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TIIVISTELMÄ 

Santtu Seipäjärvi (2015). Sentraalinen väsymys voima- ja kestävyyskuormituksissa. Lii-

kuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, Biomekaniikan kandidaatin tutkielma, 57 s. 

Sentraalisella väsymyksellä tarkoitetaan hermo-lihasliitoksen proksimaalisella puolella ta-

pahtuvia väsymysvasteita. Sentraalisen väsymyksen mekanismeista, etenkin erilaisissa lii-

kuntasuorituksissa, tiedetään edelleen varsin vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 

verrata voima- ja kestävyyskuormituksen aiheuttamia väsymysvasteita hermo-lihasliitoksen 

proksimaalisella puolella. 

Tutkimukseen osallistui seitsemän 23-31 vuotiasta miestä, joilla oli harjoitustaustaa sekä 

kuntosaliharjoittelusta että joukkuelajista. Tutkittavat suorittivat erillisinä päivinä voima- ja 

kestävyyskuormituksen, joiden aiheuttamia väsymysvasteita tutkittiin TMS:n, perifeerisen 

sähköstimulaation sekä EMG-mittausten avulla m.vastus lateraliksesta. Voimakuormitus 

sisälsi seitsemän 1-3 toiston työsarjaa 90-100% 1RM:stä. Kestävyyskuormitus oli kestol-

taan 45 minuuttia ja polkemisteho juuri laktaattikynnyksen yläpuolella. 

Kuormitukset aiheuttivat selkeän pudotuksen MVC:ssa, joka ei eronnut eri kuormitusten 

välillä. Voluntaariaktiivisuus laski merkitsevästi vain voimakuormituksen yhteydessä, 

vaikkakin muutostrendi oli hyvin samanlainen myös kestävyyskuormituksessa. 

MEP/Mmax laski aktiivisessa tilanteessa voimakuormituksen jälkeen  merkitsevästi ja erosi 

merkitsevästi kestävyyskuormituksen muutoksesta. Passiivisessa tilanteessa MEP/Mmax 

laski tilastollisesti merkitsevästi vain kestävyyskuormituksen jälkeen, eikä eronnut tilastol-

lisesti merkitsevästi voimakuormituksen aiheuttamasta muutoksesta. Tulokset viittaavat 

kuormitusten aiheuttavan erilaiset väsymysvasteet kortikospinaalisella radalla. 

Avainsanat: sentraalinen väsymys, voimakuormitus, kestävyyskuormitus, kortikospinaali-

nen rata. 
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KÄYTETYT LYHENTEET 

 

 

EMG  Elektromyografia 

GABA  Inhibitoristen välineuroneiden välittäjäaine (-aminobutyric acid) 

MEP  TMS-stimulaation aiheuttama vaste, joka näkyy EMG:ssä    

  (motor evoked potential) 

MVC  Maksimaalinen tahdonalainen lihassupistus (maximal voluntary contraction) 

SIT  MVC:n aikana annetun sähköstimuluksen aiheuttama lisä voimantuotossa  

  (superimposed twitch) 

SP  TMS-stimulaation yhteydessä EMG:ssä näkyvä hiljainen hetki  

  (Silent  period) 

TMS  Transkraniaalinen magneettistimulaatio 
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1 JOHDANTO 

Fysiologiassa tutkittaessa lihaksen toimintaa väsymyksellä tarkoitetaan harjoituksesta joh-

tuvaa lihaksen tai lihasryhmän alentunutta kykyä tuottaa voimaa tai tehoa, riippumatta siitä 

pystytäänkö suoritusta edelleen jatkamaan (Enoka 2008, 317). Väsymys mielletään usein 

liittyvän lihakseen ja sen sisäiseen tilaan. Tähän käsitykseen vaikuttavat usein subjektiiviset 

kokemukset väsymyksestä, johon usein liittyy polte tai uupumus, joka voidaan tuntea lihak-

sessa. Väsymykseen liittyy kuitenkin myös hermostollinen komponentti, joka helposti jää 

vähemmälle huomiolle.  

Väsymys jaetaan usein perifeeriseen ja sentraaliseen väsymykseen. Perifeerinen väsymys 

viittaa harjoituksen aiheuttamiin prosesseihin hermo-lihasliitoksessa tai sen distaalisella 

puolella, jotka aiheuttavat voimantuoton laskua lihaksessa. Sentraalinen väsymys taas viit-

taa prosesseihin, jotka tapahtuvat hermo-lihasliitoksen proksimaalisella puolella. Sentraali-

nen väsymys ilmenee suorituksen aikana yhä kasvavana kyvyttömyytenä tahdonalaisesti 

aktivoida lihasta halutulla tavalla. (Taylor & Gandevia, 2008.) Lihaksen tuottama voima 

riippuu aktivoitujen motoristen yksiköiden määrästä, sekä niiden syttymistaajuudesta (Eno-

ka 2008, 224). Edelliset tekijät taas riippuvat motorisen neuronin sisäisestä tilasta ja sen 

vastaanottaman inputin määrästä (Kernell & Hultborn 1990 Enokan 2008, 317 mukaan). 

Väsymyksen kohteen ymmärtämiseksi ei riitä siis tarkastella pelkästään lihasta vaan myös 

hermostoa, joka lihasta käskyttää.  

Teknologian kehittymisen myötä on saatu uusia menetelmiä tutkia aivojen ja laskevien 

hermoratojen toimintaa. Transkraniaalisella magneettistimulaatiolla (TMS) voidaan tutkia 

kortikospinaalisen radan herkkyyttä ja päästä näin käsiksi aktiopotentiaalin kulkuun moto-

riselta aivokuorelta lihakseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tyypillisten voima- ja 

kestävyyskuormitusten aiheuttamia sentraalisia väsymysvasteita, joista tiedetään tällä het-

kellä varsin vähän.  
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2 HERMOSTON RAKENNE JA MOTORINEN KONTROLLI 

Motoriselta aivokuorelta lähtevä käsky kulkee laskevia hermoratoja pitkin selkäytimeen ja 

sieltä hermo-lihasliitoksen kautta lihakseen (Guyton & Hall 2006, 685). Seuraavissa kappa-

leissa kuvataan hermoston toimintaa keskittyen liikkeen muodostamisen ja säätelyn kannal-

ta tärkeimpiin tekijöihin.  

2.1 Motorinen aivokuori   

Motorinen aivokuori jaetaan kolmeen pääalueeseen: primääriseen motoriseen aivokuoreen 

(primary motor cortex), esimotoriseen alueeseen ja lisämotoriseen alueeseen. Kaikilta alu-

eilta on suoria hermoyhteyksiä selkäytimeen, mutta pääasiassa esimotorinen ja lisämotori-

nen alue auttavat liikkeen suunnittelussa, joka sittemmin toimeenpannaan primäärisen mo-

torisen aivokuoren kautta. Yleisemmällä tasolla voidaan sanoa  tahdonalaisen aktivoinnin 

tapahtuvan siten, että primäärinen motorinen aivokuori aktivoi motorisen mallin (pattern). 

Nämä mallit ovat tallessa alemmilla aivotasoilla, kuten basaaliganglioissa, pikkuaivoissa ja 

aivorungossa sekä myös selkäytimessä. Nämä "alemmat tasot" muokkaavat käskyä tarkoi-

tuksenmukaiseksi ja välittävät sen edelleen kohti lihasta. (Guyton & Hall 2006, 685‒686.)  

Motorisen aivokuoren lisäksi muutkin aivojen alueet vaikuttavat käskyjen muodostukseen  

muualta kehosta tulevan sensorisen tiedon pohjalta. Näin ollen aivojen eri osat toimivat 

yhteistyössä. Tämä tapahtuu lukuisten erilaisten hermoyhteyksien avulla. Voidaankin sa-

noa, että motorisella aivokuorella muodostuva käsky on lukuisten synapsien eksitoivien ja 

inhiboivien potentiaalien summa. (Sand ym. 2011, 126‒130.) 

Aivokuoren ulointa osaa kutsutaan neokorteksiksi ja se koostuu kuudesta eri kerroksesta. 

Eri kerrokset koostuvat erilaisista hermosoluista ja ne ovat yhteydessä myös keskenään. 
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Aivokuoren hermosolut, tai toiselta nimeltään neuronit, voidaan jakaa karkeasti kahteen: 

pääasiallisiin neuroneihin (principal neuron / projection neuron) ja välineuroneihin (inter-

neuron). Pääasialliset neuronit luovat yhteyksiä kauemmas ja osallistuvat esimerkiksi liik-

keen toimeenpanoon, kun taas välineuronit muodostavat yhteyksiä lähinnä paikallisesti 

vaikuttaen ympärillään oleviin hermosoluihin. Välineuroneita on sekä inhibitorisia että ek-

sitatorisia. Inhibitorisia välineuroneita on 20‒25 % neokorteksin hermosoluista. Niitä on 

kaikissa neokorteksin kerroksissa ja niiden välittäjäaineena toimii GABA (-aminobutyric 

acid). Eksitatorisia välineuroneita on vähemmän ja ne käyttävät välittäjäaineenaan gluta-

maattia. (Amaral & Strick 2013, 348.) 

2.2 Laskevat hermoradat 

Motorisen aivokuoren hermosoluissa muodostetut komennot laskevat aksonikimpuista 

koostuvia hermoratoja pitkin. Pääosa laskevista hermoradoista risteää aivorungossa sel-

käytimen toiselle puolelle ja muodostaen yhteyksiä selkäytimen alfamotoneuroneihin tai 

välineuroneihin. Motorisen aivokuoren suoraa yhteyttä selkäytimen alfamotoneuroniin kut-

sutaan kortikospinaaliseksi radaksi. On huomioitavaa, että kortikospinaalinen rata ei ole 

ainoa liikkeen muodostamiseen osallistuva hermorata, vaan primääriseltä motoriselta aivo-

kuorelta on myös yhteyksiä muihin laskeviin hermoratoihin, joiden motorisia keskuksia 

sijaitsee aivorungossa. (Squire ym. 2008, 670‒671.) Kuva 1 havainnollistaa aivorungosta 

lähteviä hermoratoja ja niiden yhteyksiä.  

2.2.1 Kortikospinaalinen rata 

Kortikospinaalisen rata saa alkunsa motorisen aivokuoren eri alueilla sijaitsevista pyrami-

daalisoluista (Guyton & Hall 2006, 687) ja somatosensoriselta alueelta (Squire ym. 2008, 

670). Aivokuoren jälkeen kortikospinaalinen rata kulkee aivorungon läpi. Aivorungossa 
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pääosa hermoista risteää selkäytimen toiselle puolelle muodostaen kortikospinaalisen radan 

lateraalisen osan. Lateraalinen osa muodostaa suoria yhteyksiä selkäytimen alfamo-

toneuroneuroneihin, välineuroneihin ja sensorisiin neuroneihin. Osa hermoista kulkee ris-

teämättä selkäytimeen ja ne muodostavat kortikospinaalisen radan ventraalisen osan. Korti-

kospinaaliselta radalta haarautuu yhteyksiä myös aivorunkoon, muodostaen yhteksiä toisiin 

laskeviin hermoratoihin. Kortikospinaalisen radan ajatellaan toimivan suoran yhteytensä 

vuoksi etenkin erillisissä ja tarkkuutta vaativien liikkeiden ohjaamisessa. Sen roolia on ko-

rostettu etenkin distaalisilla lihaksilla kuten sormien lihaksilla. (Guyton & Hall 2006, 687.)  

 

KUVA 1. Kuvassa näkyy motoriselta aivokuorelta lähtevä kortikospinaalinen rata ja sen muodos-

tamat yhteydet suoraan selkäytimeen sekä aivorungosta lähtevien muiden hermoratojen motorisiin 

keskuksiin. (mukaeltu Squire ym. 2008, 670-671). 
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2.2.2 Muut laskevat hermoradat 

Suoran yhteyden lisäksi kortikospinaalisella radalla on yhteyksiä aivorungossa sijaitseviin 

motorisiin keskuksiin, jotka muodostavat erillisiä laskevia hermoratoja selkäytimeen. Täl-

läisiä hermoratoja ovat rubrospinaalinen, vestibulospinaalinen ja retikulospinaalinen rata 

(Kuva 1). Nämä hermoradat osallistuvat pääasiassa liikkeiden hienosäätöön ja muokkaavat 

selkärangan tasolla sijaitsevien neuronien muodostamien johtoratojen (central pattern gene-

rator) herkkyyttä. (Squire ym. 2008, 670.)   

Motoriselta aivokuorelta ja muualta aivoista lähtee myös muita laskevia hermoratoja, jotka 

kulkevat pikkuaivojen ja tyvitumakkeiden läpi ja vaikuttavat omalta osaltaan liikkeen muo-

dostukseen ja säätelyyn. Yleisesti kortikospinaalisen radan suoran yhteyden ulkopuolisista 

laskevista hermoradoista käytetään yhteistä nimitystä ekstrapyramidaaliradat. Kuvassa 2 

esitellään motorisen kontrollin kannalta tärkeimmät reitit. (Guyton & Hall 2006, 687‒689.) 

 

KUVA 2. Kuvassa esitellään liikkeen suunnittelun ja muokkaamisen kannalta tärkeimmät laskevat 

hermoradat ja niiden kulku. Kortikospinaalinen rata (CS), rubrospinaalinen rata (RbS), vestibulos-

pinaalinen rata (VS), retikulospinaalinen rata (RS).  (Mukaeltu Squire ym. 2008, 673.) 
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2.3 Selkäydintaso 

Selkäydin muodostuu harmaasta aineesta ja sitä ympäröivästä valkeasta aineesta. Harmaa 

aine koostuu hermosolujen soomista ja dendriiteistä, kun taas valkeassa aineessa sijaitsevat 

hermosolujen aksonit sekä keskushermostoa yhdistävät hermoradat kuten kortikospinaali-

nen rata. Selkäytimeen saapuu sensorista tietoa periferiasta takajuuren afferentti-hermojen 

kautta. Selkäytimestä lähetetään signaaleja kohti lihasta etujuuren efferentti-hermoja pitkin. 

(Sand ym. 2011, 119-120.) 

Selkäytimen harmaa aine on täynnä erilaisia hermosoluja, joilla on oma osansa liikkeen-

muodostamisessa. Motoriset hermosolut, joita ovat alfamotoneuronit ja gammamotoneuro-

nit, sijaitsevat selkäytimen etujuuressa ja muodostavat yhteyksiä lihakseen. (Guyton & Hall 

2006, 673-675.) 

Edellisten lisäksi selkäytimen kaikissa osissa on lukematon määrä välineuroneita, jotka 

muodostavat runsaasti synapsiyhteyksiä toistensa kanssa, motoristen hermosolujen kanssa 

sekä keskushermostossa kulkevien hermoratojen kanssa. Välineuroneilla on erilaisia tehtä-

viä, jolloin osa toimii eksitoivina ja osa taas inhiboivina soluina. Esimerkkinä välineuronis-

ta on Renshawn solu, joka toimii inhiboivana välineuronina. Välineuronit muodostavat yh-

teyksiä myös selkäytimen eri osien kanssa, jolloin periaatteessa koko selkäydin muodostaa 

yhden suuren neuronialtaan. Vain harvat aivoista tulevat aksonit synaptoituvat suoraan al-

famotoneuroneihin, sen sijaan valta-osa kulkee yhden tai useamman välineuronin kautta. 

(Guyton & Hall 2006, 673-675.)  

Liikkeen muodostus selkäytimessä tapahtuu neuronipiirien (central pattern generator) avul-

la. Yhdenlaisesta neuronipiiristä esimerkkinä voisi toimia resiprokaalinen inhibitio (kuva 3) 

tai Rewnshawn solun toiminta. Rewnshawn solu toimii tiiviissä yhteistyössä motorisen 
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hermosolun kanssa. Aktiopotentiaalin lähtiessä alfamotoneuronin aksonia pitkin kohti li-

hasta haarautuu siitä myös yhteys inhibitoriseen Rewnshawn soluun. Rewnshawn solu in-

hiboi viereisiä alfamotoneuroneita mahdollistaen tarkemman lihaskontrollin ja samalla eh-

käisten signaalien ylimääräistä leviämistä neuroniallasta pitkin. (Guyton & Hall 2006, 673-

675.)  

 

KUVA 3. Kuvassa havainnollistetaan resiprokaalista inhibitiota. Siinä käskyn saanut agonisti-

lihaksen alfamotoneuroni samanaikaisesti inhiboi antagonisti-lihaksen alfamotoneuronia inhibitori-

sen välineuronin kautta. (Mukaeltu Pearson & Gordon 2013, 818.)  

 

Neuronien lukemattomien yhteyksien vuoksi pystytään liikettä tuottamaan halutulla tavalla. 

Neuronien laaja verkostoituminen aiheuttaa myös sen että neuronialtaan herkkyys voi 
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muuttua esimerkiksi periferiasta tulevan sensorisen tiedon pohjalta. (Guyton & Hall 2006, 

673.) Motoneuronialtaan tilaan vaikuttavat sen vastaanottamat inhibitoriset ja eksitatoriset 

signaalit, joita tulee muun muassa periferiassa sijaitsevista somatosensorisista reseptoreista. 

Somatosensoriset reseptorit, joihin kuuluvat lihasspindelit, golgin jänne-elimet, nivelresep-

torit, ihon mekanoreseptorit, kipureseptorit ja lämpöreseptorit, välittävät keskushermostoon 

tietoa liikkeestä ja osallistuvat liikkeen säätelyyn afferentti-hermojen avulla. (Enoka 2008, 

250.) Kuvassa 4 on esimerkkejä somatosensoristen reseptoreiden yhteyksistä selkäytimeen. 

 

 

KUVA 4. Kuva havainnollistetaan somatosensoristen reseptoreiden muodostamia yhteyksiä sel-

käytimeen. Kuvasta näkyy kuinka somatosensorisen reseptorin stimulus leviää  selkäytimessä. 

(Mukaeltu Pearson & Gordon teoksessa Kandel ym. 2013, 793.) 
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Neuronialtaan herkkyyden muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että synapsien kautta tulevat 

eksitatoriset tai inhibitoriset signaalit muuttavat sitä kuinka vastaanottavainen neuroni on 

tulevalle ärsykkeelle. Neuronin herkkyys ulkoapäin tulevalle signaalille riippuu sen sisäi-

sestä sähkövarauksesta, joka muuttuu signaalien mukaan ( Guyton & Hall, 2006, 559-568.) 

Neuronin herkkyyden muutoksia havainnollistetaan kuvassa 5.  

 

 

KUVA 5. Kuva havainnollistaa erilaisten yhteyksien vaikutusta hermosolun sisäiseen sähkövarauk-

seen ja sitä kautta sen herkkyyteen depolarisoitua. Kuvan B neuronin sisäinen sähkövaraus on eksi-

toivan signaalin vuoksi muuttunut positiivisemmaksi. jolloin se on herkempi depolarisoitumaan. 

Vastaavasti kuvan C neuroni on inhiboivan signaalin myötä varaukseltaan negatiivisempi ja niinpä 

kyseisen neuronin depolarisoitumiseen vaaditaan suurempi määrä eksitaatiota. (Mukaeltu Guyton & 

Hall 2006, 566.) 
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2.4 Hermo-lihasliitos 

Hermo-lihasliitos yhdistää alfamotoneuronin aksonin lihassoluun (kuva 6). Liitoskohta on 

pinta-alaltaan noin 2000 - 6000 mikrometriä (Enoka 2008, 190). Aksonin päätteessä eli 

hermo-lihasliitoksen presynaptisella kalvolla on jänniteherkkiä reseptoreita, jotka reagoivat 

hermoimpulssiin avaamalla Ca
2+

 -kanavat ja mahdollistamalla Ca
2+

 -ionien virtaamisen 

presynaptiseen terminaaliin. Ca
2+

 -ionipitoisuuden nousu aiheuttaa välittäjäaineena toimi-

van asetyylikoliinin vapautumisen vesikkeleistä synapsirakoon. Välittäjäaineen vapautumi-

nen kestää vain hetken Ca
2+

 -ionipitoisuuden laskiessa hermopäätteessä nopeasti. (Sand ym. 

2011, 109-111.) 

 

KUVA 6. Poikkileikkauskuva hermo-lihasliitoksesta. 

 

Synapsirakoon päästyään välittäjäaine sitoutuu postsynaptisen kalvon reseptoreihin, mah-

dollistaen Na
+
 -ionien virtaamisen sisäänvirtaamisen lihassoluun. Na

+
 -kanavat pysyvät 

auki kunnes asetyylikoliiniesteraasi-entsyymi pilkkoo asetyylikoliinin. Na
+
 -ionien sisään-

virtaus aiheuttaa lihassolussa depolarisaation. (Sand ym. 2011, 109-111.) 
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3 SENTRAALISEN VÄSYMYKSEN TUTKIMINEN 

Seuraavissa kappaleissa esitellään sentraalisen väsymyksen tutkimisessa käytettäviä mene-

telmiä. Menetelmistä esitellään kuitenkin vain tämän tutkimuksen kannalta olennaiset me-

netelmät. 

3.1 EMG 

EMG (elektromyografia) mittaa lihakseen hermo-lihasliitoksen kautta tulevan aktiopotenti-

aalin aiheuttaman sähkövirran suuruutta lihaksessa. EMG:aa voidaan mitata erilaisilla ta-

voilla, mutta yleisessä käytössä ovat pintaelektrodit jotka sijoitetaan ihon pinnalle. EMG 

kuvaa lihaksen vastaanottamaa käskytysintensiteettiä ja ajoitusta hermostosta. (Enoka 2008, 

197-199.) 

EMG:n muutoksiin lisääntyneen käskytyksen lisäksi vaikuttaa myös motoristen yksiköiden 

synkronisaatio, johtumisnopeuden muutokset kudoksissa (Dartnall ym. 2008) tai lihaksen 

intrasellulaaristen aktiopotentiaalien profiileissa. Lisääntynyttä EMG-aktiivisuutta ei voida 

siis suoraan pitää merkkinä keskushermostosta lisääntyneestä käskytyksestä. (Arabadzhiev 

ym. 2010)  

3.2 Transkraniaalinen magneettistimulaatio 

Transkraniaalisessa magneettistimulaatiossa (TMS) kallon päälle asetettavaan käämiin joh-

detaan suuri sähkövirta, joka luo ympärilleen kallon läpäisevän muuttuvan magneettiken-

tän. Magneettikenttä aiheuttaa kallossa sähkövirran, joka depolarisoi hermosoluja johtaen 
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joko eksitatoriseen tai inhibitoriseen postsynaptiseen potentiaaliin. (Rothwell 1997; Hallett 

2000, Avela & Gruber 2011, 116 mukaan)  

Huomioitavaa on, että TMS:lla annettu stimulus kohdistuu aivokuoren neokorteksin ker-

roksissa 2-4 oleviin inhibitorisiin ja eksitatorisiin välineuroneihin, joiden nettovaikutuksena 

aktivoituvat kortikospinaalisen radan pyramidaalisolut (Weber & Eisen 2002; Ziemann & 

Rothwell 2000, Avela & Gruber 2011, 118 mukaan). Koska TMS ei stimuloi suoraan las-

kevaa hermorataa vaan kulkee eri hermosolujen kautta sen aiheuttamia sähköimpulsseja 

kutsutaan epäsuoriksi aalloiksi (indirect waves / I- waves) (Avela & Gruber 2011, 119). 

Avelan & Gruberin (2011,118-120) mukaan on viitteitäsiitä, että aivokuoren intrakortikaa-

liset interneuronit ja kortikokortikaaliset neuronit ovat vastuussa epäsuorista aalloista. 

Niinpä TMS:n avulla saadaan tietoa aivokuoren alueella vallitsevasta tilasta. 

TMS:n vaste mitataan yleensä lihaksesta EMG:n avulla ja sitä kutsutaan nimellä MEP (mo-

tor evoked potential) (Enoka 2008, 295). Huomioitavaa on, että MEP kuvaa aivokuoren 

pyramidaalisoluista lähtevää sähköistä stimulusta, jonka lihas vastaanottaa. Näin ollen 

MEP:issa tapahtunut muutos kertoo vain kaikista tällä välillä tapahtuneiden muutosten 

summasta, eikä siitä voida yksinään sanoa missä muutos on tapahtunut. (Avela & Gruber 

2011, 118.) 

3.3 M-aalto 

Stimuloimalla perifeeristä hermoa riittävällä sähkövirran intensiteetillä saadaan EMG:ssa 

näkyviin M-aalto. M-aalto syntyy kun sähkövirran intensiteetti on riittävä stimuloimaan 

alfamotoneuronien aksoneita ja aktiopotentiaali kulkee lihakseen. Maksimaalinen m-aalto 

kertoo hermo-lihasliitoksessa ja sen distaalisella puolella tapahtuvista muutoksista. M-
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aallosta analysoidaan yleensä peak-to-peak amplitudia tai pinta-alaa. Maksimaalinen M-

aalto kuvaa koko motoneuronialtaan aiheuttamaa vastetta. (Enoka 2008, 258;340.) 

Koska maksimaalinen M-aalto aktivoi kaikki motoneuronialtaan aksonit, voidaan sitä käyt-

tää myös arvioimaan väsymystasoa lihaksen voimantuotossa. Mitattaessa sähköstimulaati-

on voimavastetta käytetään nimitystä twitch. Sähköstimulaation aiheuttamaa voimavastetta 

voidaan mitata sekä levossa että lihassupistuksen aikana. Esimerkiksi annettaessa sähkös-

timulus hermoon MVC:n aikana intensiteetillä, joka on  supramaksimaalisen m-aallon suu-

ruinen, voidaan arvioida onko lihas aktivoitu täydellisesti. (Enoka 2008, 314-315.)  

Maksimaalista M-aaltoa voidaan käyttää normalisointiin, jolloin voidaan tutkia esimerkiksi 

keskushermoston puolella tapahtuneita muutoksia MEP-vasteiden avulla (Sidhu ym. 2012). 
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4 VÄSYMYKSEN KOHTEET HERMOSTOSSA 

Enokan (2008, 317) mukaan väsymyksellä tarkoitetaan harjoituksesta johtuvaa lihaksen tai 

lihasryhmän alentunutta kykyä tuottaa voimaa tai tehoa, riippumatta siitä pystytäänkö suo-

ritusta edelleen jatkamaan. Taylorin ja Gandevian (2008) mukaan väsymys voidaan hermo-

lihasjärjestelmää tutkittaessa jakaa perifeeriseen ja sentraaliseen väsymykseen. Perifeerinen 

väsymys määritellään tällöin olevan hermo-lihasliitoksessa tai sen distaalisella puolella 

olevia prosesseja, jotka johtavat voimantuoton laskuun. Hermo-lihasliitoksen proksimaali-

sella puolella tapahtuvat, voimantuottokykyä heikentävät prosessit luokitellaan sentraali-

seksi väsymykseksi. Seuraavassa tarkasteltuna mahdollisia väsymyskohteita hermo-lihas-

järjestelmässä. 

4.1 Motorinen aivokuori 

Kuten aiemmin todettiin ovat aivojen eri osat yhteydessä toisiinsa ja vastaanottavat senso-

rista tietoa kaikkialta kehosta. Niinpä motorisen aivokuoren herkkyyden muutoksiin voi 

vaikuttaa lukemattoman monta tekijää. (Sand ym. 2011, 126-130.)  

Yhtenä tekijänä motorisen aivokuoren käskytyskyvyn heikkenemisessä pidetään kasvanutta 

sisäistä inhibitiota. Inhibition aiheuttajina pidetään      -välitteisiä aivokuoren sisäisiä 

inhibitorisia välineuroneita (intracortical inhibitory interneurons) (Hartwig ym. 1998). 

Merkkinä       -reseptoreiden ja intracortical inhibitory interneuroneiden aktiivisuudesta 

on pidetty TMS-stimulaation yhteydessä esiintyvän EMG:ssa näkyvän hiljaisen hetken (si-

lent period, SP) kestoa. TMS:n yhteydessä esiintyvän SP:n kestosta ensimmäisen n. 100 ms 

ajatellaan johtuvan sekä spinaalisen että aivokuoren prosesseista, mutta ensimmäisen 100 

ms jälkeen prosessit liittyvät tämän hetken käsityksen mukaan nimenomaan aivokuoren 

tasolla tapahtuvaan inhibitioon. (Sidhu ym. 2013; Inghilleri ym. 1993.) SP:n syntyminen 
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TMS-stimulaation yhteydessä johtuu siitä, että annettu stimulus ei aktivoi suoraan pyrami-

daalisoluja vaan niiden aktivaatio tapahtuu epäsuorasti välineuronien ym. hermoyhteyksien 

kautta. Niinpä stimulus aktivoi suurempaa aluetta aivokuorella ja sen aiheuttama MEP-

vaste ja SP:n kesto heijastelevat aivokuorella vallitsevaa tilaa. (Avela & Gruber 2011, 118-

120.) 

Yksi aivokuoren sisäistä inhibiota lisäävä tekijä on lihaksen tyypin 3 ja 4 sensorisista resep-

toreista lisääntyvä palaute, joka aiheutuu aineenvaihduntatuotteiden kerääntymisestä lihak-

seen (Hilty ym. 2011). Myös hapenpuutetta joko lihastasolla tai aivojen tasolla on ehdotettu 

yhdeksi intrakortikaalista inhibitiota lisääväksi tekijäksi, joka vähentäisi aivokuoren pääasi-

allisten hermosolujen (principal neuron) herkkyyttä (Sidhu ym. 2012). Aivojen neuronien 

välistä signaalinvaihtoa säätelevät välittäjäaineet: serotoniini, dopamiini ja noradrenaliini. 

Ne ovat  myös yhdistetty sentraaliseen väsymykseen, mutta niiden tarkka rooli on vielä 

epäselvä. (Roeland & Meeusen 2010.)   

4.2 Selkäydintaso 

Lihaksen tuottama voima riippuu aktivoitujen motoristen yksiköiden määrästä ja niiden 

syttymistiheydestä. Yksittäisen motoneuronin syttymistiheyden taas määrittelee sen vas-

taanottaman ärsykkeen määrä synapsien kautta. Motorisia yksiköitä ei voida aktivoida vali-

koivasti vaan aivot aktivoivat tietyn lihaksen motoneuroniallasta. Tämän vuoksi se kuinka 

voimakkaasti motoriset yksiköt aktivoituvat riippuu aivoista tulevan käskyn voimakkuudes-

ta ja motoneuronialtaassa vallitsevasta tilasta. (Enoka 2008, 215 217; 224-225.) 

Motoneuronialtaan tila tai toisin sanoen johtuvuus on nettovaikutus siihen vaikuttavista 

eksitatorisista ja inhibitorisista signaaleista, neurohumoraalisista tekijöistä ja motoneuroni-

en sisäisistä tekijöistä (Gardiner 2011, 86). Neurohumoraaliset tekijät liittyvät puolestaan 
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välittäjäaineisiin (esim. serotoniini), jotka vaikuttavat motoneuronien toimintaan (Gardiner 

2011, 21). Sisäiset tekijät taas hermosolujen sisällä tapahtuviin muutoksiin, jotka muokkaa-

vat niiden herkkyyttä. (Gardiner 2011, 20-23; 86).  

Neurohumoraalisia tekijöitä säädellään aivorungosta lähtevien monoaminergic neuronien 

avulla, jotka vapauttavat serotoniinia ja noradrenaliinia. Nämä välittäjäaineet vaikuttavat 

alfamotoneuronien dendriitteihin lisäten Ca
2+

-ionien sisäänvirtausta ja tehden hermosoluis-

ta näin herkempiä ärsytykselle. (Enoka & Pearson 2013, 774-776.) 

Silent periodin ensimmäisten 50 ms ajatellaan johtuvan pääasiassa selkäydintasolla tapah-

tuvista mekanismeista kuten alfamotoneuronien jälkihyperpolarisaatiosta ja Rewnshawn 

solujen ohjaamasta recurrent inhibitionista (Inghilleri ym. 1993). 

4.3 Hermo-lihasliitos 

Gardinerin (2011, 69-73) mukaan hermo-lihasliitoksessa tapahtuvasta väsymyksestä par-

haimmat viitteet tähän mennessä ovat eläintutkimukset, joissa on verrattu voimantuottoa 

vasteena stimulaatiolle suoraan lihakseen ja aksoniin. Gardiner luettelee kolme mahdollista 

hermo-lihasliitoksen väsymykseen vaikuttavaa tekijää: välittäjäaineen loppuminen, postsy-

naptisen kalvon herkkyyden lasku (postsynaptic membrane failure) ja aksonihaarakkeiden 

heikentynyt kyky välittää aktiopotentiaaleja (branch block failure). 
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5 SENTRAALINEN VÄSYMYS ERILAISISSA 

KUORMITUKSISSA 

Sentraalinen väsymys ja sen kohteet ovat erilaisia riippuen kuormitustavasta ja lihastyöta-

vasta (Millet & Lepers 2004). Seuraavissa kappaleissa esitellään tutkimustietoa erilaisten 

kuormitusten aiheuttamasta väsymyksestä 

5.1 Sentraalinen väsymys voimaharjoituksessa 

Taylor ym. (2000) tutkivat miten väsymys ilmenee eripituisilla työjaksoilla suoritettaessa 

MVC:a isometrisesti kyynärnivelen koukistajille. Kuormituksen kokonaiskesto oli vakioitu, 

mutta yksittäisen MVC:n ja sitä seuraavan palautusajan pituutta vaihdeltiin. Tutkimuksissa 

huomattiin, että kyky tahdonalaisesti aktivoida lihaksia laski jokaisessa kuormitusmallissa. 

Koska TMS -stimulaatiolla saatiin voimantuottoa lisättyä MVC:n aikana kertoo tämä sup-

raspinaalisesta eli aivojen tasolla tapahtuvasta väsymyksestä. MEP -arvot kasvoivat jokai-

sen kuormitusmallin aikana, jolloin siis kortikospinaalisen radan nettojohtuvuus parani.  

Myös silent periodin kesto, jonka ajatellaan kuvaavan aivojen tasolla tapahtuvan inhibition 

määrää (Sidhu ym. 2013; Inghilleri 1993) piteni joka kuormitusmallissa. Edelliset tekijät 

viittaavat siihen, että väsymyksen kohde on ollut aivotasolla. Tutkijoiden oletuksena oli että 

sentraalisen väsymyksen osuus olisi suurempi lyhyemmillä supistuksilla, jolloin aineen-

vaihduntatuotteiden kertyminen olisi vähäisempää lihakseen. Tätä ei kuitenkaan saatu de-

monstroitua kyseisessä tutkimuksessa. (Taylor ym. 2000.) 

Ruotsalainen ym. (2014) tutkivat hypertrofisen harjoituksen vaikutusta kortikospinaalisen 

radan herkkyyteen. Tutkimuksessa suoritettiin kolme työsarjaa dynaamisesti kyynärnivelen 

koukistajille, jonka jälkeen voimantuottoa testattiin isometrisesti. Tutkimuksessa havaittiin 
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selkeää laskua MVC:ssa josta ainakin osa oli sentraalista väsymystä. Sentraalinen väsymys 

ilmeni tahdonalaisen aktivoinnin heikkenemisenä. Myös SP:n kesto piteni merkittävästi 

ensimmäisen ja kolmannen sarjan välillä viitaten lisääntyneeseen inhibitioon aivokuoren 

tasolla. Kortikospinaalisen radan herkkyys kasvoi MEP-arvoina mitattuna ensimmäisen 

sarjan johdosta jonka jälkeen alkoi laskea sarja sarjalta. Lihaksesta mitatut EMG-arvot las-

kivat sarjojen välillä viitaten vähentyneeseen kykyyn käskyttää lihasta. (Ruotsalainen ym. 

2014.)   

5.2 Sentraalinen väsymys kestävyysharjoituksessa 

Smith ym. (2007) havaitsivat sentraalista väsymystä koehenkilöillä, jotka suorittivat kuor-

mituksen isometrisessä penkissä kyynärnivelen lihaksilla kun kuorma oli 5% MVC.sta ja 

kesti 70 minuuttia. Sentraalinen väsymys ilmeni mm. voluntaariaktivaation heikkenemise-

nä. Niinpä sentraalista väsymystä tapahtuu myös pidempikestoisissa ja voimantuotoltaan 

vähemmän vaativissa suorituksissa. Kuormituksen aikana silent periodin kesto kasvoi ja 

MEP-arvo suhteutettuna maksimaaliseen m-aaltoon kasvoi. Tutkijat itse arvioivat että vä-

symyksestä kaksi kolmasosaa oli sentraalista, josta osa supraspinaalista. (Smith ym. 2007).  

Submaksimaalisissa suorituksissa motorisia yksiköitä saatetaan aktivoida vuorotellen vä-

symyksen ehkäisemiseksi. Tällöin suorituksen aikana eivät kuormittuisi vain tietyt motori-

set yksiköt vaan suoritusvastuuta voitaisiin jakaa. (Westgaard & De Luca, 1999) Mekanis-

mit ilmiön taustalla ovat epäselvät, mutta ne saattavat liittyä esim. hermosolujen sisäisten 

ominaisuuksien muutoksiin. (Gardiner 2011, 98-99.) 

Jubeau ym. (2014) huomasivat lihaksen tahdonalaisen aktivoinnin heikentyneen kortikos-

pinaalisen radan herkkyyden jopa kasvaessa neljän tunnin pyöräilykuormituksen päätyttyä. 

Tämä viittaa siihen, että aivokuorella tapahtuva käskynmuodostus on ollut riittämätöntä. 
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Mahdollisiksi mekanismeiksi väsymyksen aiheutumiseen saattoi olla lisääntynyt hapenku-

lutus ja mahdollisesti hapenpuute, sekä III- ja IV-afferenteista lisääntynyt palaute johtuen 

aineenvaihduntatuotteiden kertymisestä. (Jubeau ym. 2014.) 

Tutkittaessa väsymystä Wingaten testin yhteydessä havaittiin sekä perifeeristä että sentraa-

lista väsymystä. Tulosten pohjalta näytti kuitenkin siltä, että wingaten testien jälkeen suori-

tettujen polvenojentajien MVC:n laskun pääasiallisena aiheuttajana olivat nimenomaan 

sentraaliset tekijät. Tätä perusteltiin sillä, että wingaten testin tulos ei huonontunut toisella 

pyöräilykerralla vaikkakin perifeeristä väsymystä ilmeni merkittävästi. Tämä tulos asettaa 

tutkijoiden mukaan kyseenalaiseksi lihaksesta tulevan afferentti-palautteen tärkeyden sent-

raalisessa väsymyksessä. (Fernandez-del-Olmo ym. 2013.) 

Pitkäkestoisissa suorituksissa myös keskushermoston välittäjäaineiden kuten serotoniinin 

on arveltu liittyvän väsymykseen. Osassa tutkimuksia on havaittu, että suoritusta saadaan 

jatkettua pitempään kun serotoniinin määrään on vaikutettu keinotekoisesti. Serotoniinin 

määrän kasvua plasmassa on selitetty aerobisissa suorituksissa tapahtuvilla muutoksilla 

plasman aminohappokoostumuksessa sekä lipolyysin avulla. Lipolyysin aikana vapautuvat 

vapaat rasvahapot kiinnittyvät plasmassa albumiiniin ja lisäten serotoniinisynteesissä olen-

naisen TRP-aminohapon määrää plasmassa ja sitä kautta myös aivojen alueella. Lisäänty-

neen serotoniinipitoisuuden on arveltu vaikuttavan uupumuksen tunteeseen ja aivokuoren 

käskytyskyvyn heikentymiseen. Serotoniini on luultavasti kuitenkin vain yksi monista vä-

symykseen vaikuttavista välittäjäaineista. (Meeusen ym. 2006).  
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6 TUTKIMUSONGELMAT 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää erityyppisten mutta usein yhdistettyjen kuormitus-

ten vaikutuksia keskushermostossa. Selvittämällä eri kuormitusten aiheuttamia muutoksia, 

voidaan saada tietoa, jota hyödyntää harjoittelua suunniteltaessa. Kuormitustyypit valittiin 

vastaamaan yleisessä käytössä olevia harjoitusmuotoja, jotta tuloksia voitaisiin soveltaa 

myös käytännön valmennuksessa. 

Tutkimuskysymys 1: Eroavatko erityyppisten (voima vs. kestävyys) dynaamisten mo-

ninivelliikkeiden vaikutukset kykyyn tahdonalaisesti aktivoida lihasta? 

Tutkimushypoteesi 1: Maksimivoimatyyppisen kuormituksen aiheuttama lasku tah-

donalaiseen aktiisuuteen on suurempi kuin submaksimaalisen 45 minuuttia kestävän kestä-

vyyskuormituksen. 

Teoriatausta 1: Vaikkakin kestävyyskuormituksilla on havaittu olevan voluntaariaktiivi-

suutta laskeva vaikutus (Fernandez-del-Olmo ym. 2013; Jubeau ym. 2014), ovat käytetyt 

kuormitukset olleet näissä tutkimuksissa selkeästi intensiteetiltään tai kestoltaan suurempia. 

Tutkimuskysymys 2: Havaitaanko väsymysvasteissa viitteitä supraspinaalisesta kom-

ponentista? 

Tutkimushypoteesi 2: Voimaharjoituksen jälkeen havaitaan SP:n keston pidentyvän viita-

ten kortikaalisen inhibition lisääntymiseen. 

Teoriatausta 2: Maksimivoimatyyppisen harjoituksen ajatellaan yleisesti kuormittavan 

erityisesti hermostoa ja vaativan paljon kykyä aktivoida lihaksia tahdonalaisesti. Voimahar-

joituksissa on havaittu SP:n keston pitenemistä aiemminkin (Ruotsalainen ym. 2014)  

Vaikkakin pitkissä kestävyyskuormituksissa on havaittu SP:n keston pitenemistä (Jubeau 

ym. 2014), ei käyttämämme kuormitusmalli luultavasti ole hermostolle niin kuormittava.  
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7 MENETELMÄT 

7.1 Koehenkilöt 

Tutkimukseen osallistui 7 vapaaehtoista liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijaa, joilla 

oli taustaa sekä kuntosali- että joukkuelajin harjoittelusta. Koehenkilöiden keskimääräinen 

ikä oli 24,4 ± 2,9 vuotta , pituus 182,1 ± 5,1 cm ja paino 85,1 ± 7,8 kg. Koehenkilöt olivat 

terveitä ja heitä informoitiin etukäteen tutkimuksen sisällöstä sekä mittauksiin liittyvistä 

mahdollisista epämukavuuksista. 

7.2 Laitteisto 

Tutkimuksessa käytettyyn laitteistoon kuului transkraniaalinen magneettistimulaattori 

Magstim 2002, jossa käytettiin halkaisijaltaan 9 cm olevaa kahdeksikon muotoista käämiä. 

Neural Systems NL 900D ja NL844- laitteita käytettiin EMG:n keräämiseen. Monopolaari-

sessa ja bipolaarisessa EMG:n mittauksessa käytetty elektrodimalli oli Blue Sensor N, 

Ag/AgCl, 28 mm2, Ambu A/S, Ballerup, Denmark. Mittausdata kerättiin spike- ohjelmis-

toon 16 bittisen AD-muuntimen (CED power 1401, Cambridge Electronics Design Limi-

ted, UK) kautta. Reisihermon perifeeriseen stimulaatioon käytetty laite oli DS7AH, Digiti-

mer Ltd., Hertfordshire, UK. 

 

7.3 Asetelma 

Tutkimus suoritettiin Jyväskylän yliopiston Viveca-rakennuksen tiloissa biomekaniikan 

laboratoriossa. Tutkimukseen sisältyi kolme eri päivinä suoritettavaa testikertaa.  
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Ensimmäisellä kerralla määritettiin koehenkilön 1 RM dynaamisessa jalkaprässissä. Jalka-

prässi säädettiin siten, että polvikulma oli ala-asennossa mahdollisimman lähellä 60 astetta. 

Ennen testiä koehenkilö sai vapaasti lämmitellä noin 5 minuutin ajan. Tämän lisäksi jalka-

prässissä suoritettiin 4 kpl lähestymissarjoja ennen varsinaisen 1 RM:n etsimistä.  

Edellisen lisäksi ensimmäisellä testikerralla suoritettiin maksimaalinen epäsuora polkupyö-

räergometritesti, josta määritettiin suurin aerobinen teho. Testissä käytettiin 2 minuutin 

portaita alkaen 25 W pyöräilytehosta. Kuormaa nostettiin portaiden välissä 25 W, kunnes 

koehenkilö koki saavuttaneensa maksimitehonsa tai kunnes 70 rpm tahtia ei kyetty ylläpi-

tämään. 

Testien välissä oli noin 30 minuutin tauko, jonka aikana koehenkilöt tutustuivat ja kokeili-

vat mittauksissa käytettäviä mittausmenetelmiä, kuten transkraniaalinen magneettistimu-

laatio, perifeerinen sähköstimulaatio ja harjoittelivat isometrisiä lihassupistuksia isometri-

sessä polvenojennuspenkissä. 

Toisella ja kolmannella kerralla suoritettiin varsinaiset mittaukset, joissa tehtiin joko voi-

ma- tai kestävyyskuormitus (kuva 7). Kuormitusten intensiteetti määritettiin ensimmäisen 

tapaamisen aikana suoritettujen testien pohjalta. Ennen kuormituksia suoritettiin 5 minuutin 

lämmittely polkupyöräergometrillä 50 W kuormalla vapaavalintaisella polkufrekvenssillä. 

Kestävyyskuormituksessa käytetty intensiteetti valittiin siten polkupyörätestin pohjalta si-

ten, että polkemiskuormaksi valittiin ensimmäinen kuorma, joka oli ylittänyt laktaattikyn-

nyksen. Kuormitus oli 45 minuutin pituinen ja koehenkilöä ohjeistettiin pitämään polkemis-

frekvenssi 70 rpm tasolla. Kuormitusten aikana seurattiin sykettä, veren laktaattipitoisuutta 

sekä RPE:tä. Tiedot kerättiin ennen kuormitusta, 10 min, 20 min, 30 min, 40 min ja 44 min 

kohdalla sekä mittausprotokollan jälkeen. 44 minuutin kohdalla otettua laktaattinäytettä 

käytettiin post-arvona arvioitaessa veren laktaattipitoisuutta mittausprotokollan aikana. 
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Pre-

mittaukset

Post-

mittaukset

Voima- tai 

kestävyyskuormitus

 

KUVA 7. Toisen ja kolmannen tutkimuskerran rakenne. 

 

Voimakuormituksessa käytetyt kuormat määritettiin ensimmäisen tapaamisen 1 RM:n pe-

rusteella ja kuormitusprotokolla on esitetty taulukossa 1. 

TAULUKKO 1. Voimakuormituksessa käytetty protokolla. 

Sarja Toistot Kuorma % 1 RM 

1. 3 90 

2. 2 95 

3. 1 100 

4. 2 95 

5. 3 90 

6. 2 95 

7. 1 100 

 

Voimakuormituksessa palautusten pituus oli 3 minuuttia. Mikäli 2. kerralla voimakuormi-

tuksessa ei kuudenteen sarjaan mennessä koehenkilöä ei oltu avustettu sarjojen aikana, li-
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sättiin viimeiseen kuormaan 5 % lisäkuormaa. Tällöin oletettiin, ettei 1. kerralla mitattu 

1RM kuvannut riittävän hyvin henkilön voimatasoja. Laktaattia ja sykettä seurattiin ennen 

kuormitusta, ennen viimeistä työsarjaa.   

7.3.1 Mittausvalmistelut 

Ennen mittauksien aloittamista valmisteltiin mittauslaitteisto, isometrinen polvenojennus-

laite (kuva 8) sekä kuormituksessa käytettävä laitteisto.  

 

KUVA 8. Kuva mittaustilanteesta ja protokollassa käytetystä isometrisestä polvenojennuspenkistä. 

Ennen mittauksia koehenkilöiltä otettiin laktaattinäyte, sekä aseteltiin perifeerisessä stimu-

laatiossa käytetyt elektrodit sekä EMG-elektrodit paikoilleen. Stimuloivat elektrodit asetet-
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tiin nivusen alueelle (katodi) ja trochanter majorin päälle (anodi). EMG-signaalia mitatessa 

käytettiin vahvistuksena 1000x kerrointa, lukuunottamatta mittausprotokollaan sisältyneitä 

kahta Mmax-stimulaatiota, joissa vahvistus vaihdettiin manuaalisesti satakertaiseksi. 

EMG-signaalia mitattiin bipolaarisesti ja monopolaarisesti m.vastus lateraliksesta sekä bi-

polaarisesti m.biceps femoriksesta. EMG-elektrodit asetettiin SENIAM:n ohjeiden mukai-

sesti.  

Mittauksia varten perifeerisessä sähköstimulaatiossa määritettiin Mmax-amplitudiin vaadit-

tavan sähkövirran suuruus. Tämä määritettiin nostamalla asteittain stimulaatiointensiteettiä 

kunnes M-aallon amplitudissa ei enää tapahtunut kasvua. 

Mittauksia varten määritettiin TMS-stimulaatioon liittyen RMT (resting motor threshold). 

RMT määritellään stimulaatiointensiteetiksi, jossa TMS-stimulaatio aiheuttaa tietynsuurui-

sen vasteen (MEP) lihaksessa. RMT määritellään olevan pienin mahdollinen stimulaatioin-

tensiteetti, joka aiheuttaa 3/5 stimulaatiokerralla yli 50µV mitattavan peak to peak- ampli-

tudin kohdelihaksessa.  

Ennen mittauksia koehenkilö suoritti muutamia submaksimaalisia isometrisiä polvenojen-

nuksia sekä kaksi maksimaalista polvenojennusta, joista toisessa annettiin MVC:n päälle 

tuplastimulus (double twitch stimulation). Edellisten lisäksi suoritettiin kolme maksimaalis-

ta isometristä polvenkoukistusta m.biceps femoriksen EMG.n suhteuttamista varten. 

7.3.2 Mittausprotokolla 

Mittausprotokollan kesto oli noin 4-5 minuuttia ja sen sisältö on esitetty kuvassa 9. Pre- ja 

post-mittauksien rakenne oli samanlainen. 
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KUVA 9. Havainnollistava kuva mittausprotokollasta. Nuolella on merkitty annetun stimuluksen 

ajankohta. 

Varsinainen mittausprotokolla aloitettiin kahdella MVC:llä, joiden välissä oli hyvin lyhyt 

palautus. Koehenkilöä ohjeistettiin tuottamaan maksimivoima ja yrittämään ylläpitää se, 

kunnes mittaaja antoi merkin. Saavutettuaan maksimivoiman annettiin reisihermoon tuplas-

timulus (double twitch) 10 ms intervallilla, 150% Mmax intensiteetillä. Koehenkilöä oh-

jeistettiin myös stimulaation jälkeen tuottamaan voimaa maksimaalisesti ja nostamaan voi-

ma mahdollisimman nopeasti takaisin maksimiin, mikäli se oli stimuluksen johdosta pu-

donnut. Mittaajan annettua merkin koehenkilö lopetti lihassupistuksen ja rentoon lihakseen 

annettiin 3 sekuntia voimantuoton päättymisestä samanlainen tuplastimulus.  
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Koehenkilö pystyi seuraamaan voimantuottoaan voimakäyrästä, joka näytettiin hänelle ko-

ko mittausprotokollan ajan. 30 sekuntia mittauksen alkamisesta koehenkilöä pyydettiin 

tuottamaan voimaa 50% MVC:sta ja ylläpitämään voimatasoa mahdollisimman tarkasti. 

Tätä varten mittaaja laski 50% suuremmasta MVC:sta ja asetti kyseiselle voimatasolle vaa-

kakursorin, jossa koehenkilö pyrki ylläpitämään voimatasoaan. Voimantuoton ollessa oike-

alla tasolla annettiin TMS:llä stimulaatio 120% RMT:n intensiteetistä (kuva 10). Koehenki-

lö oli ohjeistettu nostamaan voima stimulaation jälkeen mahdollisimman nopeasti takaisin 

vaakakursorin tasolle. Edellä kuvattu 50% MVC:sta oleva polvenojennus yhdistettynä 

TMS-stimulaatioon toistettiin kolmesti siten, että uusi voimantuotto alkoi 30 sekunnin in-

tervalleissa. 

 

KUVA 10. Koehenkilön näkymä vaakakursorista, joka ohjasi voimantuottoa. Voimantuoton tasaan-

nuttua annettiin stimulus, jonka jälkeen haluttu voimataso pyrittiin palauttamaan mahdollisimman 

nopeasti. 

Tämän jälkeen 30 sekuntia edellisen polvenojennuksen alkamisesta suoritettiin muuten 

samanlainen tehtävä, mutta tällä kertaa annettiin stimulus 150% Mmax-amplitudiin vaadi-

tulla intensiteetillä. Tämän lisäksi 10 sekuntia voimantuoton päättymisestä annettiin saman-
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lainen stimulus rentoon lihakseen. Mitattuja vasteita hyödynnettiin Mmax- arvoina aktiivi-

sessa ja passiivisessa tilanteessa. 

Tämän jälkeen koehenkilöä pyydettiin rentoutumaan, kiinnittämään katseensa hänen edes-

sään näkyvään tekstiin ja laskemaan mielessään alaspäin kahdestasadasta. Näin pyrittiin 

vakioimaan koehenkilön ajatustoimintaa ja parantamaan mittauksen luotettavuutta. Koe-

henkilön laskiessa hänelle annettiin 10 kappaletta TMS-stimuluksia (passiivinen MEP), 7-

10 sekunnin intervalleissa 120% RMT olevalla intensiteetillä.  

7.4 Muuttujat 

Alla listattuna kaikki mitatut muuttujat. Muuttujien kohdalla on myös kerrottu miten ne on 

analysoitu mittaustuloksista. 

7.4.1 MVC & Superimposed twitch 

Mittausprotokollan alussa suoritettiin kaksi MVC:a, joista voimantuotoltaan parempaa käy-

tettiin myöhemmin analyysissä. MVC:n määriteltiin olevan suurin tahdonalaisesti tuotettu 

voima keskiarvoistettuna 500 ms ajalta. Valitusta MVC:stä analysoitiin myös tuplastimu-

luksen aiheuttama lisä voimantuotossa (superimposed twitch, SIT).  

7.4.2 Passive twitch 

Kolme sekuntia MVC:n jälkeen annetun tuplastimuluksen aiheuttama voimantuotto määri-

tettiin. Kyseistä passive twitch- arvoa hyödynnettiin myöhemmin analysoitaessa voluntaa-

riaktiivisuutta. Passive twitch- arvo analysoitiin paremman MVC:n yhteydestä. 
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7.4.3 Mmax 

Mmax- amplitudit mitattiin sekä aktiivisessa että passiivisessa tilassa antamalla stimulus 

reisihermoon 150 % Mmax- amplitudiin vaaditusta intensiteetistä. Aktiivisessa tilassa an-

nettu stimulus annettiin koehenkilön tuottaessa voimaa 50% MVC:sta ja passiivinen 

Mmax-arvo mitattiin antamalla stimulus rentoon lihakseen. Mmax- arvot mitattiin bipolaa-

risilla elektrodeilla vahvistuksen ollessa poikkeuksellisesti 100x. Mmax- arvot mitattiin 

peak to peak- amplitudeina ja niitä hyödynnettiin myös MEP- vasteiden suhteuttamiseen. 

7.4.4 TMS-parametrit 

TMS-stimulaation aiheuttamia MEP-vasteita analysoitiin sekä aktiivisessa, että passiivises-

sa tilanteessa. Mittaamiseen käytettiin m.vastus lateralikseen sijoitettuja monopolaarisia 

elektrodeja. MEP- vasteista analysoitiin peak to peak- amplitudi. Aktiivisessa tilanteessa 

TMS- stimulaatio annettiin henkilön tuottaessa voimaa 50% MVC:sta ja tämä toistettiin 

kolmesti. Kolmen mittauksen peak to peak- amplitudit keskiarvoistettiin. Vastaavasti mit-

tausprotokollan lopussa annetuista kymmenestä TMS- stimulaatiosta otettiin keskiarvo, 

joita käytettiin passiivisina MEP-ampilitudeina. 

7.4.5 Silent period 

Aktiivisessa tilanteessa tehtyjen TMS- stimulaatioiden yhteydestä analysoitiin myös silent 

periodin kesto. Arvo määritettiin keskiarvona kolmesta aktiivisessa tilanteessa annetusta 

TMS-stimulaatiosta. Silent period määritettiin siten, että aloitushetki oli stimulushetkellä ja 

silent periodin katsottiin loppuvan kun jatkuva EMG-signaali palasi. 
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7.4.6 EMG 

EMG- aktiivisuutta lihaksessa mitattiin bipolaaristen elektrodien avulla. EMG määritettiin 

RMS-arvona 500 ms ajalta. EMGRMS-amplitudi määritettiin MVC:sta sekä TMS-

stimulaation yhteydessä koehenkilön tuottaessa 50 % MVC:stä. 50 %  MVC:n aikainen 

aktiivisuus on keskiarvoistettu kolmesta suorituksesta 500 ms ajalta juuri ennen TMS- sti-

mulusta. 

7.4.7 Analyysiohjelmat 

Tulosten analysointiin käytettiin Spike- ohjelmaa. Tilastolliset analyysit suoritettiin 

SPSS:llä. Tulosten normaalijakautuneisuus tarkastettiin Shapiro-Wilkin testillä, jonka jäl-

keen tulosten analysointiin käytettiin parillista T-testiä kaikissa tapauksissa, lukuun otta-

matta EMG- arvoja, joiden analysointiin käytettiin nonparametrista Wilcoxon- testiä.  
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8 TULOKSET 

8.1 MVC 

Maksimaalinen polvenojennusvoima 107° polvikulmalla laski kestävyyskuormituksen jäl-

keen 10 ± 8 % (kuva 11). Vastaavasti voimakuormituksen jälkeen MVC laski 13 ± 7 %. 

MVC:ssa tapahtunut lasku oli tilastollisesti merkitsevä kummankin kuormituksen jälkeen: p 

= 0,024 kestävyyskuormituksen ja p = 0,004 voimakuormituksen jälkeen. MVC:n muutok-

sessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä (p = 0,482). Tulokset on 

esitetty taulukossa 2. 

 

KUVA 11. MVC:n muutos kuormituksen jälkeen. 

 

TAULUKKO 2. Mitatut maksimaaliset isometriset polvenojennusvoimat. 

MVC  

Kuormitus Pre Post Muutos  p-arvo 

Kestävyys 836 ± 171 N 752 ± 171 N -10 % 0,024 

Voima 834 ± 133 N 724 ± 100 N -13 % 0,004 
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8.2 MVC:n aikainen EMG-aktiivisuus 

EMG-aktiivisuutta tutkittiin suurimman hetkellisen voimantuoton kohdalta.  Kestävyys-

kuormituksen jälkeinen EMG:n RMS-amplitudi oli 101 ± 22 %  ja voimakuormituksen 

jälkeen 92 ± 13 % kontrolliarvosta (kuva 12). Kummankaan kuormituksen aiheuttama muu-

tos ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä, eikä kuormitusten aiheuttamat muutokset 

eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (p = 0,535).   

 

KUVA 12. MVC:n aikainen EMG-aktiivisuus kuormituksen jälkeen. 

 

8.3 50% MVC:sta oleva EMG-aktiivisuus 

Kestävyyskuormituksen jälkeen 50% MVC:sta olevalla voimantuoton tasolla mitattu EMG-

aktiivisuus oli 137 ± 17 %  ja kestävyyskuormituksen jälkeen 100 ± 13 % kontrolliarvosta 

(kuva 13). Kestävyyskuormituksen aiheuttama muutos oli tilastollisesti merkitsevä  
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(p = 0,018) mutta voimaharjoituksen ei (p = 0,735) . Kuormitusten aiheuttamat muutokset 

erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,001). 

 

KUVA 13. EMG-aktiivisuuden suhteellinen muutos 50% MVC:sta olevan voimantuoton aikana. 

 

8.4 Superimposed twitch  

MVC:n aikana annetun SIT:n  aiheuttama lisä voimantuottoon kasvoi sekä voima- että kes-

tävyyskuormituksen jälkeen, mutta vain voimakuormituksen jälkeen tilastollisesti merkit-

sevästi (p = 0,008). Kestävyyskuormituksen jälkeinen muutos SIT:n suuruudessa on selkeä, 

mutta ei tilastollisesti merkitsevä (p = 0,173). Kuormitusten välillä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää eroa (p = 0,482). Tulokset on esitetty taulukossa 3. 

TAULUKKO 3. MVC:n aikana annetun tuplastimuluksen aiheuttamat lisät voimantuotossa. 

Superimposed twitch 

Kuormitus Pre Post Muutos  p-arvo 

Kestävyys 33,3 ± 8,0 N 47,3 ± 17,8 N 57 % 0,173 

Voima 37,5 ± 12,9 N 48,2 ± 16,4 N 31 % 0,008 
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8.5 Passive twitch 

MVC:n jälkeen passiiviseen lihakseen annetun tuplastimuluksen aiheuttama vaste voiman-

tuotossa laski voimakuormituksen jälkeen 11 ± 6 % ja kestävyyskuormituksen jälkeen 10 ± 

7 % (kuva 14). Kestävyyskuormituksen jälkeinen muutos oli tilastollisesti merkitsevä (p = 

0,017), kuten myös voimakuormituksen aiheuttama muutos (p = 0,008). Kuormitusten vä-

lillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.  

 

KUVA 14. Rentoon lihakseen annetun tuplastimuluksen aiheuttaman voimantuoton suhteellinen 

muutos.  

 

8.6 Voluntaariaktiivisuus 

Voluntaariaktiivisuus määriteltiin SIT:n ja passive twitchin suhteen avulla yhtälöstä: 

   
   

              
     .  
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Voimakuormituksen jälkeen voluntaariaktiivisuus laski 6 ± 3 % ja kestävyyskuormituksen 

jälkeen 6 ± 9 %. Voluntaariaktiivisuuden lasku voimakuormituksen jälkeen oli tilastollisesti 

merkitsevä (p = 0,001) mutta ei kestävyyskuormituksen jälkeen (p =  0,119) (kuva 15). 

Kuormitusten aiheuttamien vasteiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.  Tulok-

set on esitetty taulukossa 4. 

 

TAULUKKO 4. Mitatut voluntaariaktiivisuudet ennen ja jälkeen kuormituksen. 

Voluntaariaktiivisuus 

Kuormitus Pre Post Muutos  p-arvo 

Kestävyys 88,97 ± 4,16 % 83,49 ± 5,45 % -6 % 0,119 

Voima 88,46 ± 3,41 % 83,38 ± 4,52 % -6 % 0,001 

 

 

KUVA 15. Voluntaariaktiivisuus ennen kuormitusta ja kuormituksen jälkeen. 
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8.7 Mmax 

Protokollassa mitattiin maksimaalista M-aaltoa MEP:n suhteuttamista varten. Mmax antaa 

kuvaa myös hermo-lihasliitoksen distaalisen puolen muutoksista. Maksimaalista M-aaltoa 

mitattiin lihassupistuksen aikana (Mmax-akt) ja levossa (Mmax-pas).  

Aktiivinen Mmax laski kestävyyskuormituksen jälkeen  2 ± 8 % ja voimakuormituksen 

jälkeen 6 ± 5 % (kuva 15). Lasku oli tilastollisesti merkitsevä voimakuormituksen jälkeen 

(p = 0,039), mutta ei kestävyyskuormituksen jälkeen (p = 0,681). Kuormitusten välillä ei 

ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (p = 0,314). Tulokset on esitetty taulukossa 5. 

TAULUKKO 5. Aktiivisessa tilanteessa mitatut Mmax-amplitudit. 

Mmax-amplitudi (aktiivinen) 

Kuormitus Pre Post Muutos  p-arvo 

Kestävyys 22,56 ± 3,98 mV 22,28 ± 5,33 mV -2 % 0,681 

Voima 21,94 ± 2,58 mV 20,69 ± 2,42 mV -6 % 0,039 

 

Passiivinen Mmax laski kestävyyskuormituksen jälkeen 3 ± 6 % ja voimakuormituksen 

jälkeen 10 ± 5 % kontrolliarvoon nähden (kuva 16). Passiivinen Mmax laski tilastollisesti 

merkitsevästi voimakuormituksen jälkeen (p = 0,005), mutta ei kestävyyskuormituksen 

jälkeen (p = 0,243). Eri kuormitusten aiheuttamien vasteiden ero on tilastollisesti merkitse-

vä (p = 0,040). Tulokset on esitetty taulukossa 6. 

TAULUKKO 6. Passiivisessa tilanteessa mitatut Mmax-amplitudit. 

Mmax amplitudi (passiivinen) 

Kuormitus Pre Post Muutos  p-arvo 

Kestävyys 26,04 ± 3,06 mV 25,30 ± 3,64 mV -3 % 0,243 

Voima 25,28 ± 2,85 mV 22,76 ± 2,43 mV -10 % 0,005 
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KUVA 16. Maksimaalisen m-aallon amplitudin suhteelliset muutokset aktiivisessa tilanteessa (Akt. 

Mmax POST) ja passiivisessa tilanteessa (Pas. Mmax POST). 

 

8.8 MEP/Mmax 

Lihassupistuksen aikana mitattu MEP suhteutettiin lihassupistuksen aikaiseen Mmax- aal-

lon amplitudiin. MEP / Mmax –suhde laski voimakuormituksen jälkeen 30 ± 9 % ja nousi 

kestävyyskuormituksen jälkeen 9 ± 15 % kontrolliarvoon nähden (kuva 17). Voimakuormi-

tuksen jälkeinen lasku oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,000) mutta kestävyyskuormituk-

sen jälkeinen nousu ei (p = 0,161). Kuormitusten aiheuttamat vasteet erosivat toisistaan 

tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,000). Tulokset ovat esitetty taulukossa 7. 

 

TAULUKKO 7. Aktiivisessa tilanteessa mitattu MEP/Mmax-suhde. 

MEP/Mmax  aktiivinen 
Kuormitus Pre Post Muutos  p-arvo 
Kestävyys 0,4483 ± 0,0993 mV 0,4833 ± 0,1088 mV 9 % 0,161 

Voima 0,4922 ± 0,0823 mV 0,3470 ± 0,0871 mV -30 % 0,000 
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Sama suhde laskettiin myös passiivisessa tilanteessa. MEP/Mmax laski passiivisessa tilan-

teessa kestävyyskuormituksen jälkeen tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,008) mutta voima-

kuormitus ei aiheuttanut tilastollisesti merkitseviä muutoksia (p = 0,604). Kuormitusten 

välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (p = 0,069). Tulokset on esitetty taulukossa 8. 

TAULUKKO 8. Passiivisessa tilanteessa mitatu MEP/Mmax-suhde. 

MEP/Mmax  passiivinen 

Kuormitus Pre Post Muutos  p-arvo 

Kestävyys 0,0110 ± 0,0055 mV 0,0056 ± 0,0039 mV -49 % 0,008 

Voima 0,0136 ±  0,0058 mV 0,0116 ± 0,0064 mV 4 % 0,604 

 

 

 

 

KUVA 17. MEP/Mmax-arvojen suhteellinen muutos aktiivisessa tilanteessa (Akt. MEP/Mmax) ja 

passiivisessa tilanteessa (Pas. MEP/Mmax). 
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8.9 Silent period 

TMS:llä aktiivisessa lihassupistuksessa annetun stimuluksen jälkeinen EMG:ssä näkyvä 

hiljainen hetki oli kestävyyskuormituksen jälkeen 115 ± 59 % ja voimakuormituksen jäl-

keen  99 ± 13 % kontrolliarvoista (kuva 18). Kumpikaan muutoksista ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä: kestävyyskuormituksen p = 0,695 ja voimakuormituksen p = 0,657. Kuormitus-

ten välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (p = 0,515). Tulokset ovat esitetty taulu-

kossa 9.  

TAULUKKO 9. Mitattujen silent periodien kestot ennen ja jälkeen kuormituksen. 

Silent period  

Kuormitus Pre Post Muutos  p-arvo 

Kestävyys 0,1380 ± 0,0328 s 0,1482 ± 0,0500 s 15 % 0,695 

Voima 0,1622 ± 0,0529 s 0,1583 ± 0,0487 s -1 % 0,657 

 

 

 

 

KUVA 18. Silent periodin keston suhteellinen muutos. 
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8.10 Laktaatti 

Ennen pre- mittauksia ja ennen post- mittauksia otettiin laktaattinäytteet. Veren laktaattipi-

toisuus nousi kestävyyskuormituksen jälkeen 43 ± 62 % ja voimakuormituksen jälkeen 91± 

53 % kontrolliarvoon nähden (kuva 19). Laktaatti nousi tilastollisesti merkitsevästi voima-

kuormituksen jälkeen (p = 0,007) mutta ei kestävyyskuormituksen jälkeen (p = 0,194). 

Kuormitusten välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (p = 0,143). Tulokset esitetty 

taulukossa 10. 

TAULUKKO 10. Mitatut laktaattipitoisuudet ennen ja jälkeen kuormituksen. 

Laktaatti (mmol/l) 

Kuormitus Pre Post Muutos  p-arvo 

Kestävyys 1,86 ± 1,05 2,31 ± 0,83 43 % 0,194 

Voima 1,43 ± 0,34 2,73 ± 1,02 91 % 0,007 



46 

 

 

9 POHDINTA 

Tarkasteltaessa tuloksia huomataan sekä voima- että kestävyyskuormituksen aiheuttavan 

tilastollisesti merkitsevän pudotuksen MVC:ssa. Eri kuormitusten aiheuttamissa muutoksis-

sa ei myöskään ole tilastollisesti merkitsevää eroa, jolloin maksimaalisen voimantuoton 

kannalta eri kuormitusten aiheuttamat muutokset vaikuttavat samankaltaisilta. 

Voluntaariaktivaatio eli kyky aktivoida lihaksia tahdonalaisesti oli alkutilanteessa noin  

90 %. Samanlaisia tuloksia voluntaariaktiivisuudelle isometrisessä reiden ojennuksessa 

ovat saaneet myös Sidhu ym. 2009.  

Tässä tutkimuksessa voluntaariaktivaatio laskee kummankin kuormituksen jälkeen, mutta 

tilastollisesti merkitsevästi vain voimakuormituksen jälkeen. Eri kuormitusten aiheuttamat 

muutokset eivät kuitenkaan eroa tilastollisesti merkitsevästi. Tulokset viittaavat siihen, että 

voimakuormitus on aiheuttanut väsymystä keskushermoston tasolla. Pieni koehenkilömäärä 

saattaa kuitenkin vaikuttaa tuloksiin, sillä keskiarvollisesti kestävyyskuormituksen aiheut-

tama lasku voluntaariaktivaatiossa on hyvin samanlainen voimakuormituksen kanssa, tulos-

ten hajonnan ollessa suurempi. Suurempaan hajontaan taas saattaa vaikuttaa kuormituksen 

aikaisen polkemistehon määrittämisen haastavuus. Saman maksimitehomäärän polkeneilla 

saattaa varsinaisen kuormituksen aikana käytettyjen energiantuottosysteemien osuus vaih-

della johtuen esimerkiksi taloudellisuudesta tai harjoitustaustasta. Tällöin esimerkiksi omi-

naisuuksiltaan anaerobisempi koehenkilö tuottaisi suhteellisesti samantasoisessa kuormi-

tuksessa enemmän laktaattia, jonka on arveltu olevan yhteydessä sentraaliseen väsymyk-

seen (esimerkiksi Hilty ym. 2011) ja sitä kautta voluntaariaktivaation suurempaan laskuun.  
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Aiemmissa tutkimuksissa (esimerkiksi Sidhu ym. 2009) havaittiin yhteensä 47 minuuttia 

kestäneen polkupyöräergometrikuormituksen jälkeen laskua voluntaariaktivaatiossa yli 10 

% mitattuna sekä perifeerisen stimulaation että kortikaalisen stimulaation avulla. Heidän 

käyttämänsä kuormitus oli kuitenkin kuormitukseltaan kovatehoisempi, ollessaan 80% 

maksimaalisesta polkemistehosta. Heidän mittaamansa laktaatit olivat polkupyöräkuormi-

tuksen jälkeen keskimäärin 8,4 mmol/l (vrt. tämän tutkimuksen keskiarvo 2,31 mmol/l), 

jolloin heidän kuormituksensa on vaatinut enemmän anaerobiselta energiantuottosysteemil-

tä. Kovempi kuormitusteho yhdessä suuremman aineenvaihduntatuotteiden määrän kanssa 

voisi olla yksi selittävistä tekijöistä suurempaan voluntaariaktivaation putoamiseen verrat-

tuna tähän tutkimukseen. Sidhun ym. 2009 tutkimuksessa perifeerisen stimulaation avulla 

arvioitu voluntaariaktivaatio oli myös samaa luokkaa verrattuna kortikaalisen stimulaation 

avulla tehtyyn arvioon.  

Tekemässämme tutkimuksessa ei käytetty kortikaalista stimulaatiota voluntaariaktiivisuu-

den arvioimiseen ja niinpä ei varmasti voida todeta supraspinaalisen väsymyskomponentin 

läsnäoloa. Tämä johtuu siitä, että perifeerisen stimulaation avulla arvioituna muutos volun-

taariaktiivisuudessa kertoo vain motoneuronin vastaanottaman hermostollisen käskytyksen 

olevan riittämätöntä. On kuitenkin kohtuullista olettaa, että vähintään osa voluntaariaktiivi-

suuden laskusta on myös tässä kuormituksessa peräisin supraspinaaliselta tasolta, kuten 

myös Sidhun ym. 2009 tutkimuksessa havaittiin. Heidän tutkimuksessaan arvioitiin supras-

pinaalisen komponentin aiheuttavan noin 59 % MVC:n laskusta. Heidän tulokset suhteutet-

tuna tämän tutkimuksen tuloksiin tukevat myös viitteitä aineenvaihduntatuotteiden yhtey-

destä sentraaliseen väsymykseen.  

Rentoon lihakseen annetun tuplastimuluksen (passive twitch) aiheuttama voimantuotto pu-

tosi kummankin kuormituksen jälkeen tilastollisesti merkitsevästi, eivätkä eri kuormitusten 

aiheuttamat muutokset eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Kuormitusten vaiku-
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tukset lihaksen kykyyn supistua ja tuottaa voimaa näyttäisivät olevan siis varsin samanlai-

set. 

Toisaalta rentoon lihakseen annettu maksimaalinen M-aalto (passiivinen Mmax) laski mer-

kitsevästi vain voimakuormituksen jälkeen ja erosi tilastollisesti merkitsevästi kestävyys-

kuormituksen aiheuttamasta muutoksesta. Yksi mahdollinen selitys M-aallon laskuun on se, 

että voimakuormituksen aikainen kova mekaaninen stressi heikentäisi lihassolun sarko-

lemman toimintaa, heikentäen näin myös m-aallon vastetta. McBride ym. 2000 havaitsivat 

rottakokeissa eksentrisen lihastyön aiheuttavan pitkäaikaista depolarisaatiota lihassolussa 

johtuen tietynlaisten solukalvon reseptorien aktivoitumisesta, jotka lisäävät Na
+
- ionien 

sisäänvirtausta. Depolarisaatio vähentäisi esim. M-aallon peak to peak- amplitudia, koska 

lihassolu olisi kalvojännitteeltään positiivisemmin varattu. Samankaltaisia tuloksia ovat 

saaneet myös Piitulainen ym. 2008 tutkiessaan eksentrisen voimaharjoituksen vaikutuksia 

lihassolukalvon johtuvuuteen. Heidän tutkimuksessaan voimaharjoitus laski m-aallon amp-

litudia sekä lisäsi K
+
- ja Ca

+- 
pitoisuuksia plasmassa. Tässä tutkimuksessa käyttämämme 

voimaprotokolla sisälsi myös voimakkaan eksentrisen työn vaiheen toisin kuin kestävyys-

kuormitus, jossa käytettäessä polkupyöräergometria tehdään vain konsentrista työtä.  

Myös aktiivisessa tilanteessa, koehenkilön tuottaessa voimaa 50 % MVC:sta, annettu mak-

simaalinen M-aalto putosi merkitsevästi vain voimakuormituksen jälkeen, ollen linjassa 

edellisen kanssa. Se, miksi passive twitch-vasteet ovat samanlaisia eri kuormitusten jälkeen 

mutta Mmax vasteet eivät, on erikoista. Mikäli kestävyyskuormitus jopa nostaa lihassolu-

kalvon johtuvuusnopeutta, voimakuormituksen laskiessa sitä on erikoista, että voimantuot-

tovasteet pysyvät samanlaisina. Toisaalta voidaan spekuloida laskiko kestävyyskuormitus 

enemmän lihaksen kykyä supistua esimerkiksi lihaksen energiavarastojen tyhjentymisen 

vuoksi. 
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Sentraalisen väsymyksen mekanismeja voidaan tarkastella MEP/Mmax-vasteiden avulla. 

Suhteuttamalla MEP-arvo Mmax-arvoon, voidaan arvioida hermo-lihasliitoksen proksimaa-

lisella puolella tapahtuneita muutoksia.Mitatuista MEP/Mmax-arvoista huomataan, että 

aktiivisessa tilanteessa eli koehenkilön tuottaessa voimaa isometrisesti 50 % MVC:sta, 

voimakuormitus laskee  MEP/Mmax- arvoja kun taas kestävyys kuormituksen trendi on 

jopa hieman arvoja nostava. Eri kuormitusten aiheuttamat vasteet eroavat toisistaan tilastol-

lisesti erittäin merkitsevästi viitaten siihen, että kortikospinaalisella radalla olevat väsymyk-

sen adaptaatiot ovat selkeästi erilaiset eri kuormitustyypeillä.  

Voimaharjoituksen aiheuttama lasku MEP/Mmax- suhteessa voisi selittyä motorisella aivo-

kuorella tapahtuvalla intrakortikaalisella inhibitiolla. Tätä selitystä eivät kuitenkaan tue  

mitatut silent period-arvot, joiden ajatellaan heijastelevan kortikaalisen inhibition määrää.. 

 Toinen mahdollinen selitys aktiivisessa tilanteessa tapahtuville muutoksille MEP/Mmax- 

arvoissa on se että voimaharjoituksessa käytetyt nopeat ja voimakkaat yksiköt ovat harjoi-

tuksen jäljiltä hyperpolarisoituneessa tilassa. Koehenkilön tuottaessa 50% MVC:sta on ole-

tusarvoisesti suurin osa pienemmistä, hitaista motorisista yksiköistä jo valmiiksi aktivoitu 

Hennemanin kokoperiaatteen mukaan, eikä motoriselle aivokuorella annettava stimulus 

kykene enää aktivoimaan suurempia hyperpolarisoituneita yksiköitä. Niinpä MEP- vastekin 

jää pienemmäksi. Todd ym. (2003) havaitsivat saman asian mitatessaan kyynärvarren kou-

kistajien MEP-vasteita 50% MVC:sta. Heidän mukaansa selitys voisi olla kortikaalisten 

neuronien ja alfamotoneuronien hyperpolarisaation lisäksi afferentti-palautteen lisääntymi-

nen selkäytimeen, jolloin motoneuronit voisivat olla vaikeammin aktivoituvassa tilassa. 

Myös Gruet ym. (2013) toteavat, että alfamotoneuronien herkkyyden lasku voisi olla korti-

kaalista inhibitiota tärkeämpi tekijä sentraalisen väsymyksen kehittymisessä.  

Vastaavasti kestävyyskuormituksessa käytetyt hitaat motoriset yksiköt aktivoidaan tah-

donalaisesti jo ennen TMS- stimulaation antamista, koehenkilön tuottaessa voimaa 50% 
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MVC:sta. Vaikkakin hitaissa motorisissa yksiköissä luultavasti onkin väsymystä, aktivoi-

daan ne kuitenkin tahdonalaisesti suuremmalla hermostollisella käskytyksellä. Motoriselle 

aivokuorelle annettava stimulus aktivoi näin ollen suurempia, nopeita motorisia yksiköitä, 

jotka eivät oletetusti ole kestävyyskuormituksen jälkeen väsyneitä. Tämän vuoksi MEP/ 

Mmax- vaste pysyy samana tai jopa kasvaa, kuten tässä tutkimuksessa mitattujen arvojen 

muutostrendi antaa ymmärtää.  

Samaa teoriaa tukevat muutokset EMG- muuttujissa. 50 % MVC:sta mitattu EMG:n rms-

amplitudi kasvaa kestävyyskuormituksen jälkeen 37 % (p = 0,018) ja eroaa myös tilastolli-

sesti merkitsevästi voimaharjoituksen aiheuttamasta muutoksesta, joka pysyy lähes muut-

tumattomana. EMG:n nousu viittaa siihen, että ensiksi rekrytoitavat hitaat motoriset yksiköt 

ovat väsyneitä ja niiden aktivoimiseksi tarvitaan enemmän tahdonalaista aktiivisuutta sekä 

mahdollisesti rekrytoidaan myös uusia motorisia yksiköitä mukaan. Toisaalta Rodriquez-

Falces ym. 2015 toteavat tutkimuksessaan eri voimakkuuksisten lihassupistusten jälkeen 

tapahtuvan m-aallon potentioitumisen näyttävän johtuvan lisääntyneestä lihassolukalvon 

johtuvuudesta. Tämä näkyisi mahdollisesti EMG:n kasvuna koska lisääntynyt lihassolukal-

von johtuvuus voisi johtaa sähköaaltojen summautumiseen. 

Passiivisessa tilanteessa MEP/Mmax- vasteet taas laskevat tilastollisesti merkitsevästi kes-

tävyyskuormituksen jälkeen, mutta voimakuormitus ei aiheuta muutosta. Voimakuormituk-

sen aiheuttamat muutokset MEP/Mmax- arvoissa ovat hajonnaltaan myös hyvin suuria. 

Muutoksia voisi selittää se, että kestävyyskuormitus rasittaa lähinnä hitaita motorisia yksi-

köitä. Erona aktiiviseen tilanteeseen on se, että annettaessa TMS-stimulusta ei lihakseen 

tule tahdonalaista aktiivisuutta ja niinpä stimulus rekrytoi motorisia yksiköitä Hennemanin 

kokoperiaatteen mukaisesti. Ensiksi rekrytoitavien motoristen yksiköiden ollessa väsyneitä 

eli kalvojännitteeltään hyperpolarisoituneita, ei stimulus rekrytoi yhtä montaa motorista 

yksikköä ja niinpä MEP/Mmax- vaste jää pienemmäksi. 
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MVC:n aikana mitatussa EMG- aktiivisuudessa ei tapahdu kummankaan kuormituksen 

jälkeen tilastollisesti merkitsevää muutosta, vaikkakin voimaharjoituksen jälkeen EMG- 

aktiivisuuden trendi on laskeva, viitaten sentraaliseen väsymykseen. Toisaalta kestävyys-

kuormituksen aiheuttamat muutokset MVC:n aikaisessa EMG-aktiivisuudessa eroavat koe-

henkilöiden välillä varsin paljon. 

Silent periodin ajatellaan antavan viitteitä sentraalisesta väsymyksestä. Säisänen ym. (2008) 

mukaan SP:n mekanismit ovat edelleen varsin epäselvät, kuten myös se vaikuttaako li-

hasaktiivisuus mitatun SP:n pituuteen. Tässä tutkimuksessa SP:ssä ei löydy tilastollisesti 

merkitseviä muutoksia ja koehenkilöiden vasteet vaihtelevat suuresti. Tähän vaikuttaa en-

sinnäkin SP:n määrittämisen haastavuus ja toisekseen se, kuinka suhteellisesti samantasoi-

sia ja fysiologisilta vaatimuksiltaan samanlaisia kuormitukset ovat koehenkilöille olleet. 

Etenkin kestävyyskuormituksen suhteuttaminen koehenkilöille oli haastavaa, sillä liikunta-

taustojen eroavaisuuden vuoksi myös energiantuottosysteemien käyttö on suorituksessa 

erilaista. Mainittavaa on kuitenkin, etteivät myöskään Sidhu ym. 2009 havainneet muutok-

sia SP:n pituudessa vaikkakin kortikaalinen komponentti väsymyksessä oli olemassa ja 

suoritus tyypiltään anaerobisempi. 

Yksittäisten koehenkilöiden SP:n muutoksissa on kuitenkin mielenkiintoisia elementtejä. 

Kuvassa 19 on yksittäisen koehenkilön SP ennen ja jälkeen kestävyyskuormitusta. Kuvasta 

huomataan, että kestävyyskuormituksen jälkeen silent periodin väliin tulee aktiivisuuspiik-

kejä, jonka jälkeen silent period edelleen näyttäisi jatkuvan. Tästä on myös aiempia havain-

toja. Kuvan efekti ei kuitenkaan esiintynyt säännöllisesti koehenkilöillä. 

Kallioniemi ym. 2015 huomasivat tutkimuksessaan, että EMG-aktiivisuuden jälkeinen toi-

nen SP esiintyi useimmiten stimulusintensiteetin ollessa 90-100 % rMT:stä (resting motor 

threshold). Kallioniemen ym. mukaan myöhempien silent periodien esiintyminen ei lisään-

tynyt lineaarisesti stimulusintensiteetin kasvaessa kuten ensimmäisen SP:n kesto (Cantello 
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ym. 1991), vaan noudatti pikemminkin parabolin muotoa. Heidän tutkimuksessaan koehen-

kilö puristi sormillaan palloa ja puristuksen voimakkuutta vakioitiin EMG-aktiivisuuden 

perusteella. 

Kallioniemen ym. mukaan näyttäisi siltä, että aiempi ja myöhempi osa SP:tä eivät ole vält-

tämättä saman mekanismin aiheuttamia. SP:n eri osien välissä esiintyvät aktiivisuuspiikit 

EMG:ssä voisivat olla esimerkiksi selkäydin tason refleksivasteita lihaksesta tulevaan affe-

rentti-palautteeseen, kuten esimerkiksi venytysrefleksiin. Tässä tutkimuksessa taas käytet-

tiin 120% rMT:stä olevaa intensiteettiä ja vakiointi tapahtui voimantuoton perusteella, mikä 

voi selittää miksei myöhäisemmät SP:t olivat harvinaisia. Tässä tutkimuksessa SP:ssä näyt-

KUVA 19. Yksittäisen koehenkilön silent period mitattuna ennen kuormitusta ja 

kuormituksen jälkeen. Kuormituksen jälkeen on havaittavissa useampi silent period, 

joiden välissä esiintyy EMG-aktiivisuutta. 
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täisi olevan selkeästi ainakin myös kolmas osa, josta Kallioniemi ym. (2015) eivät mainitse 

mitään.  

Tässä tutkimuksessa SP:n pituudet mitattiin stimulushetkestä aina viimeisen SP:n päättymi-

seen. Tämä saattaa vaikuttaa siihen, ettei SP:ssä huomattu tilastollisia muutoksia. Kyseinen 

tapa oli tässä tutkimuksessa kaikista toistettavin menetelmä arvioida SP:n pituutta ja valit-

tiin sen takia. 

Tarkasteltaessa laktaattiarvoja huomataan, että voimakuormitus aiheuttaa tilastollisesti 

merkitsevän nousun veren laktaattipitoisuudessa. Kestävyyskuormituksen aiheuttama nousu 

ei ole tilastollisesti merkitsevä mutta tarkoituksena olikin valita kuorma, joka olisi juuri 

laktaattikynnyksellä tai sen yläpuolella. Suurempi laktaatin muodostuminen ja siitä johtuva 

lisääntynyt afferentti- palaute lihaksen tyypin 3- ja 4 reseptoreista (Hilty ym. 2011) saattaa-

kin olla syynä siihen, että voimakuormituksen jälkeen voluntaariaktiivisuus on laskenut. 

Toisaalta silent period- arvot eivät olleet muuttuneet selkeästi, joka viittaa siihen ettei mo-

torisella aivokuorella ole merkittävää inhibitiota.  

Loppuyhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksessa havaittiin selkeästi sentraalista vä-

symystä voluntaariaktivaation laskuna. Väsymyksen kohteet vaikuttivat olevan selkäytimen 

tasolla, eivätkä niinkään kortikaalisella tasolla. Eri kuormitusten aiheuttamat muutokset 

kortikospinaalisella radalla olivat myös selkeästi erilaiset. Lisätutkimusta aiheeseen tarvi-

taan suuremmalla koehenkilömäärällä. 
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