
JOHDANTO 

Luustolihaksen ja sen solujen toimintaa voidaan tutkia käyttämällä eristettyä lihasta, esim. 

pohjelihasta (musculus gastrocnemius). Tuore, irti preparoitu lihas, jossa solut ovat yhä 

toimintakykyisiä, kiinnitetään toisesta päästä koukulla kiinteään ja liikkumattomaan alustaan sekä 

toisesta päästä anturiin, joka mittaa supistuvan lihaksen voimantuottoa. Eristetty lihas saadaan 

supistumaan tuomalla lihaksen päihin kiinnitettyihin neulaelektrodeihin sähköimpulsseja. 

Sähköimpulssien suuruutta (jännite) ja kestoaikaa voidaan säädellä. Lihas reagoi lyhyeen, 

yksittäiseen sähköimpulssiin kuten hermon kautta tulevaan hermoimpulssiinkin: supistumalla 

nopeasti ja relaksoitumalla. Lihas koostuu tuhansista lihassoluista ja impulssin voimakkuuden 

kasvaessa yhä suurempi määrä lihassoluja aktivoituu. Lihaksen supistusvoiman muutos ajan 

funktiona voidaan esittää kuvaajana, ns. myogrammina. 
 

TEHTÄVÄ 

Lihasta stimuloitiin yksittäisillä sähköimpulsseilla, joiden suuruutta kasvatettiin portaittain (kuva 

1a). Kuvan 1b) myogrammi esittää mitattua voimantuottoa kullekin sähköimpulssille. Lihas sai 

levätä sähköimpulssien välillä, joten lihaksen supistumiset eivät ole toisistaan riippuvaisia. Mistä 

lihaksen voimantuotto riippuu? Selitä mitä kussakin kohdassa 1-9 tapahtuu. Miten sähköimpulssien 

aikaansaamat lihaksen voimantuotossa tapahtuneet muutokset selittyvät lihassolujen toiminnalla 

kohdissa 1-9? 

 

Kuva 1. a) sähköimpulssit b) sähköimpulsseja vastaavat lihaksen voimantuotot 

Toisessa kokeessa lihasta stimuloitiin jännitteeltään muuttumattomilla, sähköimpulsseilla (jännite 

sama kuin kuvan 1a) kohdassa 8). Sähköimpulsseja annettiin seuraavasti: yksittäinen (kuva 2, A-

kohta), kaksi peräkkäin (B), useita peräkkäin tasaisin aikavälein matalalla taajuudella (C) ja useita 

peräkkäin tasaisin aikavälein korkealla taajuudella (D). Selitä mitä kohdissa A, B, C ja D tapahtuu. 

Miten sähköimpulssien aikaansaamat muutokset koko lihaksen voimantuotossa selittyvät 

lihassolujen toiminnalla? 

 

 

Kuva 2. Lihaksen voimantuotot peräkkäisten sähköimpulssien aikana 

a) b) 



 

Mallivastaus 

 

1. Lihaksen voimantuotto riippuu siitä, kuinka moni lihassolu on samanaikaisesti supistuneena. (5 p) 

2. Sähköimpulssit 1-2. Voimakkuus liian pieni, ei saa aikaan lihassolujen supistumista, lihas ei tuota 

voimaa. (3 p). 

3. Sähköimpulssi 3. Sähköimpulssi ylittää minimijännitteen, joka vaaditaan lihaksen supistumiselle. 

Osa lihassoluista supistuu, lihaksen voimantuotto on mitattavissa. (3 p) 

4. Sähköimpulssit 4-6. Impulssi edellistä impulssia voimakkaampi, suurempi määrä lihassoluja 

supistuu, lihaksen voimantuotto edellistä suurempi. (3 p) 

5. Sähköimpulssit 7-9. Impulssit voimakkaampia kuin kohdassa 6, maksimaalinen määrä lihassoluja, 

joita yksittäinen sähköimpulssi voi saada supistumaan, on samaan aikaan supistuneena, lihaksen 

voimantuotto maksimaalista yksittäiselle sähköimpulssille. Voimantuotto ei kasva, vaikka impulssi 

voimistuu (3 p) 

 

A. Sähköimpulssi saa aikaan lihassupistuksen, jossa samanaikaisesti supistuvien lihassolujen määrä 

on suurin mahdollinen mitä yksittäisellä sähköimpulssilla voi saada aikaan. (3 p) 

B. Lihas ei ole ehtinyt täysin relaksoitua toisen sähköimpulssin antohetkellä (3 p). Lihassupistukset 

summautuvat yhteen ja voimantuotto on suurempi kuin yksittäisellä lihassupistuksella (5 p). 

C. Lihas ehtii vain hieman relaksoitua ennen kuin sähköimpulssi toistuu. Jokaisen toistuvan 

sähköimpulssin seurauksena lihaksen voimantuotto kasvaa portaittain (3 p). Vapautuneen kalsiumin 

määrä lihassolussa kasvaa ja mahdollistaa useiden lihassolujen samanaikaisen supistumisen (3 p). 

D. Lihas ei ehdi relaksoitua ennen kuin sähköimpulssi toistuu. Jokaisen toistuvan sähköimpulssin 

seurauksena lihaksen voimantuotto kasvaa ja saavuttaa lopulta maksimaalisen voimantuoton (3 p). 

Vapautuneen kalsiumin määrä lihassolussa kasvaa edelleen ja mahdollistaa useiden lihassolujen 

samanaikaisen supistumisen (2 p). Lihas pystyy hetken ylläpitämään maksimaalista voimantuottoa, 

mutta alkaa pian väsyä (5 p).  

 

Loogisuus ja selkeys 1-4 p 

 


