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Rakastavatko aivot liikuntaa? 

RAKASTAVAT!  



Colcombe & Kramer 2003, Hillman & Kramer 2008 

Liikunta ja kognitiivinen kyvykkyys 



Plastisuus: Aivot ovat jatkuvassa dynaamisessa tilassa.  
Eri ikäkausina aivojen hermoverkon tiheydessä tapahtuu muutoksia 
- aivosoluja kuolee ja uusia hermoyhteyksiä syntyy. 
 

Ikääntymismuutoksia:  
-lukinkalvo paksuuntuu 
-isoaivopoimut kaventuvat 
-uurteet leventyvät 
-aivokammiot - erityisesti sivukammiot laajentuvat 
-aivojen tilavuus ja paino muuttuvat.  
-hermosolujen kato ja kutistuminen; selkeintä hippocampuksessa 
(aivoturso) ja aivorungon mustatumakkeessa (substantia nigra, pars 
compacta)  
-hermosolujen ulokkeiden, mm. dendriittinystyjen kutistumista ja 
karsiutumista.  
-lipofuskiinirakeiden kertyminen hermosolujen sytoplasmaan 
 
 
M Haltia 2015 http://www. tieteessatapahtuu.fi /031/Haltia.pdf  

http://www/


Hedden & Gabrieli 2004 



Vanhenemismuutoksia: 
-plastisuus, oppiminen ja lähimuisti heikkenevät 
-aistitoimintojen yleinen heikkeneminen 
-kognitiivisen toiminnan ja motoriikan hidastuminen 
  
Älyllisessä toiminnassa ei tapahdu dramaattisia muutoksia  
 

Kognitio (tiedon käsittelyyn liittyvät ajattelutoiminnot; tiedon 
vastaanotto, käsittely ja varastointi)  
-tarkkaavaisuus, havaintojen käsittely, muisti, puheen tuottaminen 
ja ymmärtäminen, päättelykyky, prosessointinopeus 
-toiminnanohjaus yhdistää yksinkertaiset kognitiiviset toiminnot 
monimutkaisiksi tavoitteiksi ja suunnitelmalliseksi toiminnaksi.  
 

Normaalissa ikääntymisessä kognition heikkenemisestä ei 
merkittävää haittaa 
 

Hänninen T Gerontologia 2013 



Kielelliset kyvyt säilyvät parhaiten; muutosta eniten tehtävissä, 
jotka vaativat työmuistia, suoritusnopeutta ja avaruudellista 
hahmottamista. 
 
Poikkileikkaustutkimuksissa kohorttierot ja pitkittäistutkimuksissa 
kato haasteena. Valikoitumista ja oppimista! 

Hedden & Gabrieli 2004 



Many grow old 
with ages, but 
some attains 

age with 
wisdom 

(Anuj Somary) 

Joustavat toiminnot; uuden oppiminen, päättely, 
työmuisti ja prosessointinopeus (kognitiivinen 
mekaniikka) - biologista.  
 
Kiteytyneet toiminnot; yleistietoisuus ja vakiintuneisiin 
taitoihin perustuva kielellinen päättely (kognitiivinen 
pragmatiikka) – kulttuurin luomaa. 

Hänninen T Gerontologia 2013 



Muisti 

sensoriset 
muistit 

lyhytkestoinen 
muisti 

pitkäkestoinen 
muisti 

primaari 
muisti 

työ- 
muisti 

deklaratiivinen 
muisti (tiedostettu) 

Ei-deklaratiivi- 
nen muisti 

semanttinen 
muisti 

-asiatiedot 
-kieli 

episodinen 
muisti 

-tapahtumat 

Proseduraali- 
nen muisti 

-taidot 
-tavat 

Suutama T Gerontologia 2013 

(Oppiminen) 



Muistin toimintaa edistävät: 
Aktiivisuus, uudet kokemukset, harjoittelu, motivaatio,  
myönteinen asenne, positiivinen mieliala, hyvä terveys,  
hyvä kunto, liikunta, virkeä olo (riittävä uni) 
 
Muistin toimintaa heikentää: 
Passiivisuus, ärsykkeettömyys, muistin vähäinen käyttö,  
motivaation puute, kielteiset asenteet, mielialaongelmat,  
sairaudet, huono kunto, liikkumattomuus, väsymys, unettomuus,  
heikko ravinto   

Suutama T Gerontologia 2013 



Aivojen hyvinvoinnin edistäminen 

Liikunta 
Kognitiivinen harjoittelu 
Muut elämäntavat 



Colcombe & Kramer 2003, Hillman & Kramer 2008 

Liikunta ja kognitiivinen kyvykkyys 

Mekanismit: oksidatiivisen stressin ja tulehdustilan väheneminen, vaskularisaatio/ 
angiogeneesi, neurogeneesi ja neurotroofisten tekijöiden lisääntyminen (erit. Hippo-
campuksen alueella) 
 
van Praag et al., 1999a,b; Mattson,2000; Trejo et al., 2001; Vaynman et al., 2006b; McMorris et al., 2008. 

Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition 
Hillman & Kramer Nature reviews, Neuroscience 2008 



Fyysinen aktiivisuus Muisti 

50–72-vuotiaita, kotona asuvia terveitä 
miehiä ja naisia, vähän liikkuvia,  
MMSE ≥26 
 
1. Keskiraskasta kestävyysliikuntaa; 
    sauvakävely, 6 kk 
2. kevyttä kestävyysliikuntaa; voimistelua, 
    venyttelyä, verryttelyä jne, 6 kk 
3. Verrokki 

R. Ruscheweyh et al. 2011 

Kestävyysharjoittelun vaikutukset aivojen rakenteeseen ja toimintaan 
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Fyysisen aktiivisuuden muutos 

Fyysisen aktiivisuuden muutos 
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R. Ruscheweyh et al. 2011 



Toiminnanohjaus (valikoiva tarkkaavai- 
suus ja konfliktin ratkaisukyky) paranivat 
kuntosaliharjoittelun seurauksena 

65-75-vuotiaita naisia, kotona asuvia, MMSE ≥24 
 
1. Kuntosaliharjoittelu 1 kerta vk, 12 kk 
2. Kuntosaliharjoittelu 2 kertaa vk, 12 kk 
3.   2 kertaa vk tasapaino +  voimistelu, 12 kk 

 

Liu-Ambrose T 2010 

Ne henkilöt, jotka paransivat stroop –testin 
tulosta intervention aikana, säilyttivät 
fyysisen aktiivisuuden tasonsa vuoden 
seurannassa (intervention päätyttyä)  
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Kuntosaliharjoittelun vaikutukset aivojen rakenteeseen ja toimintaan 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS5eqelp_JAhWFCiwKHUbkBFUQjRwIBw&url=https://faculty.washington.edu/chudler/sout2.html&psig=AFQjCNFSx_dUDuDXOPjRq9A8nGuVSYD17Q&ust=1448114815036424


The LIFE study. 70-89-vuotiaita, kotona asuvia, vähän liikkuvia  
Liikuntainterventio vs. terv.kasvatus work shop –verrokki, 24 kk 
 

 
1. Liikuntainterventio; liikuntasuositusten mukainen, 2 ohjattua + 3-4 kotiharjoitusta 

viikossa 
2. Terv.kasvatus work shop; viikoittainen (26 vk) ja sen jälkeen kuukausittain 
      (kognitiivinen-sosiaalinen interventio?) 

 

Sink KM ym 2015 

MCIn tai dementian ilmaantuminen 24 kk aikana 



From: Effect of Structured Physical Activity on Prevention of Major Mobility Disability in Older Adults:  The LIFE 

Study Randomized Clinical Trial 

JAMA. 2014;311(23):2387-2396. doi:10.1001/jama.2014.5616 

Pahor M ym 2015 



Kognitiivinen harjoittelu 



Kognitiivinen harjoittelu 
Videopelit 

Interventioryhmä: 20 tunnin pelisessiota, 10-12 viikkoa, Lumosity (kaupallinen 
kognitiota harjoittava ohjelma). Verrokit: kolme 2 tunnin keskustelutuokiota 

Ballesterosa ym 2014 

Prosessoinnin nopeus (reaktioaika), tarkkaavaisuus, välitön 
ja viivästetty visuaaliseen tunnistukseen perustuva muisti 
(perhekuvat) paranivat. Visuospatiaalinen työmuisti ja 
toiminnanohjaus eivät parantuneet.  



Kognitiivinen harjoittelu, videopelit 
Hyvinvointi 

Ballesterosa ym 2015 

Itsetunto Jämäkkyys 



24 vähän liikkuvaa ~78 –vuotiasta tutkittavaa 
45–60 min 3/vk (72 harjoitustuokiota)  
Erityisesti harjoiteltiin toiminnanohjausta ja  
tarkkaavaisuutta 

MMSE ei muutosta.  
Prosessointi- ja kävelynopeus  
paranivat 

Verghese ym 2010 

Kognitiivinen harjoittelu, tasapaino ja kävelynopeus 

8-10 vk kognitiivinen harjoittelu tietokoneella, progressiivinen harjoitusohjelma 

Kaatunut vähintää kerran viimeisen 2 v aikana  
tai kykenemättömyys seistä yhdellä jalalla >3 s 
Yli 65 vuoden ikä 
2/vk, 60 min 

Toiminnallinen tasapaino  
ja kävelynopeus paranivat 

Smith-Ray ym 2014 



Maintaining older brain functionality: A targeted review.   
S Ballesterosa, E Kraftb, S Santanac, C Tziraki. Neuroscience and 
Biobehavioral Reviews 55 (2015) 453–477.   


