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Vuosittain aivoverenkiertohäiriön (AVH) saa Suomessa noin 24 000 henkilöä. AVH:n seu-
rauksena kuntoutujalla voi olla erilaisia motorisia ja kognitiivisia oireita, jotka vaikeuttavat 
jokapäiväistä elämää. Yleisin oire on toispuolihalvaus, joko osittaisena hemipareesina tai 
täydellisenä hemiplegiana. Usein AVH-kuntoutujan ensisijainen toive on kävelykyvyn pa-
lautuminen.  Polkemisharjoittelua on käytetty kuntoutuksen eri vaiheissa, kun on tavoiteltu 
positiivisia vaikutuksia kävelyyn. Siinä käytettäviä harjoituslaitteita lainataan apuvälinelai-
naamoista myös kotiharjoitteluun. 
 
Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää vaikuttaako polkemisharjoittelu 
AVH-kuntoutujan kävelyyn. Lisäksi tavoitteena oli kerätä tietoa kuntoutuksen ammattilaisil-
le ja apuvälinelainaamon henkilöstölle polkulaitteiden tarkoituksenmukaiseen kotilainauk-
seen. Katsaukseen valikoitui seitsemän RCT-tutkimusta vuosilta 2007–2017. Interven-
tioryhmissä oli toteutettu polkemisharjoittelua ja kontrolliryhmien harjoittelu ei sisältänyt 
polkemista. Interventioiden kesto vaihteli neljästä viikosta yhteen vuoteen. Kaikissa tutki-
muksissa arvioitiin osallistujien kävelyä joko kävelykyvyn, -nopeuden tai -matkan avulla.  
 
Katsauksessa ilmeni, että kävelykyvyttömät AVH-kuntoutujat hyötyivät sekä FES-
avusteisesta polkemisesta että perinteisellä tavalla toteutetusta fysioterapiasta. Polkemis-
harjoittelu paransi kävelynopeutta perinteisesti toteutettuun fysioterapiaan verrattuna.  
Kahdessa tutkimuksessa aerobinen polkemisharjoittelu paransi kävelymatkaa perinteisesti 
toteutettuun fysioterapiaan ja matalatehoiseen kävelyyn verrattuna. Näissä kahdessa tut-
kimuksessa parani myös osallistujien maksimaalinen hapenottokyky. Näyttäisi siltä, että 
polkemisharjoittelua kannattaa käyttää aerobisen kunnon parantamiseen. Kaikki kävely-
kyyn, -nopeuteen tai -matkaan liittyvät polkemisella saavutetut tulokset saatiin interventi-
oissa, joissa osallistujien sairastumisesta oli kulunut alle kuusi kuukautta. 
 
Tarvitaan lisätutkimuksia eri tavoin ja kuntoutuksen eri vaiheissa toteutetun polkemishar-
joittelun vaikutuksista AHV- kuntoutujien kävelyyn. 

Avainsanat polkeminen, aivoverenkiertohäiriö, kävely, kuntoutus 



 Abstract 

 

Authors 
Title 

Arja Kurki, Sari Linna 
Effects of Cycling on Stroke Patients’ Walking Ability  
Literature Review 

Number of Pages 
Date 

28 pages  
April 2019 

Degree Bachelor of Health Care 

Degree Programme Physiotherapy 

Specialisation option Physiotherapy 

Instructor 
 

Anu Valtonen, Principal Lecturer of Physiotherapy 

About 24 000 new strokes occur each year in Finland. The most common effects of 
stroke are impairments in motor and cognitive function. Impairment of motor system 
causes usually a partial loss of motor function of one side of the body, called hemiparesis.  
Recovery of the ability to walk again is among the most important goals for the stroke 
patient. Cycling has been used as a tool for locomotor recovery. Different kinds of device 
used in cycling have been used and it is possible for patients to borrow the cycling device 
from the health care center and take it home.  
 
The purpose of this literature review was to find out if cycling exercise can have an effect 
on the stroke patient´s ability to walk. The aim was also to find out what would be the 
good criteria for lending the cycling device for homebased exercise. The literature search 
was carried out in the Pubmed and the Cinahl databases during September in 2018. The 
dataset of this review consisted of 7 randomized controlled trial studies reaching from the 
year 2007 to 2017. The interventions included pedaling exercise and the control group did 
some other form of exercise. The interventions continued from four weeks to a year. All 
the studies included in the literature review assessed the patient’s walking ability, walking 
speed or ability to walk a longer distance. 
  
The stroke patients who are unable to walk benefit both from FES-assisted cycling and 
traditional physiotherapy. Walking speed was improved with cycling training compared to 
traditional physiotherapy. The two studies showed that aerobic cycling training improved 
the participants’ ability to walk a longer distance compared to traditional physiotherapy 
and low-intensity over-ground walking training. The participants’ maximal oxygen intake 
also improved in these studies. It seems like that cycling training is worth using to im-
prove participants aerobic fitness. All the improvements in walking ability, speed and 
length were obtained with patients who had had stroke less than 6 months ago. 
 
Future research is needed to find out which cycling methods are the most beneficial to 
improve the walking difficulties after stroke in different phases of rehabilitation. 
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1 Johdanto 

Kävelykyky merkitsee paljon enemmän kuin kykyä askeltaa työläästi ja hitaasti muuta-

mia metrejä tasaisella. Kävelemme nauttiaksemme ympäristöstä, huomioidaksemme 

toisia henkilöitä tai mielenkiintoisia tilanteita (Davies 1990: 264).   

Aivoverenkiertohäiriöiden (AVH) määrä hyvinvointivaltioissa on lisääntynyt sekä alle 

75-vuotiaiden, että sitä vanhempien keskuudessa (Luengo-Fernandez, Gray & 

Rothwell 2009.)  Aivoverenkiertohäiriön saa Suomessa noin 24 000 henkeä vuosittain. 

Heistä viidesosa on työikäisiä ja sairauden aiheuttaman invaliditeetin vuoksi menete-

tään enemmän aktiivisia elinvuosia kuin minkään toisen sairauden takia. (Atula 2017; 

Kauhanen 2015.) Aivojen kudosvaurio aiheuttaa erilaisia motorisia ja kognitiivisia oirei-

ta, jotka vaikeuttavat sairastuneen joka päiväistä elämää (Riekkinen 2017). AVH:n seu-

rauksena kuntoutujan yleisin oire on toispuolihalvaus, joko osittaisena hemipareesina 

tai täydellisenä hemiplegiana (Soinila, Kaste, Launes & Somer 2001: 248). AVH-

kuntoutujan oireiden moninaisuuden takia on etukäteen vaikea arvioida millä harjoitte-

lumuodolla saavutetaan hyvä kuntoutustulos (Jones ym. 2016). 

Keskushermoston vaurion jälkeen kävely voi muuttua vaikeaksi ja keskittymistä vaati-

vaksi toiminnoksi, vaikka se on normaalisti automaattinen toiminto. Aivoverenkiertohäi-

riöstä kuntoutuvan yksi keskeisin tavoite onkin kävelykyvyn palautuminen. (Mazzoc-

chio, Meunier, Ferrante, Molteni & Cohen 2008.) AVH-kuntoutujan kävelykykyä voi-

daan harjoittaa eri keinoin yhdistämällä lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua, hengitys- 

ja verenkiertoelimistön harjoittelua tai harjoittelua kävelymatolla (Jones ym. 2016; 

Teixsera-Salmela, Olney, Nadeau & Brownwer 1999). 

 

Polkemisharjoittelu on myös yleisesti käytetty harjoitusmuoto, kun tavoitteena on vai-

kuttaa lihasten motoriseen toimintaan tai kuntoutujan tasapainon hallintaan, kävelyky-

kyyn tai aerobisen kuntoon (Jones ym. 2016; Barbosa, Santos & Martins 2015). Pol-

kemisella on todettu olevan positiivisia vaikutuksia lihasvoimaan, tasapainoon ja toi-

minnalliseen itsenäisyyteen, mutta ei kuitenkaan ole täysin selvää vaikuttaako polku-

harjoittelu AVH-kuntoutujan motorisen toiminnan palautumiseen ja kävelyyn (Hancock, 

Shepstone, Winterbotham & Pomeroy 2012).  
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Tämän työn tarkoituksena on selvittää RCT-tutkimuksiin perustuvan kirjallisuuskat-

sauksen avulla vaikuttaako polkemisharjoittelu AVH-kuntoutujan kävelyyn. Tässä työs-

sä kävelyä kuvataan kävelykyvyn, kävelymatkan ja -nopeuden avulla. Työn tavoitteena 

on myös etsiä tietoa kuntoutuksen ammattilaisille ja apuvälinelainauksesta vastaavalle 

henkilöstölle polkulaitteiden tarkoituksenmukaiseen kotilainaukseen. 
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2 Polkemisharjoittelun vaikutus AVH-kuntoutujan kävelyyn 

Lääkärin käsikirjassa 2018 todetaan, että aivoverenkiertohäiriö termiä käytetään nyky-

ään aikaisemmin käytetyn sanan aivohalvaus tilalla. Aivoverenkiertohäiriö on seurausta 

aivoinfarktista, aivoverenvuodosta tai lukinkalvon alaisesta verenvuodosta. (Riekkinen-

Kettunen 2018.) Tässä työssä henkilöstä, joka on sairastunut aivoverenkiertohäiriöön, 

käytetään termiä AVH-kuntoutuja.  

2.1  Aivoverenkiertohäiriön vaikutus kuntoutujan kävelykykyyn 

Aivovaurion sijainti ja laajuus ratkaisevat minkä asteisia motorisia tai kognitiivisia muu-

toksia kuntoutujalla ilmenee. Motoriset puutosoireet esiintyvät aivovaurioon nähden 

kehon vastakkaiselle puolelle, yleisimmin tahdonalaisten liikkeiden heikentymisenä tai 

puuttumisena. Tavallisin ilmentymä on toispuolihalvaus. (Fish & Kosta 1999; Soinila 

ym. 2001: 248.) Sairastuneista 75 %:lla on akuutissa vaiheessa oireena hemipareesi. 

Kun oirekuvaan liittyy halvausoireita, niin kuntoutuksessa tarvitaan fysioterapiaa. Arvi-

olta noin 10 % sairastuneista palautuu nopeasti oireettomaksi ja 40 % tarvitsee kuntou-

tusta. (Soinila ym. 2001: 269.) 

  

Kuntoutuksen aloitukselle otollinen aikaikkuna on noin 1–2 viikkoa johtuen aivojen plas-

tisuuudesta (Duodecim 2009). Ensimmäisen viikon kuluessa aloitettu kuntoutus tuottaa 

parempia tuloksia kuin 2 viikon – 1 kuukauden kuluttua aloitettu. Sairastumisen akuut-

tina vaiheena pidetään noin kolmea ensimmäistä kuukautta. (Riekkinen-Kettunen 

2018.) Neuroplastisuudella tarkoitetaan aivojen ja keskushermoston kykyä sopeutua 

ympäristön vaatimiin muutoksiin muuntamalla hermoverkon yhteyksiä ja toimintaa. 

Tämä aivojen kyky uudelleen organisoitumiseen on tärkeää motoristen toimintojen pa-

lautumisen kannalta. Fyysinen harjoittelu aiheuttaa aivoissa fysiologisia muutoksia ja 

nostaa sydämen sykettä sekä tehostaa hengitystä ja verenkiertoa. Säännöllisellä har-

joittelulla useita kertoja päivässä, viikossa kuukaudessa tai vuosien ajan on todettu 

olevan vaikutusta aivoihin ja kuntoutujan motoriseen toimintaan. (Perrey 2013.)  

 

AVH-kuntoutujan sydän- ja verenkiertoelimistön kunnon on todettu heikentyvän selke-

ästi jo 4–7 viikon kuluttua sairastumisesta. Tämä rajoittaa kuntoutujan kävelyä riippu-

matta hänen sukupuolestaan tai iästään. Vielä kuntoutujan kotiutuessa kuntoutusjak-

solta sydän- ja verenkiertoelimistön kunto voi olla heikentynyt ja pysyä muuttumatto-

mana vuosiakin, jollei millään harjoittelumuodolla pyritä parantamaan sitä. (Kelly, Kil-
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breath, Davis, Zeman & Raymond 2003.) Sairastumisen myötä epävarmaksi muuttunut 

tasapaino saattaa myös aiheuttaa toimintakyvyn ja liikkumisen rajoittumista, vaikeuttaa 

sosiaalista osallistumista ja heikentää elämän laatua. Tutkijat toteavatkin, että tämän 

vuoksi olisi tärkeää, että aivohalvauspotilaita rohkaistaan aerobiseen harjoitteluun, mut-

ta harva heistä kykenee tehokkaaseen kävelyharjoitteluun oirekuvansa vuoksi. (Lee 

ym. 2013.)  

 

Normaali kävely muodostuu jatkuvasti toistuvien liikkeiden rytmisestä sarjasta, jonka 

tarkoituksen on siirtää kävelijää paikasta toiseen. Normaali kävely on biomekaniikan ja 

fysiologian kannalta monimutkainen toiminto, mutta kerran opittuna se on lähes vaiva-

tonta. Helppous ja joustavuus ovatkin kävelylle ominaisia piirteitä. (Ahonen & Huovinen 

2001: 22.) AVH-kuntoutujan kävelylle tunnusomaisia piirteitä ovat kävelyn hitaus ja 

askelpituuksien epäsymmetria (Hsu, Tang & Jan 2003). Kävelyn tuki- ja heilahdusvai-

heiden suhde on normaalisti 60 / 40 % ja vaiheet ovat symmetrisiä oikealla ja vasem-

malla (Ahonen & Huovinen 2001: 23). AVH-kuntoutujalla pareettisen alaraajan lonkan 

koukistajien ja polven ojentajien alentunut voima vaikeuttavat usein painonsiirtoa ja 

kävelyn tuki- ja heilahdusvaihetta kuten myös nilkan ojennuksesta vastaavien lihasten 

mahdollinen spastisuus (Hsu, Tang & Jan 2003).   

 

Kävely edellyttää riittävää pystyasennon hallintaa, alaraajojen lihasvoimaa kehonpai-

non kannatteluun, kykyä kuormittaa ja keventää kehonpainoa sekä kykyä koukistaa ja 

ojentaa alaraajojen niveliä oikea-aikaisesti askelsyklin aikana (Brown, Nagpal & Chi 

2005). Vaikeus kuormittaa halvaantunutta alaraaja hallitusti lyhentää AVH-kuntoutujan 

kävelyssä terveen puolen askelpituutta ja lisäksi kuntoutuja kompensoi herkästi tasa-

painon epävarmuutta lisäämällä kävelyn raideleveyttä (Davies 1990: 53). Kävelyn ai-

kana tapahtuva painonsiirto alaraajalta toiselle edellyttää lihastyön bilateraalista koor-

dinaatiota alaraajojen syklisen liikeradan mahdollistamiseksi (Brown, Nagpal & Chi 

2005). AVH-kuntoutujalla, jolla ei ole painovoiman voittavaa, selektiivistä lihasten aktivi-

teettia vartalolla ja alaraajoissa, on vaikeuksia nousta istumasta seisomaan, ja myös 

hänen kävelynsä vaikeutuu (Davies 1990: 49). 

 

Jokaiselle ihmiselle kehittyy hänelle itselle sopivin kävelyvauhti ja sopivaa vauhtia kä-

vellessä energiankulutus on vähäisintä (Ahonen & Huovinen 2001: 22). Yleisin kävely-

vauhti on 0.91–1.52 m/s tai 112–120 askelta minuutissa. Askelsyklin kesto on noin 1 

sekunti ja askelpituudet ovat yleensä samanmittaiset. (Davies 1990: 225.) AVH-

kuntoutujien kävelyvauhdissa voi olla runsaastikin vaihtelua 0.41 – 1.3 m / s tai askelis-
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sa 70 – 98 askelta minuutissa. Halvaantuneen alaraajan tunnon aleneman on todettu 

vaikuttavan lihasvoiman heikkouden lisäksi kävelyn nopeuteen. (Hsu, Tang & Jan 

2003.)  

 

2.2 Polkeminen kuntoutumisen tukena  

Pyöräilyn polkemisrytmi vastaa normaalin kävelyn noin 1 herzin askelsykliä (Cost & 

Welch 1985; Winter 1983). Raasch ja Zajac ovat esittäneet, että polkemisessa ja käve-

lyssä hyödynnetään ilmeisesti yhteisiä sensomotorisia kontrollimekanismeja voiman-

tuoton säätelyyn. He toteavat, että polkeminen sisältää samankaltaisia kineettisiä lii-

kemalleja kuin kävely. Molemmissa tapahtuva liike on syklistä eli ympyrämäistä, kiertä-

vää, jaksollista ja toistuvaa. (Raasch ja Zajac 1999.) Polkeminen ja kävely edellyttävät 

vuorotahtista koukistus- ojennusliikettä lonkassa, polvessa ja nilkassa. Polkiessa ago-

nisti ja antagonisti lihasryhmien toiminnan ajoitus on sama kuin kävellessä. Harjoittelul-

la voidaan myös vaikuttaa alaraajojen nivelten liikelaajuuksiin, koska polkiessa vaadi-

taan parempaa alaraajojen nivelten liikkuvuutta kuin kävelyssä.  Harjoittelu myöskin 

ohjaa rajattuun motoriseen liikemalliin. Näin ollen polkeminen saattaa toimia kävelyyn 

orientoivana harjoitteluna. (Katzt-Leuer, Sender, Keren & Dvir 2006; Raash & Zajac 

1999; Mazzocchio ym. 2008.)  

 

Polkemisharjoittelun käyttöä fysioterapiassa puoltavat useat aiheesta tehdyt tutkimuk-

set.  Alkuvaiheessa turvallinen kävelyharjoittelu on haastavaa toteuttaa, mutta potilas 

voi polkemalla harjoittaa kävelyssäkin tarvittavia lihassynergioita (Ambrosini ym. 2016).  

Koska polkemisharjoittelu ei edellytä kävelyyn vaadittavaa tasapainon hallintaa, kun-

toutujan on mahdollista keskittyä polkiessa alaraajojen lihasten harjoittamiseen (Brown, 

Nagpal & Chi 2005; Brown & Kautz 1998). Kun verrataan reisilihaksen vastus medialik-

sen ja vastus lateraaliksen lihasaktiviteettia polkiessa ja kävellessä, niin näiden lihasten 

aktiviteetti on polkiessa 4–5 kertaa suurempaa kuin kävellessä (Fujiwara, Liu & Chino 

2003; Ericson, Nisell, Arborelius & Ekholm 1985). 

 

Tutkijat Katz-Leurer ym. (2006) selvittivät tutkimuksessaan polkemisharjoittelun vaikut-

tavuutta subakuuttien AVH-potilaiden tasapainoon ja motorisiin taitoihin. He totesivat 

yksilöllisellä intensiteetillä lisääntyvällä, kolme viikkoa kestävällä polkemisharjoittelulla 

saavutettavan positiivisia vaikutuksia molempiin. Subakuutissa vaiheessa toteutettu 

polkemisharjoittelu saattaa parantaa tasapainoa ja motorista suoriutumista ja sen to-
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dettiin mm. parantavan kuntoutujien itsenäisen seisoma-asennon hallintaa. (Katz-

Leurer ym. 2006.) 

 

Ambrosini kumppaneineen (2016) totesivat tutkiessaan terveiden koehenkilöiden ja 

AVH-kuntoutujien polkemisharjoittelun neuromekaniikkaa, että ne kuntoutujat, joilla 

ilmeni polkiessa yksikertaisempaa lihasten koordinaatiota, kävelivät hitaammin ja hei-

dän kävelysyklinsä oli epäsymmetrisempi. Mitä parempi AVH-kuntoutujan pareettisen 

alaraajan lihasvoima oli, niin sitä tehokkaampaa, varmempaa ja symmetrisempää hei-

dän kävelynsä oli. Tutkimuksen tulokset kannustavat käyttämään polkuharjoittelua ai-

vohalvauspotilaan alkuvaiheessa sekä kuntoutukseen että harjoittelun tulosten mittaa-

miseen. (Ambrosini ym. 2016.)  

 

Polkemisharjoittelun on todettu parantavan AVH-kuntoutujan alaraajojen lihasvoiman 

lisäksi sydän ja verenkiertoelimistön kuntoa (Tang ym. 2009). Sydän ja verenkiertoeli-

mistön harjoittaminen ja hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon parantaminen jo kun-

toutuksen aikana voisi olla keino, jolla ennaltaehkäistään noidankehän syntymistä alen-

tuneen fyysisen kunnon ja heikentyneen toimintakyvyn välille. Aerobisena harjoitteluna 

toteutettu polkemisharjoittelu auttaa vähentämään liikkumattomuudesta aiheutuvia on-

gelmia. (Barbosa ym. 2015; Kelly ym. 2013.)  

 

Polkulaitteella harjoittelu on edullista, helposti mahdollistettavaa laajalle kuntoutujajou-

kolle, yhdistettävissä muihin terapia- ja harjoittelumuotoihin ja se on toteutettavissa 

vastaanotoilla ja kotona (Barbosa ym. 2015). Istuen tapahtuva polkeminen koetaan 

turvallisena harjoitteluna ja se voi onnistua heikollakin pystyasennon hallinnalla. Har-

joittelun tehoa on helppo säädellä muuttamalla esimerkiksi vastusta tai poljentanopeut-

ta, eikä harjoittelu vaadi jatkuvaa valvontaa tai ohjausta. (Mazzocchio ym. 2008; Raash 

& Zajac 1999.)  

 

Vuonna 2011 tehdyn systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää, 

onko alaraajoilla tehdyllä resiprokaalisen polkemisharjoittelun käytön vaikuttavuudesta 

näyttöä AVH-potilaan motoriseen palautumiseen.  Katsaukseen valikoitui 1628 tutki-

muksesta 12 tutkimuksen otos. Katsauksen neljässä, pienemmissä, kokeellisissa tut-

kimuksissa oli havaittavissa viitteitä polkemisharjoittelun myönteisestä vaikutuksesta 

lihasaktiviteettiin ja -voimaan. RCT-tutkimusten vertailussa ilmeni viitteitä polkemishar-

joittelun edistävän tasapainonhallintaa välittömästi polkemisen jälkeen. Kahdessa tut-

kimuksessa ilmeni kohtalaista näyttöä positiivisesta vaikutuksesta potilaan omatoimi-
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suuteen. Pohdinnassa tutkijat toteavat, että pyöräilyllä voidaan todeta olevan rajallisia 

vaikutuksia potilaan lihasaktiviteetin palautumiseen, lihasvoimaan, tasapainoon ja toi-

minnalliseen omatoimisuuteen tuoreiden AVH-potilaiden kohdalla. (Hancock ym. 2012.)  
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3 Katsauksen tarkoitus ja tavoitteet  

Polkemisharjoittelua käytetään paljon kliinisessä työssä ja harjoittelusta on todettu ole-

van erilaisia vaikutuksia AVH-kuntoutujalle. Ei kuitenkaan ole selvää, miten polkeminen 

edistää kuntoutujan kävelyä kuntoutuksen eri vaiheissa. (Ambrosini ym. 2016; Hancock 

ym. 2012.) Siksi tämän työn tarkoituksena oli selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla 

vaikuttaako polkemisharjoittelu AVH-kuntoutujan kävelyyn. Tässä työssä kävelyä kuva-

taan kävelykyvyn, kävelymatkan ja - nopeuden avulla. 

 

Polkulaitteita lainataan AVH-kuntoutujille kotiharjoitteluun, mutta ei oikein tiedetä kuin-

ka kuntoutujat hyötyvät harjoittelusta. Työn tavoitteena oli lisäksi kerätä tietoa kuntou-

tuksen ammattilaisille ja apuvälinetoiminnasta vastaavalle henkilöstölle polkulaitteiden 

kotilainaukseen. Lainaustoiminnan ohjeena käytetään elokuussa 2018 julkaistua valta-

kunnallisen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita. Ohjeen mu-

kaan moottoroidun harjoituslaite voi saada pitkäaikaiseen lainaan, jos sen käyttö on 

perusteltu kuntoutussuunnitelmassa ja polkeminen on se harjoittelumuoto, jolla arvioi-

daan päästävän asetettuun tavoitteeseen. (Valtakukunnalliset lääkinnällisen kuntoutuk-

sen apuvälineiden luovutusperusteet 2018: 18.) Kuviossa 1. ja 2. on esimerkit kahdesta 

erimallisesta harjoituslaitteesta. 

  

 

  

Kuvio 1. Motomed® Viva 2          Kuvio 2. Matrix Recumbent Medical         
Kuva julkaistu uudelleen Haltijan luvalla              Kuva julkaistu uudelleen Fysiolinen luvalla 
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Tässä työssä polkemisharjoittelulla tarkoitetaan erilaisilla laitteilla kuten kuntopyörällä 

tai moottoroidulla tai ei-moottoroidulla polkulaitteella toteutettua harjoittelua. Laitteen 

moottoriyksikkö mahdollistaa polkuliikkeen harjoittamisen passiivisesti, avustetusti, 

aktiivisesti tai vastustettuna. Avustettu polkeminen voi tapahtua laitteen moottorin avul-

la tai toiminnallista sähköstimulaatiota (functional electrical stimulation, FES) hyödyntä-

en.  Erilaiset polkulaitteet mahdollistavat polkijan asennon ja tuen variaatiot ja polkemi-

nen voidaan suorittaa ylä- tai alaraajoilla. Polkulaitteita voidaan käyttää harjoittelun 

lisäksi tutkimiseen ja mittaukseen, kuten esim. raajojen toiminnan symmetrisyyden ar-

viointiin tai polkemisen ajan ja matkan mittaamiseen (Barbosa ym. 2015). Polkulaitteet 

voivat olla myös tutkimukseen erityisesti suunniteltuja ja sovellettuja harjoituslaitteita.  
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4  Katsauksen toteutus  

Aineiston hakua harjoiteltiin erilaisilla hakusanoilla eri tietokannoissa huhti–elokuussa 

2018. Haku suoritettiin PubMed-tietokannasta 7.9.2018 ja Chinal-tietokannasta 

8.9.2018. Koehakujen jälkeen lopullisiksi hakusanoiksi valikoituivat (stroke OR he-

miplegia) AND (cycling OR pedaling) AND (rehabilitation OR exercising OR training).  

Artikkeleiden valinnassa ei tehty tutkimusten vuosilukurajausta, jotta aineistosta tulisi 

mahdollisimman kattava ja relevantti. Koska katsauksessa selvitettiin vaikuttavuutta, 

niin vain RCT-tutkimukset hyväksyttiin. Tutkimusartikkelit, jotka käsittelivät polkemista 

kuntoutusmenetelmänä ja joissa arvioitiin kävelyä, valittiin mukaan katsaukseen. Eri 

tavoin toteutetut polkemisharjoitukset, joissa tutkittavat tekivät ylä- tai alaraajoilla vuo-

rotahtisen polkuliikkeen, hyväksyttiin mukaan. Yhdessä valituissa tutkimuksessa suori-

tettiin polkeminen myös yläraajoilla osana harjoittelua. Artikkeleiden valinnassa käytetyt 

sisäänotto- ja poissulkukriteerit on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Artikkeleiden valinnassa käytetyt sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

 
Sisäänottokriteerit 

 
Poissulkukriteerit 

 
Interventioryhmän harjoittelumuotona polke-
minen 

 
Interventioryhmän harjoittelumuotona muu 
kuin polkeminen 

 
Sairautena aivoverenkiertohäiriö, jonka seu-
rauksena hemipareesi oire / alaraajan toimin-
nan heikkoutta 

 
Muut neurologiset sairaudet kuin aivoveren-
kiertohäiriö 

 
Täysikäinen, yli 18-vuotias 

 
Alaikäinen, alle 18-vuotias 

 
RCT-tutkimukset 

 
Muut kuin RCT-tutkimukset 

 
Tutkimusmenetelmissä arvioitiin kävelyä 

 
Tutkimusmenetelmissä ei arvioitu kävelyä 

 
Kontrolliryhmän harjoitteluna muu kuin polke-
minen 

 
Kontrolliryhmän harjoitteluna polkeminen 
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Haun tulokseksi saatiin 63 artikkelia, joista 47 valikoitui PubMed-tietokannasta ja 16 

Chinal-tietokannasta. Duplikaatioiden poistamisen jälkeen jäljelle jäi 53 artikkelia. Kat-

sauksen tekijät lukivat otsikot toisista erillään ja molemmat valitsivat sisäänottokritee-

rien mukaiset artikkelit. Valintoja verrattiin toisiinsa ja poissulkukriteerien ja keskustelun 

perusteella hylättiin 36 ja jäljelle jäi 17 artikkelia. Tämän jälkeen katsauksen tekijät luki-

vat valittujen artikkeleiden abstraktit, näin valikoituneista artikkeleista tehtiin yhteinen 

arvio ja mukaan hyväksyttiin 13 artikkelia. Artikkeleiden lukemisen jälkeen hylättiin 

kuusi, jotka eivät täyttäneet hyväksymiskriteerejä. Tämä artikkeleiden valintaprosessin 

eteneminen on kuvattu seuraavassa kuviossa 3.  
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Kuvio 3. Kaavio hakuprosessin etenemisestä 
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5    Tulokset 

5.1 Katsaukseen valitut tutkimukset  

Tähän katsaukseen valittiin mukaan 7 tutkimusartikkelia. Kaikki valitut artikkelit olivat 

RCT-tutkimuksia, koska katsauksessa haluttiin selvittää polkemisharjoittelun vaikutta-

vuutta. Kriteerien mukaan valikoidut tutkimukset olivat vuosilta 2007–2017. Osallistujia 

oli tutkimuksessa yhteensä 541 ja osallistujien määrä tutkimuksissa vaihteli 20–135 

osallistujan välillä. Tutkimuksissa ilmoitettu ikäjakauma oli 18–79 v. ja tutkittavien sai-

rastumisesta oli kulunut 3 viikosta 5 vuoteen. Interventioiden kesto vaihteli 4 viikosta 

yhteen vuoteen. 

Tutkimuksissa käytettiin interventioryhmissä erilaisia polkemismenetelmiä ja polkemi-

sen harjoituslaitteita. Yhdessä tutkimuksessa oli käytössä FES-avusteinen pyöräily ja 

yhdessä tutkimuksessa käsipyöräily osana harjoitusohjelmaa. Kontrolliryhmien harjoit-

teluna oli perinteistä harjoittelua ja fysioterapiaa, venyttelyä, matala tehoista kävelyä, 

alaraajojen harjoitteita, passiivista liikehoitoa tai painokevennettyä kävelyä.  

Kaikissa tutkimuksissa mitattiin kävelymatkaa tai -aikaa käyttäen 10 metrin, 50 metrin 

tai 6 minuutin kävelytestiä. Katsaukseen valituista tutkimuksissa neljässä kartoitettiin 

osallistujien sydän- ja verenkiertoelimistön tai aerobista kuntoa. Taulukossa 2 on esitet-

ty kunkin tutkimuksen taustatiedot, tarkoitus, tutkimusasetelma, tutkittavat ja mittarit. 

Lisäksi taulukossa on kuvattu tutkimuksen keskeiset tulokset ja kävelykykyä kuvaavat 

muutokset.  
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Taulukko 2. Taulukossa esitetään katsaukseen valitut tutkimukset ja keskeiset tulokset interventio- ja kontrolliryhmien välillä. Taulukossa käytetyt lyhenteet 
löytyvät alaviitteinä taulukon lopusta.  

 

Tutkimuksen 
tekijät, aika ja 
paikka 

 

Tutkimuksen tarkoi-
tus 

 

Tutkimusmenetelmä, tut-
kittavien kuvailu, käytetyt 
mittarit 

 

Interventio 

 

Tutkimuksen keskeiset tulokset 

1. Ferrante 
ym.            
Italia 2008 

 

Tutkia, miten tehokas-
ta kuntoutusta FES 
avusteinen pyöräily on 
perinteiseen fysiotera-
piaan verrattuna. 

RCT 

N = 20, 5–11 vkoa sairas-
tumisesta  

Mittarit: MI, 50 m kävelyai-
ka, TCT, UMCT, Istumasta 
seisomaan nousu: 3 toistoa 
eri suoritusnopeuksilla, 
MVC 

 

 

Interventioryhmä: FES-pyöräily 
35 min / päivä ja perinteisesti 
toteutettu fysioterapia 3 tuntia: 
venyttely, lihaskuntoharjoitukset, 
akt. ja pass. liikehoito, vartalon 
hallinta-, seisomis- ja kävelyhar-
joitteet 4 vkon ajan 

Kontrolliryhmä: sama perintei-
sesti toteutettu fysioterapia 3 
tuntia / pvä 4 vkon ajan ilman 
FES pyöräily 

 

 

Interventioryhmässä tilastollisesti 
merkittävästi parempi lihasvoiman 
kasvu ja motorinen palautuminen 
verrattuna kontrolliryhmään. 

Interventioryhmässä 70 % osallistu-
jista oppi istumasta seisomaan nou-
sun kolmella eri nopeudella. Kontrolli-
ryhmästä kukaan ei oppinut oikeaa 
suoritustapaa. 

Ryhmien välillä ei tilastollisesti mer-
kittävää eroa 50 m kävelynopeudes-
sa.  

Alussa vain 2 osallistujaa kummasta-
kin ryhmästä pystyi kävelemään 50 
m. Lopussa kaikki (100 %) interven-
tioryhmässä pystyivät kävelemään 50 
m, kontrolliryhmästä 80 % pystyi 
kävelemään tämän matkan. 
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2. Jin ym. 

Kiina 2013 

 

Tutkia, vaikuttaako 
aerobinen polkemis-
harjoittelu HRR ja 
peak VO2 arvoihin 
kroonisilla stroke-
potilailla.  

Selvittää mikä on HRR 
ja peak VO2 tuloksissa 
tapahtuneiden muutos-
ten suhde.  

  

RCT 

N = 128, ensimmäinen 
stroke > 6 kk sairastumi-
sesta, itsenäinen kävely 
apuvälinein tai ilman 

Mittarit: Peak VO2, HRR, 
6MWT, BBS, spastisuus, 
pareettisen polven ojen-
nusvoima, ei- pareettisen 
polven ojennusvoima. 

 

Interventioryhmä: aerobinen 
harjoittelu polkien 40 min, 5x vko 
12 vkon ajan 

Kontrolliryhmä: perinteisesti 
toteutettu fysioterapia 40 min, 
sis. 35 min venyttelyä ja 5 min 
matala tehoista kävelyä, 5 x vko 
12 vkon ajan 

 

Interventioryhmässä tilastollisesti 
merkittävää paranemista peak VO2 
verrattuna kontrolliryhmään (28 % 
vrt. 0,5 %).  

Interventioryhmässä tilastollisesti 
merkittävää paranemista 6MWD 
verrattuna kontrolliryhmään (2.9 % 
vrt. 0,6 %).  

Interventioryhmässä tilastollisesti 
merkittävää paranemista pareettisen 
ja ei- pareettisen polven ojentaja 
lihaksen voimassa verrattuna kontrol-
liryhmään (19 % ja 20 % vrt. 1.6 % ja 
1.5 %). 

Interventioryhmässä tilastollisesti 
merkittävää paranemista lepo HR ja 
HRR verrattuna kontrolliryhmään. 

3. Jin ym. 

Kiina 2012 

Tutkia, vaikuttaako 
aerobinen polkeminen 
vastustettuna tai ala-
raajapainoilla stroke-
potilaan sydän- ja ve-
renkiertoelimistön kun-
toon ja potilaille tyypil-
lisiin oireisiin. 

                              
Selvittää liittyvätkö 
muutokset sydän- ja 

RCT 

N = 135, > 50v., ensimmäi-
nen stroke > 6 kk, itsenäi-
nen kävely apuvälinein tai 
ilman  

Mittarit: peak VO2, 6MWD, 
RMI, BBS, spastisuus, pa-
reettisen ja ei-pareettisen 

 

Interventioryhmä: aerobinen 
pyöräily 40 min / pvä + lisäpai-
non lisäys 3 % kehonpainosta, 5 
x vko 8 vkon ajan  

Kontrolliryhmä: matala tehoinen 
kävely 40 min, 5 x vko 8 vkon 
ajan   

Interventioryhmässä tilastollisesti 
merkittävää paranemista peak V02 
verrattuna kontrolliryhmään (24 % 
vrt. 3 %).        

Interventioryhmässä merkittävää 
paranemista 6MWD verrattuna kont-
rolliryhmään (2.7 % vrt. 0.5 %). 

Interventioryhmässä tilastollisesti 
merkittävää paranemista pareettisen 
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verenkiertoelimistön 
kunnossa muutoksiin 
kävelyssä. 

polven ojennusvoima. 

 

Lisäksi molemmilla ryhmillä 30 
min tasapainoharjoittelu ja 20 
min valvottu venyttely 5 x vkos-
sa 

 

 

ja ei- pareettisen polven ojentaja 
lihaksen voimassa verrattuna kontrol-
liryhmään (11 % ja 16 % vrt. 1.6 % ja 
1.0 %). 

6MWD paraneminen korreloi tilastol-
lisesti merkittävästi parantuneen 
tasapainon, spastisuuden ja pareetti-
sen polven ojennusvoiman muutok-
sien kanssa.   

 4. Kim ym.  

Korea 2015 

Tutkia kuntopyöräilyn   
vaikutusta kroonisen 
stroke-potilaan tasa-
painoon ja kävelyky-
kyyn.  

RCT 

N = 32, stroke < 6 kk, 10 m 
kävelykyky, MMS vähintään 
21, puhekykyinen, ei näkö-
kenttäpuutosta eikä kävelyä 
haittaavaa tules-ongelmaa 

Mittarit: BBS, TUG, 10MWT 

 

Interventioryhmä: pyöräily 30 
min ja perinteinen harjoittelu 30 
min, 5 x vkossa 6 vko ajan 

Kontrolliryhmä: perinteisesti 
toteutettu fysioterapia 30 min, 5 
x vkossa 6 vkon ajan  

Interventioryhmässä tilastollisesti 
merkittävää paranemista BBS, TUG 
ja 10MWD (7.02 s vrt. 1.96 s) verrat-
tuna kontrolliryhmään. 

 

5. Mayo, ym. 

Kanada 2013 

Tutkia kotiharjoitteluna 
toteutetun kuntopyöräi-
lyn ja kävelyharjoitte-
lun vaikutusta kävely-
kykyyn ja muuhun 
liikkumiseen ja ter-
veystekijöihin. 

RCT 

N = 87 stroke, kotiutunut, 
sairastumisesta < 12 kk, 
kävelykyky >10 m, kyky 
noudattaa kolmiosaista 
ohjetta   

 

                                     

 

Interventioryhmä: päivittäinen 
pyöräily 30 min 50–70 % syk-
keellä iänmukaisesta maksimi-
sykkeestä, 12 kk ajan 

Kontrolliryhmä: päivittäinen rei-
pas alaraajojen harjoitusohjelma 
ja kävely 30 min, 12 kk ajan 

6MWT ei merkittävää eroa ryhmien 
välillä 12 kk seurannassa. 

Kumpikaan harjoitusmuoto ei ollut 
vaikuttavampaa kuin toinen ylläpitä-
mään kävelykykyä vuoden seuran-
nassa. Tutkittavista 25 % keskeytti 
eri syistä.  
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Mittarit: 6MWT, kävelyno-
peus (5 m), BBS, CBMS, 
SIS, RAND36 

 

Lisäksi molemmille ryhmille 
fysioterapeutin ohjaus kotikäyn-
tinä 13 x vuoden aikana: 1 x vko 
1. kk, 1 x kk 2.–6. kk, 2 x kk 7.–
9. kk,1 x kk 10.–12.kk  

Kontrollitesti 1 kk, 6 kk, 12 kk 

Seuranta puhelu 3 kk ajan, joka 
toinen vko ja 1 x kk 7 kk ajan 

 

6. Sullivan, 
ym. 

USA 2007 

Tutkia, vaikuttaako 
yhdistelmä tehtävä-
keskeinen harjoittelu ja 
alaraajojen voimahar-
joittelu kävelykyvyn 
parantumiseen.  

 

RCT 

N = 80 stroke, 4kk–5v. sai-
rastumisesta, yli 18v., käve-
lykyky 14 m apuvälineen tai 
avustajan kanssa, FAC-
taso 2  

Mittarit: BBS, 10 m itse 
valittu kävelynopeus (m/s), 
10 m nopea kävelynopeus 
(m/s), 6MWT 

Neljä ryhmää                               
1.(BWSTT) painotuettu kävely 
kävelymatolla / (UE-EX) polke-
minen yläraajoilla  

2.(CYCLE) vastus polkeminen 
alaraajoilla / (UE-EX) polkemi-
nen yläraajoilla                                     

 3. (BWSTT) painotuettu kävely 
kävelymatolla / (CYCLE)vastus 
polkeminen alaraajoilla  

4. (BWSTT) painotuettu kävely 
kävelymatolla / (LE-EXT) alaraa-
jojen progressiivinen vastushar-
joittelu 

Harjoittelu 4 x 60 min / vko 6 
vkon ajan. Seuranta 6 kk 

BWSTT-UE-EXT - ryhmässä tilastol-
lisesti merkittävästi parempi 10m itse 
valitun ja nopean kävelynopeuden 
paraneminen kuin CYCLE-UE-EX- 
ryhmässä (26 % vrt. 2.3 %).  

Kaikki BWSTT ryhmät paransivat 
kävelynopeutta ja 6MWT. Ei merki-
tystä oliko painotuettu kävelyn harjoi-
tusparina LE-EXT vai ei. 

Kaikkien BWSTT ryhmien tulokset 
säilyivät 6 kk. 

 



18 
 

 

7. Vanroy, ym. 

Belgia 2017  

Tutkia, vaikuttaako 
aktiivinen polkeminen 
AVH potilaan aerobi-
seen kapasiteettiin, 
lihasvoimaan, kävely-
kykyyn ja – nopeuteen.  

Tutkia hyötyivätkö 
alkumittauksessa kä-
velykyvyttömät potilaat 
enemmän aerobisesta 
harjoittelusta kuin kä-
velykykyiset.  

 

  

 

RCT 

N = 59, ensimmäinen stro-
ke, ikä < 80 v., 3–10 vkoa 
sairastumisesta, riittävä 
kognitio noudattaa ohjeita, 
kyky polkea MOTOmedia 
50 kierrosta / min 

Pyöräilyryhmän osallistujat 
jaettiin 9 kk ajaksi kahteen 
ryhmää: 15, joita valmen-
nettiin ja 16, joita ei val-
mennettu 

Mittarit: VO2 peak, isomet-
rinen polven extensio voi-
ma mol. jalat (pito 3 x 5 s 
30 s välein), FAC, 10 m 
kävelytesti itse valitulla 
kävely nopeudella ja mak-
simi nopeudella 

Interventioryhmä: aktiivinen 
pyöräily istuen 3 x 30 min / vko 3 
kk ajan (ACG) 

Kontrolliryhmä: passiivinen hal-
vaantuneen lonkan ja polven 
liikehoito selinmakuulla 3 x 30 
min / vko 3 kk ajan (CG)                    

Lisäksi molemmille ryhmille 
moniammatillinen terapiaohjel-
ma 3 kk ajan 

3 kk jälkeen interventioryhmä 
(ACG) jaettiin kahtia, molemmat 
ryhmät jatkoivat omavalintaista 
aerobista harjoittelua 3 kk ajan. 

Co-ACG sai 4 x 1 tunti avustajan 
valmennusta ja Nco-ACG ei  

CO-ACG ryhmä sai seurantako-
tikäynnin 1 x kk 9 kk ajan     
Seuranta 3 kk, 6 kk ja 12 kk 

Interventio- ja kontrolliryhmässä tilas-
tollisesti merkittävää paranemista 
VO2 peak, pareettisen alaraajan 
lihasvoimassa, 10 m kävelytestissä 
itse valitulla kävely nopeudella ja 
maksimi nopeudella.  

Ryhmien välisessä vertailussa ei 
kuitenkaan tilastollisesti merkittävää 
eroa.   

 

FES = Functional Electrical Stimulation; RCT = Randomized Controlled Trial; N = Osallistujat; MI = Motoricity Index; 50MW = 50 Meter Walking Test;    
TCTT = Trunk Control Test;  UMCT = Upright Motor Control Test; MVC = Maximum Voluntary Contraction; 6MWT = 6 Minutes Walking Test; BBS = Berg 
Balance Scale; RMI = Rivermead Mobility Index; VO2MAX = Maximal Oxygen Uptake ; AVH = Aivoverenkiertohäiriö; HRR = Heart Rate Reserve; MMS = 
Mini Mental Status Examination ; TUG = Timed Up-and- Go; 10MWT = 10 Minutes Walking Test; CBM = Community Balance and Mobility Scale;  SIS = 
Stroke Impact Scale; RAND 36 =  The RAND 36 -Item Health Survey ; FAC = Functional Ambulation Categories; SF 36 = 36-Item Short -Form Health Sur-
rey Medical Outcomes Study; SIS-16 = 16-Item Stroke Impact Scale   
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5.2.     Polkemisharjoittelun vaikutuksen AVH-kuntoutujan kävelyyn   

Kävelykyvyn muutos tuli esille tutkimuksessa, jossa FES-avusteisesta polkemista to-

teuttaneessa ryhmässä 50 metrin kävelykyvyn saavuttivat kaikki 10 ryhmäläistä ja kont-

rolliryhmässä kahdeksan kymmenestä osallistujasta. Alkutilanteessa molemmissa ryh-

missä oli kaksi kävelykykyistä henkilöä. Molemmat ryhmät saivat lisäksi perinteisesti 

toteutettua fysioterapiaa. Tutkittavien sairastumisesta oli kulunut 5–11 viikkoa.  Tutki-

muksessa todettiin, että kävelykyvyttömät AVH-kuntoutujat hyötyivät sekä FES-

avusteisesta polkemisesta että perinteisesti toteutetusta fysioterapiasta. (Ferrante, 

Pedrocchi, Ferringo & Molteni 2008.)  

Kävelynopeuteen tuli tilastollisesti merkittävää paranemista yhdessä katsauksen tutki-

muksessa. Tutkimuksessa verrattiin polkemisharjoittelua perinteisesti toteutettuun fy-

sioterapiaan 6 viikon harjoitteluinterventiossa. Interventioryhmän kävelynopeus 10 met-

rin kävelytestissä parani 7.02 sekuntia verrattuna kontrolliryhmän 1.96 sekunnin para-

nemiseen. Kuntoutujien sairastumisesta oli kulunut alle kuusi kuukautta ja kaikki osal-

listujat kykenivät kävelemään 10 metrin matkan intervention käynnistyessä. (Kim, Cho, 

Kim & Lee 2015.)  

Kahdessa tutkimuksessa tuli samansuuntaisia tuloksia kävelymatkaan liittyen. Tutkitta-

vien sairastumisesta oli alle kuusi kuukautta ja he kaikki kykenivät kävelemään 10 met-

rin matkan intervention käynnistyessä. Molemmissa interventioryhmässä tuli merkittä-

vää paranemista 6 minuutin kävelytestissä verrattuna kontrolliryhmään. Ensimmäises-

sä tutkimuksessa interventioryhmän kävelymatka parani 6 minuutin kävelytestissä 2.9 

% ja kontrolliryhmän 0.6 %. Tässä tutkimuksessa verrattiin 40 minuutin aerobista pol-

kuharjoittelua kontrolliryhmän perinteisellä tavalla toteutettuun fysioterapiaan ja matala-

tehoiseen kävelyyn. (Jin, Jiang, Wei, Chen & Ma 2013.) Toisessa tutkimuksessa inter-

ventionryhmän jäsenet toteuttivat 40 minuutin aerobisen polkemisharjoittelun lisäpaino-

jen kanssa ja kontrolliryhmäläiset harjoittelivat saman ajan matalatehoista kävelyä. 

Interventioryhmäläisten kävelymatka parani 2.7 % lähtötilanteeseen verrattuna. Kont-

rolliryhmän kävelymatka parani 0.5 %. (Jin, Jiang, Wei, Wang & Ma 2012.)  

Näissä kahdessa tutkimuksessa, joissa interventioryhmäläisten kävelymatka piteni, 

parani tilastollisesti merkittävästi myös osallistujien maksimaalinen hapenottokyky 

(peak V02). Ensimmäisessä aerobista polkemista sisältäneessä interventiossa tulokset 
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olivat 28 % vrt. 0,5 % ja toisessa interventiossa aerobinen polkeminen tehtiin lisäpaino-

jen kanssa ja tulokset olivat 24 % vrt. 3 %. (Jin ym. 2013; Jin ym. 2012.) 

Kaikki kävelykyyn, -nopeuteen tai -matkaan liittyvät polkemisella saavutetut tilastolli-

sesti merkittävät muutokset saatiin interventioissa, joissa osallistujien sairastumisesta 

oli kulunut alle kuusi kuukautta. 
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6 Pohdinta  

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla vaikuttaako polke-

misharjoittelu AVH-kuntoutujan kävelyyn. Polkulaitteita lainataan AVH-kuntoutujille ko-

tiharjoitteluun, ja siksi työn tavoitteena oli lisäksi kerätä tietoa kuntoutuksen ammattilai-

sille ja apuvälinetoiminnasta vastaavalle henkilöstölle polkulaitteiden kotilainaukseen.  

Aivoverenkiertohäiriö on yleinen sairaus, joka usein vaatii tehokasta kuntoutusta sai-

rastumisen alkuvaiheessa ja kuntoutuksen tarve saattaa jatkua pitkään. Aivoverenkier-

tohäiriöstä kuntoutuvan henkilön yksi keskeisin tavoite on kävelykyvyn palautuminen. 

(Mazzocchio ym. 2008.)  AVH-kuntoutujan on todettu hyötyvän kävely- ja tasapainohar-

joituksista, aerobisen kunnon ja lihasvoiman harjoituksista (Duodecim 2009). Ei kuiten-

kaan tiedetä mikä kuntoutusmuoto yksinään tai yhdistettynä muihin vaikuttaisi parhai-

ten kuntoutujan kävelyn ja omatoimisuuden palautumiseen (Jones ym. 2016). 

 

Katsaukseen valikoitui 7 RCT-tutkimusta vuosilta 2007–2017.  Interventioryhmissä oli 

toteutettu polkemisharjoittelua ja kontrolliryhmien harjoittelu ei sisältänyt polkemista. 

Kaikissa tutkimuksissa arvioitiin osallistujien kävelyä joko kävelykyvyn, -nopeuden tai -

matkan avulla. Osallistujia oli tutkimuksessa yhteensä 541 ja tutkittavien sairastumises-

ta oli kulunut 3 viikosta 5 vuoteen. Interventioiden kesto vaihteli 4 viikosta yhteen vuo-

teen. Koska tutkimuksissa ei ollut ei-harjoittelevia ryhmiä, niin selkeää tulosta ainoas-

taan polkemisharjoittelun vaikuttavuudesta ei voitu saada. Tutkimusasetelmaa, jossa 

polkemisharjoittelua tehneitä interventioryhmäläisiä verrattaisiin täysin ilman fysiotera-

piaa jääneisiin kontrolliryhmäläisiin, ei tutkimuksen eettisten periaatteiden mukaisesti 

voida toteuttaa. 

 

FES- avusteinen polkeminen ja perinteinen harjoittelu paransivat osallistujien kävelyky-

kyä, joten polkemisharjoittelu saattaisi olla hyvä aloittaa jo tilanteessa, kun AVH-

kuntoutujan pystyasennon hallinta ei vielä riitä kävelyyn (Ferrante, Pedrocchi, Ferringo 

& Molteni 2008.)  Harjoittelulla tai fyysisellä aktiivisuudella on todettu olevan vaikutusta 

aivojen plastisuuteen ja harjoittelun tulee olla progressiivista, jotta aivoissa tapahtuu 

muovautumista (Perrey 2013). Toiminnallisen sähköstimulaation hyödyntäminen pol-

kemisen yhteydessä arvellaan lisäävän tunnon kautta tulevaa informaatiota ja ohjaavan 

tehokkaammin symmetriseen polkemiseen kuin passiivinen eli moottoriavusteinen pol-

keminen (Ambrosini, Ferrante, Pedrocchi, Ferrigno & Molteni 2011). 
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Aerobinen polkemisharjoittelu paransi tutkittavien aerobista kuntoa ja lisäsi 6 minuutin 

kävelytestissä kuljettua matkaa. Kahdessa tutkimuksessa saavutettiin samansuuntai-

nen tulos vertamaalla interventioryhmien aerobista polkemisharjoittelua kontrolliryh-

mien perinteisellä tavalla toteutettuun fysioterapiaan ja matalatehoiseen kävelyyn. (Jin 

ym. 2013; Jin ym. 2012.) Tang kumppaneineen (2009) toteaa, että hengitys- ja veren-

kiertoelimistön toiminnan ja neuromotorisen kontrollin heikentyminen ovat toisistaan 

riippumattomia tapahtumia, mutta muutokset näissä tapahtumissa saattavat vahvistaa 

toinen toisiaan. Heikko fyysinen kunto saattaa heikentää motorista palautumista kasva-

vien metabolisten vaatimusten vuoksi. Riittämätön motorinen aktiviteetti voi osaltaan 

vaikeuttaa tai estää fyysisen kunnon harjoittamista esimerkiksi kävellen. Tämä senso-

motorisen ja hengitysverenkiertoelimistön toiminnon heikentymisen yhteisvaikutuksen 

merkitys kulminoituu kävelyssä ja tämä aiheuttaakin haasteen kuntoutusammattilaisille 

ja kuntoutuksen toteutukselle. (Tang ym. 2009.) Myös katsauksen tulosten perusteella 

voidaan todeta, että polkemisella voidaan vaikuttaa AVH-kuntoutujan kävelyn edelly-

tyksiin kuten aerobiseen kuntoon. 

 

Osallistujien sitoutuminen harjoitteluun oli vaihtelevaa interventiossa, jossa polkemis-

harjoittelu toteutettiin kotona.  Tutkijat Mayo ja kumppanit (2013) eivät saaneet merkit-

tävää eroa ryhmien välille 6 minuutin kävelytestissä. Tutkimuksessa interventioryhmä 

polki päivittäin 30 minuutin ajan ja kontrolliryhmä toteutti saman ajan alaraajojen har-

joitteita ja kävelyä. Tutkijat toteavat pohdinnassaan, että runsas keskeyttäneiden mää-

rä selittynee mm. osallistujien depressiolla ja apatialla, ja he myös arvelevat kuntoutu-

jien lähtötason vaikuttaneen harjoitteluun sitoutumiseen. Jos kuntoutujan lähtötaso on 

6 minuutin tai 10 metrin kävelytestissä itsevalitulla kävelynopeudella yli suositetun ar-

von (300m ja 0,8m/s), niin motivaatio kotiharjoitteluun saattaa heiketä. (Mayo, MacKay-

Lyons, Scott, Moriello & Brophy 2013.) Ennen harjoituslaitteiden lainausta kotiharjoitte-

luun on fysioterapeutin hyödyllistä tehdä huolellinen arvio AVH-kuntoutujan kävelyky-

vystä ja fyysisestä kunnosta. Harjoittelumotivaation ylläpitämiseksi kuntoutujat saatta-

vat tarvita tiivistä ohjausta ja seurantaa, ja ehkä ryhmäharjoittelu esimerkiksi etäkuntou-

tuksen avulla lisäisi sitoutumista harjoitteluun. 

 

Ei voi myöskään vähätellä potilaan kokemaa hyötyä ja motivoitumista harjoitteluun 

yleensä polkemisen tuoman aktiivisuuden avulla. Kliinisessä työssä terapeutin kohtaa-

mat potilaat toivovat ensimmäiseksi juuri kävelykyvyn palautumista ja he ovat kokeneet 

polkemisharjoituksien tukevan tätä tavoitetta ja ovat saaneet hyvän olon fyysisestä 

rasituksesta. Meta-analyysissä Inactive and alone Bernard ym. (2004) tutki kuinka pal-
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jon akuutisti sairastunut AVH-potilas oli aktiivinen. Tuloksissa selvisi, että potilaan te-

kemien toistojen määrä yläraajojen harjoittelussa oli olematon sekä fysio- että toiminta-

terapiassa. Manuaalinen terapia, johon tarvitaan fysioterapeutin tai terapeuttien läsnä-

oloa, ei tuottanut riittävästi toistoja optimaalisen kuntoutumisen saavuttamiseksi. (Ber-

nard, Dewey, Thrift, & Donnan 2004.) Polkuharjoittelu ylä- tai alaraajoilla voisi olla yksi 

terapiakeino lisätä potilaan harjoitteluaikaa ja toistojen määrää kuntoutuslaitoksissa ja 

kotona. 

 

Vaikka kuntoutujat kokevat polkemisen usein tärkeänä ja mielekkäänä harjoittelumuo-

tona, ei harjoittelun mahdollistaminen kaikille sitä haluaville ole käytännössä kuiten-

kaan mahdollista. Valtakunnallisissa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovu-

tusperusteissa ohjataan luovuttamaan moottoriavusteisia polkuharjoituslaitteita lainaan 

kuntoutujille, joilla fysioterapian tavoitteena on toiminto tai asia, johon polkemisharjoit-

telulla on todettu tai arvioidaan voitavan vaikuttaa myönteisesti (Valtakukunnalliset lää-

kinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2018:18). Nykyisin lainaus-

toiminta painottuu ei-käveleviin kuntoutujiin ja saattaisikin olla perusteltua lainata polku-

laitteita myös jo käveleville AVH-kuntoutujille kuntoutuksen optimaalisessa vaiheessa. 

Kun kävely on keskittymistä vaativaa ja epäsymmetristä, kävelemällä kunnon kohen-

taminen saattaa olla liian haastavaa, mutta se voisi onnistua polkemalla. Aerobisen 

kunnon harjoittaminen on perusteltua jokaisen AVH-kuntoutujan terveyden kannalta ja 

liikkumattomuudesta aiheutuvien sekundaariongelmien ennaltaehkäisy on tärkeää. 

Polkemisharjoittelu vaikuttaa olevan hyödyllistä voimaharjoitteluna ja hengitys- ja ve-

renkiertoelimistön harjoitteluna ja siten se voi parantaa kuntoutujan toimintakykyä. 

 

Polkemisharjoittelu saattaisi toimia kävelyyn orientoivana harjoitteluna. Polkeminen 

harjoittaa kuntoutujan aerobista kuntoa ja hermolihasjärjestelmän neuroverkkoa pol-

kemisen ja kävelyn muistuttaessaan toisiaan liikemalleiltaan. Subakuutti vaihe (alle 3 

kk sairastumisesta) on neuromotorisen korjaantumisen ja uudelleen oppisen aikaa ja 

tähän ajanjaksoon sijoitetulla polkemisharjoittelulla on todettu olevan merkitystä kun-

toutujan askeltamisen ja kävelyrytmin symmetriaan (Tang ym. 2009). 

 

Käytettävissä olleen ajan ja katsauksen luonteen takia artikkeleiden haku tehtiin kah-

desta tietokannasta ja useamman tietokannan käyttö olisi mahdollisesti tuonut lisää 

artikkeleita otokseen. Lisäarvoa olisi tuonut kahden tekijän tekemä tutkimusten laadun 

arviointi kokeelliselle tutkimukselle tarkoitetulla laadun arviointimenetelmällä. Työn aihe 

nousi tekijöiden omasta työelämään liittyvästä tarpeesta ja mielenkiinnosta. Katsauk-
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seen kerättyä tietoa voi jatkossa syventää ja käyttää avuksi AVH-kuntoutujien polke-

misharjoittelua suunnitellessa ja toteuttaessa. Tiedot voivat olla myös avuksi apuväli-

nelainaamoiden toiminnassa, esimerkiksi harjoituslaitteiden laina-aikoja suunniteltaes-

sa. Aerobisen kunnon parantumista saatiin aikaan 8 - 12 viikon harjoitelulla (Jin ym. 

2012; Jin ym. 2013).  Yhteiskunnallinen keskustelu potilaiden yhdenvertaisesta kohte-

lusta terapioiden ja apuvälineiden saatavuudessa on Suomessa ajankohtainen. 

 

Katsauksen tulos tukee edelleen polkemisharjoittelun toteuttamista, mutta kannustaa 

myös laatimaan kuntoutujalle selkeän tavoitteen ja yksilöllisen harjoitusohjelman har-

joittelun toteuttamiseksi sekä seurannan suunnittelun. Jokainen AVH-kuntoutujien 

kanssa työskentelevä terapeutti tunnistaa sen tärkeimmän tavoitteen, jonka useimmat 

kuntoutujat fysioterapialle asettavat. Lähes poikkeuksetta kuntoutujien tavoitteena on 

itsenäinen kävely tai mahdollisuus edes muutaman metrin kävelyyn tuettuna. Patricia 

Davies toteaa kirjassaan Right in the middle - Selective trunk activity in the treatment of 

adult hemiplegia että, kävely on yksi ihmisen tavallisimmista toiminnoista. Se parantaa 

ja rikastuttaa arkeamme, lisää mahdollisuuksia erilaisiin suorituksiin, huveihin tai yh-

dessä oloon. Jokainen AVH-kuntoutuja toivoo kävelykykynsä palautumista ja kaikkea 

sitä, mitä se mahdollistaa. Kävelykyvyn palautuminen on tavoite, jonka hän pystyy ku-

vittelemaan ja ymmärtämään, se on tavoite, jolla on hänelle merkitystä. (Davies 1990: 

224.) 
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