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“En tiedä yhtään menestyvää
kestävyysjuoksijaa, joka ei
käyttäisi vuoristoharjoittelua.”

Fudge, B. Use of altitude training in 
preparation of British Track and Field Olympic 
athletes. 2017 USOC International Altitude 
Training Symposium, Colorado Springs, CO, Oct 
4.-6.,2017.
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1. Hypoksia: Akuutit ja krooniset vasteet

2. Miksi kannattaa mennä korkealle harjoittelemaan?

3. Vuoristoharjoittelun/hypoksia-altistuksen muodot ja ”cross adaptation”
• LHTH, LHTL, LHTHL, LLTH

• Hypobarinen vs. normobarinen hypoksia

• Hypoksia eri harjoituskausilla

• Hypoksinen annos (hypoxic dose) vs. hypoksinen vaste (hypoxic response)

4. Yksilölliset vasteet vuoristoharjoitteluun/hypoksiseen altistukseen
• Hematologia

• Rautavarastot

• Hb-massan lähtötaso

• Maksimaalinen hapenottokyky (VO2max)

• Suorituskyky

• Paluu merenpinnan tasolle

5. Yhteenveto

Sisältö
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Korkeuden määrittely

• ”Death zone” > 8 000 m

• Extreme altitude > 5 500 m

• Very high altitude  3 500 – 5 500 m

• High altitude  2 500 – 3 500 m

• Intermediate/Moderate altitude 
1 500 – 2 500 m

Changes in partial pressure of inspired oxygen (P02) and clinical effects of exposure with increasing 
altitude. Imray C et al. Acute altitude illnesses. BMJ 343: d943, 2011.

1. Hypoksia: Akuutit ja krooniset vasteet
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Hypobarinen vs. normobarinen hypoksia

Model atmosphere equation (MAE): 
PB (mmHg) = exp (6,63268 – 0,1112 h – 0,00149 h2)

U.S. Standard Atmosphere: 
PB (mmHg) = exp (6,63266 – 0,1176 h – 0,00163 h2)

Molemmissa h = korkeus km, exp = Neperin luku (2,718). 
Ennustaaksesi ilmanpainetta halutussa korkeudessa, korota Neperin
luku suluissa olevaan eksponenttiin. 

Korkeus,

m

Ilmanpaine,

mmHg

PO2,

mmHg
FIO2

%

0 760 159,0 20,9

1 000 680 142,2 18,7

2 000 608 127,3 16,7

3 000 544 113,9 15,0

4 000 487 101,9 13,4

5 000 436 91,2 12,0

6 000 390 81,6 10,7

7 000 349 73,0 9,6

8 000 312 65,3 8,6

9 000 279 58,4 7,7

Taulukko 1. Korkeuden mukainen ennuste (MAE) ilmanpaineeksi,
O2-osapaineeksi ja näitä vastaava normobarinen FIO2.
PO2 = O2 osapaine; FIO2 = sisäänhengitetyn ilman hapen osuus
normobarisessa hypoksiassa.

• Ilmanpaine on merenpinnan tasolla noin 760 mmHg (101,3 kPa)
• Ilmakehästä hapen (O2) osuus on 20,9 % 
• Merenpinnan tasolla O2 muodostaa normaalisti 

kokonaisilmanpaineesta 159 mmHg (21,2 kPa)
• Hypoksialla tarkoitetaan sellaista ilmanpaineen tai 

sisäänhengitetyn hapen osuuden (FIO2) laskua, minkä 
seurauksena sisäänhengitysilman happiosapaine (PIO2) laskee 
alle 150 mmHg (20 kPa) 
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Peronnet et al. J Appl Physiol 70: 399-404, 1991.

Ilmanpaineen laskun vaikutus suorituskykyyn vuoristossa

Juha Peltonen 27.11.2018



Mahdolliset hapenkulutusta rajoittavat tekijät kuormituksen aikana

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

2. Keskeisverenkierto
Sydämen minuuttitilavuus

(syke, iskutilavuus)
Valtimoverenpaine
Hemoglobiinikonsentraatio 
ja Hb-massa

4. Lihasten metabolia
Entsyymit ja oksidatiivinen

potentiaali
Energiavarastot
Myoglobiini
Mitokondriot

(koko ja määrä)
Lihasmassa ja solutyyppi
Substraattien jakelu. .

5. Keskushermosto 6. Ääreishermosto
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HIF-1 = hypoxia-inducible factor; VO2 = hapenkulutus; VO2max = 
maksimaalinen hapenottokyky; EPO = erytropoietiini; TfR = 
transferriinireseptori; RCV = punasolutilavuus; Hbmass = 
hemoglobiinimassa; PV = plasmatilavuus; [Hb] = 
hemoglobiinikonsentraatio; Hkr = hematokriitti; BV = veritilavuus; Q = 
sydämen minuuttitilavuus; Qmax = sydämen maksimaalinen 
minuuttitilavuus; Qsubmax = sydämen minuuttitilavuus 
submaksimaalisessa työssä; HR = syke; HRmax = maksimisyke; SV = 
iskutilavuus; La- = laktaatti; [La-] = laktaattikonsentraatio; CHO = 
hiilihydraatit; FFA = vapaat rasvahapot.

Peltonen J, Nummela A. Vuoristoharjoittelu: fysiologiset vasteet ja 
käytännön toteutus. Mero A ym. (Toim.)  Huippu-urheiluvalmennus –
teoria ja käytäntö päivittäisvalmennuksessa. VK-Kustannus Oy, 2016. 
Muokattu lähteestä Saunders et al. High Alt Med Biol 10:135-148, 2009.

Akuutin ja kroonisen hypoksian keskeisiä 
vasteita elimistössä
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Muza SR et al. High Alt Med Biol 11: 87-92, 2010

Keskeisiä akuutteja vasteita hypoksiaan
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VO2 akuutissa hypoksiassa

Wehrlin JP and Hallen J. Linear decrease in VO2max and 
performance with increasing altitude in endurance
athletes.  Eur J Appl Physiol 96: 402-412, 2006

Peltonen JE et al. Effects of oxygen fraction in inspired 
air on rowing performance. Med Sci Sports Exerc 27: 
573-579, 1995.

Peltonen JE et al. Arterial haemoglobin oxygen
saturation is affected by FIO2 at submaximal running
velocities in elite athletes. Scand J Med Sci Sports 9: 
265-271, 1999

VO2 submaksimaalisessa
juoksumattokuormituksessa

VO2 maksimaalisessa 
soutuergometrikuormituksessa

VO2max :n lasku korkeuden 
lisääntymisen myötä
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FIO2:n vaikutus SpO2%-, syke- ja laktaattivasteisiin juoksumattokuormituksessa 
(@ 50 – 80% normoksian VO2max) 

Peltonen JE et al. Arterial haemoglobin oxygen saturation is affected by FIO2 at submaximal running velocities in elite athletes. 
Scand J Med Sci Sports 9: 265-271, 1999
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Daniels J & Oldridge N. Med Sci Sports, 2, 107-112, 1970

2 d 5 wks3-4 wks

+ 9%

+10%

-16%

Suorituskyky ja VO2max akuutissa ja kroonisessa hypoksiassa
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2. Miksi kannattaa mennä korkealle harjoittelemaan?
(vaikka suorituskyky laskee siellä)

• Korkealla kilpaileminen edellyttää sopeutumista vallitseviin 
olosuhteisiin.

• Huippu-urheilussa 0.5-1.0% parannus suorituskyvyssä lisää 
olennaisesti mahdollisuuksia voittaa mitali.

• Vuoristoharjoittelulla/hypoksia-altistuksella on potentiaalia 
• lisätä suorituskykyä merenpinnan tasolla
• tehostaa sitä seuraavaa intensiivistä harjoittelujaksoa

• Vuoristoharjoittelun pitää tarjota enemmän kuin harjoittelun 
merenpinnan tasolla. Tehostunut vaikutus voi johtua:
• Akklimatisaation aiheuttama lisäys hapen (O2) kuljetuksessa 

ja/tai käytössä
• Hypoksian aiheuttama harjoitusstimulaation nousu
• Molempien em. yhdistelmä

• Olosuhteet (esim. lumi)

• Vuoristoharjoittelun/hypoksisen altistuksen valinta lajin, 
harjoituskauden ja urheilijan yksilöllisten ominaisuuksien perusteellaZhanjiakou city, > 1 500 m> 6 m

25 °C, 
30 °C

> 10 m
30 °C, 
35 °C
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Altitude/hypoxic training/living

LHTH LHTL & LHTHL

Natural/terrestrial N2 dilution O2 filtration
Supplemental O2/ 

Lower altitude/Sea level 

LLTH

IHE IHT

IHIT RSH

HEAT

Models to vary hypoxic exposure and training. LHTH, live high-train high; LHTL, live high-train low; 
LHTHL, live high-train high and low; LLTH, live low–train high; IHE, intermittent hypoxic exposure; IHT, 
intermittent hypoxic training; IHIT, intermittent hypoxic interval training; RSH, repeated sprint 
training in hypoxia; HEAT, Heat exposure, cross-adaptation to hypoxia. 
Modified from Millet GP, et al. Sports Med 40: 1-25, 2010; Wilber RL. Med Sci Sports Exerc 39: 1610-
24, 2007.

3. Vuoristoharjoittelun/hypoksia-altistuksen muodot sekä cross-adaptation
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Hypoksia harjoituskauden mukaan

A. Yleisen suorituskyvyn ja erityisesti aerobisen 
kapasiteetin kehittäminen, kesto 28+ päivää

B. Vuoristoharjoittelua seuraavaan tehojaksoon
valmistautuminen, kesto 28+ päivää.

C. Kilpailusuorituskyvyn kehittäminen, kesto 14-
21 päivää

Tammikuu – A

Helmikuu – hypoksiateltta

Maaliskuu – A, B, tai C, tai hypoksiateltta B 

Toukokuu – B 

Kesäkuu – C 

Heinäkuu – C 

Elokuu – C

Fudge, B. Use of altitude training in preparation of 
British Track and Field Olympic athletes. 2017 USOC 
International Altitude Training Symposium, Colorado 
Springs, CO, Oct 4.-6.,2017.
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MALLI TAVOITE KESTO, 
vrk

C Kehittää kilpailu-
ominaisuuksia

21 - 28

B Valmistaa kovaan 
harjoitusjaksoon 

vuoristoharjoittelun 
jälkeen

21 - 28

A Yleinen suorituskyvyn 
kehittäminen –

erityisesti aerobinen 
kapasiteetti

10 - 14

Smith D. The periodization paradigm: Integration of altitude into the training cycle. 
CSEP Annual Conference, Banff, AB, Canada, October 2008.

Hypoksia harjoituskauden mukaan

Juha Peltonen 27.11.2018



Koti vuoristossa, tehojaksot harjoituskaudella alhaalla

HARJOITUSKAUSI

KILPAILUKAUSI

v. 2010 - 2011
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Jarret D, USOC International Altitude Training Symposium, Colorado Springs, CO, Oct. 2011
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LHTHL-esimerkki

• 4 – 6 viikkoa (2017-2018)

• St. Moritz – Chiavenna

• Living high (1822 m + 2500 m)

• Training high (1822) and low
(333 m)

• Hypoksia, normaali ja kuuma 
lämpötila

• Sopeutuminen hypoksiaan 
ja kuumaan paranee (↑ PV, 
↑ hikoilu)
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Saunders PU et al. High Alt Med Biol 10: 135-148, 2009

Veri- ja suorituskykymuutokset hypoksiajakson jälkeen 
ryhmätasolla

8       17          25      33          42  days

↑, ↓, ±0
Juha Peltonen 27.11.2018



• Mahdollisuudet hyötyä vuoristoharjoittelusta/hypoksia-altistuksesta 
paranevat, kun

• asutaan 2000 – 2500 m  (1800 – 3000 m)

• harjoitellaan samalla ja/tai matalammalla korkeudella

• hypoksia-altistus ≥ 14-16 h/vrk

• kesto ≥ 3 vk (hematologisten vaikutukset)

• Osa tutkimuksista raportoi hyödyllisiä, osa haitallisia muutoksia ja 
osassa ei havaita mitään muutoksia 

Rusko HK, Tikkanen HO, Peltonen JE. J Sports Sci, 22: 928-945, 2004
Wilber RL. Med Sci Sports Exerc 39:1610-1624, 2007
Saunders PU et al. High Alt Med Biol 10:135-148, 2009
Ploszczyca K et al. Front Physiol 9:375, 2018.

Tiivistelmä tutkimustulosten ryhmäkeskiarvoista: 
Vuoristoharjoittelun/hypoksia-altistuksen vaikutus veren O2-kuljetuskykyyn 
ja suorituskykyyn

Hematologinen hyöty +
Harjoitusvauhtien ylläpito
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Schmidt W & Prommer N. Exerc Sport Sci Rev 38: 68-75, 2010.

[Hb] ja Hct EIVÄT yksinään riitä 
veren O2-kuljetuskyvyn mittareiksi 
 tarvitaan Hb-massan mittaus.

Vuoristossa:
1. Hemokonsentraatio, koska PV↓
2. Punasolu- ja Hb-tuotanto ↑ 

(toivottavasti)

Paluu merenpinnan tasolle:
1. PV ↑ vähitellen
2. Hb-massa ↓ vähitellen

Juha Peltonen 27.11.2018

4. Yksilölliset vasteet vuoristoharjoitteluun / hypoksiseen altistukseen
Hematologiset vasteet hypoksiaan



Hb-massan ja verivolyymin mittaus

Schmidt W & Prommer N. The optimized CO-rebreathing method. A new tool to 
determine hemoglobin mass routinely. Eur J Appl Physiol 95: 486-495, 2005. Juha Peltonen 27.11.2018



Hb-massa, veritilavuus ja sydämen minuuttitilavuus vs. VO2max

Blood O2 carrying capacity

VO2 =  SV x HR  x  C (a-v) O2

Schmidt W & Prommer N. Exerc Sports Sci Rev 38: 68-75, 2010

. .
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Schmidt W & Prommer N. Exerc Sport Sci Rev 38: 68-75, 2010.

tHb-mass
~ 

RCM

1 g ↑ Hb  VO2 ↑ 4 ml
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Esi Merkki, mies, 
70 kg

Hb-massa Muutos Vaikutus VO2max:iin VO2max VO2max 

g % L/min L/min ml/kg/min

pre 1000 5,00 71

post 1040 4 0,16 5,16 74

3 vuoden 
säännöllinen 
hypoksia-altistus

3 v post 1100 10 0,40 5,40 77

Esimerkki Hb-massan muutoksen vaikutuksesta VO2max:iin

1 g ↑ Hb  VO2 ↑ 4 ml

Juha Peltonen 27.11.2018



• Uimarit

• Vuodessa Hb-massa↑ 3,0-3,5%

• 3 v aikana uimareiden Hb-massa ↑ 9-11 %

• Verihyödyn koko vaikutusta ei saa yhdellä leirillä

• Toistuva hypoksia-altistus tarvitaan parhaan tuloksen saavuttamiseksi

Saunders P. Altitude training: Australian research and practical applications into elite athlete training and 
competition preparation. 2017 USOC International Altitude Training Symposium. Colorado Springs, CO, 
Oct. 4.-6., 2017.

Esimerkki Hb-massan muutoksesta 1-3 v aikana
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Wachsmuth NB et al. The effects of classic altitude training on hemoglobin
mass in swimmers. Eur J Appl Physiol 113:1199-1211, 2013.

• Hb-massa vaihtelee yksittäisellä 
urheilijalla

• Hb-massan vaihtelu on vähäistä 
merenpinnan tasolla

• Merkittävä kasvu Hb-massassa 
saavutetaan vain hypoksia-
altistuksella

• Vuoristoharjoittelu ei aina onnistu 
(niin kuin ei muukaan harjoittelu)

Hb-massan yksilöllinen vaihtelu
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• Kohonnut erytropoietiinin (EPO) tuotanto hypoksiassa on avaintekijä hematologisten
muutosten aikaansaamiseksi.

• EPO:n erittymiseen ja punasolutuotannon kiihtymiseen vaikuttaa hypoksia-altistuksen kesto ja 
ankaruus (= kuinka pitkään ja kuinka korkealla).

• Hematologisiin vasteisiin vaikuttavat kuitenkin merkittävästi myös

• yksilöllinen vaihtelu EPO:n tuotannossa

• kuormittuminen ja palautuminen

• rautavarastot, ravinto ja ravintolisät

• Jotkut urheilijat näyttävät hyötyvän enemmän kuin toiset.
• Hyötyjä näyttävät saavan myös ne, joilla subjektiiviset tuntemukset eivät ole pelkästään myönteisiä.

• Samalla urheilijalla voi olla vaihtelua eri kertojen välillä.

• Hematologiset muuttujat vaihtelevat luonnostaan ajan mittaan.

• Esimerkkejä seuraavaksi:

Yksilölliset vasteet hypoksiaan
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Hb-massan lähtötason vaikutus hypoksiseen vasteeseen

Kaksi poikkeavaa näkemystä

• Vuosia kestänyt harjoittelu on kasvattanut Hb-massan yksilölliseen maksimiin, jota ei juurikaan voi 
kasvattaa vuoristoharjoittelulla (Gore et al. 1998; Robach & Lundby 2012; Lobigs et al. 2018).

• Lähtötason Hb-massalla ei ole vaikutusta hypoksian aikaansaamaan lisäykseen. Jopa > 14 g/kg Hb-
massan lähtötason omaavat voivat hyötyä hypoksiasta (Hauser et al. 2017; Millet et al. 2017).

Toistuva hypoksinen altistus voi joka tapauksessa auttaa ylläpitämään suurta Hb-massaa, vaikka se ei 
enää merkittävästi kasvaisikaan henkilökohtaisen maksimitason lähestyessä.

Juha Peltonen 27.11.2018



Garvican-Lewis LA et al. Viewpoint. Time for a new metric for hypoxic dose? J Appl Physiol 121:352-355, 2016 

Hypoxic dose ( = stimulus) (Hypoksinen annos)
Hypoxia index: km × h;  Altitude × total duration of exposure

20 d @ 2100 m
30 d @ 2100 m

40 d @ 2100 m

tHb-mass increase will be ∼1.1% for 
every 100 h spent in hypoxia

Gore CJ et al. Br J Sports Med. 47: i31–i39, 
2013.

Juha Peltonen 27.11.2018



Hypoxic response (Hypoksinen vaste)
Saturation hours

% h = (98/s -1) × h × 100, jossa

s = valtimoveren O2-saturaatio (SpO2), %

h = aika tunteina alle SpO2 98%

Esim. 3 vk leiri; 

SpO2 lepo 93%; 21 h lepoa päivässä

SpO2 harjoitus 85%; 3 h harjoittelua päivässä

= 3 334 % h

Juha Peltonen 27.11.2018

Kaksi tapaa mallintaa hypoksia-altistusta

1. Hypoxic dose (Hypoksinen annos, stimulus)
Hypoxia index: km × h;  Korkeus × kokonaiskesto

2. Hypoxic response (Hypoksinen vaste)
Saturaatiotunnit: % h = (98/s -1) × h × 100



Erytropoietiini (EPO)

• [EPO] nousee hypoksian alussa nopeasti ja on korkeimmillaan 1-3 
vrk hypoksian alkamisesta.

• Alun huipun jälkeen [EPO] pitoisuus alkaa laskea, mutta pysyy 
lähtötilannetta korkeammalla 1-3 vk.

• Merenpinnan tasolle paluun jälkeen [EPO] palaa lähtötasolle 
viimeistään muutamassa päivässä.

• EPO:n erityksen kiihtyminen on edellytys punasolumuodostuksen 
kiihtymiselle.

• EPO:n mittaaminen ei kuitenkaan kerro mitään punasolujen ja 
hemoglobiinin (Hb) tuotannosta.

• Punasolumuodostuksen kiihtymisen alaraja on PaO2 ~ 70 mmHg 
eli  ~ 1600 m. 

• @ 1800 m [EPO] ↑ 30% 1. vrk aikana 
• @ 2400 m [EPO] ↑ 90% 1. vrk aikana

Fig. 2. Percentage changes in serum erythropoietin (EPO) concentration during HiHi, HiLo and LoLo. 

Rusko HK, Tikkanen HO, Peltonen JE. J Sports Sci 22: 928-945, 2004. Juha Peltonen 27.11.2018



Esimerkkejä hematologisista vasteista ja rautasuplementaatiosta

RCV ja VO2max ↑

Chapman RF et al. Individual variation in response to 
altitude training. J Appl Physiol 85:1448-1459, 1998. 

Constantini K et al. A Clinician Guide to Altitude Training for Optimal Endurance Exercise 
Performance at Sea Level. High Alt Med Biol 18:93-101, 2017.

?
RCV ja VO2max ± 0

Juha Peltonen 27.11.2018



Vähintään 3 ja mieluummin 4 viikkoa korkealla verimuutosten aikaansaamiseksi

Chapman R, USOC International Altitude Training Symposium, Colorado Springs, CO, Oct. 2011
Juha Peltonen 27.11.2018



Muutos punasolumassassa, kun asuttu 28 pv 1780, 2085, 2454 tai 2800 m

Chapman RF et al. Defining the ”dose” of altitude training: how high to live for optimal sea level
performance enhancement. J Appl Physiol 116:595-603, 2014. 

• N = 48 college –tason kestävyysjuoksijaa
• Satunnaistettiin neljään ryhmään: Asuivat 

1780, 2085, 2454 tai 2800 m 28 pv.
• Ryhmien harjoittelussa ei eroa.
• Mittaukset ennen, välittömästi jälkeen ja 

2 viikkoa leirin jälkeen.
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Chapman RF et al. Defining the ”dose” of altitude training: how high to live for 
optimal sea level performance enhancement. J Appl Physiol 116:595-603, 2014. 

Change in exercise performance after living 28 d at 1780, 2085, 2454 or 2800 m

• 2085 ja 2454 m asuneet urheilijat paransivat merkittävästi (2-3%) 3 km suoritustaan merenpinnan tasolla. 
• 1780 ja 2800 m asuneilla ei muutosta 3 km suorituskyvyssä merenpinnan tasolla.
• Suorituskykymuutoksissa merkittäviä eroja huolimatta samanlaisesta punasolumassan parannuksesta.
• Vuoriston aiheuttama punasolumassan muutos voi olla edellytys, mutta se ei yksinään riitä parantamaan

suorituskykyä.

Juha Peltonen 27.11.2018



Fig. Percent changes in hemoglobin mass of each athlete (open 
circle) and mean changes of each group (filled circle) after 18-d 
LHTL and after the same hypoxic exposure (230 h). 
The 95% CL are indicated by dotted lines.

Hauser A et al. , Similar Hemoglobin Mass Response in 
Hypobaric and Normobaric Hypoxia in Athletes. Medicine 
& Science in Sports & Exercise48(4):734-741, April 2016.           

Hypobarinen hypoksia vs. normobarinen hypoksia vs. kontrolli

Juha Peltonen 27.11.2018



Normobarinen hypoksia vs. hypobarinen hypoksia vs. kontrolli

• Hb-massan ja suorituskyvyn erot HH, NH ja CON –ryhmien välillä 18 pv LHTL–leirin jälkeen.

Hauser A et al. , Similar Hemoglobin Mass Response in Hypobaric and Normobaric Hypoxia in Athletes. 
Medicine & Science in Sports & Exercise48(4):734-741, April 2016.           

Juha Peltonen 27.11.2018



1800 m vs. 2200 m

1/6

kestävyysurheilijoista saa 
verihyödyn asuessaan 

1800 metrissä

2/3

kestävyysurheilijoista saa 
verihyödyn asuessaan 

2200 metrissä

Wehrlin JP et al. J Appl Physiol 121: 356–358, 2016 Juha Peltonen 27.11.2018

Todennäköisyys Hb-massan muutokselle



Wachsmuth NB et al. The effects of classic altitude training on hemoglobin mass in swimmers. 
Eur J Appl Physiol 113:1199-1211, 2013.

Yksilölliset vasteet

Juha Peltonen 27.11.2018



• 10 + 7 eliittikestävyysurheilijaa

• 24 pv LHTL

• 18 h/pv @ 2500 m

• Harjoittelu @ 1000 – 1800 m

• Hb-massa ↑ kaikilla urheilijoilla 
LHTL-ryhmässä

• VO2max ja 5000 m juoksuaika 
paranivat LHTL-ryhmässä

• Kontrolliryhmässä ei muutoksia

Wehrlin JP et al. Live high-train low for 24 days increases hemoglobin mass and red cell volume in elite
endurance athletes. J Appl Physiol 100:1938-1945, 2006.

LHTL paransi Hb-massaa, VO2max:a ja suorituskykyä

Juha Peltonen 27.11.2018



Menetelmät

• Hyvän tason pyöräilijöitä

• (2 vk) + 4 vk LHTL (> 16 h/pv @ 3,000 m; harjoittelu @ 1200 m) + (2 vk)  kaksoissokko, 
placebokontrolloitu tutkimus (LHTL, n = 10; Kontrolli, n = 6)

• Harjoittelun intensiteetti ja määrä pidettiin mahdollisimman vakiona 8 vk

• Tutkijat ohjeistivat harvoissa tapauksissa muutamia urheilijoita
lisäämään/vähentämään harjoittelun intensiteettiä/määrää

Tulokset

• Ei muutosta suorituskyvyssä (time trial), Hb-massassa tai VO2max:ssa

Johtopäätökset

• LHTL käyttäen normobarista hypoksiaa ei paranna suorituskykyä sen enempää kuin
merenpinnan tason harjoittelu. 

Siebenmann et al. J Appl Physiol 112: 106-117, 2012

”LHTL ei paranna suorituskykyä merenpinnan tasolla”

Juha Peltonen 27.11.2018



Yksilöllinen vaihtelu Hb-massassa oli suurta!

Näinkin voi tuloksia tulkita:

• Ei pelkästään ”respondereita” ja ” nonrespondereita”.
• Vaikutus oli joko hyödyllinen, yhdentekevä tai haitallinen.

Miksi yhdentekevä tai haitallinen?
• 3000 m voi olla liian korkea asuinkorkeus useimmille (uni ja 

palautuminen voivat häiriintyä).
• Minimaalinen harjoittelun yksilöllistäminen.
• Ei kunnollista palautumisen seurantaa.

Siebenmann et al. J Appl Physiol 112: 106-117, 2012
Juha Peltonen 27.11.2018



• 9 kokenutta kiipeilijää (Laskuvarjojääkärikilta) 

• 5-6 pv Kathmandussa (1300 m). 

• 72 pv @ Mt. Everest: 2 kk >2500 m, josta 49 pv ≥ 5300 m.

• 4/9 huiputti Mt. Everestin (8848 m) ja jokainen kiipeilijä 
saavutti vähintään 7100 m.

• 5-6 pv Kathmandu (1300) m. 

• Hypoksinen annos > 9000 km × h (4 – 10 kertaa suurempi 
kuin urheilijoiden normaalilla vuoristoleirillä).

• Mt. Everest expedition was self-supported.

• Hb-massan mittaukset Helsingissä ennen ja jälkeen retken.

Cheung SS et al. Ventilatory chemosensitivity, cerebral and muscle oxygenation, 
and total hemoglobin mass before and after a 72-day Mt. Everest expedition. 
High Alt Med Biol 15:331-340, 2014

Hypoksinen annos ja Hb-massan vasteet Mt. Everest –kiipeilyn aikana

Juha Peltonen 27.11.2018



Yksilölliset Hb-massan vasteet Mt. Everestillä
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• Hypoksinen annos oli riittävän suuri.

• Keskimääräinen Hb-massan nousu oli 5.4% (P>0.05).

• Hb-massa kasvoi seitsemällä kiipeilijällä (vaihteluväli
2.0%–23.7%), mutta laski kahdella (1.9%–10.3%).

• Avustamattomalla retkellä kokonaisrasitus voi
nousta niin korkeaksi, että se estää edullisten
hematologisten vasteiden muodostumisen jopa
ankarassa hypoksiassa.

• Kiipeilijät olivat valloittamassa Mt. Everestiä, eivät
kasvattamassa Hb-massaa!

Data from Cheung SS et al. Ventilatory chemosensitivity, cerebral and muscle oxygenation, 
and total hemoglobin mass before and after a 72-day Mt. Everest expedition. 
High Alt Med Biol 15:331-340, 2014

Juha Peltonen 27.11.2018



• Erilaisia mielipiteitä optimaalisesta ajoituksesta

• Yksilöllinen vaihtelu

• Suorituskyky vaihtelee merenpinnan tasolle 
paluun jälkeen: ”hyvä-huono-hyvä”

• Mahdolliset suorituskyvyn vaihtelua 
aiheuttavat tekijät

• Biomekaaniset/Neuromuskulaariset tekijät

• Ei suuri ongelma, jos toteutus LHTL / LHTHL

• Ventilaatio

• Vaihtelee merenpinnan tasolle paluun jälkeen

• Voi selittää jopa 40% VO2max:n noususta

• Hematologia
• Hb-massan laskun alkaminen ja voimakkuus 

merenpinnan tasolle paluun jälkeen

Paluu merenpinnan tasolle (Deacclimatization, Off-phase)
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Both the acclimatization response to altitude and the training 
response in hypoxia show substantial interindividual variability. 

There is no reason to think that the deacclimatization response
with return to sea level would show any less individual variability.

Chapman et al. J Appl Physiol 116: 837-843, 2014 Ju
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Time course of percent changes in time trial performance 
in TT50 (A), TT400 (B), and TT100 or TT200 (C), from PRE to 
POST, and at PostW1 to PostW4. Group means (± SD) are 
shown. Note that a negative change indicates 
improvement in performance. Differences are group–test 
interactions among groups (P < 0.05), as follows: #Hi-HiLo 
vs Lo-Lo; ¶Hi-HiLo vs Hi-Hi3; +Hi-HiLo vs Hi-Hi; § Lo-Lo vs 
Hi-Hi3; &Lo-Lo vs Hi-Hi; xHi-Hi vs Hi-Hi3. *Nonsignificant 
difference when adjusted for TRIMPc (see text for detail). 
Right brackets are differences at the end of the follow-up 
period (PostW4).
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Altitude Training in Elite Swimmers for Sea Level Performance 
(Altitude Project)

RODRÍGUEZ, FERRAN A.; IGLESIAS, XAVIER; FERICHE, BELÉN; 
CALDERÓN-SOTO, CARMEN; CHAVERRI, DIEGO; WACHSMUTH, 
NADINE B.; SCHMIDT, WALTER; LEVINE, BENJAMIN D.

Medicine & Science in Sports & Exercise 47(9):1965-1978, 2015.

Vuoristoharjoittelun jälkeinen 
suorituskyky merenpinnan tasolla

Juha Peltonen 27.11.2018



• Riittävä adaptaatio vuoristossa on välttämätöntä valmistauduttaessa kilpailemaan korkealla.

• Tiedekirjallisuus ja käytännön kokemukset osoittavat vuoristoharjoittelulla/hypoksia-
altistuksella olevan potentiaalia parantaa suorituskykyä merenpinnan tasolla.

• Yksilöiden välinen ja sisäinen vaihtelu on suurta. Vuoristoharjoittelulla/hypoksia-altistuksella
voi olla myönteisiä, kielteisiä tai ei mitään vaikutuksia fysiologisiin vasteisiin ja 
suorituskykyyn.

• Vuoristoharjoittelun/hypoksia-altistuksen hyötyjen mahdollisuus lisääntyy, kun
• terveydestä huolehditaan

• käytetään yksilöllistä “optimaalista” hypoksista altistusta

• sitä toteutetaan toistuvasti, yksilöllisesti ja harjoituskauden mukaisesti

• seurataan sopeutumista, kuormittumista ja palautumista

• huolehditaan ravinnosta, nesteytyksestä, ravintolisistä ja unesta

• Vuoristoharjoittelun hyödyt merenpinnan tason suorituskyvyn parantamiseksi edellyttävät
• hypoksisen stimulation aiheuttamaa erytropoietiinin erityksen ja punasolutuotannon kiihtymistä

• tehoharjoitusten tekemistä alempana ja/tai lisähapella korkealla

5. Tiivistelmä

Juha Peltonen 27.11.2018



If you do it, do it right!

• Suomalainen malli ja yhteistyö
• Vuoristoharjoittelun seuranta.xlsx

Juha Peltonen 27.11.2018

juha.peltonen@hula.fi
www.hula.fi



The optimised CO-rebreathing method, Eq. 1)

tHb-mass = K x MCO x 100 x (∆HbCO% x 1.39) -1

 K = current barometric pressure x 760-1 x [1 + (0.003661 x current temperature)]

MCO = COadm – (COsystem + lung (after disconnection) + COexhaled (after disconnection) )

 COadm = CO volume administered into the system

COsystem + lung (after disconnection = CO concentration in spirometer x (spirometer 

volume + lung residual volume)

 COexhaled (after disconnection) = end-tidal CO concentration x alveolar ventilation x time

 ∆HbCO% = difference between basal HbCO and HbCO in the blood samples after 

CO administration

1.39 = Hüfners number (ml CO x g Hb-1) (e.g. Gorelov 2004)

(Schmidt and Prommer 2005)


