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Heikon lihasvoiman ja lihavuuden yhdistelmä
lyhentää elinikää
tiedetään paljon, mutta
näiltä haitoilta suojaavia tekijöitä on tutkittu
vähemmän. Nyt osoitettiin, että vaikka lihavuus ennakoikin ennenaikaista kuolemaa,
saattaa hyvä lihasvoima kompensoida lihavuuden haittavaikutusta.
Aikaisemmat pitkäaikaiset seurantatutkimukset ovat osoittaneet, että fyysinen aktiivisuus vähentää lihavuuteen liittyvää kuolemanriskiä muttei poista sitä kokonaan. Lihasvoima
on tärkeä osa fyysistä kuntoa, ja voimaharjoittelu on nykyisin sisällytetty myös liikuntasuosituksiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena
oli selvittää, miten lihavuus ja lihasvoima ovat
yksin ja yhdessä yhteydessä kuolleisuuteen.
Tutkimuksessa seurattiin noin 3 600:aa
yli 50-vuotiasta suomalaista 33 vuoden ajan.
Tutkittavat osallistuivat vuosina 1978–80 toteutettuun Mini-Suomi-tutkimukseen, jossa
heille tehtiin perusteellinen terveystarkastus ja
heidän painoindeksinsä ja lihasvoimansa mitattiin. Lihasvoima mitattiin käden puristusvoimamittauksella, joka on väestötutkimuksissa yleisesti käytetty menetelmä. Se korreloi
hyvin muiden lihasryhmien voimatasoon.
Tutkimuksen mukaan puristusvoima suojaa
ennenaikaiselta kuolemalta iästä ja painoindeksistä riippumatta. Normaalipainoisilla ja
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voimakkailla oli paras ennuste. Huonoin ennuste oli sen sijaan lihavilla, joiden puristusvoima oli heikko.
Tutkimuksessa myös tarkasteltiin erikseen
yli 70-vuotiaita, joilla voimakas puristus yhdistyneenä ylipainoisuuteen (painoindeksi
25–29,9) ennakoi pisintä elämää ja normaalipainoisuus yhdistyneenä heikkoon puristusvoimaan lyhintä elämää. Tätä löydöstä selittivät tupakointi ja lähtötilanteen sairaudet, jotka
suurentavat normaalipainoisten kuolemanriskiä.
Tulokset vahvistavat näkemystä, jonka
mukaan liikapainoisten on painonhallinnan
ohella tärkeää kohentaa lihaskuntoaan. Lihasvoimaharjoittelulla on paljon myönteisiä
vaikutuksia, kuten parantunut sokeriaineenvaihdunta ja aineenvaihdunnan kiihtyminen.
Lisäksi hyvä lihasvoima parantaa liikkumiskykyä ja auttaa suoriutumaan paremmin arjen
askareista. ■
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