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InfektioInfektio
• Infektio 

– tartunta + taudinaiheuttajan tunkeutuminen elimistöön
– johtaa joskus infektiotautiin eli sairastumiseen 

• Taudinaiheuttajia
– bakteerit + bakteerien myrkyt

• hoidetaan antibiooteilla

– virukset
• ei ole kunnon lääkkeitä
• SUURIN OSA NUHA-FLUNSSASTA JA 
KEUHKOPUTKENTULEHDUKSISTA !!!!

– sienet
• sienilääkkeet

– muut mahdolliset 



Infektion eteneminenInfektion eteneminen
• Mikrobi läpäisee kehon pinnalliset 
puolustusmekanismit ( iho, limakalvot, 
sylki, hiki jne. )
– heikentynyt rakenne altistaa

• Mikrobi tunkeutuu kudokseen ja alkaa 
tuhota sitä

• Syntyy elimistön vastareaktio eli tulehdus
• Jotkut virukset ja pienet mikrobit 
kykenevät tunkeutumaan solujen sisään 
”piiloon”



TulehdusTulehdus
• inflammaatio = tulehdus
– reaktio kudokseen kohdistuvaa vauriota 
vastaan

– useimmiten tulehdus edistää vaurion 
paranemista

– pitkään jatkuvana haitallinen ja voi kroonistua

– vaurion seurauksena syntyvä elimistön reaktio
• punoitus

• turvotus

• kuumotus

• valkosolujen aktivaatio

• välittäjäaineaktivaatio

• …. 



TulehdusTulehdus
–aiheuttajana voi olla
• trauma

• infektio

• säteily

• ravintoainepuutos

•harjoitus

• kova stressi

• ….



”Optimaalisen” ”Optimaalisen” 
tulehdusreaktion eteneminentulehdusreaktion eteneminen

1. vaurion, vierasaineen (esim. mikrobin )läsnäolo 
ja sen tunnistus

2. tulehduksen välittäjäaineiden vapautuminen
3. verisuonien laajeneminen ja niiden 

läpäisykyvyn lisääntyminen
4. tulehduksen välittäjäaineiden lisääntyminen
5. tulehdussolujen tulo paikalle
6. vaurion tai vierasaineiden ( mikrobien ) 

tuhoutuminen
7. kudostuhon korjaus



Elimistön Elimistön 
puolustusmekanismitpuolustusmekanismit

• Iho, limakalvot, sylki, hapot ja muut 
ulkoiset suojakerrokset
– iholla ja limakalvoilla jopa 1,5-2,5 kg 
mikrobeja luonnostaan

–oma mikrobifloora tärkeä terveydelle

–oma mikrobifloora voi lisääntyä myös 
holtittomasti

– stressi, ravintopuutos, UV-säteily… 
heikentävät



Elimistön Elimistön 
puolustusmekanismitpuolustusmekanismit

• Veren proteiinit
–komplementti

– vasta-aineet ( immunoglobuliinit Ig )

• Veren valkosolut
–useita eri luokkia ja kaikilla oma tehtävä
• neutrofiilit akuutti puolustus

• B- / T-lymfosyytit vasta-aineet ja 
immuunimuisti

• ….



Kuormitus ja puolustuskykyKuormitus ja puolustuskyky
• Sopiva kuormitus vahvistaa 
puolustuskykyä
– valkosolujen määrä voi kasvaa

– aineenvaihdunta paranee

– hormonitasapaino kehittyy

– entsyymitoiminnot vahvistuvat

– kudokset vahvistuvat

– verivolyymi kasvaa

– psyykkinen vaikutus 

– ….



Kuormitus ja palautuminen Kuormitus ja palautuminen 

Harjoitus

Lepo

Ravinto

Suorituskyky

Lähtötaso



Kuormitus ja palautuminen Kuormitus ja palautuminen 

Kuormitus

Sopeutumispotentiaali

Zatsiorsky, 1995



Kuormitus ja puolustuskykyKuormitus ja puolustuskyky
• Miksi kova kuormitus heikentää 
puolustuskykyä?
– ilman stressiä (=ärsykettä) urheilija ei kehity

• urheilussa liikutaan stressinsiedon äärirajoilla

– fyysinen ja psyykkinen stressi yhdessä
�hormonaalinen toiminta järkkyy
�proteiinisynteesi häiriintyy
�T-lymfosyyttien toiminta heikkenee
�mm. veren puolustusproteiinit vähenevät
�PUOLUSTUSKYKY MYÖS OMAA MIKROBIFLOORAA 
VASTAAN LASKEE

�SAIRASTUMISHERKKYYS LISÄÄNTYY



Kuormitus ja puolustuskykyKuormitus ja puolustuskyky
• Kestävyysharjoitus
– vapaat radikaalit aiheuttavat soluvauriota
– aktivoivat tulehdusreaktion
– toistuvana tulehduksen säätely järkkyy

• Maitohapollinen harjoittelu
– johtaa happamuuden lisääntymiseen
– vaikuttaa entsyymitoimintoihin ja 
aineenvaihduntaan

– aktivoi katabolista järjestelmää
– heikentää proteiinisynteesiä

�T-lymfosyyttien toiminta heikkenee
�mm. veren puolustusproteiinit vähenevät



pH ja immuniteettipH ja immuniteetti

Ig-pitoisuus

pH

8 7,62 7,53 7,40 7,30 7,12 7,01 6,92

Mukaeltu; Volgushev, 2003



Kuormitus ja puolustuskykyKuormitus ja puolustuskyky
–Voima- tai loikkaharjoitus:

� syntyy lihassoluvaurio

� aktivoi pienimuotoisen tulehduksen

� toistuvana tulehduksen säätely järkkyy



”Immuunisokki””Immuunisokki”
• Harjoittelu, stressi ja palautuminen 
tasapainossa
– ei ongelmia

• Harjoittelun ja stressin kasvu käynnistää 
elimistön ”hälytysreaktion”
– elimistö kamppailee vastaan

• Harjoittelua ja stressiä kevennetään
– ”hälytysvalmius” katoaa
– stressi on kuluttanut voimavaroja
– immuunijärjestelmä on heikentynyt
– SAIRASTUMINEN LISÄÄNTYY



”Immuunisokki””Immuunisokki”

• Urheilijat sairastelevat eniten
– talvella ja talvilajeissa

–kovan harjoitusjakson jälkeen

–palautusviikon aikana

–olosuhteiden muuttuessa



”Immuunisokki””Immuunisokki”
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”Immuunisokki””Immuunisokki”

Vastustuskyky riippuu kuormituksesta

kuormitus

vastutuskyky

1 2 3



”Immuunisokki””Immuunisokki”
• Teoria taustalla:
–stressi ( fyysinen tai psyykkinen )

kortisolin kohoaminen ja teston lasku
kortisoli estää tulehdusta
kortisoli hajottaa proteiini-rakenteita

–stressi loppuu
kortisoli tipahtaa
tulehduksen esto häviää
tulehdusalttius / immuniteetti laskee



”immuunisokki””immuunisokki”

KORTISOLI IMMUUNISOKKI

Peruskuntoharjoittelu Kova jakso

Mukaeltu; Volgushev, 2003



”Immuunisokki””Immuunisokki”

100%

50%

IgA IgG

Lepo

KVK

Mukaeltu; Volgushev, 2003



”Immuunisokki””Immuunisokki”

pitoisuus 

PK KVK KK YMK



Miten välttyä infektiolta ?Miten välttyä infektiolta ?

• Harjoittelun ja levon rytmitys

• Oikea ja sopivasti rytmitetty ravinto

• Vältä kovilla harjoitusjaksoilla 
”infektiopesiä”

• Vältä sairaana urheilemista 



Kuormitus, palautuminen ja Kuormitus, palautuminen ja 
ravintoravinto

Harjoittelu

Ravinto Lepo

Kehitys



VuorokausiVuorokausi-- ja ruokarytmija ruokarytmi

24 h24 h

23

7

”anaboliset piikit 

syvässä unessa”

Stressi

Stressi

ruoka sopivin ruoka sopivin 

väliajoinväliajoin



Kuormitus, ravinto ja Kuormitus, ravinto ja 
puolustuskykypuolustuskyky

Nieman, D.C. et al 1998

Puolustuskyky

Kuormitus

Ravinto



Harjoittelun rytmitysHarjoittelun rytmitys
• Vältä eri elinjärjestelmien kovaa 
kuormittamista yhtä aikaa !!!
–voima vs. maitohappo
–nopeus vs. maitohappo
–aerobinen tukee hyvin kaikkia

• Anna elinjärjestelmälle aikaa 
palautua
–harjoittelun rytmittäminen
–keskity 1-2 ominaisuuteen yhtäaikaa



PeruskuvioPeruskuvio
• Suoliston hyvinvointi turvattava

– kuitu, biotuotteet, monipuolisuus, säännöllisyys

• Ravinto turvaa kudosvaurion paranemista
– proteiinit ( glutamiini, BCAA, arginiini )
– Zn, Ca, Cu, Mg….
– vitamiinit ( C-vitam )

• Tasainen hiilihydraatin saanti turvaa oikean 
sokeritason
– säästetään elimistön aminohappoja ja rasvoja

• Vitamiinit toimivat antioksidantteina
– vaurioiden synty heikkenee
– esim. E- ja C-vitamiini



PeruskuvioPeruskuvio
• Ravitsemus rytmitetään harjoittelun 
kanssa
–energiaa vaativalla jaksolla korostetaan 
energiaa ja sen tukiaineita ( hiilarit + 
rasvat + B-vitamiinit )

– voimajaksoilla ( proteiinit + Zn + Cu + 
C-vitamiini )

– tehojaksoilla ( antioksidantit + 
emäksiset tuotteet + mineraalit )

–…..



RavintoaineetRavintoaineet
• Monipuolinen ravinto
– viljatuotteet

– kasvikset

–marjat

– vihannekset

– hedelmät

– vähärasvainen liha / kala

– kananmuna

– vähärasvaiset maitotuotteet

– mineraalipitoiset juomat

– ….



”Huippu”Huippu--urheiluversio”urheiluversio”

• Immunologinen passi:
–kehitetty N-liitossa jo -60 – 70-luvulla

–paljon kokemuksia

–perustuu:
• immuuniherkkyyden ja perimän 
määrittämiseen 

• verianalyyseihin

• ravinnon ja harjoittelun rytmittämiseen



”Huippu”Huippu--urheiluversio”urheiluversio”
• I ryhmä – vastustuskyvyn perustaso korkea.

– kovan rasituksen vaikutus -30%
– palautuminen 1-3 päivää
– tarvetta vastustuskyvyn vahvistamiseen 2 x vuodessa.

• II ryhmä - vastustuskyvyn perustaso normaali.
– kova rasitus laskee vastustuskykyä 50%
– palautuminen 4-7 päivää
– tarvetta vastustuskyvyn vahvistamiseen 4 x vuodessa, mm. 
ennen kilpailukautta ja erityishuomiota sen aikana.

• III ryhmä - vastustuskyvyn perustaso alhainen.
– kova rasitus laskee jopa 100% 
– palautuminen voi kestää viikkoja
– tarvetta vastustuskyvyn vahvistamiseen aina ennen kovaa 
kuormitusjaksoa.



”Huippu”Huippu--urheiluversio”urheiluversio”

• Perustoimenpiteitä:
–samat, mitkä oli peruskuviossa +

–C-vitamiinit ( 500 -2000 mg ) 
ongelmapaikkoihin

–B-vitamiinit energiaa kuluttavilla ja 
hermostoa kuormittavilla jaksoilla

–maitohappobakteeri-kuurit



”Huippu”Huippu--urheiluversio”urheiluversio”

• Verikokeet:
–ennen rasitusta ja rasituksen jälkeen

–kauden alussa ja kovilla 
harjoitusjaksoilla
• perusverenkuva

• immunoglobuliinit

• perus-hormonitaso

• elektrolyyttitaso

•maksan ja munuaisten toimintakyky



Kortisoli 150-770 nmol/l
Aldosteroni 35-350 pg/ml
Testosteroni 9,0-38,3 nmol/l
Prolaktiini 67-580 m-yksikköä/l
Tyreotropiini 0,3-4,5 m-yksikköä/ml
Vapaa T4 11-26 pg/ml
Tyreoglobuliini vasta-aine - 1:100
Insuliini 2-200 m-yksikköä/ml
C-peptidi 0,64-2,83 ng/ml
Glukoosi 2,5-5,8 mmol/l
Aldosteroni 35-350
Kalsitoniiini 0-10 pg/ml
Parathormoni 8-76 pg
Osteokalsiini 8-37 pg/ml
Kalsium (total) 2,1-2,6 mmol/l
Kalsium ionisoitunut 1,05-1,3 mmol/l
Fosfori 0,81-1,55 mmol/l
Rauta 9,5-29,9 mmol/l
Raudansitomiskyky 50-72 mmol/l
Ig M 0,6-2,6 mg/ml
Ig A 0,9-2,5 mg/ml
Ig G 8-18 mg/ml
IgE - 150 m-yksikköä/ml
Magnesium 0,8-1 mmol/l
Urea ( karbamidi) 2,5-6,8 mmol/l
Bilirubiini (total) 0,2-1,0 mg%
Bilirubiini (konjukoitunut) 0,5 mg%
Kreatiniini 62-97 µg/l
Valkuainen(total) 6,6,-8,7 g%
Aspartaattiaminotransferaasi 5-40 yksikköä/l
Alaniiniaminotransferaasi 5-40 yksikköä/l
Alkaalinen fosfataasi - 117 yksikköä/l
GGT (γ-glutamyl transferaasi) 11-50 yksikköä/l
α-amylaasi - 80 yksikköä/l
Kreatiinikinaasi 5-130 yksikköä /l



”Huippu”Huippu--urheiluversio”urheiluversio”

• Immunomodulaattorit
–siitepöly

–hunaja

–gingseng, eleuterococcus-juuri…

–Polyentsyymit ( Vobenzym )
• polypeptidejä pilkkovia entsyymejä

• stimuloi omaa immuniteettia

• stabiloi omaa immuniteettia



Ravintorytmitys Ravintorytmitys a’laa’la VenäjäVenäjä

PK + KVK KK YMK

Lihasmassan 
stabilointi

Energialähteiden 
turvaaminen

Immuno-

stimulaatio

SC RC SC RC SC

Aminohapot

Karnitiini

B6,B12, Bc

Kasvissteroidit

Kreatiini

Aminohapot

E-vitamiini

Immuno-

modulaattorit

Immuno-

stimulaatio

Immuno-

stimulaatio

SC = stimulating complex (ging-seng, 
shizandra, semax… )

RC = Recovery complex ( inosiini, 
valkosipuli, öljyt, melatonin…)

Puhdistus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Infektio ja liikuntaInfektio ja liikunta

• Muista!
– infektio heikentää suorituskykyä
• puolustusmekanismit kuluttavat energiaa

– infektio heikentää palautumista
• proteiinisynteesi heikkenee

–sydänlihas on kovan stressin alainen
• sydänlihastulehduksen vaara – TAPPAVA



Infektio ja liikuntaInfektio ja liikunta
• Liikunta voi pahentaa infektiota
– infektion alkuvaiheessa LEPO!!

• Liikunta voi aiheuttaa komplikaatioita
–astma pahenee
– sokeritasapainon heittely
– sydänlihastulehdus
–mononukleoosissa pernan repeämä
– infektion leviäminen esim. niveleen
–ylikuormitustila



Infektio ja ravintoInfektio ja ravinto

Huonontunut 
ravinto

Väsymys

Katabolia

Vamma-alttius

Infektioriski
Ruokahalu laskee

Berning,B.R. 1998

Sairaus



OhjeitaOhjeita
• Liikuntakielto
– yleisoireita ( kuume, lihaskivut, heikotus)

– poikkeava väsymys

– kiihtynyt leposyke

• Erityisvarovaisuutta
– infektion alkupäivinä ilman em. oireita

– lihassärky

– peitteinen nielu

– hammas- tai ientulehdus



Paluu harjoitteluun Paluu harjoitteluun 

• Faktoja:
–2 vrk:n kuume
• elimistön normaali toimintakyky 
saavutetaan 1-2 vkon päästä

–viikon infektio + vuodelepo
• 25% lasku aerobisessa kunnossa ja 15% 
isometrisessa voimassa

• palautuminen normaalikuntoon 1 – 2 kk



Paluu harjoitteluunPaluu harjoitteluun
• Yleisoireet kokonaan poissa
–kuume poissa ainakin 1-2 vrk

• Niin monta päivää kun kuumetta, 
1,5-2x niin monta päivää rauhallista 
harjoittelua
–3 vrk kuumetta + 1 kuumeeton päivä –
6 vrk:ssa normaaliin harjoitteluun

• Kysy lääkäriltä aina epäselvissä 
tilanteissa !!!!



YhteenvetoYhteenveto

• Stressi ja palautuminen

• Monipuolinen ravinto taustalla

• Kohdistettu ravinto kovilla jaksoilla

• Harjoittelun rytmitys

• Ei sairaana urheilemista


