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UUTISIA

Liikunta vähentää tunnetusti sairas-
tuvuutta, mutta lisääntyvä näyttö 
osoittaa liikunnan edistävän 

moniulotteisesti myös aivoterveyttä. 
Aerobisella liikunnalla on neuropro-
tektiivista vaikutusta. Aivojen harmaan 
aineen suurempi volyymi frontaalisesti, 
okkipitaalisesti, entorhinaalisesti ja hip-
pokampuksessa liittyy liikunta-aktivi-
teettiin. Myös valkean aineen määrä ja 
eri alueiden välinen konnektiivisuus 
lisääntyvät. Aivoissa todettujen muu-
tosten taustalla on neuronien kasvute-
kijän ja neurogeneesin, angiogeneesin 
ja synaptogeneesin lisääntyminen (1). 

Liikunta parantaa siten kognitiviisia 
toimintoja. Kymmenen satunnaistetun 
ja kontrolloidun tutkimuksen meta-ana-
lyysissä havaittiin skitsofreniapotilaiden 
kognition kohentuneen merkitsevästi 
etenkin muistin ja tarkkaavuuden osal-
ta. Skitsofreniassa, bipolaarihäiriössä ja 
depressiossa käden puristusvoiman on 
todettu olevan heikentynyttä ja tämä 
muutos on yhteydessä kognitio-oireisiin 

(1). Lisäksi puristusvoima on itsenäinen 
kuolleisuuteen ja toimintakyvyn ennus-
teeseen liittyvä tekijä. NHANES tutki-
muksessa – poikkileikkausasetelmassa 
– havaittiin anaerobisen lihasvoimahar-
joittelun olevan käänteisessä yhteydessä 
depressioon, kun aerobisen liikunnan 
määrä oli vakioitu (2).

Kliinisten, satunnaistettujen ja kont-
rolloitujen tutkimusten meta-analyy-
sissä havaittiin hiljattain anaerobisen 
lihasvoimaharjoittelun vähentävän 
merkitsevästi depressio-oireita efek-
tin ollessa kohtalaisen suuri (0,66) (3). 
Lihasvoimaharjoittelun on todettu lie-
vittävän myös ahdistusta (4). Liikunta 
vaikuttaa myokiinin ja osteokalsiinin 
eritystä lisäävästi. Lihasvoiman korre-
laatio pitkäikäisyyteen saattaa välittyä 
myokiinierityksen kautta. Osteokalsiini 
taas sitoutuu aivojen osteokalsiiniresep-
toreihin estäen ahdistuneisuutta ja pa-
rantaen muistia (6).
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Liikunta ja aivot

Tanssin on osoitettu tekevän erityisen hyvää 
aivoille. Se muokkaa aivojen valkeaa ainetta, 
vähentää stressiä ja parantaa tasapainoa. 
FT Hanna Poikosen mukaan tanssi ehkäisee 
ja lieventää erilaisten aivoja rappeuttavien 
sairauksien oireita paremmin kuin monet 
muut liikuntalajit. Tanssi yhdistää aivojen 
eri osa-alueita toisiinsa, mihin perustuu 
sen muistia parantava vaikutus (7). Kuva 
aikuisten nykytanssitunnilta.Ku
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