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Fyysinen aktiivisuus (physical activity)
• Lihasten tahdonalaista, energiankulutusta lisäävää ja yleensä liikkeeseen johtavaa toimintaa.

Liikunta (physical exercise)
• Fyysistä aktiivisuutta, jota toteutetaan tiettyjen syiden tai vaikutusten takia ja yleensä harrastuksena.

Fyysinen kunto (physical fitness)

Käsitteiden
määrittely

• Liikuntasuorituksissa keskeisten rakenteiden ja toimintojen tila.

Kardiorespiratorinen kunto (cardiorespiratory fitness)
• Elimistön kyky kuljettaa happea hengitysilmasta työskenteleviin lihaksiin ja lihaskudoksen kapasiteettia
käyttää happea.
• Määräytyy kardiovaskulaarisen, pulmonaalisen, hematologisen ja luustolihaksen toiminnan ja näiden
yhteensovittamisen sujuvuuden perusteella.
• Parhaiten kardiorespiratorista kuntoa kuvaa objektiivisesti mitattu maksimaalinen hapenottokyky (VO2max).

Elintapasairaudet (noncommunicable diseases, NCD)
• Sairauksia, jotka ovat yhteydessä elintapoihin.
• Tyypillisiä aiheuttajia ovat alkoholi, tupakka ja huumeet sekä liian vähäinen fyysinen aktiivisuus ja
epäterveelliset ruokailutottumukset.
• Tyypillisiä elintapasairauksia ovat kardiovaskulaarisairaudet, diabetes, syöpä, muistisairaudet.
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Fyysinen aktiivisuus ja
hyvä kardiorespiratorinen
kunto pienentävät
elintapasairauksien riskiä
ja auttavat niiden
hoidossa.

Tämän esityksen tavoitteena pohtia
• Fyysisen aktiivisuuden ja kardiorespiratorisen
kunnon suhdetta elintapasairauksiin
• Kardiorespiratorisen kunnon osatekijöitä ja niiden
harjoittamista
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Fyysisen aktiivisuuden ja kardiorespiratorisen kunnon
yhteys kardiovaskulaarisairauksien riskiin

Williams PT. Physical fitness and activity as separate heart disease risk factors: a meta-analysis.
Med Sci Sports Exerc 33, 754-761, 2001.
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• N = 482 702
• Ikä 56.5 ± 8.1 v. aloittaessa
• Kardiovaskulaarisairaus
aloittaessa 4%:lla
• UK Biobank
• Geneettinen riski
koronaaritaudille

• Fyysinen aktiivisuus
• Short IPAQ
• Osalla aktiivisuusmittari

• Kardiorespiratorinen kunto
• Max pp-ergometritesti
• VO2 = 7 + 10.8 × W/kg

• 6 v seuranta
Figure 1. Associations of grip strength, physical activity, and cardiorespiratory fitness with coronary heart disease by genetic
risk. Hazard ratios with 95% confidence intervals for coronary heart disease (CHD) according to tertiles of genetic risk and grip
strength (left), physical activity (middle), and cardiorespiratory fitness (right). *Denotes the reference group.
Tikkanen E et al. 2018. Associations of Fitness, Physical Activity, Strength, and Genetic Risk With Cardiovascular Disease.
Longitudinal Analyses in the UK Biobank Study. Circulation. 2018;137:00–00. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.032432

Medicare Australia database
• Ikä ≥ 45 v.
• Satunnaistettu otos, N = 267 153
• 6.5 ±1.2 v. seuranta; 1 444 927 hlöv
• 7 435 kuolemaa
• Liikuntakysely: Active Australia Survey
•
yli 10 min suoritukset edeltävän
viikon aikana
Moderate to vigorous physical activity,
MVPA
-

-

MODERATE
gentle swimming
social tennis
vigorous gardening or work around the
house.
VIGOROUS
You breathe harder or puff and pant
Jogging
Cycling
Aerobics
Competitive tennis
Not household chores or gardening
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• Liikunnan määrä ja kuolleisuus
• Verrattuna niihin, jotka eivät raportoineet MVPA:a, pieneni kuolleisuuden riskisuhde
liikunnan määrän lisääntyessä
• 0.66 (95% CI, 0.61-0.71): PA 10-149 min/vk
• 0.53 (95% CI, 0.48-0.57): PA 150-299 min/vk
• 0.46 (95% CI, 0.43-0.49): PA ≥ 300 min/vk
• Liikunnan intensiteetti ja kuolleisuus
• Verrattuna niihin, jotka eivät raportoineet MVPA:a, pieneni kuolleisuuden riskisuhde
“vigorous” liikunnan osuuden kasvaessa
• 0.91 (95% CI, 0.84-0.98): 0 < - < 30% ”vigorous PA”
• 0.87 (95% CI, 0.81-0.93): ≥ 30% ”vigorous PA”
Gebel K et al., JAMA Intern Med. 175:970-977, 2015.

“Running beats walking by a factor of 2:1 to 4:1 in mortality reduction at iso-volume.”
Wen CP et al. J Am Coll Cardiol 64:482-484, 2014.
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Miksi liikunta kohottaa enemmän
kardiorespiratorista kuntoa kuin
“fyysinen aktiivisuus” ja on
parempi suoja
elintapasairauksia vastaan?
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VO2max:iin vaikuttavat tekijät
5. Keskushermosto

6. Ääreishermosto
2. Keskeisverenkierto
Sydämen minuuttitilavuus
(syke, iskutilavuus)
Arteriaalinen verenpaine
Veritilavuus
Hemoglobiinimassa ja
-konsentraatio

1. Respiraatio
O2 diffuusio
Ventilaatio
Alveolaarinen VA/Q
Hb - O2 affiniteetti

3. Ääreisverenkierto
Virtaus inaktiivisiin kudoksiin
Lihasten veren virtaus
Lihasten kapillaaritiheys
O2 diffuusio
Lihasten vaskulaarinen konduktanssi
O2 ekstraktio
Hb - O2 affiniteetti
.

4. Lihasten metabolia
Entsyymit ja oksidatiivinen
potentiaali
Energiavarastot
Myoglobiini
Mitokondriot
(koko ja määrä)
Lihasmassa ja solutyyppi
Substraattien jakelu
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Luurankolihas

Laursen PB. Scand J Med Sci Sports 20 (Suppl. 2): 1-10, 2010
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Sydän
Fysiologisen ja patologisen kuormituksen aiheuttama
sydämen konsentrinen ja eksentrinen kasvu
Ensisijainen pitkäaikaisen
kestävyysharjoittelun aiheuttama
kardiovaskulaarinen adaptaatio, joka
mahdollistaa suuren VO2max:n on
• suuri sydämen iskutilavuus

(Levine BD. J Physiol 586:

25-34, 2008),

• jonka mahdollistaa suuri, joustava sydän
(Levine BD et al. Circulation 84:1016-1023, 1991),

• joka relaksoituu nopeasti (Ferguson S et al. Med Sci
Sports Exerc 33:1114-1119, 2001).

Vega RB et al. Cell Metabolism 25, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.cmet.2017.04.025
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VO2max kasvaa elinikäisen kestävyysharjoittelyn myötä

Age >64 years

n=27

n=25

n=25

n=25

Exercise per week

≤1

2-3

4-5

6-7

Bhella PS et al. Impact of lifelong exercise “dose” on left ventricular compliance and distensibility. J Am Coll Cardiol 64:1257-1266, 2014
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Sydämen Frank-Starling –suhteet
Age > 64 years
Competitive exercisers, 6-7/wk
Committed exercisers, 4-5/wk
Casual exercisers, exercise 2-3/wk
Sedentary subjects, exercise ≤ 1/wk

Hyvä arvio LV-EDP:sta

Group-Averaged Frank-Starling Relationships
Competitive exercisers showed a statistically significant increase in stroke volume index at baseline compared to sedentary
subjects and casual exercisers. Solid circles = sedentary subjects; open circles = casual exercisers; solid triangles = committed
exercisers; open triangles = competitive exercisers.
Bhella PS et al. Impact of lifelong exercise “dose” on left ventricular compliance and distensibility. J Am Coll Cardiol 64:12571266, 2014.
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Vasemman kammion paine-tilavuus -suhde
Vasemmalle siirtynyt ja jyrkempi käyrä
sedentaareilla ja satunnaisilla liikkujilla
heijastelee jäykkää ja huonosti venyvää
sydäntä.
Oikealle siirtynyt ja loivempi käyrä
säännöllisillä liikkujilla ja kilpailevilla liikkujilla
heijastelee joustavaa, suuren komplianssin
sydäntä.

Bhella PS et al. Impact of lifelong exercise “dose” on
left ventricular compliance and distensibility. J Am Coll
Cardiol 64:1257-1266, 2014.
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Aivot

Tyndall AV et al. Protective Effects of Exercise on
Cognition and Brain Health in Older Adults.
Exercise and Sport Sciences Reviews 46(4):215223, October 2018.
Copyright © 2018 American College of Sports Medicine
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Aivoverenkierto ja metabolia liikunnan aikana
gCBF, global cerebral blood flow
PaCO2, arterial partial pressure of CO2

CaO2, arterial O2 content
CDO2, cerebral O2 delivery

CO, cardiac output
CPP, cerebral perfusion pressure

CMRO2, cerebral metabolic rate of O2
O2EF, metabolic O2 extraction fraction

Smith KJ & Ainslie PN. Regulation of cerebral blood
flow and metabolism during exercise. Exp Physiol
102: 1356-1371, 2017.
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Aivojen rakenne, MRI
Masters Athletes, n = 16 (4 naista)
• Ikä 53 ± 6 v; VO2max 55 ± 10 ml/kg/min
• > 30 v harjoittelua; > 15h/vk
Terveet kontrollit, n = 16 (5 naista)
• Ikä 58 ± 9 v; VO2max 38 ± 7 ml/kg/min
• > 5 v suositusten mukaista harjoittelua
Pitkään jatkunut suuri harjoittelustimulus ja hyvä
kardiorespiratorinen kunto
• lisäävät ja ylläpitävät aivojen kuorikerroksen
paksuutta useissa aivojen kuorikerroksen kohdissa
• kasvattavat vuosien myötä kortikaalista ”reserviä”
suositusten mukaiseen liikuntaharrastukseen verrattuna.

Wood KN, Nikolov R, Shoemaker JK. Impact of long-term endurance training vs. guideline-based
physical acitivity on brain structure in healthy aging. Front Aging Neurosci 8:155, 2016.
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Suositusten kautta tavoitteisiin

Arena R et al. Curr Probl Cardiol 43:154–179, 2018
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Lähtötason ja harjoittelun intensiteetin vaikutus VO2max:n paranemiseen

Vigorous
Moderate
Light

Swain PD. Moderate or Vigorous Intensity Exercise: Which Is Better for Improving Aerobic Fitness? Prev
Cardiol 8: 55-58, 2005.

Jos ei ole erityistä syytä pidättyväisyyteen, niin
määrällisesti suuremman ja myös intensiteetiltään korkeamman liikunnan suosittelemisessa
ei tule liikaa ujostella.
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