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1. Lyhyt johdanto 

Lyhennelmä sisällöstä 

Yksittäinen kestävyysharjoitus aiheuttaa ärsykkeen keholle, ja keho siirtää tuon 

stressiärsykkeen kemiallisiksi signaaleiksi, joiden kautta alkaa tapahtua akuutteja muutoksia 

harjoituksen päätyttyä. Tässä katsauksessa kaivellaan tätä puolta harjoittelusta. Mikä on se 

systeemi, mikä muuttaa harjoittelun mekaaniset ja metaboliset ärsykkeet 

kestävyysharjoitteluadaptaatioiksi? Mitä akuutteja vaikutuksia yhdellä harjoituksella on? Mitä 

vaikutuksia solutasolle tapahtuu pitkän ajan harjoittelusta? 

Muutamia poimintoja pääkohdista ovat mm.: 

• Kestävyysadaptaatio solussa käynnistyy monin eri keinoin. Ainakin seuraavat 

keinot ovat käytössä: 

o kalsiumkanavan virtaus (esimerkiksi kevyessä harjoittelussa);  

o suuri hetkellinen metabolinen rasitus (eli laskenut [AMP]/[ATP]-suhde, 

yleensä intervalliharjoittelussa);  

o vapaiden happiradikaalien kasvanut määrä;  

o veressä nouseva pitkien rasvahappojen määrä (vaikka pitkän rauhallisen 

lenkin aikana);  

o verenvirtaus verisuonissa ja lihasten toistuva mekaaninen liike;  

o vähäinen hapenmäärä (esimerkiksi vuoristoharjoittelussa);  

o hormonitason muutokset veressä. 

• Kun pyritään löytämään pienin kuormitus, joka tuo mitattavia vasteita, niin 

esimerkiksi 45 min matalaintensiteettinen harjoitus on vallan riittävä. Toisaalta 

tätä puolta ei olla juuri pyritty selvittämään, joten jos 45 minuuttia tuo selvän 

vasteen, varmasti myös lyhyempi riittäisi. Yksilöllisyys on otettava tässä myös 

huomioon. 

• Yleisesti seikat, jotka edesauttavat palautumista pienentävät samalla mahdollisia 

kestävyysadaptaatioita. Tällaisia ovat esimerkiksi hiilihydraatin runsas syöminen 

harjoituksen aikana ja sen jälkeen sekä vapaiden radikaalien määrän tietoinen 
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pienentäminen. Tästä linjasta poiketen kylmävesiupotus näyttäisi sekä nostavan 

solutason vasteita, että mahdollisesti auttavan edistävän palautumista. 

•  Mitokondriomuutokset tapahtuvat todella nopeasti ja ovat todella suuria. On 

epäilyksiä, että parantunut mitokondrioiden energiantuottokyky auttaisi 

kestävyyssuorituskykyyn, vaikkei siitä olekaan suoranaista apua maksimaaliseen 

hapenottokykyyn. 

• Samoille tutkittaville tehty identtinen harjoittelu ei tuo kovin toistettavasti 

muutoksia suorituskykyyn tai maksimaaliseen hapenottokykyyn. Näin ollen koetut 

vasteet ovat myös olosuhderiippuvaisia (harjoitusjakson stressi, ravinto, uni 

vaikuttavat lopputulokseen). Sen sijaan geenitasolla toistettu harjoittelu 

aiheuttaa samansuuntaisia vasteita, eli siirto geenitasolta ylemmän asteen 

fenotyyppiin sisältää paljon mahdollisia paikkoja eriäville vasteille. 

Perussyy tämän kirjallisuuskatsauksen olemassaololle 

Teen kirjallisuuskatsauksia, koska omasta mielestäni opin niistä aiheen parhaiten. Käyn 

läpi relevanttia kirjallisuutta, pyrin sisäistämään sanoman, ja tuotan sen tekstiksi, jolloin tulen 

painineeksi asian kanssa hyvän tovin keskittyneesti.  

Tämä johdantona sille, että lukijat ymmärtäisivät, että ensisijaisesti olen tehnyt tämänkin 

kirjallisuuskatsauksen itsekkäästi omaa etuani ajatellen. Toisaalta, ajattelen, että jotkut muutkin 

voisivat hyötyä käymästäni kirjallisuudesta, ja siksi pyrin pitämään kirjallisuuskatsaukset avoimina 

ja toivon mukaan helposti lähestyttävinä.  

Tällä kertaa minua kiinnosti oppia lihassolun sisäisiä asioita kestävyysharjoitteluun 

liittyen. Aihe on laaja, eikä tämäkään kirjoitelma ole kuin pieni osa koko rikasta teoriaa ja 

tutkimusmaailmaa. Mutta tämän katsauksen jälkeen ajattelen saaneeni riittävän kuvan mitä 

lihassolussa tapahtuu pyörä-/juoksu-/hiihto/tms. -lenkin jälkeen. 

Edelleen varoituksen sanana: koska katsaus on pääasiassa tarkoitettu itselleni, en ole 

kaikkia lyhenteitä ja sanamuotoja kirjoittanut auki, mikä saattaa aiheuttaa valitettavia haasteita 

joidenkin asioiden lukemisessa. 

 

  



 

 

2. Kestävyysharjoittelun jaottelu 

Tämä raportti pyrkii kertomaan mitä lihassolun sisällä tapahtuu kestävyysharjoittelun 

seurauksena. Tätä varten jonkin verran raportissa käytetään kestävyysharjoittelusanastoa. 

Kestävyysharjoittelua jaotellaan usein erilaisiin alueihin. Eri alueilla on yleensä 

fysiologiset selitykset ja suuressa mittakaavassa eri alueilla ajatellaan olevan erilaiset väsymiseen 

johtavat syyt ja harjoitusvasteet. Aerobisen ja anaerobisen kynnysten avulla saadaan perustelut 

kolmelle luokalle (Taulukko 1):  

• Alle aerobisen kynnyksen tapahtuva peruskestävyysharjoittelu (Light Intensity 

Training, LIT); 

• Kynnysten välissä vauhtikestävyysharjoittelu (Moderate Intensity Training, MIT); 

• Anaerobisen kynnyksen yläpuolella tapahtuva maksimikestävyysharjoittelu (Hard 

Intensity Training, HIT). HIT-harjoittelu tehdään useimmiten intervallityyppisenä 

harjoitteluna vuorotellen kovempi- ja matalampi-intensiteettisiä jaksoja. 

• Kirjallisuudessa voidaan HIT-harjoittelusta ottaa vielä erikoistapauksena (lähes) 

maksimi-intensiteetillä tapahtuva harjoittelu (Sprint Interval Training, SIT). SIT-

harjoittelussa yksittäiset työjaksot kestävät yleensä 3 – 30 sekuntia ja ne tehdään 

alusta loppuun maksimaalisella intensiteetillä tai hyvin lähellä maksimaalista (> 

150 % VO2max-intensiteetistä).  

Taulukko 1. Kolmen (3-alue) alueen jaottelut; kolmeen pisteen jaottelussa käytetään termejä Light (LIT), 

Moderate (MIT), ja Hard (HIT) Intensity Training. Lisäksi kuvaan on merkitty summittaiset suhteelliset 

hapenkulutukset ja absoluuttiset laktaattiarvot. Nämä ovat tosin hyvin yksilökohtaisia. 

 



Hapenkulutuksella ilmoitettuna HIT-alue on yleensä noin 85 – 110 % VO2max, jolloin 

kestävyysharjoitusalueet Taulukosta 1 jakaantuvat intensiteeteiltään noin 40 – 110 % VO2max 

välille. Kuvasta 1 nähdään kuinka pieni tämä osa on urheilijan koko käytössä olevaan kapasiteettiin 

verrattuna.  

  

Kuva 1. Tapausesimerkki erään miespolkupyöräharrastajan käytössä olevista tehoista. Taulukon 1 kolme 
aluetta on värikoodattu samoin värein kuin Taulukossa 1. Nähdään, että kestävyysurheilu painottuu hyvin pieneen 
osaan koko käytössä olevaa tehojanaa. 



 

3. Lyhyt oppimäärä geeneistä 

DNA:sta proteiineja 

Ihmisen perimä on koodattu joka solusta löytyvään DNA:han. Tässä raportissa ollaan 

kiinnostuneita lähinnä siitä miten genomi (=eliön perintöaines) määrittää kestävyysadaptaatiota. 

Seuraavassa esitellään pääpiirteittäin miten proteiineja muodostetaan.  

DNA:sta kopioidaan solun ytimessä, tumassa, haluttu geenipätkä RNA:han, niin ja tämä 

on niin sanottu esilähetti-RNA. Tätä vaihetta kutsutaan transkriptioksi. Transkription jälkeen 

esimRNA:sta poistetaan ne kohdat, jotka eivät osallistu proteeininrakentamiseen (ks. eksonit ja 

intronit -aliluku alla) ja lisätään päihin koodipätkät (nukleotidisekvenssit), jotta solun sisällä 

aineksen kierrätyksestä vastaavat autofagit eivät välittömästi tuhoaisi valmistunutta lähetti-RNA:ta 

(message RNA, mRNA). 

Tämän jälkeen mRNA siirtyy pois tumasta ja tapahtuu translaatio, jossa siirtäjä-RNA 

(translate RNA, tRNA) käy noutamassa mRNA:n koodipätkän mukaiset aminohapot oikeisiin 

paikkoihin. Proteiini ei vielä rakentamisen jälkeen ole toimintakuntoinen, vaan se täytyy vielä 

kiertää oikeanlaiseksi keräksi tai siihen rakennetaan tarpeen vaatiessa rikkisiltoja tai liitetään 

mukaan hiilihydraatti-, lipidi- tai fosfaattiosia, tai kenties poistetaan muutama aminohappo.  

Kestävyystutkimuksissa hyvin usein tarkastellaan mRNA-määriä akuutisti harjoitusten 

jälkeen. Jo ylläolevasti hyvin tiivistetystä muotoilusta käy kuitenkin ilmi, että mRNA on vasta 

ensimmäinen askel kohti valmista fenotyyppiä (kuten parempaa kapillaaritiheyttä).  

Eksonit ja intronit 

Geeni on pätkä genomia, joka sisältää esimerkiksi proteiinin rakennusohjeet. Geeneissä 

on eksoneita (exon) ja introneita (intron). Näistä eksonit ovat geenin koodaava osa, eli se sisältää 

proteiinin rakennusohjeita. Vastaavasti introni on geenin osa, joka ei koodaa proteiinia ja kuuluu 

siten tilke-DNA:han (Kuva 2). Proteiinin tuottoa varten geeni transkriptoidaan ja muodostuneesta 

lähetti-RNA:n esiasteesta poistetaan intronit silmukoinnilla. Jäljelle jäävät eksonit liitetään toisiinsa 

ja niistä muokataan valmista lähetti-RNA:ta, jota käytetään mallina proteiinisynteesissä.  

 

Introneita on noin 4 – 5 kertaisesti eksoneihin verrattuna. Se kopioidaan mRNA:han 

(josta se leikataan pois) ja uusiin soluihin solujakautumisessa. Tämä vaikuttaa turhalta työltä. Miksi 

Kuva 2. Geenipätkä, jossa punaiset ja harmaat ovat eksoneita ja siniset introneita. mRNA:ta 

muodostettaessa transkriptiolla, siniset osat leikataan pois. kuva: Wikipedia. 

 



genomit haluavat tuhlata valtavasti kopiointienergiaa pitämällä ”tarpeetonta” introniaineisto 

mukana jokaisessa DNA-kierteessä? Niinpä intronien olemassaoloa onkin ihmetelty.  

Eräitä selityksiä on koottu kokooma-artikkelissa (Jo & Choi, 2015). Yksi selitys liittyy 

vaihtoehtoisiin leikkauksiin (alternative splicing). Kun RNA on koodattu, siitä leikataan intronit 

pois. Kuitenkin, leikkaus ei tapahdu aina samalla tavalla, vaan on mahdollista, että syntyneessä 

mRNA:ssa on vaihtelevasti alkuperäisen geenin eksoneita, mutta aina kuitenkin samassa 

järjestyksessä (Kuva 3). Näin yhdestä geenistä saadaan valtava määrä erilaisia isoformeja.  

 

Onkin arvioitu, että yli kaksi eksonia sisältävistä geeneistä 95 % mahdollistaa 

vaihtoehtoisia leikkauksia. Tällaiset isoformit ovat oleellisia, koska se lisää huomattavasti genomin 

kykyä rakentaa proteiineja. Ja esimerkiksi saman geenin eri isoformien ilmentymät voivat muuttua 

vastakkaisiin suuntiin, mikä voisi antaa osviittaa siitä, että isoformeilla olisi eri tehtäviä kehossa 

(Lindholm et al., 2016). Erityisesti esimerkkinä kestävyysmaailmassa olennaisen PGC-1𝛼-proteiinin 

isoformi PGC-1𝛼4 onkin mukana lihasvoiman rakentamisessa. Intronit liittyvät näihin 

vaihtoehtoisiin leikkauksiin siksi, että on esitetty, että intronit olisivat mukana säätelemässä näitä 

vaihtoehtoisia leikkauksia. 

Toisekseen, intronit näyttäisivät, syystä tai toisesta, vahvistavan geeni-ilmentymisiä ja 

siten proteiinirakentamista. Tietyissä olosuhteissa jopa 400 kertaiseksi. Intronit voivat lisäksi olla 

avuksi virheenhavaitsemisissa (ns. nonsense-mediated decay) ja mRNA:n kuljetuksessa sekä 

kromatiinin (josta kromosomit rakentuvat) kokoamisessa. Lopuksi, koska suurin osa geenistä on 

intronia, mutaatio tapahtuu todennäköisesti siihen osaan, eikä proteiineja koodaavaan eksoniin. 

Kuva 3. Vaihtoehtoinen leikkaus (alternative splicing). RNA:han kopioidaan orjallisesti kaikki DNA-pätkän 
eksonit ja intronit. leikkausvaiheessa saatetaan kuitenkin poistaa välistä paitsi introneita, myös osa eksoneista. Näin 
saadaan mRNA:lle eri vaihtoehtoja, jotka valmistavat erilaisia proteiineja, joilla voi olla eriläviä biologisia tehtäviä. On 
arvioitu, että noin 95 % geeneistä, joilla on enemmän kuin yksi eksoni, olisi olemassa vaihtoehtoisia leikkauksia. Tällä 
tavoin mahdollisestaan se, että genomista saadaan enemmän proteiineja, kuin voisi arvella sen noin 20 000 
proteiineja koodaavasta geenistä. Kuva: Wikipedia. 



Jos umpimähkään heittää pommin harvaan asutulle taigalle, on pieni riski, että kenenkään kotitalo 

tuhoutuu. Täten intronit eräässä mielessä turvaavat genomia mutaatioilta, mikä pitää genomia 

stabiilina. (Jo & Choi, 2015). 

Luvun opetuksia 

Geenit määräävät mitä proteiineja rakennetaan, ja siirtyminen DNA:sta valmiiseen 

proteiiniin sisältää monia eri vaiheita. Lisäksi luonto on suonut erilaisilla eksonien 

yhdistelmätavalla koneiston, jolla voi rakentaa huimasti enemmän proteiineja kuin mitä ensi 

alkuun voisi uskoakaan. 

  



4. Signalointiväyliä: pääesiintyjät 

Mikä on signalointiväylä ja miten signalointiväylä toimii 

Ihmiskeho on kokonaisuus, joka toimii yhteispelinä todella monessa tasossa. Niinpä, kun 

tarkoitus on oppia jokin asia, kuten vaikka signalointiverkoston toiminta, kohdataan ongelma. 

Opettelun aikana tulisi jokainen yksittäinen komponentti opetella, koska se yksittäiset vaikuttavat 

osat muodostavat koko suuren vaikuttavan verkon. Toisaalta, pelkkien yksittäisten osien 

oppiminen ei kerro miten niiden osien muodostama verkko toimii, jolloin tulisi opetella koko 

verkon toiminta. Niinpä esittäessä asiaa on ongelma missä järjestyksessä esitellään toimivat 

yksittäiset komponetit ja missä järjestyksessä itse toimiva verkko. Tässä raportissa olen päätynyt 

esittelemään ensin joitain pääesiintyjiä. 

 

PGC-1𝜶 

Mikä se on ja mitä se tekee 

PGC-1𝛼:ta pidetään tärkeimpänä ”mestarikytkimenä”, joka aikaansaa laajalla rintamalla 

kestävyyssuoritusvasteita (Norrbom et al., 2011). Akuutti harjoittelu aktivoi sen, jonka jälkeen se 

liikkuu sytosolista tumaan ja mitokondrioon ja koaktivoi niissä transkriptioita. Samalla se myös 

kasvattaa PGC-1𝛼 proteiinin määrää homeostaasitilassa. 

Akuutisti PGC-1𝛼 täyttää energiavarastoja, glykogeeni- ja rasvavarastoja. Jopa niin, että 

ylisuuri PGC-1𝛼 proteiinin määrä aiheuttaa metabolista häiriötä ja diabetesriskiä. Lisäksi PGC-1𝛼 

vähentää niin akuutisti kuin kroonisesti pro-tulehdusaineiden määrää ja madaltaa siten kehon 

tulehdusta. Kroonisesti se auttaa lihaksen kestävyysadaptaatioissa: nostaen GLUT-4 

(kuljettajaproteiini, joka ottaa glukoosia verenkierrosta soluun sisään) tasoja, aiheuttaen 

angiogeneesiä (kapillaarien ja verisuonten kasvua), mitokondrioiden biogeneesiä ja toiminnan 

tehostamista, osallistuu mitokondrioiden fuusioon ja fissioon sekä antioksidanttipuolustuksen 

rakentamiseen (Chan & Arany, 2014). PGC-1𝛼:n aktivointia ja vaikutuksia on listattu alla (Kuva 4). 

PGC-1𝛼 proteiinin määrä vähentyy ikääntyessä (Chan & Arany, 2014), joten vanhetessa 

kestävyysliikunta — ja siten PGC-1𝛼:n uudismuodostuksen herättäminen — voidaan ajatella 

tulevan suhteessa tärkeämmäksi kuin nuorena.  

 



 

PGC-1𝛼 proteiinia on enemmän aerobisissa hitaissa I- kuin nopeissa II-lihassoluissa (Chan 

& Arany, 2014), ja hiiritutkimuksien mukaan se voisi olla mukana vaikuttamassa 

lihassolumuutoksessa II → I (Lin et al., 2002).  

Pitkään jatkuva krooninen tulehdus voi olla alkusyy diabetekselle, sydän- ja 

verisuonitaudeille sekä Parkinsonin taudille. Kestävyysharjoittelu vähentää tulehdusta PGC-1𝛼:n 

kautta (joka aiheuttaa pro-tulehdusaineiden vähenemistä), ja täten kestävyysharjoittelu voi 

ehkäistä kroonisia sairauksia. (Chan & Arany, 2014). On tosin myös huomioitavaa, että liiallisesta 

harjoittelusta seuraaa ylikuormitustilan. Ja eräs teoria ylikuormitustilan syystä on liiallisen 

harjoittelumäärän aiheuttama krooninen tulehdustila (Meeusen & Pauw, 2012). Eli liika on aina 

liikaa. (Tosin tarkkaa syytä ylikuormitustilasta ei tiedetä varmuudella ja siitä on monia teorioita 

olemass.) 

PGC-variantit 

PGC-1𝛼 on jäsen isommassa perheessä, jossa toisena suurempana tekijänä vähemmälle 

tutkimukselle jäänyt PGC-1𝛽, joka vastaa mm. perustason mitokondrion toiminnoista (Hoppeler, 

2016) ja mahdollisesti IIx-lihassolujen kestävyysadaptaatioista (Arany et al., 2007). PGC-1𝛼:n 

isoformeja, eli variantteja, ovat PGC-1𝛼2, PGC-1𝛼3, PGC-1𝛼4 (Chan & Arany, 2014). 

Kuva 4. PGC-1𝛼: mikä sitä aktivoi ja mihin se vaikuttaa. Kuva: (Chan & Arany, 2014) 



PGC-1𝛼 on hyvä esimerkki eri varianttien erilaisista merkityksistä. On viitteitä, että 

variantti PGC-1𝛼4 olisi apuna voimaharjoittelussa (Ruas et al., 2012) ilman, että ”klassinen” 

kestävyyssignaali PGC-1𝛼 aktivoituisi lainkaan (Ydfors et al., 2013). Seurauksena se nostaisi IGF-

tasoja (insuliinin kaltainen kasvutekijä; anabolinen hormoni, joka välittää kasvuharmonin 

vaikutusta) vaikuttaen voimankasvuun ilman, että se vaikuttaisi samalla OXPHOS-kompleksiin 

(mitokondrion hapen avulla energiaa tuottava kompleksi).  

Kaikki PGC-1𝛼:n variantit näyttäisi aktivoituvan niin kestävyys kuin voimaharjoittelusta, 

mutta enemmän kestävyysharjoittelusta (Ydfors et al., 2013). Tällaisiin tuloksiin, samoin kuin 

siihen, että voimaharjoittelu nostaa VO2max-arvoa joillain paremmin kuin kestävyysharjoittelu 

(Hautala et al., 2006) päätyminen voidaan ajatella johtuvan osittain myös siitä, että erityisesti 

hypertrofistyyppinen voimaharjoittelu (esim. 4 x 10 toistoa) on etenkin myös lyhyt (~30 sekunnin) 

intervalliharjoittelu suurella (~100 % VO2max hapenvaatimusintensiteetillä)  aiheuttaen siten myös 

kestävyysadaptaatioita.  

p53 

Yksi jonkin verran tutkittu viestinvälittäjä on p53 (tumour suppressor protein p53). Sille 

on löydetty paljon tehtäviä: Se on mukana solun vanhenemisessa, jakautumisen loppumisessa ja 

solukuolemassa, kapillaarinmuodostuksessa, DNA:n korjauksessa, metabolismin säätelyssä, 

harjoittelun aiheuttamassa mitokondrioiden uudismuodostuksessa muodostaen aktivoituneena 

Kuva 5. Mitkä seikat näyttäisivät vaikuttavan p53-proteiinin aktivoitumiseen (P = fosforoitu 
proteiini) ja mihin se vaikuttaa. ROS = vapaat happiradikaalit, COX = elektronisiirtoketjun kompleksi 
IV, DRP1, MFN2 = mitokondrion fissioon ja fuusioon vaikuttavia proteiineja, AIF = kompleksin 1 
kokoamiseen liittyvä proteiini, SCO2 = kompleksiin I vaikuttava proteiini, HSP70 = proteiini, joka 
suojaa solua stressiltä. Kuva: (Bartlett et al., 2014). 



liiton mitokondrion adaptaatioita aiheuttavan Tfam:n kanssa. Yllä olevaan kuvaan (Kuva 5) on 

koottu p53 olennaisimmat seikat kestävyysharjoitteluun liittyen. (Bartlett et al., 2014).  

Se näyttäisi aktivoituvan lihaksen supistuksesta ja metabolisesta stressistä (Gidlund et al., 

2015), ja se läheisesti yhteydessä metaboliaan vaikuttavien signaalien kanssa, kuten Tfam, PGC-1𝛼 

ja LIPIN-1. Sillä on lisäksi sama ylävirta-aktivaatio kuin PGC-1𝛼:lla. 

Hiiret, joilta p53 on poistettu ovat vaikuttaneet hyvin kehnoilta kestävyyskuntoilijoilta: 

niiden mitokondrioiden määrä oli vähäinen, COX (cytochrome c oxidase, energiasiirtoketjun yksi 

kynnysentsyymiseitä) aktiviteetti oli matala ja mitokondrion soluhengitys vähentynyt, PGC-1𝛼-

proteiinin määrä oli pieni ja vapaiden happiradikaalien esiintyminen suurempaa. Kaikkiaan 

verrokkihiiriin verrattuna, aerobinen kapasiteetti oli jopa 50 % pienempää. (Bartlett et al., 2014). 

Onkin yllättävää, että mestarointikytkimenä pidetyn PGC-1𝛼 poistaminen hiiriltä aiheutti selkeästi 

pienemmät haitat kestävyyssuorituskykyyn (joka oli pysynyt jotakuinkin samana).  

p53 aktiivisuus näyttäisi vahvistuvan tilanteessa, jossa hiilihydraatin saatavuus on 

vähentynyt, kuten tapahtuu juuri pitkissä LIT-harjoituksissa ja kovissa intervalliharjoituksissa. 

Paljon on kuitenkin vielä tästäkin yksittäisestä signalointiväylän osasesta tietämättä: kuinka 

nopeasti aktivoituu ja kauanko pysyy aktiivisena, mitkä seikat vaikuttavat sen aktivoitumiseen, jne. 

(Bartlett et al., 2014). 



AMPK 

AMPK:ta on pidetty PGC-1𝛼:n ohella toisena hyvin oleellisena kestävyyssuorituskyvyn 

adaptaation välittäjänä. AMPK koordinoi anabolista ja katabolista prosessia ja säätelee 

ravintovarastoja siten, että balanssi energiankulutuksen kanssa on tasapainossa. Akuutisti AMPK 

lisää glukoosin sisäänottoa, rasvan oksidaatiota ja vähentää proteiinin synteesiä. Pitkällä 

tähtäimellä AMPK toimii PGC-1𝛼:n kautta mitokondrion biogeneesiin ja nostamalla lihaksen 

oksidatiivisia ominaisuuksia. (Hoppeler, 2016). 

AMPK on hyvin intensiteettituntoinen ja näyttäisi aktivoituvan vasta kun intensiteetti 

nousee > 60 % VO2max-tason [37 – 39 in (Von Walden et al., 2020)). Esimerkiksi LIT-harjoitus (≤

50 % VO2max) ei nosta AMPK-tasoja vielä 90 min (Wojtaszewski et al., 2000) tai 2 h kohdalla 

(Wojtaszewski et al., 2002), ja vasta uupumisen hetkellä AMPK:n 𝛼2-aliyksikön ilmentymä on 

merkitsevästi koholla LIT-harjoituksen yhteydessä (Wojtaszewski et al., 2002) (Kuva 6). Toisaalta, 

63 % VO2max
 intensiteetillä nähdään jo 30 minuutin polkemisen jälkeen yhtä suuri AMPK 𝛼2-

aliyksikön aktiivisuuden nousu kuin LIT-harjoituksen uupumisessa (Stephens et al., 2002). Ja 

Kuva 6 AMPK:n eri aliyksiköiden tasot eivät LIT-harjoituksessa (45 % VO2max) vielä 2 h 

kohdalla ole merkitsevästi noussut. Vasta uupumisessa (~3,5 h) nähdään 𝛼2-

aliyksikössä selkeä muutos. Kuva: (Wojtaszewski et al., 2002). 

 



volyymi vaikuttaa MIT-harjoittelunkin osalla: 60 min MIT-harjoittelun jälkeen (70 % VO2max) AMPK 

𝛼2-aliyksikön aktiivisuus on selkeästi suurempaa kuin 20 min jälkeen (Fujii et al., 2000). 

Intensiteetin edelleen kasvaessa, AMPK:n aktiivisuus on voimakkaampaa, ja 20 min HIT-

harjoituksen jälkeen 𝛼2-aliyksikön aktiivisuus voi olla jo ~5 kertainen lepotasoon nähden (Chen et 

al., 2003). Edelleen intensiteettiä kasvattaessa SIT-harjoittelukin nostaa AMPK:n aktiviteettia (niin 

𝛼1 kuin 𝛼2-aliyksiköiden) (Gibala et al., 2009). Yleisesti harjoittelu, joka kasvattaa AMP/ATP-

suhdetta ennustaa kasvavaa AMPK:n aktiivisuuden kasvua. Lisäksi 𝛼1-aliyksikkö on huomattavasti 

stabiilimpi muutoksilla, ja vasta homeostaasia voimakkaasti ravisuttava HIT/SIT-harjoittelu saa sen 

määrää muuttumaan.  

Usein samaan aikaan AMPK:n kanssa tutkitaan ACC (acetyl-CoA carboxylase, joka auttaa 

muodostamaan malonyyli-koentsyymiA:ta, joka edesauttaa rasvahappojen energiaksi 

käyttämiseen) -entsyymin aktiivisuutta. Yleisesti ACC𝛽:n fosforylaatio kasvaa samassa suhteessa 

AMPK:n aktiivisuuden kanssa (Stephens et al., 2002; Chen et al., 2003), ja tämä fosforylaatio 

edesauttaa rasvahappojen käyttöä energiaksi ja estää täten rasvahappojen, kolesterolin ja 

triglyseridien muodostumista. 

Hiiriltä, joilta poistettiin AMPK 𝛼2-aliyksikkö havaittiin vastaavanlaisia 

mitokondrioadaptaatioita kuin normaaleilla hiirillä (Röckl et al., 2007), mutta oli viitteitä, että 

lihassolusuhteen muuttuminen (IIx → IIa) voisi tarvita AMPK:n avustusta samoin kuin heksokinaasi 

II -proteiinin määrä (heksokinaasi muuttaa glukoosin sellaiseen muotoon, joka voi edetä 

anaerobiseen glykolyysiin, tämä reaktio kuluttaa yhden ATP:n). Sinänsä AMPK:n puuttumisen 

vähäinen vaikutus kestävyysharjoittelun adaptaatioihin ei liene yllättävää, koska monissa 

tutkimuksissa LIT-harjoittelullakin on saatu näkyviä kestävyysvasteita aikaan (Zapata-Lamana et al., 

2018), vaikka se ei AMPK-aktiivisuutta nostakaan. 

STARS (Striated activator of 𝝆-signalling) 

STARS on yksi ehdokas sille proteiinille, joka muuntaisi ulkopuolisen mekaanisen 

stimuluksen edelleen soluvasteeksi. STARS sijaitsee sarkomeerin aktiinia sitovissa alueissa. Siihen 

tulee aktivointi mm.  sitoutuneesta parista PGC-1𝛼 + ERR𝛼. Kun STARS-geeni on aktivoitu, se 

edelleen aktivoi alapuolisia kohteita (MRTF-A ja SRF) ja näiden kautta vaikuttaa tumaan 

käynnistäen geenien transkriptiota mm. lihaskasvuun, lihaksen toimintaan ja rasvametaboliaan 

liittyen (Kuva 7). (Wallace et al., 2011; Reitzner et al., 2018). 



Pari muuta 

Rasvametaboliaentsyymi LIPIN-1 sitoutuu PGC-1𝛼:aan ja sitä kautta on mukana 

mitokondrion adaptaatioissa kestävyysharjoitteluun. Siitäkin on kaksi eri isoformia olemassa: 𝛼 ja 

𝛽 -muodot (Gidlund et al., 2015). Se käyttää samaa polkua kuin p53.  

RIP140 (=NRIP1) toimii aktiivisesti proteiinien kanssa, jotka antavat metabolisia vasteita 

tulehduksiin ja harjoitteluun [54 in(Gidlund et al., 2015)]. Voi olla, että RIP140:n ilmentymä 

vähenee kun PGC-1𝛼 ja ERR𝛾 kasvavat [8, 59 (Gidlund et al., 2015)]. Erityisetsi RIP140 on esimerkki 

vaimentavista signaaleista: kun jyrsijöiltä poistettiin RIP140 niiden geeni-ilmentymät liittyen 

mitokondrion biogeneesiin, rasvahappojen hapettumiseen ja OXPHOS-kompleksiin vahvistuivat 

(Seth et al., 2007). Vaimentavia signaaleja tarvitaan, jotta esimerkiksi PGC-1𝛼:n kasvanut mRNA-

taso voisi laskea takaisin perustasolleenkin. 

Mekaanisen stimuluksen aistii YAP1 [32 in (Rundqvist et al., 2019)], miten voi käydä 

erityisesti kovatehoisissa HIT tai SIT-harjoituksissa, ja tämä mekaaninen stimulus voi aktivoida 

lihaskasvua kontrolloivan mTOR-signaaliväylän myös kestävyysharjoituksen jälkeen (Di Donato et 

al., 2014). Esimerkiksi (Miyamoto-mikami et al., 2018) huomasivat, että SIT-harjoittelun (Tabata) 

jälkeen reiden läpileikkauspinta-ala kasvoi ~4 %, eli kova intervalliharjoittelu voi vaikuttaa 

harjoittelemattomilla myös lihaskokoon.  

Kuva 7. STARS-geenin toiminta. PGC-1𝛼 sitoutuu tumassa ERR𝛼:aan, ja yhdessä 
nämä aktivoivat sytoplasmissa STARS-geenin, joka puolestaan aktivoi alapuolellaan olevan 
MRTF-A:n sitoutumaan SRF:n kanssa, jotka aiheuttavat geenin transkriptiota. Kuva: (Wallace 
et al., 2011). 



Luvun opetuksia 

Tämän hetken käsityksen mukaan PGC-1𝛼 olisi ”mestarikytkin”, joka säätelisi suurelta 

osin kestävyysadaptaatioita lihassolun tasolla.  

Hyvin monella kestävyyssignaalipolussa mukana olevalla proteiinilla on paitsi roolinsa 

kestävyysadaptaation välittäjänä, myös akuutin stressin hoitajana. Näitä ei aina voida erottaa 

toisistaan, ja voikin olla vaikeaa arvioida onko esimerkiksi AMPK aktivoitunut vain akuutin 

energiakriisin takia ja sen pääasiallinen tehtävä on saada tasapainotila aikaiseksi, vai onko se 

mukana tuomassa kestävyysharjoittelun adaptaatioita.  

 

  



5. Signalointiväyliä: pääesiintyjien yhteispeli 

Pääongelma on, miten keho pystyy muuttamaan harjoituksen aikaansaaman 

homeostaasin horjutuksen ja mekaanisen ärsykkeen adaptaatioita antaviksi signaaleiksi.  

Ja tämä ei ole pelkkää teoreettista pohdiskelua! Kun signalointiväylän aktivointikanavat 

tiedetään ja niitä voimistavat ja heikentävät tekijät tunnetaan, voidaan oppi siirtää paremmin 

myös käytäntöön. Esimerkiksi nähdään, että vähähappinen ympäristö aktivoi kapillaarien 

uudismuodostusta (Hoppeler, 2016), ja näin vuoristoleireiltä tiedetään hakea veriarvojen 

muutoksien lisäksi kasvavaa kapillaarisaatiota.  

Perusidea 

Entisajan purjelaivoissa hyödynnettiin voimakkaasti takilasysteemiä (BLAA): Siinä monen 

takilan käyttö aiheutti sen, että suhteellisen pienellä voimalla merimies pystyi siirtämään suuriakin 

taakkoja, koska jokainen takila tuplaa käytettävän voiman. Samaa systeemiä hyödynnetään 

esimerkiksi myös polkupyörän käsijarruissa, jossa sormien aiheuttama pieni voima pystytään 

moninkertaistamaan jarrupintaan painaviin jarrupaloihin. 

Usein signaalit perustuvat vastaavanlaiseen amplifikaatioon, jossa esimerkiksi jonkin 

proteiinin suhteellisen pieni aktivointi johtaa kasvavalla vyöryllä aina vain suurempiin 

aktivointeihin eri proteiinien kautta. Takilakompleksin tapaan, tämän voisi ajatella olevan se syy, 

miksi signalointiväylässä on niin monta välivaihetta: Jokainen välivaihe voimistaa hieman edellistä, 

jolloin tarvitaan useampi välivaihe, että loppupäässä olisi odotettavissa selkeän suuri muutos.  

Kaksi esimerkkiä aiheutuvista muutoksista ovat: Yksi tapa on fosforoida olemassaolevia 

proteiineja. Näin esimerkiksi AMPK saadaan aktiivoitua nopeasti heti harjoittelun päätyttyä. 

Tällainen fosforointi on toisaalta hyvin lyhytaikainen, ja sen tarkoitus onkin usein vain saada 

seuraava askel aloitetuksi. 

Toinen muutos on pidempiaikainen, ja johtaa kestävämpiin adaptaatioihin, ja niissä 

aktivoinnin perusteella aletaan transkriptoimaan mRNA:ta, ja niiden perusteella rakentamaan 

kokonaan uutta proteiinia. Esimerkiksi PGC-1𝛼:n tapauksessa tuo proteiini vaikuttaa sitten 

muualle soluun, kuten mitokondrioihin. Mikään kovin pitkäikäinen vaikutus ei tälläkään ole, koska 

vaikkapa nyt PGC-1𝛼 -proteiinin puoliintumisaika on 20 minuuttia (Chan & Arany, 2014). 

Alla (Kuva 8) nähdään nykykäsitys (taikka vuoden 2016 nykykäsitys) kestävyysharjoittelun 

signalointiväylistä. Tarkka solmujen ja kaarien lukumäärä ei ole tiedossa, ainakin yli 20, ehkä 

lähemmäs 100 (Hoppeler, 2016). Pienempi ja kompaktimpi näkemys löytyy esimerkiksi artikkelista 

(Egan 2010). Kattavia selvityksiä signalointiväylistä niin kestävyys kuin voimaharjoitteluun löytyy 

artikkeleista (Egan & Zierath, 2013; Hoppeler, 2016). 

Miten aktivointi käynnistyy 

On olemassa neljä pääkomponenttia, jotka indusoivat adaptaatioita harjoitteluun: 

mekaaninen kuorma, neronien aktiivisuus, metabolinen stressi ja hormonaalinen säätely 

(Hoppeler, 2016). Kestävyyspuoli nojaa suuresti metabolisen stressin puoleen. 



Signalointiväyliä tutkitaan usein yksittäisien signaalimolekyylien kautta, paljolti 

esimerkiksi hiirikokeilla poistaen tai antaen ylimäärin tiettyä proteiinia. Tällöin ongelmana vain on, 

että ei saada niin hyvin kokonaisen verkoston toimintoja tutkia.  

 

Kestävyysadaptaatiot aktivoituvat monin eri reitein, joista tällä hetkellä tunnetuista 

suurimmat ovat (Hoppeler, 2016) (Kuva 8):  

• AMPK-reitti. [AMP]/ATP-suhteen kasvu on yksi suurin aktivointi tälle reitille. 

Käytännössä siis kovatehoinen harjoittelu, joka haastaa glukoosihomeostaasin. 

• Ca2+ -väylä. Lihaksen käytännön supistumiseen tarvitaan Ca2+-virtausta, joka 

aktivoi samalla myös kestävyysadaptaatiota (ja PGC-1𝛼:aa) kalsineuronin ja 

CaMKII kautta. 

• Vapaat happi- ja typpiradikaalit. Näitä syntyy etenkin mitokondrioissa kun hapen 

avulla valmistetaan ATP:tä lihasten käyttöön. Noin 0,15 % hapesta muuttuu 

aktiiviseen radikaalimuotoon. Vapaat radikaalit aktivoivat NF-𝜅B -proteiinin, joka 

Kuva 8.  Signalointiväylät kestävyysharjoittelussa. Keskeisenä pidetään PGC-1𝛼:n aktivointia, joka käynnistäisi 
moninaiset kestävyyssuorituskykyyn vaikuttavat muokkaukset. Kuva: (Hoppeler, 2016). 



aktivoi sekä antioksidanttipuolustusta että PGC-1𝛼:aa. Lisäksi vapaat radikaalit 

epäsuorasti MEF2 ja cAMP:n kautta vaikuttavat myös AMPK:n aktivointiin.  

• Pitkät rasvahappoketjut. Pitkän harjoituksen, vaikka pitkän LIT-harjoitus, nostaa 

pitkien rasvahappoketjujen määrää veressä, mikä aktivoi FOXO1:tä, joka taas 

aktivoi mm. PGC-1𝛼:aa. 

• Vähäinen hapenmäärä. Esimerkiksi vuoristoleirin pieni happiosapaine aiheuttaa 

happivajetta soluun, mikä aktivoi HIF-1-proteiinia, mikä taas aktivoi punasolujen 

tuotantoa ja VEGF -polkua, mikä taas aiheuttaa angiogeneesiä ja 

glukoosi/glykogeeni metabolismia. Huomattavaa on, että tämä HIF-1 -polku voi 

toimia myös itsenäisesti ilman PGC-1𝛼 vaikutusta, mutta myös samanaikaisesti. 

• Hormonaaliset muutokset verenkierrossa laukaisevat myös 

kestävyysadaptaatioita cAMP:n kautta.  

• Verenvirtaus verisuonissa ja lihaksen venyminen ja supistus ovat mekaanisia 

signaaleja, jotka käynnistävät VEGF-aktiivisuuden ja siten kapillaarien 

uudismuodostuksen ilman PGC-1𝛼 polkua. 

PGC-1𝜶 

PGC-𝟏𝜶 osana kokonaisuutta 

PGC-1𝛼 aktivoi NRF:n, joka taas liittyy vahvasti OXPHOS-kompleksiin, ja NRF:n kautta 

myös Tfam-proteiini aktivoituu ja sitä kautta mitokondrion geenejä. Edelleen, PGC-1𝛼 yhdistyy 

tumassa ERR 𝛼 & 𝛾:aan (Estrogen-related receptor), jotka yhdessä PGC-1𝛼:n kanssa ne aktivoivat 

VEGF:n transkriptiota, joka vaikuttaa kapillaareihin. Lisäksi ERR𝛼 yhdessä NRF-1:n kanssa ovat 

osana mitokondrion DNA:n biogeneesissä ja hapetusmetaboliassa OXPHOS-kompleksissa. Samaan 

aikaa p53 sitoutuu PGC-1𝛼:n promoottoriin ja säätelee mitokondrion biogeneesiä ja geenejä, jotka 

liittyvät metaboliaan. (Ydfors, 2019). 

PGC-1𝛼:n alavirrassa sijaitsevat kohteet ymmärretään suhteellisen hyvin ((Hoppeler, 

2016)ks. Kuva 8), mutta siihen vaikuttavat ylävirran kohteet vaativat vielä enemmän tutkimusta. 

Yläpuolella esimerkiksi Ca2+, p38 ja ERR ovat aktivoimassa sitä [35 – 37 in (Rundqvist et al., 2019)]. 

Sen aktivoitumiseen liittyvät esimerkiksi Ca2+-säännöstelyn alla olevan CaMK-polut ja sen 

alavirrassa oleva p38 [37 in (Norrbom et al., 2011)] sekä AMPK, joka näyttäisi olevan pääasiallinen 

reitti eritoten HIT-harjoittelussa [8,20,33,35,40 in (Norrbom et al., 2011)]. PGC-1𝛼 näyttäisi 

kasvavan kylmästressissä, vaikkakin tällöin ERR-pitoisuudet ovat matalampia (Slivka et al., 2013). 

Signalointiverkossa on vahvistavia ja estäviä (inhiboivia) proteiineja. Esimerkki estävästä 

on glykogeenisyntaasikinaasi (GSK-3𝛽) (Velden et al., 2006; Theeuwes et al., 2018). Sen toiminnan 

estäminen LiCl:llä on aiheuttanut PGC-1𝛼:n määrän kasvua ei-lihassolun neuronaalisissa ([22] 

artikkelissa (Theeuwes et al., 2018)) ja sydämen endoteelisoluissa ([24] artikkelissa (Theeuwes et 

al., 2018). Kun jyrsijöiltä poistettiin kyseinen kinaasi, niiden PGC-1𝛼 esiintymä kasvoi ja samoin 

mitokondrioiden elektronisiirtoketjun proteiinien määrä ([25] artikkelissa (Theeuwes et al., 2018)), 

samoin kuin koko PGC-1𝛼:n signalointiverkon esiintyvyys, Krebsin syklin ja 𝛽-hapetukseen 

liittyvien entsyymien aktiivisuus sekä myogeeninen lihaskasvu (Theeuwes et al., 2018). 



Samanlainen estävä vaikutus on myös esimerkiksi NCoR1, joka estää PGC-1𝛼:n toiminnan 

(Pérez-Schindler et al., 2012). Hiiret, joilta NCoR1 on poistettu saivat korkeamman VO2max-arvon. 

Se kiinnittyy samaan ERR𝛼 -reseptoriin kuin PGC-1𝛼, mutta toimiikin sitä estäen eikä vahvistaen. 

Toinen PGC-1𝛼:n toimintaa samuttava on RIP140, jonka mRNA:n ilmentymä nousee akuutin 

harjoituksen seurauksena (Gidlund et al., 2015). Nämä ja vastaavat mekanismit ovat oleellisia 

ihmiskehossa ja ne varmistavat, että homeostaasin heilahduksen jälkeen keho aloittaa positiiviset 

adaptaatiot, ja inhiboivien proteiinien ansiosta keho pääsee takaisin tasapainotilaan, vaikka 

kestävyysharjoittelijoilla voisikin olla halu poistaa tällaiset ”turhat” pidäkkeet. 

 

Kuinka oleellinen PGC-𝟏𝜶 on oikeasti kokonaisuuden kannalta 

PGC-1𝛼 on nimetty yhdeksi suurimmaksi vaikuttajaksi kestävyysadaptaatioon, jonka 

kautta tapahtuu todella paljon vasteita. On tosin huomioitava, että tiedetään (Kuva 8) kuinka 

esimerkiksi kapillaarivaste tapahtuu ainakin kahta reittiä. Toinen menee PGC-1𝛼:n kautta. Mutta 

toinen reitti aktivoituu, kun verenvirtaus aiheuttaa mekaanista painetta verisuoniin ja lisäksi 

passiivinen ja aktiivinen lihassoluihin osuva venytys aiheuttavat VEGF-polun avautumisen. Ja tätä 

kautta itsenäisesti ilman PGC-1𝛼 -aktivointia HIF-1 -proteiinin kautta voi tapahtua kapillaarien 

uudisrakentamisen aloittaminen (Hoppeler, 2016).  

Toisin sanoen, keho on löytänyt muitakin reittejä aktivoimaan olennaisia 

kestävyyssuoritusadaptaatioita. Pidetään tämä mielessä kun tarkastellaan miten on käynyt hiirillä, 

joilta on poistettu täysin PGC-1𝛼 -proteiini.  

Alku on lupaava: ”Nämä hiiret ovat elinkelpoisia” (Leone et al., 2005). Varsinaisista 

adaptaatioista PGC-1𝛼 -puutehiirillä on tyypillisesti raportoitu hieman alentunutta 

mitokondrioaineksen määrää ja energiantuotantokapasiteettia sekä heikompaa aerobista 

kapasiteettia (Leone et al., 2005; Handschin et al., 2007). Edelleen, PGC-1𝛼:n uupuminen näyttäisi 

siirtävän lihassolusuhdetta kohti nopeampia IIb-lihassoluja. On tosin huomioitava, että ilman tätä 

”mestarikytkintäkin” hiiret ovat saaneet aerobisia vasteita harjoitusjakson aikana (Leick et al., 

2008), joissain jopa yhtä paljon kuin normaalit kanssaverrokit (Rowe et al., 2012). Näiden kokeiden 

perusteella voidaan sanoa, että vaikka PGC-1𝛼:llä onkin selkeä merkitys kestävyyssuorituksen 

adaptaatiossa, se voidaan kiertää, eikä ihminen ole kestävyysadaptaatioissa yhden geeni-

ilmentymän varassa.  

 

Pohdintaa adaptaatioista ja ylläpidosta 

On esitetty, että solutason muokkaamiseen tarvitaan eri geenejä kuin jo saadun 

adaptaation ylläpitoon. Lisäksi on hyvin todennäköistä, että kestävyys- ja voimaharjoittelun 

adaptaatioissa vastuussa on muitakin mekanismeja kuin yksittäiset ”mestarikytkimet”, kuten PGC-

1𝛼 kestävyydessä tai mTOR lihaskasvussa (Ydfors, 2019). Tuntuu, että keho olisi aika huonosti 

organisoitu, jos yksittäiset proteiinit, kuten PGC-1𝛼 tai mTOR, olisivat kokonaan vastuussa 

adaptaatioissa. Usein keho järjestääkin varasysteemejä ja vaihtoehtoisia reittejä. 



Hyviä esimerkkejä tästä ovat hiiret, joilta on poistettu kokonaan jokin tietty signaalipolun 

proteiini. Ilman AMPK:ta kestävyysadaptaatiot olivat samanlaisia (Röckl et al., 2007). Samoin ilman 

PGC-1𝛼:aa hiiret saavat kestävyysadaptaatioita, vaikkakin useimmiten vähemmän kuin villit 

lajitoverinsa. 

Sukupuolierot 

Sukupuolen vaikutusta on sikäli vaikea tutkia, että harjoituskuorman tasaaminen miesten 

ja naisten välillä tuottaa ongelmia (eri lihasvoimat, naisilla suurempi tukeutuminen rasvojen 

käyttöön, jne.). Yleisesti kuitenkin sukupuolesta riippumatta samanlaisilla harjoituksilla on 

samanlaiset vasteet esimerkiksi AMPK:n ja p38:n suhteen [33, 118 in (Bishop et al., 2019a)].  Ei ole 

kuitenkaan poissuljettua, etteikö kuukautiskierrolla voisi olla vaikutusta PGC-1𝛼:n esiintyvyyteen 

harjoittelun jälkeen. (Bishop et al., 2019a). 

 

Eri signaalien aktivointiaika 

Alkuun ongelma: lihassolunäytteen ottaminen oikeisiin aikoihin voi olla ongelma. 

Tutkimuksissa ei kiusata tutkittavia niin, että ihan joka puolen tunnin välein otettaisiin 

lihassolunäyte, vaan tiheimmilläänkin vuorokaudessa neljä kertaa. Tällöin on luonnollisena 

ongelma saada kiinni mRNA- ja proteiinihuiputhuiput akuutisti harjoituksen jälkeen.  

Signaalien mRNA:n muodostusvasteet toimivat eri vauhdilla ja saavuttavat huipun eri 

aikaan harjoittelun päätyttyä. Päälinja on se, että mitä korkeammalla signaaliväylää ollaan (Kuva 

8), sitä nopeammin vaste näkyy lihaksessa. Esimerkiksi AMPK, p38 MAPK, p53 ja CaMKII 

välittäjäproteiinien fosforoidut muodot ovat aktivoituneina välittömästi harjoituksen päätyttyä ja 

usein niiden aktivaatio on jo parin tuntia harjoituksen jälkeen laskenut lähtötasolle. (Egan et al., 

2010; Granata et al., 2017). Sitä vastoin proteiinisynteesin käynnistäminen on hitaampaa kuin 

fosforyloinnin kanssa proteiinien aktivointi. Niinpä esimerkiksi PGC-1𝛼 mRNA -tasot ovat 

tyypillisesti huipussaan noin 2 – 3 h harjoituksen päättymisen jälkeen (Pilegaard et al., 2003; 

Gidlund et al., 2015; Granata et al., 2017). Vuorokauden jälkeen kestävyysharjoituksesta mRNA-

tasot ovat tyypillisesti palautuneet takaisin lähtötasoon (Pilegaard et al., 2003; Egan et al., 2010; 

Gidlund et al., 2015; Granata et al., 2017).  

STARS (samoin kuin MRTF-A ja SRF) mRNA näyttäisi olevan huipussaan jo 30 min 

harjoituksen päättymisestä palautuen lepotilaan ennen kuin vuorokausi on kulunut (Wallace et al., 

2011; Reitzner et al., 2018). mRNA-tasot ovat yleensä palautuneet normaalille tasolle jo 

vuorokaudessa.  

mRNA on kuitenkin vasta yksi ensimmäisistä asteista proteiinisynteesissa. HIT/MIT-

Harjoituksen laukaiseman proteiinisynteesin takia signaalipolkujen proteiinitasot voivat olla 

lepotasoa korkeammalla korkeita vielä vuorokausi harjoituksen päätyttyä (Mathai et al., 2008; 

Egan et al., 2010; Little et al., 2011; Di Donato et al., 2014; Reitzner et al., 2018). Yleensä 

viimeistään kahden vuorokauden kuluttua proteiinimäärät ovat palautuneet takaisin lepotilaan 

(Mathai et al., 2008),  vaikkakin esimerkiksi vanhuksilla on havaittu vielä tuolloinkin kohonneita 

arvoja (Bell et al., 2015).  



Intensiteetti vaikuttaa tähän selkeästi. LIT-harjoituksen jälkeen proteiinitasot saavuttavat 

huipun 3 h harjoituksen jälkeen (Egan et al., 2010; Di Donato et al., 2014), ja ovat takaisin 

lepotasossa selkeästi ennen kuin vuorokausi vaihtuu. Tämä lisää varmuutta siihen, että LIT-

harjoittelua voi toistaa huomattavasti useammin ja siitä palautuu nopeammin. 

Tästä saadaan muutama perusidea vedettyä: kuten arvata saattoi, mRNA-ilmentymän 

suuruus on verrannollinen myös proteiinimäärään: Kevyt harjoitus → pieni proteiinitason nousu ja 

nopea palautuminen lähtötasolle, kova harjoitus → suuri proteiinitason nousu ja hidas 

palautuminen.  

Edelleen, tästä saadaan summittainen arvio, kuinka pitkäksi aikaa kestävyysharjoittelun 

jälkeen on syytä ottaa rauhallisesti, jos haluaa löytää lepotason; vuorokausi ei ole riittävä, koska 

edellisen harjoituksen proteiinit ovat silloin vielä vaikuttamassa. Mutta kaksi vuorokautta yleisesti 

ottaen riittää lihassolun tasolla. Mutta on muistettava, että harjoittelu on kokonaisuus. Pari 

vuorokautta ei aina ole riittävä aika mielen, lihasvaurioiden, energiavarastojen ja hermoston 

palautumiseen, ja siksi kovien intervalliharjoitusten toistaminen useasti viikossa voi johtaa lopulta 

alisuoriutumistilaan. 

Lisäksi tämä antaa yhden esimerkin LIT-harjoittelun tarkoitukselle. Koska solutason 

adaptaatioreitti palautuu kestävyysharjoittelusta nopeasti, voi kovien HIT-harjoitusten välillä tehdä 

matalaintensiteettistä LIT-harjoittelua antamaan ärsykettä avaamaan signaalireitin uudelle 

vasteelle odotellessa muun kehon (ja mielen!) palautumista kovemmasta harjoittelusta. Vaikka 

LIT-harjoituksen vaste mRNA-tasolla on toistuvasti näytetty olevan selkeästi matalampi kuin HIT-

harjoituksen, sitä voi toistaa viikossa todella monta kertaa, ja sen kumuloituva vaikutus onkin 

todennäköisesti huomattava (Seiler, 2010). 

 

Harjoituksen vasteiden tehostaminen 

Erityisesti PGC-1𝛼 aktivoituu metabolisesta stressistä, kuten [AMP]:n suuresta määrästä. 

Tästä osoituksena sen aktivointi lisääntyy iskemiatilanteessa, jossa verenkiertoa työskentelevään 

lihakseen heikennetään (Norrbom et al., 2004): Verenkierron vaikeuttaminen iskemiaa käyttäen 

nosti PGC-1𝛼 mRNA-tasoja 8-kertaisiksi, kun ilman vaikeuttamista nousu oli vain ~2- 3 kertainen. 

Tämä metabolinen lisästressi on myös konkretisoitunut neljän viikon 

kestävyysharjoituksessa parempana kestävyysadaptaatioina niin suorituskyvyllisesti kuin 

mitokondriotasolla verrattuna ei-iskemiaharjoitteluun (toinen jalka teki iskemiaharjoittelua ja 

toinen ilman iskemiaa) (Sundberg, 1994). Ilmeisesti iskemiaharjoittelu kuitenkin vaatii 

samanaikaisen harjoitusärsykkeen, sillä kun iskemia aiheutettiin jokaisen harjoituksen jälkeen, ei 

kahden viikon harjoittelut ole tuottaneet eriäviä muutoksia mitokondrion biogeneesiin verrattuna 

ei-iskemiaharjoitteluun (Mitchell, 2019). 

Kylmävesiterapia harjoituksen jälkeen näyttäisi vahvistavan PGC-1𝛼 mRNA-ilmentymää 

(Slivka et al., 2013). Vaikka vain toisen jalan upottaisi kylmävesialtaaseen, myös toisen jalan PGC-

1𝛼 mRNA-esiintymä kasvoi. Tämä antaisi vahvoja viitteitä siihen suuntaan, että kylmyys vaikuttaisi 

jonkin verenkierron kautta kiertävän systeemin kanssa, todennäköisesti hormonaalisen 



signaloinnin kautta. (Allan, 2017). On myös viitteitä, että fosforoidun (=aktivoidun) AMPK:n määrä 

nousisi harjoituksen jälkeisen kylmävesiterapian ansiosta (Allan, 2017). 

 

Energian rajoittaminen korostaa PGC-1𝛼 -väylää (Chan & Arany, 2014). Hiirillä 25 % 

energiavaje on nostanut PGC-1𝛼 proteiinin aktiivisuutta ja mitokondrioiden metaboliaa hiirillä 

(Miller et al., 2019). Tätä kautta pieni energiavajeessa eläminen voi jossain mielessä tuoda 

positiivisiakin tuloksia, mutta ei varmasti pidemmän päälle kestävyysurheiluun, jossa energiaa 

tarvitaan kehon muokkaamiseen ja harjoitusten läpiviemiseen. Mainittakoon, että 

energianrajoittaminen on myös korostanut autofagiaa, eli solun ”kierrätyskeskustoimintaa”, jossa 

tarpeettomia proteiineja hajotetaan uusiksi lähtöaineiksi.  

Jos ei puhuta energianrajoittamisesta, niin hiilihydraatin rajoittaminen ilman 

energianrajoitusta sinänsä korostaa myös vasteita (Kuva 9). Jos matalaintensiteettinen harjoitus 

tehdään tyhjillä glykogeenivarastoilla (Pilegaard et al., 2002; Hearris et al., 2020) tai harjoituksen 

jälkeen hiilihydraatin saantia rajoitetaan (Pilegaard et al., 2005), voivat mRNA-tasojen nousu olla 

magnitudiltaan ja kestoltaan pidempiä. Tosin on syytä huomauttaa, että tämä ei aina tarkoita, että 

proteiinitasolla nähtäisiin muutosta (Mathai et al., 2008).  

Hiilihydraatin nauttiminen harjoituksen aikana voi estää myös AMPK- ja p38-molekyylin 

täyttä toimintaa ja olla haitaksi parhaalle mahdolliselle adaptaatiolle (Bartlett et al., 2015). 

Toisaalta, on huomautettava, että matalilla glykogeenivarastoilla harjoittelu voi heikentää 

ylläpidettävää tehoa harjoituksessa.  

Toisaalta, kuten kirjan luvussa (Holliday & Jeukendrup, 2012) mainitaan, 

kestävyysurheilijat tekevät luonnostaan niin paljon harjoittelua, että heille tulee kyllä 

luonnostaankin matalankin hiilihydraatin harjoituksia viikkoon ilman varta vasten siihen 

tähtäämistä. Enemmän tämä voi käydä esimerkiksi siitä, että adaptaatioita etsiessä ei kannata suin 

päin aina etsiä parhaimpia tapoja palautua mahdollisimman nopeasti harjoituksista, sillä joissain 

tapauksissa hitaampi palautuminen (kuten suurempi vapaiden happiradikaalien tai tyhjät 

glykogeenivarastot) voivatkin antaa suurempia vasteita. 



 

 

 

 

Aktivointi ja lopputulos 

On huomioitava, että signaalipolkujen ja geeniverkostojen aktivointi on kuitenkin vasta 

ensimmäinen askel kohti lopullista adaptaatiota. Jo proteiinin rakentaminen mRNA:n pohjalta on 

monimutkainen prosessi, johon liittyy mRNA:n toimintaa estäviä mikroRNA:ta, jne. Eikä olekaan 

selkeää korrelaatiota esimerkiksi PGC-1𝛼 mRNA:n ja harjoituksen jälkeen kasvaneen PGC-1𝛼 

proteiinimäärän välillä (Mathai et al., 2008), vaikka lähtökohtaisesti runsas mRNA varmasti on 

edellytys runsaan proteiinimäärän synteesille. 

Edelleen, voimaharjoittelututkimuksissa on huomattu, että monen viikon 

voimaharjoittelun adaptaatiot eivät korreloi juuri lainkaan yksittäisen harjoituksen 

proteiinisynteesin nousun kanssa (Mitchell et al., 2014), koska välissä on niin monta askelta. 

Jälleen lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että runsas mRNA- ja proteiinisynteesin aktiivisuus 

varmasti on edellytys kehitykselle, mutta esimerkiksi unen ja ravinnon ja työstressin vaikutukset 

saattavat estää potentiaalin käyttöönoton.  

Kuva 9. Hiilihydraatin runsas nauttiminen harjoituksessa voi vaimentaa AMPK ja p38 -signaalien 
voimakkuutta ja siten parasta mahdollista solutason adaptaatiota. Kuva: (Bartlett et al., 2015) 



 

Harjoitustilan vaikutus 

Yleinen trendi on, että ensimmäisellä harjoituskerralla adaptaation mahdollistavat 

mRNA-ilmentymät ovat selkeästi koholla, mutta että jokaisen harjoituskerran jälkeen tämä 

vaimenee (Kuva 10). Tämä vaikuttaa siten, että yleisesti 3 – 4 kuukauden harjoittelun jälkeen 

tuloskehitykseen tuntuisi tulevan tasanne (Denis et al., 1982; Ring et al., 2004; Ring-Dimitriou et 

al., 2007). Siksi viimeistään 3 – 4 kuukauden välein tulisi keksiä uusia ärsykkeitä keholle. 

 

Käänteistäkin on nähty. Esimerkiksi artikkelissa (Pilegaard et al., 2003) tutkittavat 

harjoittelivat vain toisella jalalla tunnin harjoituksia viidesti viikossa neljän viikon ajan. 

Lopputestinä matalan kolmituntisen (kahden jalan) harjoituksen jälkeen otettujen 

lihassolunäytteistä huomattiin, että harjoitelleella jalalla tapahtui suurempi PGC-1𝛼 mRNA:n 

kasvu, siitäkin huolimatta, että tälle jalalla kyseinen harjoitus oli helpompi. Tosin tässä tehty 

akuutti testi (pitkä kolmituntinen harjoite) ei ollut se harjoitus, mitä neljä viikkoa oltiin tehty, eli 

pelästysefekti tähän uuteen harjoitukseen oli akuutisti periaatteessa molemmille jaloille sama. 

Mitä ei tiedetä 

Onko pieni vai suuri ärsyke paras? 

Yksittäisen harjoituksen adaptaatioon on periaatteessa olemassa kolme erilaista 

lähestymistä (Kuva 11).  

Kuva 10. PGC-1𝛼:n ilmentymän nousu kahden viikon ajan samaan 
harjoitukseen. Lisäksi kuvaan on piirretty CS (sitraattisynteesi, mitokondrioiden 
aineksen markkeri) entsyymin maksimiaktiivisuus ja PGC-1𝛼 proteiinimäärä. 
Kuva: (Perry et al., 2010). 



Kynnysmalli. Tässä mallissa vasteita ei olisi ennen kuin tietty yksilöllinen kynnys on 

ylitetty. Niinpä kestävyyssuorituskykyä kohottaakseen 60 min LIT-harjoitus voi olla 

riittämätön, mutta 80 min toisi jo kaiken adaptaation, mitä LIT-harjoitus voi mukanaan 

tuoda. 

Lineaarinen malli. Tässä mallissa vaste olisi suoraan verrannollinen kuormitukseen: Mitä 

suurempi kuormitus, sitä parempi vaste. Jos tekee intervalliharjoituksen 3 x 4 min, niin 

vaste olisi tuplasti suurempi, jos intervalliharjoitus olisi 6 x 4 min. Vastaavasti jo pienikin, 

2 min LIT-harjoitus antaisi kestävyysvasteita (vaikkakin niin pienen, ettei sitä erottaisi 

analyysityökaluilla). 

Välimalli. Välimallissa vaste kasvaa kuormituksen kasvaessa, mutta siinä on havaittavissa 

selkeä kynnys; tietyn kuormituksen kohdalla vasteen suuruus alkaa kasvaa 

eksponentiaalisesti. Mutta kuormituksen kasvaessa yhä suuremmaksi, adaptaatiovaste 

tasaantuu. 

 

On luultavaa, että jonkinlainen välimalli kuvaa todellisuutta, mutta kysymys kuuluu, 

kumpaa mallia välimalli painottaa (lineaarista tai kynnystä)? Ja voiko välimallin muoto riippua 

harjoitustasosta siten, että aloittajilla se on enemmän lineaarinen, ja kokeneilla enemmän 

kynnysmuotoinen?  

Suora seuraus kynnysmäisestä välimallista on, että optimaalisessa tilanteessa 

harjoittelijan tulisi löytää oma ”kynnyksensä”, ja annostella kuormitukseltaan juuri sopivantasoisia 

harjoituksia: niin kuormittavia, että kynnys ylittyy, mutta toisaalta samalla pitäytyen 

mahdollisimman pienessä kuormituksessa, koska ”ylimääräinen” kuormitus toisi vähenevästi 

Kuva 11. Kolme erilaista ajatusta kuormituksen akuutin vasteen suuruudesta.   



hyötyjä, ja pidentäisi vain palautumisaikaa. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa, että harjoittelijan 

kannattaisi tehdä mahdollisimman tiheästi juuri kynnykselle yltäviä harjoituksia. 

Issurin ja Dreshman (Issurin & Dreshman, 2012) esittivät ajatuksen, että kevyet 

harjoitukset opettavat kehoa toimimaan tehokkaammin homeostaasin sisällä, ikään kuin 

sitkeämmäksi ja pitämään väsymistä paremmin loitolla ja pysymään kauemmin homeostaasissa 

rasituksesta huolimatta. Sen sijaan kovat harjoitukset (ja ylipitkät kevyet) vievät kehon 

homeostaasin ulkopuolelle ja kasvattaisivat ja venyttäisivät siten homeostaasin rajoja. 

Tätä samaa voisi nähdä myös kynnysmäisessä mallissa. Se olisi perusteltavissa myös 

homeostaasin kautta. Voidaan esittää, että niin kauan kuin keho toimii homeostaasin sisällä, 

oltaisiin matalan kasvavan vasteen alueella. Kun harjoituskuorma ylittää homeostaasin 

ylläpitorajan, siirrytään suuremman vasteen alueelle, josta palautuminen kestää myös pidempään. 

Ja potentiaalisesti nämä kovat harjoitukset siirtäisivät kynnystä hieman, niin että seuraavan kerran 

kynnys tulisi vasta hieman suuremmalla kuormalla vastaan.  

Voidaan ajatella, että urheilijat ovat ajautuneet evolutiivisen prosessin kautta lähelle 

optimaalista harjoittelutapaa parhaiden tapojen levitessä valmentajilta toisille. Urheilijat (Solli et 

al., 2019) (ja valmentajat (Friel, 2009)) suosivat sääntöä ”Lopeta intervalliharjoitus silloin, kun 

tuntuu, että jaksaisit vielä yhden intervallin tehdä”. Käytännössä on siis huomattu, että se 

ekstrahyöty, mikä voisi seurata kuormituksen loppuun saakka viemisestä ei koeta olevan 

kannattavaa. Näin juuri välimalli (Kuva 11) ennustaa. 

Lisäksi tämä kynnysajattelu kertoo, miksi aloittelijat voivat saada todella pienellä 

intervalliharjoittelulla yhtä suuret adaptaatiot kuin neljä kertaa suuremmalla intervalliharjoittelulla 

(12 min vs. 48 min HIT-viikkoharjoittelulla) harjoittelevat verrokit (Tjønna et al., 2013). 

Aloittelijoilla adaptaatiokynnys ylittyisi jo ensimmäisen 4 minuutin intervallin aikana, jolloin 

lisäintervallit eivät juurikaan auttaisi adaptaation syntyyn. 

Tosin on huomioitava, että mahdollisia kestävyysvasteita ja tavoitteita harjoitukseen on 

olemassa useita, jolloin jokaiseen kehitettävään ominaisuuteen olisi löydettävä juuri sen 

adaptaation ”kynnys”.  

Signaalien tarpeellisuus 

On esitetty myös kritiikkiä singaalipolkujen merkkiproteiinien käytölle harjoitusvasteiden 

kuvaamisessa. Yleisesti esimerkiksi AMPK ja PGC-1𝛼 esitetään signaaleiksi, jotka ajaisivat 

kestävyysadaptaatiota lihastasolla. Mutta voi olla, etteivät tällaiset yksittäiset proteiinit olisikaan 

parhaimpia fysiologisia selittäjiä. Esimerkiksi tutkimuksessa (Timmons et al., 2010) huomautetaan, 

etteivät PGC-1𝛼 tai AMPK selittäisi lihasmuutosta: heidän tutkimuksensa analyysi ei identifioinut 

PGC-1𝛼 transkriptiota selittäjäksi kestävyyssuorituskyvyn kasvulle. Akuutit vasteet selittäisivät 

hyvin lyhyen ajan energia- ja ionihomeostaasin haasteita ennemmin kuin varsinaisia vasteita: 

Esimerkiksi AMPK aktivoituu, kun [AMP]:n määrä kasvaa, mikä tarkoittaa energiakriisiä, ja AMPK 

auttaa akuutisti hyödyntämään rasvavarstoja (Timmons, 2011).  

Tätä tulkintaa tukee esim. (Gidlund et al., 2015), jossa kontrolliryhmältä otetuista 

lihassolunäytteissä havaittiin esimerkiksi PGC-1𝛼:n mRNA:ssa ilmentymisen kasvua (Kuva 23) 

seurauksena lihassoluneulan aiheuttaman stressin takia.  



Näin ollen Timmonsin tutkijaryhmä on ehdottanut, että transkriptioanalyysin perusteella 

soluväliaine, histokompatibiliteetti kompleksi (histocompatibility complex) ja kalsium signalointi 

voisivat olla ne siirtäjät, jotka muuntaisivat mekaanisen ja metabolisen harjoittelun lihaskudoksen 

adaptaatioksi (Timmons et al., 2010; Timmons, 2011). Tällöin esimerkiksi AMPK ja IL-6 olisivat 

enemmänkin mukana lyhytaikaisessa palautumisessa energiahomeostaasiin tai olisivat vain 

merkkejä energiakriisin aiheuttamasta solun akuutista ”hätätilasta”. Varsinaisesta adaptaatiosta 

vastaisi usean geenin kimppu tai verkosto.  

Usein tutkijat sivuuttavat yksilöllisyyden, (vaikka sen, että ~20 % ei saa haluttua 

adaptaatiota), koska etsitään keskiarvoista terveyshyötyjä (Timmons, 2011). Niinpä olisi 

yksilöllisyyden näkökulmasta mielenkiintoista tietää, näkyykö myös niille, joille harjoittelu ei tuota 

vasteita, selkeitä muutoksia esimerkiksi juuri PGC-1𝛼 tai AMPK-proteiiniin 

Voi olla jopa vaarallista linkittää jokin yksittäinen molekyylinen vaste johonkin 

adaptaatioon. Esimerkiksi AMPK-markkerin kasvun määrä harjoittelijoilla voikin olla merkki vain 

siitä, että harjoittelija on käyttänyt eri määrän lihassoluja harjoituksessa [67 in (Timmons, 2011)],  

käytännössä siis suurempi AMPK-aktiivisuus tarkoittaisikin, että harjoittelija on polkenut suhteessa 

korkeammalla teholla. Tällöin eri AMPK-määrät voivat korreloida huonosti standardoidun 

kuorman kanssa (vieläkin harjoittelukuormat määrätään hyvin paljon absoluuttisesti esim. 70 % 

VO2max, vaikka joillain tämä voi olla HIT-harjoitus ja toiselle MIT) .  

Edelleen, akuutti nousu yhden markkerin määrässä ei kerro lainkaan vielä kroonisesta 

pitkän ajan adaptaatioista. Timmons väittääkin (Timmons, 2011), että kestävyysadaptaatioon 

voinee osallistua eri  molekyylit kuin ne, jotka akuutisti reagoivat harjoituksen jälkeiseen 

stressitilaan. Perusteluna hän mainitsee, että harjoituskerran homeostaasin muutos aiheuttaa 

kehossa hätätilan, jota varten aktivoituu suuri joukko korjausmolekyylejä, mutta voi olla, että 

nämä aktivoituneet proteiinit suurelta osin korjaavat vahinkoja ennemmin kuin varsinaisesti 

antaisivat lisäkapasiteettia sietää vastaavia hätätiloja.  

Lisäksi eri geenit ja proteiinit voivat olla vastuussa suorituskyvyn muutoksesta ja 

kasvaneen suorituskyvyn terveysvaikutusten säätelyssä (Timmons, 2011). Tämä tarkoittaisi, että 

vaikka kestävyyssuoritustaso ja terveys näyttäisivät kulkevan käsi kädessä (Bird, 2012), niille 

olisikin olemassa omat erilliset adaptaatioreiti. 

Palautuminen ja adaptaatiot 

Suuri linja on se, että palautumisen keinotekoinen nopeuttaminen luonnollisesti 

nopeuttaa palautumista, mutta samalla se yllättävästi usein vaimentaa adaptaatioita, kuten 

nähtiin Vasteiden tehostamista käsitellyssä aliluvussa hiilihydraatin nauttimisen kanssa.  

Vapaita happiradikaaleja syntyy energiatuotannon oheistuotteena mitokondrioissa. 

Happiradikaalit ovat reaktiivisesti hyvin aktiivisia, ja ne reagoivat voimakkaasti ympärillä olevien 

muiden yhdisteiden kanssa aiheuttaen soluvaurioita.  

Antioksidantit, kuten C-vitamiini, suojelevat kehoa sitoutumalla radikaaliin ja muokaten 

siitä näin passiivisen. Mielikuvana antioksidantit menevät siis naimisiin radikaalien kanssa, ja 

tekevät niistä näin kelpo kansalaisia.  



Luonnollinen reaktio happi- ja typpiradikaaleihin voi olla torjuva; kuulostaisi 

järkeenkäyvältä pyrkiä minimoimaan harjoituksesta johtuva soluvaurio ottamalla antioksidantteja. 

Kuitenkin, vaikka suuri antioksidanttien nauttiminen harjoituksen ympärillä pienentää vapaiden 

radikaalien määrää, se samalla vaimentaa NF-𝜅B ja PGC-1𝛼 -aktivoinnit ja tylsyttää siten kehon 

oman antioksidanttipuolustuksen rakentamista ja kestävyysadaptaatiota. (Hoppeler, 2016). 

Tutkimuksessa (Margaritelis et al., 2018) tutkittiin 100 koehenkilön vapaiden happi- ja 

typpiradikaalien määrää standardiin kestävyysharjoituksen (45 min @ 70 % Wmax) jälkeen. Tämän 

jälkeen suurimman ja pienimmän radikaalimäärän kokeneet jaettiin ryhmiin ja annettiin harjoitella 

kuusi viikkoa (3 krt/viikko, 45 min @ 70 % Wmax). Suurimman vapaiden radikaalien ryhmän 

maksimaalinen hapenotto kehittyi selvästi paremmin kuin pienimmän radikaalivasteen kokeneella 

ryhmällä. Tämä ei sulje pois vaihtoehtoa, etteikö esimerkiksi pienemmät radikaalit olisi voinut 

seurata suuremmasta kynnystehosta. Tällöin suuremman radikaalin ryhmälle 70 % Wmax olisi 

keholle kuormittavampi, ja täten kehitys ja soluvauriot voisi olla enemmän seuraus suuremmasta 

koetusta kuormituksesta.   

Voidaan huomauttaa, että inaktiivisuudesta syntyvät vapaat radikaalit aiheuttavat 

kataboliaa, eli harjoittelun yhteydessä syntyvät vapaat radikaalit tuovat positiivisia muutoksia, 

mutta inaktiivisuuden yhteydessä negatiivisia. (Hoppeler, 2016). 

Samaten esimerkiksi hiilihydraatin saaminen harjoituksen aikana ja välittömästi jälkeen 

nopeuttaa palautumista harjoittelusta (Burke et al., 2011), mutta samalla heikentää mitattavasti 

harjoituksen adaptaatiota, ainakin mikäli katsotaan akuutisti mRNA aktivointeja (Bartlett et al., 

2015).  

Tähän taustaan nähden onkin hieman poikkeavaa, että kylmäupotus tuntuisi auttavan 

sekä palautumiseen (Halson & Argus, 2012), että harjoituksen akuuttiin PGC-1𝛼 -vasteeseen 

(Allan, 2017). Toisaalta, on huomioitava, että vaikka PGC-1𝛼 onkin yksi päävaikuttajista 

kestävyysadaptaatioihin, ilman sitäkin muutoksia syntyy. Niinpä voi olla, että kylmäupotus 

heikentäisi esim. vapaiden radikaalien kautta tulevia adaptaatioita, jotka ovat osittain 

riippumattomia PGC-1𝛼 reitistä. 

Näin ollen kylmä nostanee kestävyyssignalointiväylän esiintymistä. Toisaalta, on tiedetty, 

että voimaharjoittelun jälkeen kylmäupotus vaimentaa vasteita (Malta et al., 2020). Nämä tiedot 

voitaisiin yhdistää esittämällä arvelu voimaharjoittelun vaimentumisen syystä: Kestävyys- ja 

voimasignalointiväylät ovat monin paikoin toisiaan vaimentavia. Koska kylmä vahvistaa 

kestävyyssignalointia, saattaisi olla, että tämä vahvistuu myös voimaharjoittelun jälkeen, minkä 

seurauksena kestävyyssignaalin vahvistuminen vaimentaisi voimasignaalipolkuja. 

Lihas aktiivisena viestittäjänä 

Paitsi että yksittäinen harjoituskerta saa aikaan lihaksissa aikaan suorituskykyyn 

vaikuttavien signalointiväylien aktivoitumisen, harjoituksessa käytetty lihas itsessään toimii myös 

aktiivisena viestittäjänä. Se voi viestittää adaptaatioita muihin osiin kehoa: sisäelimiin, aivoihin, 

luihin, sydän- ja verisuoniverkostoon. Se tekee niin erittämällä verenkiertoon nk. myokineeseja, 

joita ovat esim. interleukin-6 (IL-6), myostatiini, jne. Nämä myokineesit liittyvät eri elimiin ja 

aktivoivat niiden signalointiväyliä saaden aikaa mahdollisuuden hapenkulutuksen 



parantumiseen.(Pedersen, 2013). Erityisesti tällaisen prosessin aikana sama proteiini, tai sen 

isoformi, voi olla samaan aikaan aktiivisena eri puolilla kehoa, tehden eriäviä tehtäviä.  



Luvun opetuksia 

Kestävyysadaptaation aikaansaamiseksi on olemassa eri ärsykelähteitä, jotka on lueteltu 

kuvassa (Kuva 8). Nyky-ymmärryksen mukaan lihasadaptaatiot kulkevat paljolti PGC-1𝛼-proteiinin 

kautta. Siitä huolimatta hiirikokeiden perusteella keholla tuntuisi olevan keinoja kiertää tämä 

kytkin.  

Voidaan ajatella, että erityyppiset harjoitukset aktivoivat adaptaatiolinjaa eri puolilta. 

Pitkät rauhalliset LIT-harjoitukset toimivat rasvahappolinjan, Ca2+-linjan, mekaanisen ärsykkeen ja 

jonkin verran myös radikaalien ja hormonaalisten puolten kautta. Kovat intervalliharjoitukset 

horjuttavat energiatasapainoa ja toimivat AMPK:n kautta, ja jättävät rasvahappolinjan 

vähemmälle, kuten ehkä myös lyhyemmän kestonsa vuoksi Ca2+-väylän ja ehkä mekaanisen 

ärsykkeen.  

Luvussa esitettiin hypoteesi kynnysmäisestä adaptaatiosta, mutta on syytä huomioida, 

että kukaan ei tiedä ovatko vasteet kynnysmäisiä vai lineaarisia vai jonkin sortin yhdistelmää. 

Kynnysmäinen malli kuitenkin selittäisi sen, miksi aloittelijoille riittäisi todella pieni määrä HIT-

harjoittelua; riittää, että heidän matalalla oleva kynnysvastearvonsa ylittyy, ja se voi ylittyä jo 

ensimmäisen intervallin aikana. 

Valmennus kohdistuu hyvin usein harjoituspuoleen. Mutta on syytä huomioida, että 

vaikka transkription käynnistyminen yhden harjoituksen jälkeen onkin välttämätöntä 

kestävyyssuorituksen kehitykselle, se ei ole yksinään riittävä. Lisäksi urheilijan on huolehdittava 

riittävästä ravinnosta, levosta ja matalasta stressitasosta, jotta aktivoituneet transkriptiot voisivat 

muuttua havaittaviksi korkeantason muutoksiksi suorituskyvyssä.  

On syytä myös painottaa, että tässä katsauksessa käsitellään vain lihassoluja. Lisäksi 

adaptaatioita tulee sydämeen, verimäärään, verenohjaukseen, hermostoon sekä psykologisesti 

tuntemuksiin harjoituksesta. 

  



6. Geenitason tutkimus: Löytöretkellä etsimässä 

kestävyyssuorituskykyyn vaikuttavia geenejä 

Kymmeniä vuosia sitten jo huomattiin, että sama harjoitusohjelma tuo yksilöllisesti 

vasteita. Esimerkiksi tutkimuksessa (Lortie et al., 1984) havaittiin  + 5 – 88(!) % kasvu 

maksimaaliseen hapenottokykyyn painokiloa kohti (aerobinen kapasiteetti) ja  + 16 – 97 % kasvu 

90 minuutin aika-ajon tehdyssä työssä painokiloa kohti (kestävyyskapasiteetti) (20 viikkoa 

progressiivista LIT → MIT-harjoittelua). Mielenkiintoiseksi tutkimuksen tekee se, että 

hapenottokyvyn ja kestävyyskapasiteetin korrelaatio oli yllättävän matala (0.28 – 0.44).  

Vaikka kestävyyssuorituskyky on toki muutakin, niin yleisesti tutkimuksissa on oltu 

kiinnostuneita löytämään geenejä, jotka ennustaisivat yksilöllisesti korkean ja matalan vasteen 

VO2max yksilöt. On kuitenkin muistettava, että kestävyyssuorituskyky on muutakin; esimerkkinä 

niinkin pienellä kuin 61 ml/kg/min hapenotolla on päästy maailman parhaiden maratoonareiden 

eliittiin (Jones et al., 2020). 

Eri geenitutkimustapoja 

Kestävyysharjoittelun geenitutkimus etenee todella haipakasta vauhtia, ja viimeisen 

kymmenen vuoden aikana uusia menetelmiä, jotka kuulostavat jo lähes taikuudelta, on pystytty 

ottamaan käyttöön. Hyvä ja tiivis nopea historiikki on esitelty lähteessä (Hoppeler, 2018). 

Kandidaattigeeni 

Ensimmäinen lähtökohta geenitutkimuksille oli ottaa potentiaalinen vaikuttava geeni, ja 

katsotaan voisiko se olla selittävä tekijä. 

Tämän tyylinen tutkimus lähti liikkeelle viimeistään kun Montgomery ja kumppanit 

(Montgomery et al., 1997) etsivät erään geenin alleeleista selitystä sydämen vasemman kammion 

hypertrofiaan ja sitä kautta VO2max-kasvulle. Tämä näytti lupaavalta tavalta järjestää tutkimus, ja 

seuraavan kymmenen vuoden aikana etsittiin kandidaattigeenejä.  

Vuosina 2000 – 2007 julkaistiin vuosittain asiantuntijoiden katalogeja löydetyistä 

kandidaateista. Viimeisen ilmestyi vuonna 2009 (Bray et al., 2009), jossa lueteltiin 214 

geenivarianttia + 7 X-kromosomia + 18 mitokondrion geeniä. Kirjoittajat toteavat, ettei 

kandidaattigeenilähestymistapa lunastanut odotuksia.  

Myöhemmin aiheeseen perehtynyt (Bouchard, 2012) esitti, että käytännössä kaikki 

positiiviset löydökset riitautettiin myöhemmin, ja tutkimuksissa heikkoutena oli pelkkä 

observointiaineisto, kandidaattigeenien heikko perustelu sekä tilastollinen riittämättömyys.   

Geeni-ilmentymien profilointi 

Tässä lähestymistavassa etsitään harjoitusstressiin transkriptonivasteista johdonmukaisia 

kuvioita. Ensimmäisiä tähän suuntaan oli (Timmons et al., 2010). Timmons teki aluksi pienemmälle 

joukolle RNA-skannauksen, jolla löysi 29 RNA:ta — ja niiden avulla geeniä — jotka vaikuttaisivat 



VO2max harjoitettavuuteen. Tarkemmin, he löysivät 29 SNP:tä1. Lisäksi Timmons ja kumppanit 

vertailivat korkean ja matalan vasteen yksilöitä. He huomasivat (Timmons et al., 2010), että 

harjoitusjakson lopussa korkean vasteen yksilöillä oli pienimmät suhteelliset kuormitukset, mutta 

silti suurimmat geeni-ilmentymävasteet (myös (Timmons, 2011)). 

Lopuksi tutkimuksessa vielä varmistettiin löydökset suuremmalla aineistolla, käyttäen 

HERITAGE-projektin aineistoa. Lopputuloksena päästiin 11 SNP:hen, jotka selittivät HERITAGE-

aineistossa 23 % havaitusta VO2max muutoksesta. Tämä on noin puolet arvioidusta ~50 % 

perinnöllisyysvaikutuksesta. (Timmons et al., 2010). 

Loppujen lopuksi voisi siis näyttää, että vain 11 geenimuunnelmaa selittäisi todella 

suuren osan monimuotoisesta havaitusta VO2max muutoksesta, joka ilmentää koko kehon 

monimutkaista potentiaalia käyttää liikunnassa happea. Liian hyvää ollakseen totta?  

Genomitason yhteydet 

Tällä metodilla tarkoitetaan kokonaan alkuolettamuksista vapaata lähestymistä, jossa 

etsitään havaitun muuttujan, vaikka VO2max, korrelaatioita eri geneettisten variaatioiden (SNP) 

kanssa.  

Esimerkiksi artikkelissa (Bouchard et al., 2011) testattiin 324 611 SNP:n yhteyttä VO2max 

muutokseen HERITAGE-projektin tiimoilta. Näistä 39 katsottiin olevan todella hyvin korreloivia 

(p<0.0001), ja näistä 21 SNP:tä selitti 47 % havaitusta VO2max muutosta. Erityisesti, niillä joilla oli 

alle yhdeksän suotuista varianttia, ΔVO2maxx oli alle 221 ml/min, ja joilla oli yli 19 suotuista 

varianttia, ΔVO2max oli yli 604 ml/min. Tarina vaikuttaa hyvältä ja uskottavalta tähän asti.  

Valitettavasti yksikään näistä löydetyistä 21 SNP:stä ei ollut merkitsevä koko 

genomitasolla. Edelleen, jos verrataan yllälueteltuun Timmonsin tutkijaryhmän (Timmons et al., 

2010) tuloksiin, niin näissä 21 SNP:ssä ei ollut yhtään samaa geeniä. Erityisesti tilanteen tekee 

mielenkiintoiseksi sen, että niin Boucahrdin kuin Timmonsin tutkijaryhmät käyttivät identtisesti 

samaa HERITAGE-projektia aineistonaan. Siitä huolimatta he päätyivät täysin eriäviin ennustaviin 

geeneihin, jotka kuitenkin molemmilla laskennallisesti selittivät huomattavan osan havaitusta 

hapenoton kehityksestä.  

Asiantilaa valottaa osuvasti tehty meta-analyysi (Williams et al., 2017): 35 tutkimusta ja 

15 kohorttia ovat löytäneet yhteensä 97 geeniä, jotka olisivat liitoksissa VO2max kehitykseen. 

Kuitenkin, vain 13 geeniä oli sellaisia, jotka olisivat olleet vähintään kolmessa tutkimuksessa. Tämä 

alleviivaa sen, että geenitutkimuksissa yksittäisten geenien korrelaatiot voivat vaikuttaa hyvinkin 

satunnaisilta.  

 

Geeniverkosto 

Uusin ehdotus on, ettei tarkasteltaisi yksittäisiä geenejä, vaan geenien muodostamia 

verkostoja (Timmons, 2011; Sarzynski et al., 2017). Näin muodostetaan geenitason yhteyksiä ja 

”polkuja”, verkostoja, ja tarkastellaan geenejä enemmän kokonaisuutena; tarkastellaan vaikka Ca-

 
1 SNP on tietyssä kohtaa geeniä esiintyvä yhden nukleotidin muunnelma. 



signalointiin, energian havaitsemiseen ja käyttöön, mitokondrioiden biogeneesiin, jne. liittyvien 

kokonaisten geenipakettien ilmentymisiä. Esimerkkikuva geeniverkoston lopputuloksesta on alla 

(Kuva 12). 

Samaan verkostosuuntaan opastaa myös (Bishop et al., 2019a), jonka mielestä aina kun 

mahdollista, ei kannattaisi monitoroida vian yksittäisiä potentiaalisten muutoksien aiheuttajia 

(kuten vaikka paljon puhuttu PGC-1𝛼). Tämä siksi, että kestävyyssuorituskykyyn vaikuttaa monet 

seikat, ja jos tarkastellaan vain yhtä proteiinia, olemme sokeita kaikelle muulle mitä tapahtuu.  

Geeniverkon heikkona puolena on, että siinä oletetaan, että tietäisimme kaikkien 

geenien ja proteiinien toiminnan, mikä ei ole totta (Timmons, 2011)  

On myös huomioitava, että samalla geenillä voi olla eri tehtäviä, ns. pleiotropia. 

Käytännössä tällöin tapahtuu jonkinlainen kompromissi (trade-off) mikä vaikuttamisreitti valitaan. 

Tästäkin syystä koko systeemiä tulisi tarkastella kokonaisuutena, jotta päästäisiin kiinni 

juurisyyhyn. (Mauro & Ghalambor, 2020). Periaatteessa näiden eri tehtävien takia ei aina voida 

erottaa esimerkiksi AMPK:n akuuttia energiansäätelytoimintaa sen mahdollisesti antamasta 

pidemmän aikavälin kestävyysadaptaatioista, jos tarkastellaan vain AMPK:n aktiivisuutta. 

Geenit eivät riitä 

Jos tarkastellaan yksittäistä korkean tason fysiologista kestävyyssuorituskykyyn liittyvää 

markkeria, kuten nyt paljon mainostettua maksimaalista hapenottokykyä VO2max, niin huomataan 

hyvin nopeasti kuinka moninainen ja kompleksinen sen kehitys on.  

Kuva 12. Esimerkkikuva kuuden viikon harjoitusmuutoksista geenien transkripiotasolla. 
Muutoksia havaittiin ~800 geenissä, ja kuvaan on merkitty mihin osiin kyseiset geenit pääasiassa vaikuttavat. 
Kuva: (Keller et al., 2011). 



Solutasolla transkriptioverkosto säätelee esimerkiksi mitokondrioita, ja siten paljonko 

solut pystyvät aerobisesti energiaa tuottamaan. Lisäksi samainen verkosto säätelee kapillaareja, 

mikä mahdollistaa hapen kuljetuksen lähelle käyttökohdetta. Sydän- ja verenkiertoelimistötasolla 

lihaksen energiantarpeeseen pitää pystyä vastaamaan kuljettamalla riittävästi happea ja 

pidemmässä suorituksessa ravintoaineita työskentelymaalle, mikä helpottuu oikeanlaisilla sydän- 

ja verenmäärän adaptaatioilla.  

Geenit koodaavat proteiineja, ja näistä proteiineista muodostuu esimerkiksi myös Kuva 8 

signalointiverkosto. Toisaalta, geeneistä ei suoraan seuraa proteiinit, vaan tässä välissä on eri 

asteita, jotka voivat vaikuttaa paljonkin siihen paljonko solu tuottaa varsinaisia proteiineja. 

Esimerkiksi voimaharjoittelun jälkeisen proteiinisynteesin nousu ei välttämättä korreloi 12 viikon 

voimaharjoittelun lihasmassan kasvun kanssa (Mitchell et al., 2014). Samoin, STARS-proteiinin 

määrä ei ollut noussut 4 viikon harjoittelun jälkeen, vaikka sen synteesi olikin selkeästi koholla 

akuutisti (Reitzner et al., 2018). 

Varsinaiseen proteiinimuodostukseen ja viime kädessä adaptaatioon vaikuttavatkin 

yksittäisen harjoituksen ärsykkeen luoman akuutin signaalien nousun jälkeen se, kuinka hyvin 

keholle annetaan mahdollisuus rakentaa proteiineja. Esimerkiksi energia- ja proteiinivajeessa 

keholla ei ole riittäviä resursseja muodostaa niin paljon proteiineja kuin eri mRNA -ilmentymien 

puolesta olisi mahdollista. Myös palautus ja lepo, tärkeimpänä uni, vaikuttavat anaboliseen 

ympäristöön. 

Yleinen ajatus on, että VO2max harjoitettavuuteen vaikuttavat todella monet geenit 

hyvinkin pienin avuin, ja näiden pienten adaptaatioiden kumuloitunut vaikutus laajalla rintamalla 

mahdollistaa joillain VO2max-arvon suurenkin muutoksen (Sarzynski et al., 2017). Kuvaavaa on, että 

kun tutkimuksessa (Bouchard et al., 2011) tarkasteltiin ~324 000 SNP:n vaikutusta VO2max 

harjoitettavuuteen HERITAGE-projektissa, yksikään ei yltänyt genomitason merkitsevyyteen. 

Kaiken tämän jälkeen on helppo ymmärtää miten aiemmin mainituissa artikkeleissa 

mainitut ~20 – 30 ”tärkeintä” geeniä olivat todennäköisesti liian optimistisen ajattelun tuotosta. 

Ihmiselimistö ei todennäköisesti pysty noin pienellä geenimäärällä päättämään VO2max-arvon 

suuruutta, puhumattakaan sitten kestävyyssuorituskyvystä, joka käsittää lisäksi vielä 

väsymisensiedon, taloudellisuuden, kynnysominaisuudet ja psykologiset tekijät. 

Kommentaarissa (Hoppeler, 2018) huomautetaankin, että epistaasin, epigeneettisen 

säätelyn ja epitranskription2 takia niin laajaa fysiologista ilmentymää kuin VO2max ei voitaisi 

lainkaan pelkkien geenien ilmentymistä ymmärtää. Geenit kyllä mahdollistavat korkean VO2max 

arvon ja hyvän harjoitusvaikutuksen siihen, mutta geeneistä ylätason fenotyyppiin on niin pitkä 

matka, että vaikka geenitutkimus on välttämätön ymmärrykseen, se ei Hoppelerin mielestä ole 

 
2Epi- liitteillä tarkoitetaan löyhästi sitä, miten geeneistä proteiineihin liittyvään ketjuun voi tulla muutoksia 

ei-geneettisistä syistä.  
Epistaasi tarkoittaa sitä, miten toinen geeni voi peittää alleen suurenkin ilmentymän alisteisen geenin. 

Epigeneettinen säätely tarkoittaa ympäristön (kuten ravinnon) vaikutusta geenien aktivoitumiseen. Jos kahdella 
yksilöllä olisi samanlaiset geenit, epigeneettisen säätelyn takia fenotyyppi voi vaihdella huomattavasti. 
Epitranskriptiolla tarkoitetaan ”ulkoisia muutoksia RNA:ssa” 



yksinään riittävä tarkastelulähtökohta. Myös harjoitus itsessään, niin akuutti yhden kerran rykäisy 

kuin vuosia kestänyt säännöllinen harjoittaminen, voidaan mieltää epigeneettiseksi säätelijäksi.  

Epi-alkuliitteiden vaikutuksia esimerkiksi kestävyyssuorituskuntoon ei olla juurikaan 

tutkittu systemaattisesti. Prosessin alkupäässä olevat geenit ja loppupisteessä olevat 

proteiinimäärät ovat kyllä saaneet tutkimusnäkyvyyttä. 

Toistaiseksi ei olla löydetty sellaista geneettistä sormenjälkeä, joka ehdottomasti erottaisi 

eliittiurheilijat — tai ne, joilla on potentiaali tulla sellaisiksi — normikansalaisista (Hoppeler, 2018). 

Tämä siitäkin huolimatta, että eri tutkimuksissa yli puolet VO2max arvosta arvellaan olevan 

perinnöllistä (Sarzynski et al., 2017). Kaksostutkimusten meta-analyysin arvioi 

perinnöllisyysprosentiksi 59 % (Schutte et al., 2016) ja HERITAGE-projektista 51 – 59 % (Bouchard 

et al., 1998).  

Sama signaalireitti, mutta valtavat erot fenotyypeissä 

Lähtökohtaisesti ajatellaan, että eläimillä ja ihmisillä ovat samanlaiset alla oleva 

geeniverkosto, josta adaptaatioita rakennetaan. Mutta eri eläinlajit pystyvät hyödyntämään ja 

korostamaan tiettyjä ominaisuuksia eri magnitudein.  

Hyvin kuvaavia eläinmaailman ”kummallisuuksia” on koottu artikkeleihin (Hoppeler, 

2016, 2018). Samankaltaisesta trasnkriptioverkostosta huolimatta  

• antiloopeilla on mitattu 272 ml/kg/min hapenkulutusta (kolminkertainen 

suurimpiin ihmisiltä mitattuihin arvoihin);  

• joillain linnuilla (isosirri) lihasmassa kasvaa jopa + 40 % sedenteerisellä oleskelulla 

(=vangittuna) ja ruokaa syömällä kausittain ennen muuttomatkaa  (ihmisillä 

lihasmassan pieneenkin nostoon tarvitaan selkeä lihasharjoitteluärsyke);  

• joillain linnulla (kanadansirri) hyvin paljon tyydyttymätöntä rasvaa sisältävä 

ruokavalio voi nostaa mitokondrioaineiksen määrän kanssa korreloivan 

sitraattisyntaasin aktiivisuutta + 90 % (ihmisillä rasvadieetti on siirtänyt 

energiankäytön rasvavarastoja kuluttavammaksi, mutta ei ole vaikuttanut 

kestävyyskykyyn);  

• jyrsijöillä rasvaisella ruokavaliolla saadaan nostettua aerobisten entsyymien 

aktiivisuuksia (se olisikin helppoa, kun voisi oliiviöljyä ruokajuomana nauttien 

tuplata lihasten aerobisen potentiaalin);  

• kestävyysharjoittelu normaaleissa olosuhteissa on nostanut rotilla myoglobiinin 

määrää (ihmisillä tämä vaatii vähähappista ympäristöä, kuten vuoristoa). 

 Toisin sanoen, sama transkriptioverkko voi luoda hyvin erilaisia lopputuloksia, mikä 

eräässä mielessä heittää pelkoja siihen, voiko pelkkien geenien tarkastelu riittää ymmärtämään 

myös korkeamman asteen fenotyypin lopputulosta. Edelleen, koska eläimillä lopputulokset ovat 

erilaisia kuin ihmisillä, voi myös nostaa kysymyksen voiko tutkimukset, joissa PGC-1𝛼 poistetaan 

hiiriltä tuoda ihmisille suoraan sovellettavia tuloksia.  

Lopuksi, tähän asti tarkastelu on ollut hyvin lihasperäistä (Sarzynski et al., 2017). Kun 

lihastason syyt eivät aina edes selitä VO2max-arvoa (Burgomaster et al., 2005), voi esittää 



kysymyksen lihaksien geenitarkastelun järkevyydestä juuri VO2max-harjoitettavuuteen, mikä on 

suurelta osin sentraalista.  

Luvun opetuksia 

Geenitutkimus edistyy vuosi vuodelta. Mutta vielä ei olla päästy tilanteeseen, jossa 

geenikartasta voisi nähdä kenestä tulee eliittiurheilija. Ennustemalleja on yritetty tehdä, mutta ne 

eivät ole olleet kovin konsistentteja. Ja voi olla, ettei pelkkiä geenejä katsomalla sitä voida koskaan 

sanoa, sillä suorituskykyyn vaikuttaa niin moni muukin asia.  

Tämänhetkinen geeniverkostomalli antaa hyvät eväät tarkastella laajasti minkälaisia 

vasteita harjoittelu voi tuoda tullessaan, ja erityisesti mihin kaikkiin osa-alueisiin se koskee. 

Rajoituksena tällä hetkellä voi tulla siitä, että geenien kaikkia tehtäviä ja eri geenien välisiä 

interaktioita ei tunneta täydellisesti.   



7. Mitokondrio 

Mitokondrioiden luokittelu 

Mitokondrioita voidaan luokitella sen perusteella missä ne lihaksessa sijaitsevat: joko 

välittömästi sarkolemman kalvolla, tai sitten sisällä lihaksessa. Sarkolemman kalvolla olevat 

mitokondriot antavat energiaa kalvon tapahtumiin, eri aineiden kuljetuksiin solun sisällä ja 

ylläpitämään kalvon potentiaalia. Suurin osa mitokondrioista on kuitenkin lihaksen sisällä (~80 %), 

missä suurin osa energiantarpeestakin tapahtuu. Kestävyysharjoittelussa suurin absoluuttinen 

aineksen lisääntyminen tulee lihaksen sisäisiin mitokondrioihin, vaikka prosentuaalisesti 

sarkolemman kalvon mitokondrioiden aines muuttuukin paljon. (Lundby & Jacobs, 2016). 

 

Biogeneesi ja toiminta 

Hieman yllättäen, ei ole konsensusta siitä mikä on mitokondrion biogeneesi 

(uudismuodostus) ja miten sen määrää mitataan.  

Eräs näkemys on, että ainoastaan mitokondrioiden proteiinisynteesin nopeus kertoisi 

biogeneesistä [18 in (Bishop et al., 2014)], mutta koska mitokondrioiden sisältö voi muuttua paitsi 

synteesin, myös hajoamisen vuoksi, ei pelkästään rakentuvan proteiinin määrästä voi päätellä 

nettobiogeneesiä (Bishop et al., 2014) eikä se kerro mitokondrioiden toiminnasta tai kristojen 

lukumäärästä tai superkompleksien3 muodostumisesta (Bishop et al., 2019a). Lisäksi 

proteiinisynteesin asteeseen on vaikea päästä käsiksi ja saadut lukemat ovat hyvin karkeita 

arvioita, eikä hajoamista osata tällä hetkellä mitata (Bishop et al., 2019a). 

Sinänsä on erimielisyyttä tapahtuuko ylipäätään biogeneesiä; (Lundby et al., 2018) 

esittävät, että kestävyysharjoittelu nostaisi mitokondrion tilavuustiheyttä solussa lähinnä 

suurentamalla jo olemassa olevia mitokondrioita ennemmin kuin rakentamalla biogeneesin kautta 

uusia mitokondrioita. 

Eräs tapa laskea mitokondrioita on laskea kuvasta niiden tilavuustiheyttä: kuinka 

monessa pikselissä on mitokondrio, ja monessako ei. Tämän tavan hyvä puoli on, että voi 

paremmin tarkastella mihin osaan solua mitokondrioiden muutokset osuvat: sarkolemman kalvon 

kohdille vai lihaksen sisään. (Montero et al., 2015). Tämä huono puoli on siinä, että kuvat ovat 

yleensä 2D-kuvia, kun taas mitokondriot ovat todellisuudessa 3D-objekteja (Bishop et al., 2014).  

Yleisin tapa on määrittää mitokondriosisältöä solussa on mitata CS-aktiivisuutta 

(sitraattisyntaasi-entsyymi) (Bishop et al., 2014). CS-aktiivisuus on suhteellisen helppo mitata ja se 

korreloi hyvin vahvasti mitkondrion määrän kanssa, joten siitä on tullut käytetty yleismittari. 

Sanottakoon, että myös tilavuustiheys korreloi CS-aktiivisuuden kanssa (Lundby et al., 2018). 

Mitokondriomäärä ei kuitenkaan ole aivan sama kuin sen toiminta; toiminnan määrittää 

käytännössä ATP-tuotannon potentiaali. Tätä toimintaa voi määrittää mittaamalla lihaksen 

 
3 Superkompleksissa mitokondrioiden kompleksit muodostavat tiiviin yhteenliittymän, mikä voi vähentää 

happiradikaalien vahingollista toimintaa ja lisää metabolista tehokkuutta (Letts & Sazanov, 2017). 



soluhengityspotentiaalia. Vaihtoehtoisesti voi mitata ATP-tuotannon asteen eristetyssä 

mitokondriossa, mutta tämän ongelmana on, että valmisteluproseduuri voi rikkoa mitokondriota. 

(Bishop et al., 2014).  

Suorituskyvyn kannalta mitokondrion toiminta energiantuoton suhteen on selkeästi 

oleellisempaa kuin mitokondrioaineksen määrä. Toisaalta, suuren ainesmäärän voidaan ajatella 

mahdollistavan paremman ATP-tuotannon. On huomattu, että harjoitustason noustessa 

sedentaarisesta eliittiurheilijaan, mitokondrioiden aineksen määrä kasvaa selkeästi vähemmän 

kuin energiantuottopotentiaali (Kuva 13)(Bishop et al., 2014).   

Aineksen ja toiminnan suhdetta tutkiessa, molemmat tuntuvat kuitenkin korreloivan niin 

VO2max [58,127 in (Bishop et al., 2019a)], aika-ajoon [45, 64 in (Bishop et al., 2019a)] ja 

laktaattikynnykseen [61 in (Bishop et al., 2019a)]. Sen sijaan, aineksen, tai tilavuustiheyden, määrä 

ei suoraan korreloi ATP-tuotantopotentiaalin kanssa (Lundby & Jacobs, 2016). 

Jos aivan tarkkaan haluaisi siis mitokondrion biogeneesin määrää tutkia, tulisi 

optimaalisessa tilanteessa ottaa mahdollisimman monta aspektia mukaan: proteiinisynteesin aste, 

mitokondriosisältö solussa, toiminta, transkriptiotekijät, toimintaan vaikuttavien proteiinien 

määrä. Käytännössä joudutaan tekemään paljon kompromisseja. 

Kuva 13. Mitokondrioiden toimintaa kuvaava soluhengitys (punainen palkki) ja 
mitokondrioaineksen määrä (sininen palkki). Nähdään, että mitokondrion energiantuotto 
kasvaa harjoitustason kasvaessa huomattavasti enemmän kuin mitokondrioaineksen määrä. 
Kuva: (Bishop et al., 2014). 



Fuusio ja fissio 

Soluissa tapahtuu jatkuvasti mitokondrioiden fuusiota ja fissiota. Fuusiossa 

mitokondrioita yhdistetään, ja ne voivatkin muodostaa suuria ”lauttoja”. Näin mitokondrioilla on 

mahdollisuus jakaa mDNA:ta ja proteiineja. Lisäksi näin on mahdollista esimerkiksi ATP:n valmistus 

ja entsyymien nopea siirtyminen siihen osaan solua (ja mitokondriota), jossa tarve on suurinta. 

Fuusiolla voi olla myös mahdollisesti suojaava vaikutus mDNA:n mutaatioita vastaan (Perry et al., 

2010). Fissiossa fuusioituneita mitokondrioita puretaan erillisiksi, ja erityisesti solun jakaantuessa 

tämä on tärkeä osa prosessia. Erityisesti fuusion ja fission takia ei olekaan kovin mielekästä puhua 

mitokondrioiden lukumäärästä, vaan juurikin mitokondrioaineksen määrästä. (Hales, 2010). 

 

Mitokondrion DNA, mDNA 

Selkeä opastus mitokondrioiden genetiikan maailmaan löytyy artikkelista (Chinnery & 

Hudson, 2013).  

mDNA:n ominaisuuksia 

Mitokondrioilla on oma DNA:nsa, (mDNA). Niinpä mitokondrioilla on osittain solusta 

riippumaton oma elämänsä. Kun tuman DNA jakaantuu vain solun jakaantuessa, mDNA:n kopioita 

syntyy jakaantumisesta riippumatta, paljolti riippuen solun mitokondrioaineksen määrästä, ja 

määrä taas riippuu solun tarvitsemasta energianmäärästä. Niinpä solussa voi olla 100 – 10 000 

kopiota mDNA:sta, riippuen solun energiantarpeesta.  

mDNA:ssa on huomattavasti vähemmän ohjaavia geenejä kuin DNA:ssa; vain 37 

kappaletta. Niinpä se on helpommin tutkittavissa kuin tuhansia geenejä sisältävä tuman DNA. 

Toisaalta, mDNA on tiiviimmin pakattu kuin DNA; siinä on vain yksi ei-koodaavaa intronialue, ja 

loput ovat koodaavaa eksonikierrettä, jolloin noin 93 % mDNA:sta sisältää koodia. Vastaavasti 

tuman DNA:sta noin 1 % on koodaavaa. 

mDNA:n 37 geeniä ei riitä yksinään hoitamaan mitokondriota kokonaan, joten 

mitokondriota hoitaa monimutkainen yhteispeli tuman ja mitokondrioiden geenien välillä (Kuva 

14.). 

Kuvaava on oksidatiivinen fosforylaatio (OXPHOS). Siihen on identifioitu 92 ohjaavaa 

geeniä (tai oltiin vuonna 2013 (Chinnery & Hudson, 2013)), joista 13 kuului mDNA:han ja 79 tuman 

DNA:han. mDNA ovat mukana mm. energia- ja Ca-signaloinnissa, solun metaboliassa, hemin ja 

steroidin synteesissä ja ohjelmoidussa solun kuolemassa. Lisäksi se säätelee elektronisiirtoketjun 

kokoamista (Chinnery & Hudson, 2013). 



mDNA periytyy lähinnä äidiltä. Teoriana on, että siittiö tarvitsee energiaa eteenpäin 

piiskaavassa hännässään, joka hedelmöittyessä tippuu ja jää munasolun ulkopuolelle. Eräässä 

hiirikokeessa nähtiin myös isältä peritty mDNA (Gyllensten et al., 1991), eli aivan täydellisesti ei 

tämäkään perinnöllinen linja toimi. Onkin kuitenkin esitetty arveluja, että aerobinen kapasiteetti 

tätä varten voisi mahdollisesti periytyä voimakkaammin äidiltä kuin isältä (Bishop et al., 2014). 

Toisaalta, on muistettava, että mitokondrioissa tapahtuvat perifeeriset adaptaatiot eivät 

useimmiten ole rajoittava tekijä esimerkiksi VO2max-arvoon; ja että mitokondrion rakentamiseen 

tarvitaan myös suuri määrä tuman geenejä. Kaikkiaan kestävyyssuorituskyky on todella suuri ja 

kompleksinen kokonaisuus, mutta voi olla, että 37 mitokondriogeenin periytymisen takia hieman 

suurempi osa geneettisestä taipumuksesta tulee äidin puolelta. 

mDNA:n variaatiot 

Toisin kuin tuman DNA, mDNA:ssa on heikko virheenkorjauskoodisto. Tämän päälle 

mitokondrioissa on energiantuotannon takia lokaalinen hapetusympäristö suurta, jolloin 

mutaatioita tekeviä vapaita happiradikaaleja on enemmän. Seurauksena mDNA kokee 

moninkertaisesti enemmän mutaatiota kuin tuman DNA. Kun lisäksi mDNA monistuu muulloinkin 

kuin solujakauman yhteydessä, nämä mutaatiot pääsevät kasvamaan solussa.  

Niinpä onkin tavallista, että mitokondrioissa esiintyy samasta geenistä eri versioita 

(ominaisuus nimeltään heteroplasmi). Pieni heteroplasmi on normaali asiantila. Kun vieraita 

mutaatioita alkaa olla > 60 – 80 %, alkaa mitokondrioiden toiminta vaikeutua ja riskinä on erilaisia 

sairauksia (Chinnery & Hudson, 2013). 

Kaikkiaan mDNA:lla on paljon erilaisia variaatioita. Heteroplasmi aiheuttaa sen, että 

äidiltä saattaa periytyä lapsille eri määrä variantteja. Lisäksi mitokondrioissa on myös olemassa ns. 

yleiset homopolasmivariaatiot nimeltään haplojoukot. Nämä ovat yleiset mDNA muunnelmat, 

Kuva 14. Mitokondrion ja tuman välinen vuorovaikutussuhde mitokondrioiden 
toiminnassa. Kuva: (Chinnery & Hudson, 2013) 



jotka ovat eronneet ihmiskunnassa tuhansia vuosia sitten; käytännössä eri kansoilla on yleisesti 

jokin/jotkin tietyt haplojoukot korostuneina. (Chinnery & Hudson, 2013) 

Mitokondrion rakentaminen kestävyysharjoittelun seurauksena 

Mitokondrioiden adaptaatioon liittyvät olennaisesta PGC-1𝛼 ja p53, joita on myös 

mitokondrioissa sisällä ja jotka yhdessä auttavat mitokondriossa olevan Tfam-signaalin 

käynnistämisessä ja mDNA:n transkriptiossa. 

Mitokondrio ja terveys 

Mitokondrioiden toimintahäiriö on liitetty hyvinkin moniin sairauksiin (Kuva 15), eli hyvä 

mitokondrioiden kunto voi olla terveen elämänkin kannalta haluttavaa. 

Kokooma-artikkelissa (Filler et al., 2014) käydään läpi mitokondrioiden vajaatoiminnan ja 

”yleisen väsymystilan” välistä suhdetta. Pääsääntöisesti mitokondrioiden toiminnan mittarina 

tutkimuksissa on ollut karnitiini (joka avustaa rasvahappojen siirrossa mitokondrioihin) ja 

ubikinoni, eli koentsyymi Q10 (toimii osana elektronisiirtoketjua ja suojaamassa myös solun 

rasvakalvoa härskiintymiseltä. Esimerkiksi matalat ubikinonimäärät korreloivat yleisen väsymistilan 

kanssa. Myös CS-aktiivisuuden, mikä toimii merkkinä mitokondrioaineksen määrästä, on nähty 

korreloivan yleisen väsymistilan kanssa syöpähoitojen yhteydessä (Mijwel et al., 2018). 

Kuva 15. Mitokondrion toimintahäiriöön liittyviä sairauksia. Kuva: (Chinnery & Hudson, 2013). 



Ikääntyessä mitokondriot eivät toimi niin hyvin kuin nuorena: vapaiden happiradikaalien 

määrä kasvaa, mitokondrion DNA:n vauriot lisääntyvät, mitokondrion toiminta heikentyy, ja kuten 

yllä todettiin, saattaa mitokondrioiden heikentynyt toiminta aiheuttaa sairauksia. Samalla 

ikääntyessä myös PGC-1𝛼 tasot ikääntyessä. Syyn ja seurauksen johtaminen on vaikeaa, mutta on 

viitteitä siitä, että kestävyysharjoittelu voisi hidastaa ikääntymisen vaikutusta, koska 

kestävyysharjoittelu nostaa PGC-1𝛼 -tasoja, ja PGC-1𝛼 taas vahvistaa mitokondrioiden toimintaa. 

(Chan & Arany, 2014). 

Eroaako matalan- ja korkean vasteen ihmisillä mDNA? 

Tutkimuksessa (Vellers et al., 2020) HERITAGE-tutkimuksen 15 parhaiten kehittyneen ja 

15 huonoiten kehittyneen (ΔVO2max) verestä verrattiin mDNA-eroja. 13 geenistä löytyi 

eroavaisuuksia, noin kolmasosassa siis. Tämä voisi antaa viitteitä mitkä vaikuttaisivat VO2max 

arvoon ja sen harjoitettavuuteen. Toki on otettava huomioon, että mitokondrion proteiineihin 

vaikuttaa myös yli 1000 tuman geeniä, mutta mDNA:n tarkastelu voi antaa viitteitä mistä päin 

harjoitettavuuseroja voisi löytää. 

Vellersin tutkijaryhmä teki myös hypoteesin, jonka mukaan itse heteroplasmi voisi 

vaikuttaa harjoitusadaptaatioon, eikä pelkästään eri geenien alleelit. Mutta he eivät löytäneet 

eroja heteroplasmin määrästä matalan ja korkean vasteen yksilöiden välillä. Mitä he löysivät, oli, 

että eri mitokondrioiden haplojoukot voisivat vastata eri tavalla harjoitteluun. Näytti esimerkiksi, 

että haplojoukko J (joka on yleinen etenkin arabiassa päin) voisi olla yhteydessä matalaan VO2max 

harjoitettavuuteen.  

On tosin syytä huomauttaa, että tässä mitattiin mDNA:ta ja heteroplasmia verestä (kuten 

valkosoluista). Se peilaa kyllä lihaksista löytyvää mDNA:ta, mutta kuten aiemmin selostettiin, voi 

lihaksissa olla erilaista heteroplasmia ja mutaatioita.  

Mitokondriot ja kestävyyssuorituskyky 

Mitokondriot mahdollistavat kestävyyssuorituksen valmistamalla hapen avulla energiaa 

joko rasvasta tai hiilihydraatista. Niinpä mitokondrioiden toimintaa on pidetty tärkeänä 

kestävyyssuorituskyvylle.  

Ongelmia tälle tulkinnalle tuottaa se tosiseikka, että lihaksen hapentuottokyky ylittää 

monin verroin verenkierron hapenkuljetuskapasiteetin (Coffey, 2012; Bishop et al., 2014), ja silti se 

vieläpä kasvaa kestävyysharjoittelussa moninkertaiseksi, 40 – 100 % kasvua muutamassa viikossa 

on raportoitu (Bishop et al., 2014) (vrt. Kuva 13).  

Yleisesti fysiologiassa ajatellaan, että keho ei tee turhaa työtä ja käytä energiaa hukkaan. 

Nyt kuitenkin keho tuntuu käyttävän hyvin paljon voimavaroja kasvattaen, ainakin VO2max 

näkökulmasta, muutenkin jo riittäväksi luokiteltuja mitokondrioresursseja liioitellun suuriksi. Jos 

VO2max-arvo olisi kehon suuresti preferoima fenotyyppi, tässä olisi selkeä energiansäästön paikka ja 

käyttää adaptaatiota ennemmin minuuttitilavuuden kasvuun. Voidaankin ajatella, että jokin syy 

tälle mitokondrioiden rakennusvimmalle olisi oltava. Koska se ei suoraan kasvata VO2max-arvoa, 

sille todennäköisesti löytyy jokin muu syy. 



Tätä on usein selitetty sillä, että sentraaliset syyt selittäisivät aerobisen potentiaalin (eli 

VO2max-arvon) ja perifeeriset syyt, kuten juurikin mitokondrioiden tehokkuus ja tilavuus yhdessä 

lihassolusuhteen, kapillaaritiheyden, jne. kanssa, selittäisivät kynnysintensiteettiä ja suhteellista 

VO2max-käyttöä (Rusko et al., 1980; Lundby & Jacobs, 2016; Mitchell et al., 2018; Ydfors, 2019). 

Käytännössä siis sitä määrää jota yksilö pystyy hyödyntämään jatkuvassa fyysisessä työssä 

”pitkään” (Hausswirth & Le Meur, 2012). Tämä myös selittäisi sitä ristiriitaa, miksi mitokondrioille 

tapahtuisi ”ylimääräistä” adaptaatiota: se lisäisi siis ”kestävyyskapasiteettia”, mitä sillä missäkin 

kontekstissa sitten tarkoitetaankaan.  

Esimerkkinä kahden viikon SIT-harjoittelu on nostanut aika-ajotuloksia ja lihaksen 

mitokondrioaineksen määrää selvästi, vaikka VO2max-arvo on pysynyt samana (Burgomaster et al., 

2005). Kuka tietää, vaikkapa nämä perifeeriset muuttujat olisivat avainasemassa myös 

mahdollisesti paremmassa palautumisnopeudessa fyysisistä suorituksista, ja ehkäpä jopa 

parantuneessa henkisessä stressinsietokyvyssä. 

Artikkelissa (Joyner & Coyle, 2008) argumentoidaan, että anaerobinen kynnys määräytyy 

perimmiltään siitä, että lihaksen mitokondriot eivät pysty muodostamaan puhtaasti hapen avulla 

riittävän nopeasti ATP:tä, vaan osa energiantuotosta menee anaerobisen glykolyysin kautta, mikä 

näkyy esimerkiksi laktaatinmuodostuksen selkeänä nousuna. Voitaisiin siis esittää yleisluontoinen 

hypoteesi, että kun mitokondrion maksimaalisesta energiantuottomäärästä tietty osuus, kuten 

vaikka 50 %, ylitetään, alkaa keho tuottamaan enenevissä määrin energiaa myös anaerobisesti.  

Kun mitokondrioiden määrä kasvaa, solun homeostaasin kokemat häiriöt akuutin 

harjoittelun aikana vähenee (Ydfors, 2019). Näitä häiriöitä ovat mm.: AMP:n määrän nousu, 

ADP/ATP-suhteen kasvaminen, mekaaninen kuorma, kreatiinifosfaatin määrän aleneminen, 

glukoosin väheneminen, happiradikaalien kasvava määrä, verenkierron lisääntyminen, pH:n 

alentuminen, solun sisäisen Ca2+-määrän nousu, happipaineen vähentyminen. 

Lisäksi kestävyyssuorituskykyyn ja intensiteetin ylläpitoon eliittiurheilijoilla vaikuttaa se, 

että he pystyvät kierrättämään työskenteleviä lihassoluja, jolloin yksittäinen lihassolu ei väsy niin 

nopeasti (Joyner & Coyle, 2008). 

Näille ajatuksille on toisinaan vaikeaa löytää selkeää tutkimuksellista taustatukea. Lisäksi 

kestävyysharjoittelu hyvin useasti antaa sekä sentraalisia että perifeerisiä adaptaatioita, jolloin 

perifeeristen adaptaatioiden roolia submaksimaaliseen työhön voi olla vaikea eristää sentraalista 

muutoksista.  

Luvun opetuksia 

Mitkondriot ovat jatkuvassa muutoksessa eläviä organismeja, jotka tuottavat energiaa 

hapesta. Niillä on oma sisäinen maailmansa ja oma DNA, mutta ne ovat samalla hyvin riippuvaisia 

solun tuman ohjauksesta.  

Lisäksi on syytä erottaa mitokondrioaines ja mitokondrioiden toiminta toisistaan. 

Yleisesti ne kehittyvät enemmän tai vähemmän samaa tahtia, mutta eritahtistakin kehitystä on 

havaittu.  



Mitokondrioiden toimintahäiriöt on yhdistetty moniin eri sairauksiin. Siksi liikunnan 

positiivisten terveysvaikutuksien yksi reitti voikin olla parantunut mitokondriokunto.  

Mitokondrioiden ajatellaan liittyvän kestävyyssuorituksen ylläpitoon; siihen, että urheilija 

jaksaa ylläpitää submaksimaalista vauhtia, vaikka nyt puolimaratonvauhtia, pitkään uuvahtamatta. 

Lihassolujen aerobiset ominaisuudet on toisinaan yhdistetty korkeisiin kynnysominaisuuksiin 

suhteessa maksimiin. Mutta itse maksimihapenottokyky ei ole kovin riippuvainen 

mitokondrioadaptaatioista, sillä lihasten hapentuottokyky ylittää moninkertaisesti sydän- ja 

verisuonielimistön kapasiteetin kuljettaa happea. 

  



8. Mitokondrion muutokset kestävyysharjoittelussa 

Miten adaptaatio käytännössä tapahtuu 

Mitokondrioadaptaatioiden aktivoituminen solutasolla (Kuva 16) sekä mitä 

mitokondrioille käytännössä tapahtuu proteiinirakentamisen jälkeen (Kuva 17) on kuvattu kuviin 

alle. Mitokondrioadaptaatiot vähän harjoitelleilla ovat nopeita: jo yhden harjoituksen jälkeen on 

havaittu muutoksia (Lundby & Jacobs, 2016).  

Artikkelissa (Lundby & Jacobs, 2016) esitetään, että harjoittelussa mitokondriot kokisivat 

hypertrofiaa niin, että mitokondrioiden tilavuustiheys kasvaisi: Aluksi se kasvaisi mitokondrioiden 

leveyttä kasvattamalla ja harjoittelun jatkuessa myös mitokondrion pituus kasvaisi. 

Aina ei mitokondrioaines ja toiminta kehity samanaikaisesti. Voi olla, että vain 

ainesmäärä kasvaa ja toiminta pysyy samansuuruisena [90, 139 in (Bishop et al., 2019a)] tai 

toisinpäin [42, 43, 45, 63 in (Bishop et al., 2019a)], (Vaccari et al., 2020). Esimerkkinä kuuden 

viikon MIT-harjoittelu nosti CS-aktiivisuutta (+44 %), tilavuustiheyttä (+55 %) ja fuusiossa 

mukanaolevan MFN2-enstyymin määrää (+40 %), mutta ei toimintaa kuvaavien kompleksien 

aktiivisuutta (OSPHOS tai COX) (Lundby et al., 2018).  

Kuva 16. Mitokondrion adaptaation syntymekanismi signaalipolkuja pitkin. Kuva: (Bishop et al., 2019a). 



 

Bishopin tutkijaryhmä (Bishop et al., 2014, 2019a, 2019b) on sitä mieltä, että harjoittelun 

intensiteetti parantaa mitokondrion toimintaa (mitattuna mitokondrion ATP-

tuotantokapasiteettina), ja harjoittelun määrä kasvattaa mitokondrioaineksen määrää (mitattuna 

CS-aktiviteettina), (Kuva 18). Tosin on huomautettava, että perustelut tälle vaatinevat vielä 

tarkennusta ja lisää laadukkaita tutkimuksia. Periaatteessa mitokondrion toiminta, paljonko 

Kuva 18. Harjoittelun intensiteetin ja määrän vaikutus CS-aktiivisuuteen. Määrällä havaitaan korrelaatio CS-

aktiivisuuteen, kun taas intensiteetillä samanlaista selkeää korrelaatiota ei olla havaittu. Kuva: (Bishop et 

al., 2014). 

Kuva 17. Mitokondrion muutokset käytännössä mRNA-aktivointien jälkeen. Kuva: (Bishop et al., 2019a). 



energiaa solun yhteenlasketut mitokondriot pystyvät tuottamaan, olisi tärkeämpää kuin 

mitokondrioiden määrä (Bishop et al., 2014). Toisaalta, voitaisiin ajatella, että suuri mitokondrion 

ainesmäärä mahdollistaa ajan myötä myös suuremman toiminnan.  

Samansuuntaista ajatusta ovat esittäneet myös (Lundby & Jacobs, 2016), jotka olivat sitä 

mieltä, että HIT-harjoittelu erityisesti parantaisi elektronisiirtoketjun hengityskapasiteettiä, mitä 

MIT-harjoittelu ei niin tekisi. Tämä tosin esitettiin hieman pienillä lähdemäärillä. 

Adaptaatioiden vaihtuva suunta 

Fysiologiassa pätee aikalailla perussääntö: mikä saavutetaan nopeasti, se myös 

menetetään nopeasti. Mitokondrioadaptaatiot tapahtuvat todella nopealla aikataululla (sisältö 

kasvaa jopa +100 % kuudessa viikossa), jolloin ne myös katoavat samanlaisella nopealla 

aikataululla: nyrkkisääntönä saavutetut adaptaatiot menetetään puolet nopeammassa ajassa 

(Bosquet & Mujika, 2012).  

Lisäksi eri adaptaatiot menetetään eri tahtia (Kuva 19). Kuvasta nähdään kolmen 

entsyymin laskevat aktiivisuuslukemat harjoittelun päätyttyä. COX eroaa selkeästi 

sitruunahappokierron enstyymeistä, vaikka kaikki sijaitsevatkin mitokondrion sisemmällä kalvolla. 

Lisäksi lihassolutyyppi saattaa vaikuttaa menetyksen määrään; 12 viikon sedentaarisuus laski 

mitokondrion entsyymimäärää I-lihaksissa mutta ei II-lihaksissa (Bishop et al., 2014). 

Kuva 19. Entsyymiaktiivisuus laskee eri entsyymeillä eri tahtiin. SDH = Sukkinaattidehydrogenaasi 

(sitruunahappokierron entsyymi), CS = sitraattisyntaasi (sitruunahappokierron entsyymi), COX = 

cytochrome c oxidase (IV-kompleksi energiasiirtoketjussa). Kuva: (Bishop et al., 2014). 



Luvun opetuksia 

Mitokondriomuutokset tulevat ja lähtevät nopeasti. Tämä on yksi syy miksi säännöllinen 

harjoittelu on olennaista; muuten urheilija tai kuntoilija tai terveysliikkuja joutuu jälleen 

aloittamaan pohjalta liikkeelle. 

On esitetty ehdotuksia kuinka harjoittelun intensiteetti ja kokonaismäärä vaikuttaisivat 

eri tavoin mitokondrioihin. Käytännössä harjoittelun kokonaismäärä tarkoittaa LIT-harjoittelua, 

koska sitä suurin osa harjoittelun kokonaisuudesta on. Tämä on yksi näkemys sille, miksi 

tarvittaisiin sekä HIT- että LIT-harjoittelua.  

  



9. Solutason muutoksia kestävyysharjoittelulla 

Ensimmäisiä varmoja solutason muutoksia rekisteröitiin 60-luvulla lihasbiopsioiden tultua 

tutkimusarsenaaliin. Eräs ensimmäisistä oli Holloszy, joka vuonna 1967 laittoi rotat 12 viikon 

progressiiviselle harjoittelukuurille juoksumatolle (Holloszy, 1967). Harjoittelun tuloksena 

mitokondrion proteiiniaineksen määrä nousi 60 % ja aerobiset entsyymiaktiivisudet nousivat 

kaksinkertaisiksi. Tätä ennen monet fysiologit luulivat lihassolukon olevan hyvinkin vakaa ja siten 

tylsä tutkimuskohde, mutta Holloszyn tutkimus laittoi alulle harjoittelun indusoiman 

lihassolumuutoksen tutkimisen. Ainakin jos Hoppeleria on uskominen (Hoppeler, 2016). 

Nykyään tunnetaan monia kestävyysharjoittelun tuomia lihassolutason muutoksia, joita 

ovat mm.: mitokondrion tiheys ja toiminta, metabolisten entsyymien aktiivisuus, kapillaaritiheys, 

glykogeenivarastojen koko ja käyttö, solun sisäiset rasvavarastojen koko (Ydfors, 2019). 

Geeniverkoston transkriptiot 

Kuten aiemmin luvussa 6 kerrottiin, geenitutkimus edennyt nopein harppauksin 

jatkuvasti. Tällä hetkellä tutkimuksen aallonharja tekee geenitason tutkimusta, jossa tutkitaan eri 

geeniverkostojen ilmentymien vahvistumisia ja madaltumisia.  

Esimerkiksi (Miyamoto-mikami et al., 2018) tutkivat 6 viikon Tabata-SIT-harjoittelun 

vaikutuksia, ja löysivät 79 geeniä, joiden ilmentymä kasvoi (>4.2 kertaisiksi) ja 73 geeniä, joiden 

ilmentymä laski (<0.8 ketainen). Kasvavien ilmentymien joukossa oli glukoosimetaboliaan, 

angiogeneesiin ja mitokondrion kalvoon suuresti vaikuttavia geenejä.  

Kolmen kuukauden harjoittelu tuotti noin 2000 geenille merkitseviä 

ilmentymämuutoksia. Yhdeksän kuukauden harjoittelutauon jälkeen tehty uusi identtinen 

harjoitusjakso toi 90 % näistä geeneistä samansuuntaisen ilmentymämuutoksen. (Lindholm et al., 

2016). Toisin sanoen, samanlainen harjoittelu näytti tuoneen hyvin samankaltaisia geenitason 

muutoksia kasvattaen luottoa geeniverkostoajatteluun. Geeniverkostojen tutkimukset ovatkin 

jonkin verran konsistenttejä keskenään (Chapman et al., 2020), eli oikeaan suuntaan ollaan 

ilmeisesti sen suhteen menossa verrattuna aikaisempiin geenitutkimussuuntiin. 

Edelleen kuuden viikon MIT-harjoittelu neljästi viikossa  muutti ~800 geenin 

transkriptiota (Keller et al., 2011), joista kolme hyvin korostunutta geeniä löytyi. Erityisesti, kun 

tarkasteltiin korkean ja matalan vasteen yksilöitä (VO2max-mielessä), näistä 800 geenistä ~100 oli 

eri tavalla säädeltyjä, ja muutenkin korkean vasteen yksilöillä tuntui olevan säädellyissä geeneissä 

enemmän esiintyvyyttä kuin matalan vasteen yksilöillä.  

~10 000 tutkitusta geenistä noin 1000 – 1500 oli eri tavoin säädelty harjoitelleilla 

kestävyysharrastajilla verrattuna sedentaarisiin kontrolleihin. Erityisesti rasvahappojen 

hapetukseen liittyvät geeni-ilmentymät olivat korostuneempia, samoin kuin 

sitruunahappokiertoon liittyvä metabolismi (etenkin miehillä, joilla luonnostaan rasvametabolia ei 

toimi niin tehokkaasti kuin naisilla). (Chapman et al., 2020). 

Suuren aiheuttaman stressikuorman takia yksittäinen 3 x 30 sek @ ”all-out” -harjoitus 

muuttaa todella suurella kattauksella eri geeniverkkojen ilmentymiä, lähes 900 geenin 



ilmentymissä tapahtui muutosta. Lisäksi veressä vapaiden rasvahappojen osuus kasvoi ja 

lihassolunäytteissä rasvojen käyttöä ennakoivien geenien. Edelleen, insuliinin ja kasvuhormonin 

määrät veressä kasvoivat. Ylipäätään hyvin suuri homeostaasin heilahdus havaittiin, niin kalsiumin 

signalointiväylän avauksessa (CaMK) kuin p38-signaalin määrissä.  

Sukupuoliero 

Geeni-ilmentymissä on myös sukupuolieroa havaittavissa, mutta kestävyysharjoittelu 

pienentää tätä jonkin verran. Sedentaarisilla ihmisillä oli ~10000 tutkitusta geenistä eroja 

sukupuolten välillä noin 450 geenin ilmentymissä: naisilla oli korostunut etenkin rasvametabolia 

sekä haavanparantuminen ja solun ulkopuolinen rakenne. Miehillä taas oli korostunut proteiinin 

hajottaminen (ubikitinaatio), katabolismia, peptidien metabolinen prosessi ja ribosomien 

biogeneesi. Sitä vastoin kestävyysharjoitelleilla enää vain ~300 geeniä oli sukupuolten välillä eri 

tavoin säädeltyjä. Erityisesti miehillä energiametaboliaan kuuluvien geenien säätely voimistuu ja 

näin ero naisiin kaventuu. Käytännössä siis energiametaboliassa sedentaariset miehet turvautuvat 

enemmän peptideihin ja hiilihydraatteihin, kun taas naiset rasvan käyttöön (Tarnopolsky et al., 

1990), ja tätä eroa kestävyysharjoittelu kaventanee. (Chapman et al., 2020). 

Geeni-ilmentymät ja terveys 

Kestävyysharjoittelun on raportoitu kääntävän säädeltyjä geeni-ilmentymiä ”oikeaan 

suuntaan” kroonisissa sairauksissa. Tyypin II diabeetikoilla oli 34 kappaletta geenejä (liittyen 

mitokondrioiden rakenteeseen ja energiametaboliaan), joiden säätely oli vahvistunut 

kestävyysharjoitelleilla, mutta estynyt diabeetikoilla. Vuoden harjoittelun jälkeen 31 näistä 

geeneistä oli säädelty ”oikeaan suuntaan”. (Chapman et al., 2020). 

Samanlainen tarina nähdään, kun kuuden kuukauden harjoittelun jälkeen metabolisesta 

oireyhtymästä kärsineillä naisilla 105 ”väärin” säädeltyä geeniä oli kääntynyt ”oikeaan suuntaan”. 

(Chapman et al., 2020).  

Kestävyysharjoittelu vs. voimaharjoittelu 

Voima- ja kestävyysharjoittelu eroavat monin paikoin toisistaan. Niillä on käytännössä 

eriävät signalointiväylät harjoittelun adaptaation rakentamiseen. Vieläpä niin, että nämä 

signalointipolut eivät ole ainoastaan erilliset, vaan jopa niin, että toisen aktivoiminen usein 

vaimentaa aktiivisesti toisen signalointipolkua. 

Niinpä on odotettavissa, että geenitranskriptioilmentymätasollakin voima- ja 

kestävyysharjoittelu näyttäytyvät erilaisina. Käytännössä on käynyt ilmi, että 15 vuoden aktiivinen 

voimaharjoittelu on vaikuttanut yllättävän vähän lepotilan geenien transkriptioilmentymiin 

verrattuna sedentaarisiin verrokkeihin. Sen sijaan monen vuoden aktiivinen kestävyysharjoittelu 

on siirtänyt huomattavasti transkriptioilmentymiä. Parhaiten tämä käy ilmi RNA-järjestely (RNA-

sequencing) tutkimuksessa, jossa transkriptioille tehtiin klusterianalyysi (Kuva 20). Siinä kaksi 

pääkomponenttia erotti ~10000 tutkitusta geenistä miehet ja naiset (Kuva 20 PC2) sekä 

kestävyysharjoitelleet muista (Kuva 20 PC1). (Chapman et al., 2020). Tämän perusteella onkin 

luultavaa, että ribosomaalinen biogeneesi ja proteiinien rakentaminen eivät ole perustasossa sen 

paremmin säädeltyä kuin sedentaareillä, vaan ne ainoastaan aktivoituvat hetkellisesti 



voimaharjoituksen jälkeen. Toisin sanoen, voimaharjoittelu näkyisi proteiinitasolla, mutta ei 

geenien transkriptiotasolla. 

 

Rakenteellisia muutoksia 

Yksi potentiaalinen rakenteellinen muutos kestävyysharjoittelun seurauksena on 

lihassolusuhteen muuttuminen hitaita painottavammaksi. Sedentaarisilla ihmisillä IIa ja IIx -

lihassolut ovat prominentimmin edustettuina, kun taas kestävyysharjoitelleilla I ja IIa ovat 

korostuneempia. Oikeanlaisilla sähköstimulaatiolla on saatu muutettua (ei ihmisillä!) niin IIx → IIa 

→ I kuin myös toisinpäin I → IIa → IIx. Mielenkiintoisesti kun muutosvaihe on käynnissä, niin 

ihmisilläkin hybridilihassoluja on havaittavissa; lihassoluja, joilla on esimerkiksi osittain IIa ja 

osittain I -tyypin ominaisuuksia. (Schiaffino & Reggiani, 2011).  

Rakenteellisia muutoksia on vain vaikea pitkittäistutkimuksilla seurata. Esimerkiksi 

lihassolusuhteen muutos II → I lienee suhteellisen hidas prosessi. Kuitenkin, 

poikittaistutkimuksissa lähes poikkeuksetta kauan harjoitelleiden kestävyysharrastajien 

lihassolusuhde on selkeästi I-voittoinen verrattuna saman ikäisiin verrokkeihin (Chapman et al., 

2020), sekä (Gollnick et al., 1972; Costill et al., 1976; Fink et al., 1977; Saltin et al., 1977; Coggan et 

al., 1990). IIb määrä korreloi taas vahvasti matalan fyysisen aktiivisuuden kanssa (Fry et al., 2014). 

Kuva 20. Klusterianalyysi (poikittaistutkimus) kestävyysharjoitelleista miehistä ja 
naisista (ME, FE), kontrolleina toimivista sedentaarisista miehistä ja naisista (MC, FC), sekä 
voimaharjoitelleista miehistä (MS). Nähdään, että kestävyysharjoittelun seurauksena 
täytetyt pallot ovat omana ryhmänä kuvan alaosassa, ja vieläpä niin, että naiset ja miehet 
ovat eri ryhmissä. Voimaharjoitelleet ja sedentaariset miehet eivät tilastollisesti eronneet 
toisistaan. Kuva: (Chapman et al., 2020). 



Joskus tästä II → I muunnoksesta on saatu joitain potentiaalisia merkkejä 

pitkittäistutkimuksessakin kiinni. Tutkimuksessa (Scribbans et al., 2014) sedentaarisilla naisilla I/II -

hybridilihassolujen määrä kasvoi selkeästi kuuden viikon HIT-harjoittelujakson aikana (0,7 % → 5,5 

%), ja kaikki viittasi siihen, että näissä hybridisoluissa oli post-mittauksissa uudelleenmuokkaus 

kesken ollen merkkinä siitä, että heti kestävyysharjoittelun aluksi saattaa tapahtua selkeääkin 

lihassolujakauman muokkaustoimenpiteitä. 

Kestävyysharjoittelu nostaa myös jonkin verran lihassolun poikkipinta-alaa, vaikkei 

lainkaan niin suuresti kuin voimaharjoittelu (Chapman et al., 2020), etenkin pyöräilytyössä (Fry et 

al., 2014; Conceição et al., 2018) ja nostaa satelliittisolujen määrää, etenkin I-lihassoluissa (Fry et 

al., 2014).  

Eräs pohdinta tapahtuvista muutoksista kestävyysharjoittelun muutoksista ja 

aikajänteistä on kuvattu alle (Kuva 21). 

Mitokondriot 

Mitokondrioaineista tulee lisää. Sen tilavuustiheys kasvaa selkeästi. Kuuden viikon 

MIT/HIT-harjoittelun jälkeen (Montero et al., 2015), on tilavuustiheys kasvanut erityisesti 

sarkolemman vieressä (+184 %), mutta myös lihaksen sisällä (+35 %), kokonaisuudessaan + 43 % 

kasvu. Jo viiden päivän harjoittelun jälkeen (vuoropäivinä 60 min @ MIT ja 6 x 5 min @ HIT) 

mitokondrion aineksen määrä (CS-aktiviteetti) on kasvanut +16 % ja mitokondrioiden toiminta 

Kuva 21. Arvio eri muutoksien tapahtumisnopeuksista kestävyysharjoittelun aloituksesta. Kahdessa 
vuodessa ehtii tapahtua todella paljon muutoksia. Vastaavasti saavutetut muutokset pystyy myös menettämään 
kuudessa kuukaudessa todella paljon. Kuva: (Saltin et al., 1977) 



(ATP-tuotantonopeus) peräti + 46 % (Starritt et al., 1999). Jopa yhden ainoan SIT-harjoituksen 

jälkeen on CS-aktiviteetissä nähty lähes 10 % kasvua (Little et al., 2011). 

Samalla myös OXPHOS nousee (+10 %) ja elektronisiirtoketjun kapasiteetti (+10 %) on 

parantunut kuudessa viikossa (Montero et al., 2015). 

Kahden viikon rento HIT-harjoittelu (~10 x 1 min @ 100 % Wmax) nosti mitokondrion 

ainesta (COX-kapasiteetti, jota voi käyttää merkkinä tilavuustiheydestä), mutta ei tehokkuutta 

(Jacobs et al., 2013). Sentraalisia vasteita ei tapahtunut (kuten minuuttitilavuuden nousua), mutta 

VO2max nousi silti mitattavasti (+8 %), ja aika-ajokyky +5 %.  

Mitokondrioiden fuusiosta vastaavan MFN-1 -proteiinin määrä nousee kahden viikon HIT-

harjoittelun seurauksena 50 % samoin kuin fissiosta vastaavat Fis-1 ja DRP proteiinien määrä 

(Perry et al., 2010). 

SIT vaikuttaa vahvasti perifeerisesti. Esimerkiksi (Cocks et al., 2013) vertasi sitä 6 viikon 

SIT-harjoittelua MIT-harjoitteluun, ja SIT nosti vähintään yhtä hyvin mitattuja perifeerisiä arvoja, 

kuten hiussuonistoa, kapillaarisaatiota, verisuonten ainesta, insuliiniherkkyyttä ja pienensi 

valtimojäykkyyttä. SIT-harjoittelu nostaa mitokondrioiden määrää, jos käytetään CS-aktiivisuutta 

tästä osoituksena. Kuuden viikon Tabata-kuuri nosti +46 % (Miyamoto-mikami et al., 2018). 

Toisaalta, jos intensiteettiä lasketaan, kuten artikkelissa (Hoier et al., 2013), neljässä 

viikossa HIT-harjoittelu @ 117 %VO2max-intensiteetillä ei auttanut kapillaarisaatioon niin hyvin kuin 

kevyempi MIT harjoittelu @ 64 % VO2max. Toisin sanoen, voi olla, että SIT-harjoittelu horjuttaa 

AMPK:ta aktivoivaa [AMP]/[ATP] -suhdetta huomattavasti suuremmin kuin HIT-harjoittelu tuoden 

suuria mitokondriovasteita (toisin kuin Kuva 18 antaisi ymmärtää). Toisaalta, MIT-harjoittelun 

seurauksena Ca2+-linja voi avata PGC-1𝛼-polkua paremmin kuin HIT-harjoittelu, ja seurauksena 

HIT-harjoittelu voi olla hieman epäoptimaalinen mitokondriovasteiden kehittämiseen. 

Luvun opetuksia 

Luvusta nähtiin, että kestävyys- ja voimaharjoittelu näyttäisivät vaikuttavat eri tavoin 

geenien tasolla. Kestävyysharjoittelu vaikuttaisi transkriptioiden lepotasoon, kun taas 

voimaharjoittelun vaikutukset ovat enemmän proteiinien rakentamisiin liittyviä.  

Kestävyysharjoittelu voi aikaansaada rakenteellisia muutoksia, joista lihassolusuhteen 

muuttuminen lienee yksi hitaimpia ja samalla myös aika kiistanalainen, etenkin muutos II →I. 

Mitokondrioille tapahtuva muutos on valtavan nopea, ja jopa jo yhden ainoan harjoituksen jälkeen 

voidaan nähdä muuttuneita tasoja. Toisaalta, kuten edellisessä luvussa nähtiin, nämä adaptaatiot 

pystytään myös menettämään nopeasti.  

Geeniverkostotutkimuksilla pystytään hyvin kattavasti selvittämään mihin 

kestävyysharjoittelu tehoaa, ja niiden antamat tulokset ovat konsistenttejä keskenään antaen 

ymmärtää, että geeniverkostotutkimussuunta lienee oivallinen suunta tutkimukselle. 

  



 

10. Akuutti vaste 

Yksi harjoitus aikaansaa suuria muutoksia solutasolla. Väitöskirjan (Ydfors, 2019) 

osatutkimuksessa yhden HIT-harjoituksen jälkeen 2300 geenin ilmentymässä tapahtui muutosta. 

Näistä 38 % ilmentymä heikentyi ja 62 % ilmentymä vahvistui. Vahvistuneista 10 % ilmentymä 

vahvistui voimakkaasti. Suurin osa metaboliaan liittyvien geeniverkkojen ilmentymisistä vahvistui. 

Ainoa polku, joka konsistentisti heikentyi oli lihaskokoon vaikuttava mTOR-reitti. Toisin sanoen, 

keho reagoi voimakkaasti yhteen harjoitukseen, ja tätä akuuttia vastetta tutkitaan merkkinä 

potentiaalisista pitkän ajan vasteista. 

Lihasmuisti 

Immuunipuolustusjärjestelmän muistiominaisuus on paras esimerkki kehon 

solumuistijärjestelmästä (Dunn et al., 2015). Tämän muistin ansiosta Suomen neuvoloissa käytetty 

rokoteohjelma suojaa suomalaisia monilta eri taudeilta. Niinpä ei ole aivan hatusta vedetty ajatus, 

että lihaksellakin voisi olla harjoitteluun jonkinlaista muistiominaisuutta. 

Selkein esimerkki jonkinlaisen muistin olemassaolosta tulee siitä, että samanlaiset 

harjoitukset usein tehtynä tuottavat kerta kerralta matalamman vasteen (Kuva 22). Eli jonkinlainen 

muisti lihaksella on oltava, mikä muistaa menneet harjoittelut. 

Adaptaatio on solun näkökulmasta kallis ja energiaa tuhlaava prosessi, joten voidaan 

ajatella, että jonkinlainen muistiominaisuus auttaa sitä olemaan tuhlaamatta liikaa energiaa joka 

kerta samaan tilanteeseen (Beiter et al., 2020). Solulla voi olla muistissa eletyn elämän merkkejä 

elämäntapamuutoksista (niin huonoon kuin hyvään), ikääntymisestä tai patologisista ongelmista 

Kuva 22. P GC-1𝛼 mRNA ja proteiinimäärien muutokset 2 viikon (7 harjoitusta) HIT-
harjoittelun seurauksena. Mittaukset tehty 4 h ja 24 h yksittäisen harjoituksen jälkeen. mRNA-vaste 
madaltuu kerta kerralta, proteiinimäärä nousee ja tasaantuu, CS-aktiivisuus nousee tasaisesti. Kuva: 
(Perry et al., 2010). 



(Beiter et al., 2020). Esimerkiksi hiivan soluille annettiin shokki ruokkimalla niitä glukoosin sijasta 

galaktoosilla, ja solut muistivat tämän myöhemmin (Kundu et al., 2007). 

Yksi lihasmuistin ylläpitäjä ihmisillä voivat olla satelliittisolut, jotka osallistuvat lihaksen 

korjaamiseen ja uudismuodostukseen. Ne voivat myös pitää sisällään ”muistijäljen” menneistä 

fyysisistä aktiivisuudesta, metabolisista haasteista ja aiemmista taantumiskausista. Esimerkiksi 

yksittäinen eksentrinen harjoitus voi olla lihasmuistissa jossain määrin jopa kuukauden ajan (Beiter 

et al., 2020). Voimaharjoittelussa lihasmuisti onkin selkeästi suurempi kuin 

kestävyysharjoittelussa. On näytetty, että 20 viikon harjoittelemattomuuden jälkeenkin lihaksella 

on molekyylinen ”muisti” tehtyyn voimaharjoitteluun, mikä näkyy esimerkiksi voiman ja 

hypertrofian nopeampana uudelleen tulemisena harjoittelutauon jälkeen (Moberg et al., 2020). 

Sen sijaan kestävyysharjoittelun muistia on vähemmän tutkittu, ja tämänlaatuinen muisti 

tuntuisi olevan selkeästi heikompi, jos sitä lainkaan on olemassa. Yhdeksän kuukauden 

harjoittelemattomuusjakso kolmen kuukauden harjoitusjakson päätteeksi riitti nollaamaan kaiken 

muistin, mitä harjoittelu potentiaalisesti oli saanut aikaan geenitasolla (Lindholm et al., 2016). 

Oivaltavassa tutkimusasetelmassa harjoiteltiin ensin 3 kk yhdellä jalalla, ja 9 kk päästä molemmilla 

jaloilla. Jos lihaksella olisi jokin muisti, olisi toisen jalan adaptaatiot jotenkin erilaiset, mutta 

tällaista eroavaisuutta ei nähty.  

Toisaalta, kestävyysharjoittelu jättää selkeitä muokkausjälkiä, kuten kapillaaritiheyden 

lisäys, lihassolusuhteen muokkaus (IIx → IIa → I), mitokondrioiden biogeneesiä, veritilavuuden 

kasvua, sydänadaptaatioita, jne. (Beiter et al., 2020). Nämä eivät ole lihasmuistia itsenäisesti, 

mutta niitä voidaan pitää eräänlaisina ulkoisina ”muistilokeroina” soluille; nämä rakenteelliset 

muokkaukset helpottavat kuormituksen sietoa ja aiheuttavat näin soluille vähemmän 

homeostaasimuutosta samalla absoluuttisella kuormalla.  

Toisekseen, verrattuna voimaharjoitteluun, kestävyysharjoittelun on nähty 

poikittaistutkimuksessa muuttavan lepotranskriptiotasoja. Voimaharjoittelu taas muutti kehon 

proteiinimääriä, mutta jätti lepotilan transkriptioilmentymät sedentaaristen ihmisten tasolle. 

(Chapman et al., 2020). Voi olla, että tämänlainen muutos on osa kestävyysharjoittelun solun 

muistijärjestelmää. 

Ongelma lihassolunäytetutkimuksissa 

Yleisesti etsittäessä signaalipolkujen vasteita tutkimuksissa otetaan akuutisti harjoituksen 

jälkeen monia lihassolunäytteitä. Harvemmin kuitenkaan otetaan huomioon, että signaalipolun 

tuotteet reagoivat ulkopuoliseen stressitilaan, ja itse lihassolunäytteen ottaminen on sekin solujen 

kokema stressitila.  

 Tutkimuksessa (Gidlund et al., 2015) otettiin mukaan kontrolliryhmä, joka ei tehnyt, ja 

jolta otettiin lihassolunäytteitä tasaisin väliajoin. Ja kas yllätystä: Kontrolliryhmälläkin havaittiin 

merkitsevää nousua mitatuissa vasteissa, vaikka he eivät tehneet lainkaan harjoittelua! Toisin 

sanoen, kun lihassolunäytteitä otetaan monia (kuten tässä 30 min, 2 h, 6 h ja 24 h kohdilla), 

aiheuttaa tämä näytteenotto lihakseen stressireaktion, joka voi näkyä kohonneina tasoina (Kuva 

23).  



 

Kuva 23. PGC-1𝛼:n mRNA:n pitoisuuden kokonaismäärän nousu tunnin MIT-harjoittelun jälkeen (harmaa 
palkki) vs. lepuutteleva kontrolli (valkoinen palkki). Nähdään, että harjoitus nostaa luonnollisesti selkeästi PGC-1𝛼 
mRNA-pitoisuutta, mutta myös lihassolunäytteen ottaminen aiheuttaa stressi- ja tulehdusreaktiota lihaksessa, mikä 
saattaa saada mRNA-tasot merkitsevästi nousemaan. Kuva: (Gidlund et al., 2015). 

Lisäongelma akuutin harjoittelun tutkimukseen tuo se, että jos yksilö ei koskaan ennen 

ole tehnyt kovaa harjoittelua, nostaa ensimmäinen HIT-harjoitus vasteita todella korkeaksi, koska 

harjoitus järkyttää homeostaasia suuresti. Toinen vastaava ei tuo enää niin suuria muutoksia 

(Bishop et al., 2019a). Niinpä tutkimukset, joissa verrataan HIT vs. LIT/MIT samoilla henkilöillä voisi 

ajatella HIT-harjoittelun vasteiden yliarvioivan tottumattomilla ”todellista” harjoituksen tuomaa 

akuuttia vastetta.  

Yhden harjoituksen vasteen merkitys 

Yleinen ajatus fysiologiassa on, että akuutisti yhden harjoituksen antama vaste vaikuttaa 

pitkällä aikavälillä positiivisesti havaittuihin komponentteihin. Niinpä onkin tehty paljonkin 

tutkimusta minkälaisia vaikutuksia yksi harjoitus aikaansaa. Akuutin harjoituksen luomia 

kasvaneita mRNA ilmentymiä pidetään välttämättöminä harjoitusvasteen lopulliseen 

tapahtumiseen. On kuitenkin pidettävä mielessä aiemmin todettu huomautus miten mRNA- tai 

geeni-ilmentymän nousu ei vielä yksin takaa lopullista proteiinimäärän muutosta.  

Intensiteetin vaikutus 

Suuruusperiaatteen mukaan matalalla intensiteetillä rekrytoidaan I-lihaksia, ja vasta 

suuremmilla intensiteeteillä nopeampia II-lihaksia (Kuva 23). On hieman kiistaa missä vaiheessa 

lihassoluja otettaisiin käyttöön, mutta olisi viitteitä, että aerobisen kynnyksen tienoilla jotakuinkin 

kaikki hitaat lihassolut olisivat käytössä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että perinteisellä LIT-

harjoittelulla saadaan lähinnä rekrytoitua vain hitaita lihassoluja. Oletuksena, ettei LIT-harjoitusta 

viedä äärimmäisyyksiin, jolloin väsymisen seurauksena keho joutuisi rekrytoimaan myös II-lihaksia.  

Tämä on selkeä perustelu sille, että jos tarkoitus on muokata myös II-lihassoluja, tulisi 

säännöllisesti käyttää myös korkeampia intensiteettejä. Toisaalta, koska intensiteetin noustessa ei 

lisää hitaita lihassoluja voida enää ottaa käyttöön, on tämä myös selkeä perustelu sille, että jos 



tarkoitus on harjoituttaa helpolla tavalla vain I-lihassoluja, LIT-harjoittelu on riittävää tähän 

puuhaan. 

Kun lihassoluspesifejä vasteita on pyritty tutkimaan, toisinaan on nähty eriäviä vasteita 

eri lihassoluissa (Kristensen et al., 2015), mutta toiset eivät ole tällaisia huomanneet (Norrbom et 

al., 2004; Wang & Sahlin, 2012; Scribbans et al., 2014). Kun hiiret harjoittelivat joko matalalla 

teholla tai intervallityyppisesti, matalatehoinen antoi vasteita (CS-aktiivisuus, HKII-proteiini, PGC-

1𝛼 proteiini) lähinnä I-lihassoluihin ja intervalliharjoittelu antoi sekä I- ja II-lihassoluihin (Taylor et 

al., 2005). 

On tosin huomioitavaa, että tieteellisissä tutkimuksissa aitoa LIT-harjoitusta tutkitaan 

yllättävän harvoin, ja ”maltillinen” harjoitus tutkimuksissa on usein MIT-alueen puolella.  

 

Kuten hieman arvata saattoi, suhteellinen harjoitteluintensiteetti on tärkeämpi kuin 

absoluuttinen. Intervalliharjoittelussa PGC-1𝛼 mRNA-ilmentymän nousuun ei vaikuttanut niinkään 

se, kuinka suuri poljettava teho oli, vaan oleellista oli että tutkittavat kokivat harjoituksen olleen 

heille rankka (Nordsborg et al., 2010). 

Mikä riittää? 

Kuinka aktivoida signalointiväylää? Eräs tapa on SIT-harjoittelu. Jo 4 maksimaalista 30 

sekunnin sprinttiä riittää nostamaan PGC-1𝛼 mRNA-tasoja 3 – 4 kertaisiksi (Gibala et al., 2009). 

PGC-1𝛼 mRNA-ilmentymä on intensiteettiriippuvainen; suuremmilla intensiteeteillä 

saadaan suuremmat vasteet (Egan et al., 2010; Nordsborg et al., 2010; Granata et al., 2017). 

Kuva 24. Sininen: hitaiden I-lihaksien rekrytointi, Punainen: 
nopeiden II-lihasten rekrytointi. Katkoviivat näyttävät estimaatin 
aerobisen ja anaerobisen kynnyksen paikoista. Kuva: (Bishop et al., 
2019a). 



Toisaalta, voidaan esittää ajatus, että LIT-harjoittelulla tapahtuu pieniä vasteita, jotka menisivät 

mittausvirheen sisään. Mutta koska LIT-harjoittelua voi toistaa todella tiheästi, voi sen 

aikaansaama kumuloitunut vaikutus olla silti merkittävä.  

Edelleen, HIT/SIT-harjoittelua ei normaalioloissa suoriteta joka päivä, jolloin aiheellinen 

on myös kysymys, mikä on pienin LIT-harjoittelun määrä, joka merkitsevästi antaisi akuutteja 

vasteita. Tämä on toki yksilöllistä, ja jos käytetään Luvussa 5 (Mitä ei tiedetä -aliluku) ehdotettua 

kynnysmallia, niin jokaisella yksilöllä voi olla oma kynnysärsykkeensä, jonka jälkeen adaptaatio olisi 

selkeästi havaittavissa. 

Tiedetään kuitenkin, että 45 min @ LIT on antanut havaittavia vasteita (Norrbom et al., 

2004) nostaen PGC-1𝛼 mRNA -tasoja ~2 – 3 kertaisiksi. Lisäksi esimerkiksi hieman aerobisen 

kynnyksen yläpuolella tehty 24 min @ 63 % Wmax on riittänyt nostamaan PGC-1𝛼:n mRNA-tasoja 

(Bishop et al., 2014) kuusinkertaiseksi, mutta ei lainkaan p53 -tasoja (merkitsevästi). Todella kevyt 

LIT-harjoitus (70 min @ 40 % VO2max) on nostanut PGC-1𝛼:n mRNA-tasoja nelinkertaiseksi.  

Eli johtopäätöksenä, vaikka harjoituksen tekisi todella pienellä intensiteetin ja sen 

kuormitustuntemus voi olla pieni, solut voivat sen silti huomata. On sinänsä sääli, että 

kirjallisuudessa ei olla sen paremmin tutkittu mikä olisi pienin yksittäinen kerta-annos, joka riittäisi 

antamaan mitattavia muutoksia. Lisäksi voi olla, että todella pienetkin, vaikka 10 minuutin LIT-

harjoitukset, saavat aikaan pienen muutoksen, joka ei kuitenkaan olisi tilastollisesti merkitsevä. 

Mutta jos tuollaisia 10 minuutin LIT-harjoituksia toistaisi päivässä vaikka kahdeksankin kertaa, 

niiden kumuloitunut vaikutus voi olla suurikin.  

Harjoitustilan vaikutus 

Omakohtaisesti on helppo huomata, että kun harjoitustunteja on paljon takana, 

peruslenkit tuntuvat helpommilta; kahden tunnin LIT-harjoitus ei harjoitetussa tilassa tunnu juuri 

miltään. Toisin sanoen, keho pystyy ylläpitämään tasapainotilan paremmin, ja pitämään 

väsymyksen loitolla. Tämä ilmiö näkyy myös solutasolla: Harjoitettu lihas pystyy solutasollakin 

ylläpitämään homeostaasin paremmin kuin harjoittamaton, minkä seurauksena akuutti 

harjoitussessio antaa matalamman stimuluksen (vrt. Kuva 22) (Ydfors, 2019). 

Kun tutkittavat tekivät lähes maksimaalisen kestävyysharjoituksen oli heidän vasteensa 

mRNA-tasolla selkeästi suurempi ennen 6 viikon harjoitusjaksoa kuin sen jälkeen (Schmutz et al., 

2006). Toisin sanoen, lihaksessa on eräänlainen ”muistiominaisuus”, joka muistaa tehdyt 

harjoitukset, ja annostelee matalammat vasteet harjoitellessa tilassa. Toisaalta, voidaan tehdä 

otaksuma, että pienempi vaste aiheuttaa nopeamman palautumisen, joten harjoitelleessa tilassa 

palautuminen lepotilaan lienee nopeampi ja tarvittaessa vastaavanlaisen lähes maksimaalisen 

suorituksen voi suorittaa tiheämmin.  

Tämä ilmiö näkyy myös geeni-ilmentymätasolla. Kun ensimmäisen HIT-harjoituksen 

jälkeen 1429 geenin ilmentyä vahvistui akuutisti merkitsevästi, kolmen viikon harjoittelun jälkeen 

vain 667 ilmentymää vahvistui. Vastaavasti 891 geenin ilmentymä oli heikentynyt ensimmäisen 

HIT-harjoituksen jälkeen, kun taas kolmen viikon jälkeen 275 heikentyi. Toisin sanoen, solutason 

homeostaasi pysyi kontrollissa paremmin (Ydfors, 2019). Huomattavaa on, että transkriptiovaste 

oli silti hyvin toistettava, ja ilmentymämuutoksen suunta ja magnitudi olivat hyvin samanlaisia, ja 



korrelaatiokerroin oli 0.9. Suurimmat transkriptiovahvistumiset tapahtuivat energiametabolismiin 

ja hapetusstressiin liittyvissä verkoissa, vaikkakin magnitudit olivat pienempiä harjoittelun jälkeen.  

Edelleen, 3 viikon harjoittelun jälkeen 119 geeniä oli homeostaasitilassa eri tavoin 

ilmentynyt. Mielenkiintoiseksi tämä tulee sikäli, että ne geenit, joiden ilmentymät lepotilassa olivat 

suuremmat, eivät olleet samat, jotka vahvistuivat akuutisti harjoituksen jälkeen. Toisin sanoen, 

näyttäisi, että eri geenit ylläpitävät adaptaatioita kuin antavat niitä. 

Paikallaan lienee myös mainita kuinka jotkin mRNA:t eivät reagoi akuutisti harjoitteluun 

heti alussa, vaan vasta esimerkiksi kahden viikon jälkeen (Perry et al., 2010). Joko kyseessä on 

mittausvirheen sisään menevä havainto, tai sitten sama harjoitus tuottaa erilaisen ärsytyksen eri 

harjoitustilassa. Tämä saattaisi myös selittää sen, miksi käytännön valmennuksessa voi käydä niin, 

että jokin harjoitustyyppi (esimerkiksi MIT-harjoittelu) ei välttämättä jonain hetkenä toimi, mutta 

toisena hetkenä toimiikin. 

Luvun opetuksia 

Yleisesti ajatellaan, että akuutti vaste yksittäiseen harjoitukseen kertoo mitä tuo harjoitus 

tuo tullessaan myös pitkässä juoksussa. Tämä on mieltä kutkuttavaa, sillä näin nähdään nopeasti 

kannattaako jotain harjoitustyyppiä lainkaan tehdä ja mikä on parempi kuin toinen.  

Tämä sisältää myös paljon vaaratekijöitä. Yksittäisen harjoituksen vaatima palautusaika ei 

selviä näistä tutkimuksista. Jos HIT-harjoitus tuottaa suuremmat vasteet kuin tunnin LIT, voidaan 

helposti sanoa SIT-harjoittelun olevan kannattavampaa. Mutta toisaalta, HIT-harjoittelua voidaan 

toistaa tiheimmilläänkin vain parin päivän välein, kun taas LIT-harjoituksia voi tehdä päivässä kaksi, 

periaatteessa jopa kolme. Kumuloitunutta harjoitusvastetta HIT- ja LIT-harjoituksille onkin siis 

hankala verrata akuutin vasteen periaatteella.  

Toisekseen, esimerkiksi harjoituksesta seuraavaa soluun energiakriisi, jota solu joutuu 

hoitamaan ja se pyrkiikin tekemään toimia, jotka palauttavat tasapainotilan. Nämä homeostaasiin 

johtavat seikat voi sekoittua kestävyysadaptaatioon johtavien seikkojen kanssa, ja niitä voi olla 

haastava erottaa toisistaan.  

Lopuksi matka transkriptio- tai mRNA-vasteesta lopulliseen fenotyyppimuutokseen, 

kuten VO2max, on pitkä eikä ole kovin selvää, että ne, jotka saavat suurimmat mRNA-vasteet olisivat 

välttämättä samat kaverit kuin ne, joilla tapahtuu suurin VO2max-kasvu. 

Lisäksi itseäni kiinnostaisi kovasti tietää mikä olisi pienin harjoitustyyppi, joka toisi 

mitattavia vasteita, mutta tätä ei olla juurikaan tutkittu. On nähty, että 45 min LIT-harjoitus, ja 23 

min hieman aerobisen kynnyksen yläpuolella ovat tuoneet selkeästi kasvaneita akuutteja vasteita. 

Mutta jos näissä vasteet ovat jo olleet selkeitä, varmasti vieläkin lyhyempi harjoitus riittäisi 

nostamaan akuutteja vasteita. Eli harjoituksen ei tarvitse tuntua rankalta, ja silti solut reagoivat 

siihen.  

On tosin huomioitava yksilöllisyys; jos hyväkuntoisille 30 minuuttia olisi riittävä määrä 

vasteen havaitsemiselle, voi tavoitteelliselle suuria määriä harjoittelevalle kilpaurheilijalle vaste 

olla huomattavasti pienempi.  



11. Saman harjoittelun toisto 

Yllättävän harvat tutkimukset ovat katsoneet kuinka käy, jos harjoittelu toistetaan 

identtisenä pyyhkiytymisjakson jälkeen. Toisin sanoen, tuleeko korkean vasteen yksilöille edelleen 

korkeat vasteet, ja ovatko adaptaatiot lainkaan samansuuntaisia kuin ensimmäisellä kerralla.  

Tämä olisi todella mielenkiintoista tietää, koska se kertoo ovatko yksilölliset vasteet 

henkilöriippuvaisuuden ohella myös olosuhderiippuvaisia. Tällaiset tutkimusasettelut 

määrittäisivät harjoitteluun liittymättömien seikkojen vaikutuksista ja adaptaatioiden 

keskihajontoja. Lisäksi se antaisi varmuutta sille, onko ylipäätään olemassa niin selkeästi korkean 

ja matalan vasteen yksilöitä kuin tutkimuksista luullaan, vai vaikuttavatko vasteeseen suuresti 

elämäntilanne muuten. 

 Muutamat tehdyt antaisivat ymmärtää, että vasteet eivät olisi kovin toistettavia.  

Artikkelissa (Del Giudice et al., 2020) toistettiin 4 viikon HIT-harjoitusjakso (4 krt/viikko) 

kahdesti kolmen kuukauden välein toisistaan, ja tarkasteltiin VO2max -adaptaatiota. Toistettavuus 

oli ICC=0.37, eli hyvin maltillinen. Edelleen, verisuonien adaptaatiot olivat selkeästi 

toistettavammat (ICC = 0.60) (Williams et al., 2020). Tämä voi johtua siitä, että VO2max on hyvin 

kompleksinen korkean tason fenotyyppi, johon vaikuttaa hyvin monet seikat, kuten diffuusio, 

hapenkuljetuskapasiteetti, hermolihasjärjestelmän toimiminen, minuuttitilavuus, jne., kun taas 

verisuonen adaptaatio on selkeästi matalamman tason fenotyyppi sisältäen vain verisuonien 

toiminnan. Niinpä, vaikka kaikkien VO2max-arvoon vaikuttavien adaptaatioiden toistettavuus olisi 

suhteellisen korkea, niiden yhteissummana VO2max-arvon toistettavuus voi olla selkeästi heikompi. 

Edelleen, kaksi harjoittelujaksoa yhdeksän kuukauden tauolla, aiheuttivat geenitasolla 

hyvin paljolti samoihin geeni-ilmentymiin (90 %) samansuuntaisia muutoksia (Lindholm et al., 

2016). Siitä huolimatta esimerkiksi entsyymiaktiivisuuksien muutoksen suuruus ei ollut kovin 

samansuuruista (Kuva 25). Niinpä, vaikka keho reagoisikin periaatteessa samanlaisesti 

geenitasolla, adaptaation voimakkuus riippunee vahvasti harjoittelun ulkopuolisista seikoista, 

kuten levon, kokonaisstressin ja ravinnon määrästä.  

Esimerkiksi on selkeitä merkkejä, että harjoitusjakson aikainen koettu stressitaso 

vaikuttaa suuresti saatuihin adaptaatioihin (Anon, 2008; Ruuska et al., 2012) 

Luvun opetuksia 

Ihmisten välisestä yksilöllisyydestä tiedetään paljon: Identtisen harjoittelun on nähty 

tuovan laajalla rintamalla erilaisia vasteita eri ihmisille. Toistaiseksi ei tarkkaan osata ennustaa 

mikä harjoittelu sopii kenellekin. Käytännössä helpoin ohjenuora voisi olla ”Kaikkea kannattaa 

kokeilla kerran”, jotta tietää mikä itselle toimii. 

Sen sijaan selkeästi vähemmälle tutkimukselle on jäänyt olosuhderiippuvainen 

yksilöllisyys: identtinen harjoittelu tuottaa samalle ihmiselle erisuuruisia vasteita. Tämä on 

mielenkiintoista, koska se tarkoittaa, että vaikka harjoitusohjelmaa pidetään olennaisena asiana 

kehittymisen kannalta, ympäröivä maailma vaikuttaa kuitenkin myös nähtyihin vasteisiin todella 

suuresti.  



 

Käytännössä siis, jos vauhtikestävyys on kolmena vuotena tuonut erinomaisia tuloksia, ei 

ole mitään takeita, että se toisi neljäntenä vuotena vasteita. Ja toisinpäin. Jos 

vauhtikestävyysharjoittelu ei joskus toiminut suorituskyvyn nostoon, voi olla, että vuoden päästä 

toisenlaisessa elämäntilanteessa, ravitsemustilanteessa ja harjoitustilassa (esimerkiksi muuttunut 

kuormituksensieto), se voi toimia aivan eri tavalla. Siksi valmennuksessa on syytä seurata herkällä 

korvalla harjoitusjaksojen kehitystä ja muuttaa suuntaa, jos valittu polku näyttää vievän 

umpikujaan.  

Jälleen, ohjenuorana ”Kaikkea kannattaa kokeilla kerran” voi toimia, jos pitää mielessä, 

että on kokeiltava ainakin kerran myös toisen kerran. 

 

  

Kuva 25.  15 minuutin aika-ajon, CS-aktiivisuuden ja 𝛽-HAC-entsyymin aktiivisuuden muutos 
kahdessa kolmen kuukauden harjoitusjaksossa, joiden välissä oli yhdeksän kuukauden tauko. Huomautettavaa 
on, että 1. periodissa vain toista jalkaa harjoitettiin (jota tässä testataan), kun taas 2. periodissa molempia 
jalkoja harjoitettiin, jolloin energiankäyttö harjoitteluun oli tuplasti suurempi, mikä saattaa antaa suurempia 
sentraalisia vasteita, mikä näkyy selkeästi suurempana aika-ajosuorituskykynä 2. periodin jälkeen. Kuva: 
(Lindholm et al., 2016). 
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