LISÄÄKÖ GYMBAN KÄYTTÖ LIHASAKTIIVISUUDEN VOIMAKKUUTTA
JA VAIHTELEVUUTTA TOIMISTOTYÖN AIKANA?
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Riski sairastua aineenvaihdunnan- sydän- ja verisuonisairauksiin sekä tuki- ja
liikuntaelinongelmiin on korkeampi, kun istutaan pitkäaikaisesti. Myös pitkäaikainen
staattinen seisominen voi olla haitallista. Useita dynaamisia seisontavaihtoehtoja, kuten
seisontalaudat, on otettu käyttöön tuki- ja liikuntaelimistön riskien lieventämiseksi,
korostaen seisonnan metabolisia etuja. Gymba on aktivointilauta, joka on suunniteltu
mahdollistamaan moniulotteinen ja kävelyn kaltainen liike seisonnan aikana, esimerkiksi
työskennellessä seisomapöydän ääressä.
Tämän pilottitutkimuksen tavoitteena oli verrata lihasaktiivisuuden voimakkuutta ja
vaihtelevuutta toimistotyön aikana käyttämällä Gymbaa rennosti (vaistomainen Gymban
käyttö) sekä aktiivisesti (reippaampi Gymban käyttö) verrattuna istumatyöhön, seisomalla
seisomapöydän ääressä tai kävelyyn. Tutkimus tehtiin kolmella hyötyliikkuvalla aikuisella.
Lihasaktiivisuuden voimakkuus ilmaisee lihaksen kokonaisaktiivisuuden, ja vaihtelevuus
lihasaktiivisuuden vaihtelevuuden näiden aktiivisuusaikojen aikana.
Verrattuna istumiseen rento ja aktiivinen Gymban käyttö lisäsivät reisilihasten aktiivisuutta
82% ja 194 %, vastaavasti pohjelihasten aktiivisuutta 204% ja 290% (Lihasaktiivisuuden
voimakkuus kuva ja taulukko). Verrattuna seisomiseen rento ja aktiivinen Gymban käyttö
lisäsivät reisilihasten aktiivisuutta 62 % ja 162 %, vastaavasti pohjelihasten aktiivisuutta
115% ja 181 %. Kävelyyn verrattuna reisilihakset olivat yhtä aktiivisia Gymban käytön aikana
tai 58% aktiivisempia. Mutta pohjelihaksissa oli 34% tai 15 % vähemmän lihasaktiivisuutta
aktiivisen ja rennon Gymban käytössä verrattuna kävelyyn.
Tämä pienimuotoinen pilottitutkimus viittaa siihen, että Gymban käyttö seisomapöydän
kanssa on aktiivisempaa kuin seisominen ja reisilihaksille ainakin yhtä aktiivista kuin kävely.
Gymban käyttö toimistotyössä mahdollisesti edistää aineenvaihduntaa ja samalla lievittää
pitkittyneeseen istumiseen ja seisomiseen liittyviä tuki- ja liikuntaelinriskejä.
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Q = Quadriceps
H = Hamstrings
S = Soleus
G = Gastrocnemius medial
T = Tibialis anterior
P = Peroneus longus
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