vaaleat lihassolut ovat tyyppi IIA, harmaat ovat tyyppi IIB ja tummat ovat 

tyyppi I lihassoluja. (Mukailtu lähteestä: Andersen 2003.) 

 

Lihaskato on suurin vaikuttaja lihasvoiman heikkenemiselle. Voimantuotto heikkenee 

kuitenkin myös lihaksen poikkipinta-alaa kohti eli lihaksen laatu heikkenee. Iän myötä 

side- ja rasvakudoksen määrä lihaksessa kasvaa, jolloin supistuvan lihaskudoksen massa 

pienenee. Lihasmassan pieneneminen ikääntyessä vaikuttaa myös lihaksen proteiinisyn-

teesiin heikentävästi. Lisäksi lihaksen laadun muutokset johtuvat osittain jänteen ja 

hermoston ominaisuuksien muutoksista. (Narici ym. 2008.) 

 

Voimaharjoittelulla voidaan vaikuttaa lihaksen rakenteeseen. Lihaksen rakenteessa on 

kuitenkin havaittu vähän muutoksia lyhytaikaisen voimaharjoittelun jälkeen. Liikunnal-

lisesti aktiivisilla, jo pitempään harjoitelleilla, lyhytaikainen harjoittelu tuottaa nope-

ammin muutoksia lihaksen rakenteessa kuin entuudestaan inaktiivisilla henkilöillä. 

(Akima ym. 1999; Blazevich ym. 2003.) Lihasrakenteessa on havaittu tapahtuvan muu-

toksia pitempiaikaisen, yli 14 viikkoa kestävän, voimaharjoittelun seurauksena ennes-

tään harjoittelemattomilla henkilöillä. Pitempiaikaisen voimaharjoittelun on osoitettu 

vaikuttavan lihassolukimpun pituuteen kasvattavasti myös ikääntyvillä. (Narici 2000.)  
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5.2 Elastisuuden muutokset 

 

Lihas-jännekompleksin elastisien osien mekaanisiin ominaisuuksiin vaikuttavat muun 

muassa harjoittelu, harjoittelemattomuus ja ikääntyminen. Ikääntyneen jänteen in vitro 

tutkimuksissa on havaittu muutoksia kollageenisyiden ristiliitoksissa, kollageenifibrilli-

en kiinnityskulman alentumista, elastiini pitoisuuden kasvua, solunulkoisen vesipitoi-

suuden laskua ja V-kollageenien lisääntymistä. (Tuite ym. 1997; Kjaer 2004.) Lisäksi 

useissa in vivo tutkimuksissa on havaittu jänteen vetolujuuden laskevan. Jänteiden elas-

tisten ominaisuuksien muutokseen viittaa myös iäkkäiden suurempi akillesjänteen tapa-

turmatiheys. (Carroll ym. 2008.)  

Ikääntymisen on havaittu laskevan jänteen ja aponeuroosin jäykkyyttä. Carroll ym. 

(2008) tutkimuksessa tarkasteltiin ikääntymisen vaikutuksia patellajänteeseen. Tutki-

muksessa havaittiin, että ikääntyneiden jänteen poikkipinta-ala oli noin 12 % pienempi 

kuin nuorilla. Jänteen pituuteen ikääntyminen ei ollut vaikuttanut. Magneettikuvauksis-

sa havaittiin myös jänteen signaalin intensiteetin laskevan keskimäärin 18 %, ja että 

jänteen rakenne muuttuu enemmän proksimaalipäässä.  

Ikääntyminen vaikuttaa myös jänteen muodonmuutokseen. Patellajänteen muodonmuu-

tos oli Carrollin ym. (2008) tutkimuksessa ikääntyneillä 13 % pienempi kuin nuorilla. 

Lisäksi nuoriin verrattuna jänteen rasitushuippu oli 19 % alhaisempi ja venymä oli 12 % 

pienempi. Tulokset viittaavat siihen, että jänteen mekaanisiin ominaisuuksiin vaikutta-

vat enemmän voimantuotto-ominaisuuksien muutokset kuin ikääntymisen tuomat muu-

tokset.  

Jänteen jäykkyyden muutoksilla on toiminnallisia vaikutuksia. Ikääntynyt jänne venyy 

enemmän lihassupistuksen aikana, jolloin lihaksen ei tarvitse tuottaa niin paljoa voimaa. 

Koska lihaksen voimantuotto-ominaisuudet laskevat ikääntyessä, on edullista, että jän-

teen jäykkyys laskee ja venymä kasvaa (Maganaris 2001). Mukautuvampi jänne välittää 

lihaksen tuottaman voiman luuhun hitaammin. Se ei pysty välittämään äkillisiä voiman 

muutoksia yhtä nopeasti luuhun, joka taas vaikuttaa reagointikykyyn. (Narici ym. 

2008.) 
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Jänteen ominaisuuksiin vaikuttaa paljon yksilön liikunta- ja aktiivisuustausta. Harjoitte-

lulla, etenkin voimaharjoittelulla, voidaan vaikuttaa paljon jänteen jäykkyyteen. Sen 

avulla voidaan osittain kumota jänteen heikentyneitä mekaanisia ominaisuuksia. (Ma-

ganaris ym. 2004.) Voimaharjoittelun on osoitettu lisäävän jänne-

aponeuroosikompleksin jäykkyyttä ja kasvattavan lihaksen voimantuottoa ja kokoa. 

Harjoittelu lisää jänteen kimmomodulusta ja jäykkyyttä iäkkäillä, jolloin jänteen veny-

mä pienenee 10 %. (Kubo ym. 2001; Reeves ym. 2003.) 

 

Kubo ym. (2003) tutkimuksessa pienellä kuormalla tehdyn kuuden kuukauden voima-

harjoittelun seurauksena jänne-aponeuroosikompleksin jäykkyydessä ei tapahtunut 

muutoksia, mutta iäkkäillä henkilöillä havaittiin jänne-aponeuroosiranteen huomattavaa 

venymän kasvua. Kubo ym. (2009) tutkimuksessa jänne-aponeuroosikompleksin jäyk-

kyden osoitettiin kasvavan staattisen voimaharjoittelun jälkeen 55 % ja dynaamisen 

voimaharjoittelun jälkeen 30 %. 

 

5.3 Hermolihasjärjestelmän muutokset 

 

Hermolihasjärjestelmä ohjaa lihaksen liikesuoritusta ja säätelee lihastonusta. Säätelyjär-

jestelmän muodostavat Golgin jänne-elimet, lihasspindelit sekä keskushermoston vies-

tejä kuljettavat ääreishermot. Golgin jänne-elimet sijaitsevat lihas-jänneliitoksessa. Ne 

aistivat lihasvoiman muutoksia, ja niiden päätehtävä on suojella lihasta ja sen sideku-

dosta liian suurien kuormien aiheuttamilta vammoilta. Golgin jänne-elimet ovat herkkiä 

etenkin aktiiviselle supistukselle, mutta ne aktivoituvat heikommin passiivisessa veny-

tyksessä. Ne reagoivat ensisijaisesti staattiseen venytykseen ja osallistuvat venytysre-

fleksin aikaansaamiseen. (McArdle ym. 2001.) 

 

Keskushermoston toiminnassa tapahtuu muutoksia ikääntymisen myötä. Motoneuronei-

ta ja kokonaisia motorisia yksiköitä häviää ikääntyessä, häviäminen selvästi havaittavis-

sa 60 ikävuoden jälkeen (Luff 1998). Liikkeiden ajoitus, nopeus ja liikestrategian hah-

mottaminen heikentyvät hermoston toiminnan ja reaktioajan hidastumisen seurauksena. 

Hermolihasjärjestelmän motoristen hermoratojen toiminta voidaan kuitenkin ylläpitää 

vanhuusiälle asti pitkäaikaisen ja sopivan liikunnan avulla. (Vandervoort 2002.) 
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Ikääntyminen vaikuttaa keskushermoston ja ääreishermoston toiminnan lisäksi myös 

lihas-jännekompleksin venymisrefleksin toimintaan. Eri tutkimuksissa on tarkasteltu 

ikääntymisen vaikutusta leveän kantalihaksen refleksitoimintaan. Iäkkäillä rennon li-

haksen lyhyen viiveen venytysrefleksi kasvaa. On myös huomattu, että iäkkäiden kyky 

säädellä lihaksen motoneuronien ärsyyntymiskynnystä heikkenee. (Obata ym. 2008; 

Kawashima ym. 2004.) 

 

Ikääntymisen vaikutus vaihtelee lihaskohtaisesti. Obata ym. (2008) tarkastelivat ikään-

tyneiden leveän kantalihaksen ja etummaisen säärilihaksen venymisrefleksin muutoksia. 

Lihasten välillä ilmeni suuria poikkeavuuksia lyhyen ja pitkän viiveen refleksivasteen 

muutoksissa. Etummaisen säärilihaksen refleksivasteen suurimmat muutokset tapahtui-

vat pitkän viiveen refleksivasteessa, kun taas leveässä kantalihaksessa muutokset tapah-

tuvat lyhyen viiveen refleksivasteessa. Lihasten erilainen ikääntyminen liittyy erilaisiin 

neurologisiin ja biomekaanisiin ominaisuuksiin. Lihasten hermostolliset ominaispiirteet 

poikkeavat toisistaan esimerkiksi motorisen aivokuoren yhteyden ja refleksin ärsyynty-

miskynnyksen osalta. Lisäksi lihasten toiminta ja tehtävä poikkeavat toisistaan. Leveä 

kantalihas toimii seistessä painovoimaa vasten ja kannattelee kehon painoa pitkiä aiko-

ja, jolloin ääreishermoston muutokset voivat olla voimakkaampia etummaiseen säärili-

hakseen verrattuna.  

 

Lihassolujen lukumäärän vähenemiseen ikääntyessä vaikuttaa osittain liikehermosolu-

jen kuoleminen ja lihassolujen hermotuksen tuhoutuminen (Narici ym. 2008). Yksittäis-

ten lihassäikeiden ominaisjännitteen väheneminen on myös osasyy lihasvoiman laskul-

le. Ominaisjännitteen laskuun vaikuttaa muun muassa poikittaissiltojen väheneminen ja 

hermolihasjärjestelmän heikentynyt kyky siirtää aktiopotentiaali poikittaissiltojen aktii-

visuudeksi (D’Antona ym. 2003). Lisäksi neuraalisen käskytyksen vähentyminen 

agonistilihakseen ja lisääntyminen antagonistilihakseen vaikuttaa ominaisjännitykseen. 

Agonisti- ja antagonistilihasten yhteistoiminta vaikuttaa nivelten vakauteen, jolla voi-

daan kompensoida osittain lihasvoiman laskua. (Macaluso ym. 2002.) 
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5.4 Lihas-jännekompleksin toiminnan muutokset tasapainon-

hallinnassa 

 

Ikääntyessä lihas-jännekompleksin toiminnan muutokset vaikuttavat tasapainonhallin-

taan ja ne aiheuttavat muutoksia tasapainonhallintastrategiassa. Lihastoiminnan heiken-

tymisen syynä on lihasmassan väheneminen ja hermoston toiminnan heikentyminen, 

lisäksi jänteen jäykkyyden muutokset vaikuttavat tasapainonhallintaan. Muutokset kes-

kushermoston toiminnassa vaikuttavat paljon tasapainonhallintaan. Liikkeiden koor-

dinointi, oikea ajoitus ja liikestrategian valinta heikentyvät keskushermoston vanhetes-

sa. (Mäntylä ym. 2006, 12–14.) 

 

Nuoriin verrattuna ikääntyneet toimivat lähempänä maksimaalista kapasiteettia jokapäi-

väisissä tehtävissä. Alaraajojen nivelten liikkeiden ja liikelaajuuksien sekä erilaisten 

liikestrategioiden avulla voidaan kompensoida iän mukana tuomia toiminnallisia rajoi-

tuksia. Esimerkiksi lihasaktiivisuus voi samassa tehtävässä olla kaksinkertainen nuoriin 

verrattuna. Jotta iäkkäät pääsevät yhtä suureen nivelen liikemäärään, on liikestrategiaa 

muokattava. Iäkkäillä nivelen liike on erilaista ja liikkeiden aikana syntyy toissijaisia 

liikkeitä, joita nuorilla ei ilmene. (Hortobagyi ym. 2009; Reeves ym. 2009.) Baudry ym. 

(2011) tutkimuksessa tarkasteltiin ikääntymisen tuomia muutoksia lihas-

jännekompleksin toimintaan tasapainon säilyttämiseksi seisoma-asennossa. Tutkimuk-

sessa todettiin, että ikääntyessä lihaksen aktiivisuus kasvaa tasapainon säilyttämiseksi. 

Nuorilla kuitenkin lihassyiden pituuden muutokset olivat huomattavasti suurempi kuin 

iäkkäillä, myös pennaatiokulman muutos oli suurempi nuorilla. Ikääntyessä lihaksen 

aktiivisuuden ja jäykkyyden kasvulla voidaan kompensoida löystynyttä jännettä. 

 

Tasapainon säilyttämiseen tarvitaan näköaistia, sisäkorvan tasapainoaistia ja somatosen-

sorista järjestelmää. Ihminen voi kuitenkin säilyttää tasapainon pelkästään nilkkalihas-

ten Golgin jänne-elimien ja lihasspindellien sensorisen palautteen avulla. (Proske 2006.) 

Seistessä koko kehon keinuva liike korreloi nilkan liikkeiden kanssa, jonka perusteella 

nilkan lihakset pystyvät antamaan tarpeellisen palautteen tasapainon säilyttämiseksi. 

Seistessä kaksoiskantalihas ja leveä kantalihas toimivat päävaikuttajalihaksina ja etum-

mainen säärilihas vastavaikuttajalihaksena. Pohjelihaksia pidetään perinteisesti asentoa 

säilyttävän palautteen lähteenä seistessä. Toisaalta Giulio ym. (2009) tutkimuksen mu-
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kaan etummaisesta säärilihaksesta saatava sensorinen palaute on tasapainon säilyttämi-

selle tärkeämpää kuin pohjelihaksista saatava palaute. Parhaan palautteen seisoma-

asennon keinuvasta liikkeestä antaa passiivinen nilkan lihas, aktiivisen päävaikuttajali-

haksen sijaan. (Giulio ym. 2009.) 
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6  TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli mitata ultraäänitekniikan avulla rennossa lihas-

jännekompleksissa tapahtuvia muutoksia passiivisen venytyksen aikana. Tarkoituksena 

oli selvittää, miten ikääntyminen vaikuttaa kaksipäisen kantalihaksen, leveän kantali-

haksen ja etummaisen säärilihaksen lihaksen ja jänteen suhteellisiin venymiin. Supistu-

van ja elastisen komponentin pituuden muutoksia verrattiin lihas-jännekompleksin pi-

tuuden muutoksiin, jotta saatiin kuva komponenttien suhteellisista pituuden muutoksista 

venytyksen aikana.  

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Miten ikääntyminen vaikuttaa lihaksen ja jänteen suhteelliseen venymään pas-

siivisessa venytyksessä? 

2. Miten ikääntyminen vaikuttaa lihaksen ja jänteen suhteelliseen venymään mak-

simaalisessa isometrisessä lihassupistuksessa? 

3. Miten pitkäaikainen ja säännöllinen liikunta vaikuttaa ikääntyneen lihas-

jännekompleksin suhteellisiin venymiin? 

4. Miten lihaksen ja jänteen suhteellisen venymän muutos poikkeaa ikääntyessä eri 

lihasten välillä? 

 

Hypoteesit: 

 

1. Ikääntyneillä elastisten rakenteiden pituuden muutos suhteessa lihasten pituuden 

muutokseen on suurempi kuin nuorilla. 

2. Nuorilla lihaksen suhteellinen pituuden muutoksen määrä on suurempi kuin iäk-

käillä maksimaalisessa isometrisessä lihassupistuksessa.  

3. Säännöllisen liikunnan avulla lihas-jännekompleksin ominaisuudet voidaan säi-

lyttää, jolloin suhteelliset venymät ovat aktiivisilla iäkkäillä lähempänä nuorten 

ryhmän tuloksia.  

4. Lihas-jännekompleksissa, jossa jänne on pitkä, jänteen osuus venymästä kasvaa 

ikääntyessä ja lihas-jännekompleksissa, jossa jänne on lyhyt, lihaksen osuus ve-

nymästä kasvaa ikääntyessä.  
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7 MENETELMÄT 

 

7.1 Koehenkilöt 

 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 46 mieskoehenkilöä. Koehenkilöt osallistuivat tutki-

mukseen vapaaehtoisesti ja heitä informoitiin tutkimusasetelmasta ja mahdollisista ris-

keistä tai epämiellyttävistä mittauksista. Koehenkilöt allekirjoittivat ennen mittauksia 

kirjallisen suostumuksen.  

 

Koehenkilöt jaettiin kolmeen ryhmään: nuoret, iäkkäät ja veteraaniurheilijat. Koehenki-

löiden harjoittelutausta tiedusteltiin mittausten aikana. Nuoret ja iäkkäät olivat harjoitte-

lutaustaltaan samankaltaisia, ja viikoittaisen fyysisen aktiivisuuden määrät olivat ryhmi-

en välillä lähes yhtä suuret. Veteraaniurheilijaryhmän koehenkilöt olivat vuoden 2012 

veteraaniyleisurheilun hallimaailmanmestaruuskilpailujen eri juoksulajien osanottajia, 

ja he harjoittelivat säännöllisesti.  

 

TAULUKKO 1. Tutkimuksen koehenkilöiden taustatiedot. Ryhmien keskiarvo ± 

keskihajonta. Ryhmät erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi iän perusteella 

(p<0,05).  

 

 

7.2 Mittausprotokolla 

 

Tutkimuksessa mitattiin ulomman kaksoiskantalihaksen, leveän kantalihaksen ja etum-

maisen säärilihaksen lihas-jännekompleksien pituuden muutosta passiivisessa venytyk-

sessä. Tarkastelun kohteena oli lihaksen ja jänteen suhteellinen pituuden muutos koko-

naispituuden muutoksesta. Mittaukset suoritettiin jalkadynamometrissä, jossa passiivi-
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nen venytys tuotettiin nilkkanivelen kulmaa muuttamalla.  Mittaukset suoritettiin Jyväs-

kylän yliopiston tiloissa, biomekaniikan laboratoriossa.  

 

Jalkadynamometrissä (Precision TB5-C1, Raute, Nastola, Suomi) koehenkilö suoritti 

aluksi viisi lämmittelylihassupistusta noin 50 % teholla, jonka jälkeen pidettiin 30 se-

kunnin tauko ennen maksimaalisia lihassupistuksia. Koehenkilö suoritti kaksi maksi-

maalista lihassupistusta nilkkakulman ollessa 90° ja polvikulman ollessa 180°. Lihassu-

pistusten jälkeen pidettiin yhden minuutin tauko ennen passiivisia lämmittelyvenytyk-

siä. Passiivisissa venytyksissä nilkkaa ojennettiin ja koukistettiin jalkadynamometrin 

avulla kaksi kertaa. Ensin tehtiin kaksi lämmittelyvenytystä, jonka jälkeen tehtiin kaksi 

mitattavaa venytystä jalan ollessa rentona. Yhdelle lihakselle tehtiin yhteensä neljä ve-

nytyssykliä mittausten aikana. Nilkan koukistuksesta ja ojennuksesta seurannut lihas-

syiden pituuden muutos tallennettiin ultraäänen avulla. Venytyssyklin aikana nilkkaa 

koukistettiin 5° ja ojennettiin 20°, kulmanopeuden ollessa 10 ω. Yhden venytyssyklin 

kesto oli 6 sekuntia (kuva 15). Venytysten välillä pidettiin noin 20 sekunnin tauko. Mit-

tausten tarkka eteneminen löytyy mittausprotokollasta, joka löytyy liitteenä (liite 1). 

 

 

KUVA 15. Kahden passiivisen venytyssyklin Spike2 -data. (A) ulommasta kaksoiskantalihak-

sesta ja (B) etummaisesta säärilihaksesta mitatut EMG-signaalit. (C) nilkkakulman muutos, (D) 

kantapään liike ja (E) voimasignaali.  



35 

 

Lihaksen ja jänteen suhteellisia venymäosuuksia tarkasteltiin lihas-jännekompleksien 

toiminnallisilla alueilla. Pohjelihasten kohdalla lihaksen ja jänteen suhteelliset pituuden 

muutokset laskettiin 5°:een nilkan koukistuksen ajalta. Etummaisen säärilihaksen suh-

teellisen pituuden muutoksen osuuksia tarkasteltiin nilkan 20°:een ojennuksen aikana. 

Aloitustilassa nilkkakulma oli 90°. Mittausasetelmassa lihas-jännekomplekseja ei veny-

tetty ääripituuksiin, eivätkä ne myöskään olleet lyhimmässä mahdollisessa tilassa mitta-

usten aikana. Erityisesti pohjelihakset olivat jo mittausasetelman alkutilassa osittain 

venytettynä.  

7.3 Antropometria 

 

Ennen jalkadynamometrillä suoritettuja mittauksia koehenkilöiltä mitattiin oikean jalan 

antropometrisiä mittoja. Jalasta mitattiin reiden ja säären pituudet sekä mitattavien li-

hasten lihas-jännekompleksien lihaksen ja jänteen pituudet. Reiden pituus saatiin mit-

taamalla reisiluun iso sarvennoisen (trochanter major) ja ulkosivunastan (epicondylus 

lateralis femoris) etäisyys toisistaan. Säären pituus saatiin mittaamalla sääriluun ulkoni-

velpinnan (lateral condyle) ja ulkokehräsen (lateral malleolus) etäisyys toisistaan. Luu-

kyhmyt etsittiin käsin tunnustelemalla koehenkilön seistessä ja etäisyydet mitattiin mit-

tanauhan avulla.  

 

Lihasten ja jänteiden pituuksia mitattaessa lihas-jänneliitokset ja lihas-jännekompleksin 

kiinnityskohdat luihin paikannettiin ultraäänilaitteen (Aloka ProSound Alpha 10, Japa-

ni) avulla. Jänteen pituus määritettiin mittaamalla lihas-jännekompleksin distaalisen 

jänneluu- ja lihasjänneliitoksen välimatkan. Kaksoiskantalihaksen ja leveän kantalihak-

sen proksimaalisen kiinnityskohdan ja etummaisen säärilihaksen distaalisen kiinnitys-

kohdan osalta jouduttiin tekemään oletus. Oletus tehtiin ensimmäisten koehenkilöiden 

perusteella, joiden kohdalla kiinnityskohdat arvioitiin ultraäänikuvan perusteella. Kak-

soiskantalihaksen ja leveän kantalihaksen proksimaalinen kiinnityskohta oletettiin ole-

vat polvitaipeessa (popliteal fossa), jossa polvea koukistettaessa ihoon syntyy uurre. 

Etummaisen säärilihaksen distaalinen kiinnityskohta oletettiin olevan ylemmän nilk-

kanivelen kohdalla telaluun (talus) ja sääriluun (tibia) taitoskohdassa. Pohjelihasten mit-

tasuhteita mitattaessa koehenkilö makasi mahallaan ja säären etuosaa mitattaessa seläl-
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lään. Kiinnityskohdat merkittiin kynällä ihoon, jonka jälkeen pituudet mitattiin mitta-

nauhalla nilkkakulman ollessa 90°.  

 

7.4 Jalkadynamometri 

 

Mittausten aikana lihasaktiivisuutta mitattiin ulommasta kaksoiskantalihaksesta (lateral 

gastrocnemius) ja etummaisesta säärilihaksesta. Lihasaktiivisuutta mitattiin bipolarisilla 

pintaelektrodeilla (Amba, Skovlunde, Denmark), joiden napojen välinen etäisyys oli 20 

mm. Elektrodit kiinnitettiin SENIAM:n ohjeistuksen mukaisesti. Ennen elektrodien 

kiinnitystä ihokarvat ja kuollut ihosolukko poistettiin ja iho puhdistettiin. EMG-

elektrodit kiinnitettiin lihasten päälle ennen jalkadynamometriin siirtymistä.  

 

Tutkimuksissa mitattiin kolmea eri lihasta (kuva 16). Mitattavan lihaksen päälle asetet-

tiin ultraäänianturi niin, että ultraäänikuvassa näkyi kahden vaakatasossa olevan apo-

neuroosin välissä olevia lihassyitä. Ultraäänianturi asetettiin muottiin, joka kiinnitettiin 

siteiden avulla mitattavan lihaksen päälle. Jokaisen lihaksen kohdalla suoritettiin sama 

mittausprotokolla, sillä erotuksella, että kaksoiskantalihaksen ja leveän kantalihaksen 

kohdalla lihassupistuksen aikana koehenkilö pyrki ojentamaan nilkkaa ja etummaista 

säärilihasta mitattaessa nilkkaa pyrittiin koukistamaan.  

 

 

KUVA 16. Ultraäänianturin kiinnityskohdat (leveä kantalihas (1),kaksoiskantalihas (2) ja 

etummainen säärilihas(3)). Leveän kantalihaksen kohdalla anturi ei näy kuvassa, koska se sijait-

si säären ulkosivulla. 

 

Mittauksessa koehenkilö istui jalkadynamometrissä oikea jalka kiinnitettynä pedaaliin 

nilkkakulman ollessa alkutilassa 90°. Polvikulma oli mittausten aikana 180°. Jalkady-

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaksoiskantalihas
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namometrin penkki säädettiin niin, että jalka oli tiukasti pedaalin ja penkin välissä, jot-

tei kantapää nousisi suoritusten aikana pedaalista yli 5 mm:ä (kuva 17).  

 

 

KUVA 17. Käytetty mittausasetelma. 

 

Passiivisten venytysten (kuva 18) aikana koehenkilön tuli pitää jalka mahdollisimman 

rentona. Lihasten aktiivisuutta tarkasteltiin EMG-signaalin avulla. Ultraäänianturin 

paikkaa vaihdettiin aina mitattavan lihaksen päälle. Etummaisen säärilihaksen kohdalla 

lihasaktiivisuutta mitanneet elektrodit jouduttiin poistamaan, koska anturille ei olisi 

muuten jäänyt tilaa.  

 

KUVA 18. Nilkan ojennus (1) ja koukistus (2).  

 

Voimamittauksissa mitattiin isometrisen maksimaalisen nilkan ojennuksen ja koukis-

tuksen tuottamaa voimaa, nilkkakulman ollessa 90° ja polvikulman ollessa 180°. Lihas-

supistuksen aikana tarkasteltiin ultraäänen avulla lihassyiden pituuden muutosta. Lisäksi 

voimantuottoa mitattiin myös passiivisten nilkan ojennusten ja koukistusten aikana. 
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Jalkadynamometristä saadut signaalit kerättiin tietokoneelle AD-muuntimen kautta. 

(CED 1401, Cambridge Electronic Deing). Keräystaajuus oli 1 kHz. Voima-, kulma ja 

kantapäänliikedataa sekä EMG-signaalia analysoitiin Spike2 V6-ohjelmalla (Cambridge 

Electoric Design Limited, Iso-Britannia). Ultraäänen keräystaajuus oli 80 Hz.  

Ultraääni- ja Spike2-datat synkronoitiin ja käsiteltiin Matlab-ohjelmistossa (The Math-

Works Inc., Yhdysvallat) tehdyn ohjelman avulla. Lihas-jännekompleksin pituus määri-

tettiin Hawkins ja Hull (1990) mallin avulla. Pituus saatiin, kun malliin yhdistettiin mit-

tausasetelman polvi- ja nilkkakulmat. Menetelmän avulla saatiin normalisoitu lihas-

jännekompleksin pituus. Absoluuttinen lihas-jännekompleksin pituus laskettiin yhdis-

tämällä antropometrisistä mittauksista saatu säären pituus ohjelmaan. 

Lihassyiden pituuden muutokset saatiin automatisoidun Matlab-seurantaohjelmiston 

(Cronin ym. 2011) avulla. Seurantaohjelmistossa ultraäänikuvasta kehystettiin haluttu 

alue pinnallisen ja syvän aponeuroosin mukaan sekä määritettiin fasikkelin kiinnitys-

kohdat syvään ja pinnalliseen aponeuroosiin (kuva 19). Lihas-jännekompleksin suhteel-

liset pituuden muutokset määritettiin pinnallisen ja syvän aponeuroosin välisen fasikke-

lin pituuden muutosten avulla. Fasikkelin pituuden muutosta käytettiin lihaksen suhteel-

lisen pituuden muutoksen arvona. Jänne-aponeuroosikompleksin pituuden muutos las-

kettiin vähentämällä lihas-jännekompleksin pituuden muutoksesta fasikkelin muutos 

seuraavan kaavan mukaisesti: Jänne-aponeuroosikompleksin pituuden muutos = lihas-

jännekompleksin muutos – fasikkelin muutos (Fukunaga ym. 2001). 

                                         

KUVA 19. Fasikkelin pituuden muutoksen seuraaminen automatisoidussa Matlab-

seurantaohjelmistossa. Kuvassa leveästä kantalihaksesta on kehystetty haluttu alue ja määritetty 

fasikkelin kiinnityskohdat.  
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7.5 Tilastolliset menetelmät 

 

Ryhmien keskiarvot ja keskihajonnat laskettiin Microsoft Excel 2007-ohjelmalla. Ai-

neiston normaalijakautuneisuus testattiin Shapiro-Wilki-testillä. Jos aineiston jakauma 

ei ollut normaali, se muunnettiin normaaliksi luonnollisen logaritmifunktion avulla. 

Ryhmien välisiä eroja tutkittiin yksisuuntaisella ANOVA-menetelmällä. Tilastollinen 

analyysi suoritettiin SPSS Statistic 20.0 for Windows -ohjelmalla (SPSS Inc., Yhdysval-

lat). Tilastollisen merkitsevyyden rajaksi asetettiin * p< 0,05.  
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8 TULOKSET 

 

8.1 Säären antropometriset mittaukset 

 

Taulukossa 2 on esitetty keskiarvot ja keskihajonnat säären ja tarkasteltavien lihas-

jännekompleksien kokonaispituuksista sekä jänteen pituuksista. Koehenkilöiden välillä 

ei ollut suuria eroja keskipituuden tai -painon välillä , myöskään keskihajontojen välillä 

ei ollut suurta eroa (taulukko 1). Säären pituus oli veteraaniurheilijaryhmällä hieman 

muita ryhmiä suurempi. Lihas-jännekompleksien lihaksen ja jänteiden pituuksien välillä 

ei ollut merkittäviä eroja ryhmien välillä. 

 

TAULUKKO 2. Säären ja eri lihas-jännekompleksien kokonaispituudet ja jänteiden 

pituudet. Ryhmien keskiarvo ± keskihajonta. Luvut esitetty senttimetreinä.  

 

 

8.2 Lihas-jännekompleksin suhteellinen venymä 

 

Ryhmien välillä ei löytynyt tilastollisesti merkittäviä eroja (p<0,05) kaksoiskantalihak-

sen, leveän kantalihaksen ja etummaisen säärilihaksen suhteellisissa venymissä. Leveän 

kantalihaksen ikääntyneiden ja veteraaniurheilijoiden lihaksen ja jänteen suhteelliset 

venymät erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (kuva 21). Etummaisen säärili-

haksen ikääntyneiden ja veteraaniurheilijoiden lihaksen suhteellinen venymä erosi tilas-

tollisesti merkitsevästi (kuva 22). 
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KUVA 20. Kaksoiskantalihaksen suhteelliset pituuden muutokset passiivisen venytyksen 

aikana. Ryhmien välillä ei tilastollisesti merkitseviä eroja. 

 

 

KUVA 21. Leveän kantalihaksen suhteelliset pituuden muutokset passiivisen venytyksen 

aikana. *= tilastollisesti merkitsevä ero suhteellisissa pituuden muutoksissa p<0,05. Ikääntynei-

den ja veteraaniurheilijoiden ryhmien välillä lihasten (p=0,028) ja jänteiden (p=0,031) suhteelli-

sissa pituuden muutoksissa.  
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KUVA 22. Etummaisen säärilihaksen suhteelliset pituuden muutokset passiivisen venytyksen 

aikana. *= tilastollisesti merkitsevä ero suhteellisissa pituuden muutoksissa p<0,05. Ikääntynei-

den ja veteraaniurheilijoiden ryhmien välillä (p=0,049) lihasten suhteellisissa pituuden muutok-

sissa. 

 

8.3 Isometrinen maksimaalinen lihassupistus 

 

Ryhmät erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p=0,005) nilkan ojennuksen 

voimantuottotasojen osalta. Sekä nuoret ja ikääntyneet, että nuoret ja veteraaniurheilijat 

erosivat merkitsevästi toisistaan (kuva 23). 
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KUVA 23. Nilkan ojennuksen maksimaalinen voimantuotto. *= tilastollisesti merkitsevä ero 

voimantuotossa p<0,05. Nuorten ja ikääntyneiden ryhmien välillä (p=0,001) sekä nuorten ja 

veteraaniurheilijoiden välillä (p=0,022). 

 

Kaksoiskantalihaksen lihassupistuksen aikainen lihasten suhteellisten pituuksien muu-

toksissa oli tilastollisesti merkitsevä (p<0,05) ero nuorten ja ikääntyneiden välillä. 

Veteraaniurheilijoiden lihaksen suhteellinen pituuden muutos ei poikennut merkitsevästi 

muista ryhmistä. (kuva 24). 

 

 

KUVA 24. Kaksoiskantalihaksen lihaksen pituuden muutos maksimaalisen lihassupistuksen 

aikana. *= tilastollisesti merkitsevä ero lihasten pituuden muutosten välillä p<0,05. Nuorten ja 

ikääntyneiden ryhmien välillä (p=0,025). 
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Leveässä kantalihaksessa ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja lihasten 

suhteellisten pituuden muutosten välillä lihassupistuksen aikana. Nuoren ryhmän lihak-

sen suhteellinen pituuden muutos oli 25,2 ± 6,0 %, ikäryhmän 20,9 ± 7,1 % ja 

veteraaniurheilijoiden 24,6 ± 7,6 %. 

 

Nilkan koukistuksen osalta ryhmien välillä oli tilastollisesti merkittäviä eroja (p=0,014) 

maksimaalisten voimantuottotasojen välillä. Nuorten ja veteraaniurheilijoiden ryhmät 

erosivat merkitsevästi toisistaan, mutta nuorten ja ikääntyneiden välillä ei ollut tilastolli-

sesti merkitsevää eroa (kuva 25). 

 

 

KUVA 25. Nilkan koukistuksen maksimaalinen voimantuotto. *= tilastollisesti merkitsevä ero 

voimantuotossa p<0,05. Nuorten ja veteraaniurheilijoiden ryhmän välinen tilastollisesti merkit-

sevä ero (p=0,004). 

 

Etummaisen säärilihaksen osalta ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja 

lihasten suhteellisten pituuden muutosten välillä lihassupistuksen aikana. Nuoren ryh-

män lihaksen suhteellinen pituuden muutos oli 19,8 ± 7,1 %, ikäryhmän 19,1 ± 5,3 % ja 

veteraaniurheilijoiden 18,6 ± 7,0 %. 
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9 POHDINTA 

 

Päätulokset 

Ikääntymisen mukana tuomaa jänteen jäykkyyden laskua ja suhteellisen osuuden kasvua 

passiivisessa venytyksessä ei voitu osoittaa tässä tutkimusasetelmassa. Ryhmien välillä 

ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja lihas-jännekompleksin suhteellisissa pituuden 

muutoksissa passiivisen venytyksen aikana. Passiivisessa venytyksessä eroja löytyi 

leveässä kantalihaksessa lihaksen ja jänteen suhteellisissa pituuden muutoksissa 

ikääntyneiden ja veteraaniurheilijoiden välillä.  

 

Ryhmien välillä ei myöskään löytynyt eroja lihaksien pituuden muutoksissa 

maksimaalisen isometrisen lihassupistuksen aikana. Merkitsevä ero oli nuorten ja 

ikääntyneiden välillä kaksoiskantalihaksen lihaksen pituuden muutoksessa. 

Voimantuottotasoissa ryhmät erosivat merkitsevästi kaksoiskantalihaksen ja leveän 

kantalihaksen osalta. Etummaisen säärilihaksen voimantuotossa merkitsevä ero löytyi 

nuorten ja veteraaniurheilijoiden väliltä.  

 

Passiivinen venytys 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten ikääntyminen vaikuttaa lihaksen ja 

jänteen suhteelliseen pituuden muutokseen passiivisen venytyksen aikana, ja selvittää 

pitkäaikaisen harjoittelun vaikutukset ikääntyneen henkilön lihas-jännekompleksiin. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmen säären lihas-jännekompleksin muutoksia ja pyrittiin 

selvittämään, miten tarkasteltavien lihasten erilaiset lihasarkitehtuurit sekä jänteiden 

suhteelliset pituudet vaikuttavat niiden passiivisiin ominaisuuksiin.  Aikaisemmissa 

tutkimuksissa (Herbert ym. 2002; Herbert ym. 2011) lihaksen ja jänteen suhteellisia 

pituuden muutoksia on tutkittu  ilman, että koehenkilöryhmiä olisi muodostettu iän tai 

aktiivisuustaustan mukaan.  

 

Tutkimuksen tulokset erityisesti sisemmän kaksoiskantalihaksen osalta eivät vastanneet 

aiemman Herbert ym. (2002) tutkimuksen tuloksia, joissa lihaksen osuus oli 27 % lihas-

jännekompleksin pituuden muutoksesta. Tämän tutkimuksen tuloksiin vaikuttaa paljon 

mittausasetelma, jossa lihas-jännekompleksi oli jo alkutilassa osittain venytettynä. Mit-
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tausasetelmasta johtuen pohjelihaksissa lihaksen osuus pituuden muutoksesta kasvoi. 

Mittausasetelmasta huolimatta tulokset eivät vastanneet aikaisempia tutkimuksia, joissa 

sisemmän kaksoiskantalihaksen jänteen osuus venymästä äärivenytyksessä oli noin 67 

% (Herbert ym. 2011). Erot johtunevat erilaisista mittausasetelmista. Esimerkiksi aikai-

semmissa tutkimuksissa on käytetty erilaisia polvi- ja nilkkakulmia. Herbertin ym. 

(2011) tutkimuksessa polvi oli koukistettu niin, että lihas-jännekompleksissa voi esiin-

tyä löysyyttä, joka voi selittää lihaksen pienemmän suhteellisen osuuden pituuden muu-

toksesta. Tässä tutkimuksessa polvikulma oli mittausten aikana 180°, jolloin pohjelihas-

ten osalta lihas-jännekompleksit eivät olleet lyhimmässä mahdollisessa tilassa, eivätkä 

lihassyyt voineet olla taipuneina. Lisäksi tässä tutkimuksessa oli vakioidut nilkan kou-

kistus- ja ojennuskulmat, jolloin lihas-jännekomplekseja ei äärivenytetty pisimpään 

mahdolliseen tilaan. 

 

Selvimmät erot suhteellisissa venymissä ilmeni leveässä kantalihaksessa. Ikääntyneiden 

ryhmässä leveän kantalihaksen venymät erosivat selvimmin toisista ryhmistä. Vaikkei 

leveän kantalihaksen suhteelliset pituuden muutokset eronneet tilastollisesti merkitse-

västi ryhmien välillä, oli ikääntyneiden (68 %) ja veteraaniurheilijoiden (54 %) välillä 

kuitenkin tilastollisesti merkitsevä ero. Myös nuorten ryhmän tulokset (56 %) erosivat 

selvästi ikääntyneiden ryhmän tuloksista, vaikkei ero ollut tilastollisesti merkittävä.  

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että lihaksen passiivisella jäykkyydellä ja 

poikkipinta-alalla on vahva yhteys (Ryan ym. 2009). Tässä tutkimuksessa ei mitattu 

koehenkilöiden lihasten poikkipinta-aloja, mutta voidaan olettaa, että ikääntyneiden 

koehenkilöiden lihas on pienempi kuin nuorilla ja veteraaniurheilijoilla, jolloin myös 

lihaksen passiivinen jäykkyys olisi matalampi. Esimerkiksi Naricin ym. (2003) tutki-

muksessa ikääntyneen ryhmän kaksoiskantalihaksen fyysinen poikkileikkauspinta-ala 

oli keskimäärin 15,2 % pienempi kuin fyysiseltä aktiivisuudeltaan ja kehonkoostumuk-

seltaan samanlaisen nuorten ryhmän.  

 

Ikääntyessä yksittäisten lihassolujen jäykkyys laskee, jolla voi olla voimantuottokapasi-

teetin lisäksi vaikutus lihaksen passiivisiin ominaisuuksiin ja pituuden muutokseen. 

Koko lihas-jännekompleksin passiivisen voiman laskuun vaikuttaa lihaksen solutuki-

rangan ja jänteen jäykkyyden lasku. Ikääntyessä hermolihasjärjestelmän kyky siirtää 
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aktiopotentiaaleja poikittaissiltojen aktiivisuudeksi heikentyy, mikä voi olla osasyy li-

haksen jäykkyyden laskuun (Delbono ym. 1997). Lisäksi lihaksen toimintaan ja ominai-

suuksiin vaikuttavat lihaksessa tyypin I lihassolujen osuuden, sidekudosten ja rasvan 

määrän kasvu ikääntyessä.  

 

Leveällä kantalihaksella on kaksoiskantalihakseen ja etummaiseen säärilihakseen ver-

rattuna suhteellisesti huomattavasti lyhempi jänne (taulukko 1). Koska leveässä kantali-

haksessa jänne on lihassyihin verrattuna suhteellisen lyhyt, oli hieman yllättävää nähdä, 

että jänteen osuus venymästä oli lähes puolet sekä nuorten että veteraaniurheilijoiden 

ryhmissä. Lisäksi aikaisempien tutkimusten perusteella olisi voinut odottaa, että ikään-

tyneillä jänteen osuus olisi kasvanut venymästä, nyt jänteen pituuden muutokset olivat 

päinvastoin. Tulokset leveän kantalihaksen osalta viittaavat siihen, että ikääntyessä li-

haksen jäykkyys laskee ja säännöllisen liikunnan avulla voidaan säilyttää lihas-

jännekompleksin ominaisuudet ikääntyessä. Ikääntyessä esimerkiksi lihaksen pennaa-

tiokulman pienentyminen vaikuttaa jäykkyyteen laskevasti (Cui ym. 2007). Liikunnan 

avulla näitä lihaksen ominaisuuksia voidaan ylläpitää, kuten tuloksista voidaan havaita.  

 

Vaikkei liikunnan vaikutuksia voitu todistaa tilastollisesti merkitsevästi ryhmien välillä, 

oli lihaksen ja jänteen venymien osuuksissa havaittavissa yhtäläisyyksiä nuorten ja vete-

raaniurheilijoiden välillä. Ainoastaan kaksoiskantalihaksessa nuorten ja veteraaniurhei-

lijoiden keskiarvot eivät vastanneet toisia.  Muista lihaksista poiketen sisemmässä kak-

soiskantalihaksessa ero nuorten (62 %) ja veteraaniurheilijoiden (53 %) välillä oli huo-

mattava ja huomionarvoista oli myös se, että ikääntyneet (58 %) olivat lähellä nuoria. 

Kaksoiskantalihaksen jänne on lihassyihin verrattuna yli 11 kertaa pidempi, jolloin voisi 

olettaa jänteen osuuden olevan myös suurempi kokonaisvenymästä (Hoang ym. 2007).  

 

Etummainen säärilihas poikkeaa tutkimuksen muista lihaksista siinä, että sen tehtävä on 

koukistaa nilkkaa. Etummaisen säärilihaksen venymät olivat lähellä Herbertin ym. 

(2002) tutkimuksen tuloksia, joissa lihaksen venymä oli 55 % kokonaispituuden muu-

toksesta. Etummaisen säärilihaksen kohdalla ei ollut samanlaista mittausasetelmasta 

johtuvaa ongelmaa kuin kolmipäisen pohjelihaksen kohdalla, jossa lihas-

jännekompleksi oli jo alussa venytettynä. Tulokset olivat hieman yllättäviä siinä mieles-

sä, että ikääntyneiden ryhmässä jänteen osuus venymästä (47 %) oli pienempi kuin 
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muissa ryhmissä. Nuorten (52 %) ja veteraaniurheilijoiden (55 %) lihasten suhteelliset 

venymät olivat kuitenkin lähellä toisia, mikä osoittaa liikunnan tärkeyden lihas-

jännekompleksin ominaisuuksien säilyttäjänä. Tulokset viittaavat siihen, että ikäänty-

neiden lihas olisi mukautuvampi. Tulokset tukevat myös aikaisempia tutkimuksia, joi-

den mukaan jänteen mekaaniset ominaisuudet eivät muuttuisi juurikaan ikääntyessä 

(Couppé ym. 2009). Ikääntymisen myötä jänteen poikkisiltarakenteissa ja kolla-

geenisyiden määrässä tapahtuu muutoksia, jolloin jänteestä voi tulla jäykempi sen toi-

minnallisella alueella. Toisaalta monet tutkimukset puoltavat jänteen löystymistä ikään-

tyessä. Jänteen mekaanisten ominaisuuksien muutokset ovat vahvasti yhteydessä lihak-

sen voimantuotto-ominaisuuksien heikentymisen kanssa. Lihaksen voimantuotto-

ominaisuuksien heiketessä on edullista, että jänne on mukautuvampi. 

 

Yksilöiden välillä voi kuitenkin ilmetä paljon vaihtelua ja mittausasetelmat voivat aihe-

uttavaa paljon eroja. Vaikkei tämän tutkimuksen tulokset ole kaksoiskantalihaksen osal-

ta lähellä Herbertin ym. (2002) aikaisempia tutkimustuloksia, niin tulokset ovat kuiten-

kin lähellä Hoangin ym. (2007) tutkimuksen tuloksia, joissa kaksoiskantalihaksen lihak-

sen suhteelliseksi venymäksi saatiin 47,6 %. Vastaavanlaisiin tuloksiin on myös päädyt-

ty vanhemmissa tutkimuksissa Narici ym. (1996) 46 %, Kawakami ym. (1998) 46 % ja 

Maganaris ym. (1998) 43 %.  

 

Lihassyiden lisäksi lihaksen osuuteen lihas-jännekompleksin kokonaispituuden muutok-

sesta vaikuttaa pennaatiokulman muutos. Pennaatiokulman osuus kokonaispituuden 

muutoksesta voi olla kaksoiskantalihaksessa jopa 9 % (Herbert ym. 2002). Tässä tutki-

muksessa ei tarkasteltu pennaatiokulman osuutta pituuden muutoksesta, mutta voi olet-

taa, että osa kaksoiskantalihaksen ja leveän kantalihaksen pituuden muutoksesta on pe-

räisin pennaatiokulman muutoksesta.  

 

Tämän tutkimuksen mittausasetelmalla on suuri vaikutus kaksoiskantalihaksen ja leveän 

kantalihaksen suhteellisten pituuden muutosten suuruuksiin, koska lihas-

jännekompleksit eivät olleet venytyksen alussa lyhimmässä mahdollisessa tilassa. Tämä 

syy voi myös osin selittää erot aikaisempiin tutkimustuloksiin. Mittauksen alkutilassa 

polvi oli ojennettuna suoraksi ja nilkka oli 90° asteen kulmassa. Tässä tilassa pohjeli-

hakset ovat jo venytettynä. Tämä voi tuloksissa näkyä pienempänä jänteen osuutena 
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kokonaisvenymästä, koska venytyksen alussa jänne vastaa suurelta osin pituuden muu-

toksesta (Herbert ym. 2002). Nyt jänne oli osittain venytettynä mittausten alussa. Lihas-

jännekompleksissa voi tosin esiintyä myös lihassyiden taipumista lyhyillä pituuksilla. 

Koska mittausasetelman alussa lihas-jännekompleksi oli jo hieman venytettynä, lihas-

syyt eivät luultavasti olleet taipuneina (Herbert ym. 2011). Etummaista säärilihasta mi-

tattaessa lihas-jännekompleksi ei ollut samalla tavalla venytettynä alkutilassa, ennem-

minkin se oli melko lähellä lyhintä mahdollista pituuttaan. 

 

Thiksotrooppiset eli lihas-jännekompleksin viskoelastiset vaikutukset venytyksen aika-

na pyrittiin poistamaan ennen passiivisia venytyksiä suoritettujen submaksimaalisten 

lihassupistusten ja kahden passiivisen lämmittelyvenytyksen avulla (Avela ym. 2004). 

Lisäksi testihenkilö suoritti jokaisen lihaksen osalta kaksi maksimaalista lihassupistusta 

(noin 3 s). Pohjelihasten osalta mittausjärjestystä vaihdeltiin satunnaisesti, jottei sama 

lihas olisi aina aktivoitunut maksimaalisesti ennen passiivisia venytyksiä. Pohjelihakset 

aktivoitiin maksimaalisesti ojentamalla nilkkaa. Periaatteessa pohjelihasten aktivoinnin 

aikana etummainen säärilihas ei aktivoidu, mutta käytännössä ennen etummaisen sääri-

lihaksen passiivisia mittauksia lihas oli submaksimaalisten lihassupistusten lisäksi akti-

voitu neljä kertaa suhteellisen voimakkaasti.  

 

Ennen passiivisia mittauksia tehtyjen lihassupistusten on todettu vaikuttavan lihaksen 

passiivisiin ominaisuuksiin, mikä taas vaikuttaa suhteellisiin pituuden muutoksiin. Ai-

kaisemmissa tutkimuksissa passiivista venytystä edeltäneen lihassupistuksen on todettu 

pienentävän lihaksen pituuden muutosta. Herbertin ym. (2002) tutkimuksessa kaksois-

kantalihaksen lihaksen suhteellinen osuus pituuden muutoksesta laski 27 %:sta 21 

%:iin. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös etummaista säärilihasta, jonka lihaksen suhteel-

linen osuus kasvoi 44 %:sta 61 %:iin.  

 

Isometrinen maksimaalinen lihassupistus 

Lihassupistuksen aikana tarkasteltiin kuinka paljon lihassyyn pituus suhteellisesti muut-

tuu. Vaikkei tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä ollut, tuloksissa oli viitteitä, 

että nuorten ja veteraaniurheilijoiden lihassyyt kykenivät supistumaan suhteellisesti 

enemmän mitä ikääntyneiden. Nuoriin verrattuna aikaisemmissa tutkimuksissa ikäänty-
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neiden lihassyiden pituuden muutokset ovat myös olleet samansuuntaisia hyppyliikkeen 

lihassupistuksen aikana (Hoffrén ym. 2012). 

 

Selvimmät erot lihaksen pituuden muutoksissa olivat pohjelihaksissa, joiden aktivoimi-

nen mittaustilanteessa oli myös koehenkilöille helpompaa. Etummaisen säärilihaksen 

aktivoiminen maksimaalisesti eli nilkan koukistaminen osoittautui mittauksissa haasta-

vaksi, koska liike on melko luonnoton, eikä nilkkaa koukisteta maksimaalisesti juuri-

kaan normaalitilanteissa. Etummaisen säärilihaksen lihaksen pituuden muutoksissa ei 

ollut eroja, mutta pohjelihasten osalta oli eroja ikääntyneiden lihaksen pituuden muu-

toksessa verrattuna nuoriin ja veteraaniurheilijoihin. Erot eivät olleet tilastollisesti mer-

kitseviä, mutta viitteitä tuloksissa oli ikääntyneiden heikompaan kykyyn supistaa lihas-

ta. Myös nuorten ja veteraaniurheilijoiden voimantuottotasot erosivat pohjelihasten 

osalta selvästi ikääntyneisiin verrattuna.  

 

Lihassyykimppujen pituuksien on todettu poikkeavan nuorten ja ikääntyneiden välillä 

(Kubo ym. 2003). Lisäksi on todistettu, että liikunnan avulla lihaksen ominaisuuksia 

voidaan ylläpitää ja voidaan myös ehkäistä lihassyykimppujen lyhenemistä (Reeves ym 

2004). Lihassupistuksen pituuden muutoksen heikentyminen on yksi syy lihaksen voi-

mantuottokapasiteetin laskuun ikääntyessä. Tahdonalaisen lihassupistuksen voiman-

tuoton muutokset ovat paljolti riippuvaisia myös lihas-jännekompleksin muutoksista ja 

keskushermoton kyvystä aktivoida lihaksia. 

 

Lihassolun pituuden muutos on riippuvainen sarjassa olevien sarkomeerien lukumääräs-

tä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että ikääntyessä lihassolujen pituus ja 

pennaatiokulma pienenevät (Reeves ym. 2006). Mekaanisilta ominaisuuksiltaan lyhem-

pi lihassolu on jäykempi, kun taas pennaatiokulman muutos vähentää lihaksen jäykkyyt-

tä (Cui ym. 2007). Tutkimuksissa on myös havaittu, että samalla voimantuottotasolla 

ikääntyneiden lihassyy voi olla nuoriin verrattuna jäykempi (Ditroilo ym. 2012). Näillä 

lihasten mekaanisten ominaisuuksien muutoksilla voidaan osittain kompensoida jänteen 

mekaanisten ominaisuuksien muutoksia. Kun jänteen jäykkyys laskee ikääntyessä, jäy-

kemmän lihaksen avulla liikkeen taloudellisuus paranee.  
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Koehenkilöt 

Nuorten ja ikääntyneiden ryhmien koehenkilöiksi pyrittiin saamaan henkilöitä, jotka 

harrastivat fyysistä aktiivisuutta jossain muodossa säännöllisesti useamman kerran vii-

kossa. Veteraaniurheilijaryhmä taas koostui vuoden 2012 veteraaniyleisurheilun halli-

maailmanmestaruuskilpailujen juoksulajeihin osallistuneista henkilöistä, jotka olivat 

fyysisesti erittäin aktiivisia.  Nuorten ja ikääntyneiden ryhmät olivat fyysiseltä aktiivi-

suudeltaan hyvin samanlaisia harjoittelumäärien ollessa kuntoliikkujan ja aktiiviliikku-

jan välillä.  

 

Koehenkilöryhmien koot olivat tutkimuksen alussa 15 koehenkilöä kussakin ryhmässä. 

Muutaman koehenkilön tulos jouduttiin jättämään pois tulosten analysoinnista, koska 

mittauksissa oli ongelmia. Tilastollisen analyysin tulosten luotettavuuteen vaikuttaa 

ryhmien melko pienet koot ja ryhmän sisäisissä tuloksissa esiintynyt hajonta.  

 

Tuloksia tarkasteltaessa on myös otettava huomioon, ettei ikääntyneiden ryhmä ollut 

inaktiivinen ryhmä, vaan suhteellisen aktiivinen ryhmä ikääntyneitä mieshenkilöitä. 

Muutama henkilö harrasti liikuntaa normaalia enemmän, mutta suurin osa koehenkilöis-

tä harrasti hyötyliikuntaa eri muodoissa. Voi olla, että ikääntyneiden ryhmän aktiivisuu-

desta johtuen ryhmien välille ei muodostunut tilastollisesti merkitseviä eroja.   

 

Mittausongelmat 

Tutkimuksessa tarkasteltiin EMG-signaalin avulla lihaksen aktiivisuutta passiivisen 

venytyksen aikana. Sen avulla pyrittiin varmistamaan, ettei lihas olisi aktiivinen veny-

tyksen aikana. Aktiivisuutta tarkasteltiin etummaisesta säärilihaksesta ja ulommaisesta 

kaksoiskantalihaksesta. Osalla iäkkäistä koehenkilöistä hyvän EMG-signaalin saaminen 

oli kuitenkin haasteellista. Usean iäkkään koehenkilön kohdalla lihaksen aktiivisuutta ei 

voitu seurata EMG-signaalin avulla. Ultraäänen avulla pystyi näkemään voimakkaam-

mat lihaksen aktivoinnit, mutta mahdollista toonista lihasaktiivisuutta oli mahdoton 

nähdä. Lisäksi etummaista säärilihasta mitattaessa EMG-signaalia mittaavat anturit oli 

otettava pois, koska ne olivat ultraäänianturin edessä. Jos venytettävä lihas on ollut 

hieman aktiivinen passiivisen venytyksen aikana, on se voinut vaikuttaa mittaustulok-

siin kasvattamalla jänteen suhteellista osuutta pituuden muutoksesta.  
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Veteraaniurheilijat osallistuivat veteraaniyleisurheilun hallimaailmanmestaruuskilpai-

luihin ja he osallistuivat mittauksiin kilpailujen aikana. Osalle veteraaniurheilijoista 

submaksimaalisia lämmittelylihassupistuksia tai maksimaalisia lihassupistuksia ei voitu 

suorittaa mittausprotokollan mukaisesti, koska ei haluttu rasittaa urheilijoita liikaa tai 

mittausaikataulu oli kiireinen. Passiivisia venytyksiä edeltävä lihasaktiivisuus on todettu 

vaikuttavat lihaksen passiivisiin ominaisuuksiin. Lihasaktiivisuudet poikkesivat kuiten-

kin vain vähän normaalin mittausprotokollan lihasaktiivisuudesta, joten tuloksiin poik-

keukset tuskin vaikuttavat.  

 

Kaikki mittaukset suoritettiin läpi johdonmukaisesti, eikä suuria tuloksiin vaikuttavia 

ongelmia ollut passiivisten venytysten aikana, kun lihaksen aktiivisuuden 

mittausongelmia ei oteta huomioon. Muutaman (3 kpl) koehenkilön lihaksen passiivisen 

venytyksen tulokset jouduttiin jättämään pois analysoinnista, koska 

ultraäänimittauksista saadut lihassolukimpun pituuden muutokset eivät olleet todellisia. 

Maksimaalisen isometrisen lihassupistuksen mittauksista osa (4 kpl) jouduttiin 

jättämään pois, koska mittaustilanteen aikana Spike –ohjelmiston asetukset olivat 

väärät. Voimamittaukset saatiin kuitenkin suoritettua hyvin läpi, eikä itse 

mittaustilanteissa ollut ongelmia, jotka voisivat vääristää saatuja tuloksia.  

 

Yhteenveto  

Lihasten ja jänteiden pituuden muutoksissa oli havaittavissa nuorten ja 

veteraaniurheilijoiden yhteneväiset tulokset verrattuna ikääntyneiden tuloksiin.  

Merkittävä osa vanhenemiseen liittyvistä toimintakyvyn muutoksista on yhteydessä 

fyysisen aktiivisuuden vähenemiseen. Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että 

lihas-jännekompelsin rakennetta ja suorituskykyä voidaan ylläpitää kuormittamalla niitä 

sopivalla tavalla. Liikunnan avulla voidaan hidastaa ja jopa ehkäistä ikääntymisen 

mukana tuomia rakenteellisia muutoksia lihas-jännekomplekisissa. Fyysisen 

aktiivisuuden tärkeyden lihaksen ominaisuuksien säilyttämiselle vahvistaa myös 

isometrisestä lihassupistuksesta saadut tulokset. Veteraaniurheilijoiden 

voimantuottotasot ja viitteet lihaksen kyvystä supistua suhteellisesti enemmän osoittavat 

fyysisen aktiivisuuden merkityksen.   
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Tulokset myös viittaavat siihen, että ikääntyminen vaikuttaa lihaksen passiivisiin 

ominaisuuksiin enemmän, mitä jänteen ominaisuuksiin. Leveässä kantalihaksessa, jossa 

jänne on huomattavan lyhyt verrattuna lihas-jännekompleksin kokonaispituuteen, 

lihaksen osuus pituuden muutoksesta kasvoi merkittävästi. Myös etummaisessa 

säärilihaksessa lihaksen osuus kasvoi ikääntyessä. Jänteen ominaisuuksien säilymiseen 

viittaa myös se, että kaksoiskantalihaksessa, jossa jänne on suhteellisen pitkä, nuorten ja 

ikääntyneiden ryhmissä suhteelliset venymät olivat lähellä toisiaan.  
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LIITE 1, Mittausprotokolla 

 

MITTAUSPROTOKOLLA – Ikääntymisen vaikutukset lihaksen ja jänteen suh-

teelliseen venymään passiivisen venytyksen aikana 

1. Koehenkilö asettuu alustalle makuuasentoon, jalka rentona ja nilkka 90° 

2. Kyselylomakkeen täyttö  

3. Mitataan reiden ja säären pituudet 

4. Mitataan GM, GL, SOL ja TA jänteiden pituudet 

a. katsotaan lihas-jänneliitos ultraäänen (UÄ) avulla, merkitään liitoksen 

kohta ja pituus mitataan mitalla 

5. Valmistellaan ja kiinnitetään EMG-elektrodit GL ja TA lihaksiin 

6. Ultraäänianturi asetetaan tarkasteltavan lihaksen päälle 

7. Koehenkilö istuu jalkadynamometriin ja oikea jalka asetetaan pedaaliin. Penkki 

säädetään mitattavalle sopivaksi. Jalkaterä ja reisi kiinnitetään jalkadynamomet-

riin siteiden avulla 

MITTAUS 1 (Medial gastrocnemius/ Soleus) 

8. SubMax lämmittely (5 kpl) 

9. 1 minuutin lepo 

10.  MVC (tallennetaan UÄ:llä 2 suoritusta) 1min tauko toistojen välillä 

11. 2 minuutin lepo 

12. Passiivinen lämmittelyvenytys (2 sykliä) 20s tauko välillä 

13. Passiivinen venytys (tallennetaan UÄ:llä 2 venytystä) 20s tauko välillä 

MITTAUS 2 (Medial gastrocnemius/ Soleus) 

14.  vaihdetaan UÄ-anturin paikkaa 

15. SubMax lämmittely 

16. 1 minuutin lepo 

17. MVC (tallennetaan UÄ:llä 2 suoritusta) 1min tauko toistojen välillä 

18. 2 minuutin lepo 

19. Passiivinen lämmittelyvenytys (2 sykliä) 20s tauko välillä 

20. Passiivinen venytys (tallennetaan UÄ:llä 2 venytystä) 20s tauko välillä 

MITTAUS 3 (Tibialis anterior) 

21. vaihdetaan UÄ-anturin paikkaa 

22. SubMax lämmittely 

23. 1 minuutin lepo 

24. MVC (tallennetaan UÄ:llä 2 suoritusta) 1min tauko toistojen välillä 

25. 2 minuutin lepo 

26. Passiivisia lämmittelyvenytyksiä (2 sykliä) 20s tauko välillä 

27. Passiivinen venytys (tallennetaan UÄ:llä 2 venytystä) 20s tauko välillä 

 

Venytyksissä kulmanopeus 10°/s. Pohjelihasten mittauksissa nilkkakulma 5° dorsiflek-

siosta 20° plantaarifleksioon ja TA mittauksissa toisin päin. Mittausten arvioitu kesto n. 

60 min. 


