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Fysiologisk forskning åren 1988-2002

Jan Henriksson

Min forskning vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) startade 
1977 då jag blev utnämnd till universitetslektor i fysiologi vid GIH och 
fortsatte från 1991 efter min utnämning till professor i arbetsfysiologi 
vid Karolinska Institutet fram till 2002 när den organisatoriska kopp-
lingen rörande Fysiologi/Arbetsfysiologi (1977-2002) mellan GIH/
Idrottshögskolan och Karolinska Institutet upphörde. Föreliggande 
översikt innefattar delar av den forskning som utfördes åren 1988-2002. 
En central frågeställning i forskningsgruppen berörde hur skelettmus-
keln anpassas från aeroba till partiellt anaeroba förhållanden (med ökad 
mjölksyrabildning) vid ökande arbetsbelastning och hur detta skiljer sig 
i de olika muskelfibertyperna (1, 3, 13). Ett intressant fynd i dessa un-
dersökningar var att de långsamma muskelfibrerna på låga arbetsbe-
lastningar får en förbättrad syrgastillgång i relation till syrgasbehovet, 
medan detta inte är fallet för de snabba muskelfibrerna. På högre belast-
ningar får dock båda muskelfibertyperna en försämrad syrgastillgång i 
relation till syrgasbehovet. Dessa undersökningar utfördes i samarbete 
med Kent Sahlins forskningsgrupp vid GIH. I en serie undersökningar 
studerades vilande och elektriskt stimulerade skelettmuskler från råtta 
i organbad för att förstå hur muskelaktivitet respektive stresspåslag på-
verkar skelettmuskulaturens insulinresistens och proteinomsättning (2, 
5, 7, 8, 9, 10, 11). Dessa arbeten utgjorde grund för Nie Zetans dok-
torsavhandling 1989. Ett intressant forskningsrön från dessa studier var 
att kraftiga stresshormonökningar i samband med muskelkontraktion 
kan ge en ökad proteinnedbrytning i de snabba skelettmuskelfibrerna. 
Jag hade i början av 1980-talet under min postdoktorsperiod i St Louis, 
USA, gjort en serie undersökningar på skelettmuskulatur (kanin) som 
utsatts för kronisk stimulering. En liten muskel, tibialis anterior (TA), 
stimulerades med en inplanterad stimulator utan synbar påverkan på 
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djurets välbefinnande eller aktivitet. TA-muskeln är normalt inaktiv på 
kanin och kronisk stimulering ger därför en mycket kraftig, sannolikt 
maximal, uthållighetsträningseffekt. Dessa undersökningar, som ge-
nomfördes i samarbete med Stanley Salmons forskningsgrupp i Bir-
mingham, England och Oliver H. Lowry vid Washington University 
i St Louis, USA, gav värdefulla insikter om de mekanismer och tids-
förlopp varmed en skelettmuskel uthållighetsmässigt svarar på trä-
ning samt vad som krävs för att träningsnivån ska upprätthållas. Den-
na forskningslinje fortsatte under perioden 1988-2002 och vi har bland 
annat kunnat visa att de träningsförändringar i skelettmuskulaturen 
som är lättast att uppnå (t ex ökad mitokondriebildning) är de som lig-
ger kvar längst när man slutar stimulera, medan de förändringar som 
kräver intensiv stimulering för att uppnås (t ex förändringar av fiber-
typ) försvinner snabbt vid träningsuppehåll (first in – last out)(6). Ett 
annat mycket intressant fynd var att skelettmuskelns fibrer (muskelcel-
ler) kan kopplas ur när de utsätts för alltför intensiv aktivering, för att 
sedan kopplas in igen efter en viloperiod (4). Även undersökningar av 
polio-drabbad muskulatur i samarbete med Kristian Borg vid Karolin-
ska sjukhuset har givit oss viktig information om hur muskulaturen re-
agerar på alltför intensiv muskelstimulering (12). En stor satsning inom 
min forskningsgrupp under den här perioden var att utveckla mikro-
dialysmetodik för att kunna studera hur fysisk aktivitet påverkar blod-
flöde och insulinkänslighet i skelettmuskulatur hos människa (14, 15-
20, 23-28, 30, 32, 36, 38, 41,43). Vi har bedömt dessa frågeställningar 
som centrala eftersom en positiv påverkan på muskulaturens insulin-
känslighet är en viktig bakomliggande orsak till att regelbunden fy-
sisk aktivitet minskar risken att utveckla åldersdiabetes och kraftigt 
sänker risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och stroke. Två vikti-
ga samarbetspartners i detta arbete var Urban Ungerstedt vid Farma-
kologiska avdelningen, Karolinska Institutet och Lennart Jorfeldt vid 
Kliniskt fysiologiska avdelningen, Karolinska Sjukhuset. Tillsammans 
med Jorfeldt utvecklades bland annat en metod för kontinuerlig blod-
flödesmätning i skelettmuskel baserad på etanolclearance från en per-
funderad mikrodialyskateter insatt i skelettmuskeln. Tillsammans med 
Ungerstedt utvecklade vi en mikrodialysmetod där skelettmuskeln per-
funderades med så långsamt flöde att det medgav en direktmätning 
av substanser i muskulaturens intersititalrum. Dessa arbeten utgjorde 
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grunden till 3 doktorsavhandlingar under perioden, Robert C. Hickner 
1995, Hans Rosdahl 1998, Kerstin Hamrin 2004. Hans Rosdahl gjorde 
originalupptäckten att det, med tillsats av en kolloid, dextran-70, i per-
fusionsvätskan, var möjligt att genomspola mikrodialyskatetrar insatta 
i skelettmuskulaturen med mycket långsamma flöden, ned till 0,16 mik-
roliter per minut. Utan den tillsatta kolloiden skulle vid dessa låga per-
fusionshastigheter all dialyserad vätska försvinna in till vävnaden. För-
delen med det låga perfusionsflödet var att det uppstod fullständig 
jämvikt mellan substanskoncentrationer i skelettmuskelns interstitial-
rum och i den uppsamlade mikrodialysvätskan. Det öppnade vägen för 
att direkt kunna studera skelettmuskulaturens insulinkänslighet genom 
att mäta glukoskoncentrationen i interstitialvätskan. Hans Rosdahl stu-
derade även insulinkänsligheten genom att tillsätta insulin i perfusions-
vätskan. Med låg-perfusionsflödesmetodik kunde vi visa att ett enda ar-
betspass kunde höja skelettmuskulaturens insulinkänslighet under mer 
än 6 timmar efter arbetets slut (39). Kerstin Hamrin tog i sin avhand-
ling dessa resultat vidare och visade bland annat att ett två-timmars ar-
betspass gav en ihållande ökning av skelettmuskulaturens sockerupp-
tagning under hela 12 timmar efter arbetspassets slut, och att detta 
både beror på ett ökat blodflöde i skelettmuskulaturen och en ökad 
sockertransport in i muskelcellen (40). Dessa resultat pekar på den sto-
ra betydelsen av att fysisk aktivitet helst upprepas varje dag för att hål-
la skelettmuskulaturens glukostransportsystem aktiverad och insulin-
känsligheten uppe. Förutom dessa forskningsområden har en viktig 
inriktning varit att vidareutveckla studiet av de mekanismer som gör att 
skelettmuskulaturen svarar på träning. Det gäller speciellt de kompli-
cerade cellulära signaleringsmekanismer som i stor utsträckning bör-
jade identifieras under 1990-talet (29, 31, 33-35, 39, 40). Det har utgjort 
grunden för 2 avhandlingsarbeten, Ulrika Widegren (2000) och Char-
lott Wretman (2002). I Ulrika Widegrens avhandlingsarbete påvisades 
bland annat att de s.k. mitogen-aktiverade proteinkinaserna, MAP-ki-
naserna, har en avgörande roll i skelettmuskulaturens anpassning till 
uthållighetsträning och speciellt MAP-kinasen ERK1/2. I Charlott 
Wretmans avhandlingsarbete, i samarbete med Håkan Westerblads 
forskningsgrupp vid Karolinska Institutet, kunde Wretman gå vidare 
med Widegrens fynd att kontraktil muskelaktivitet av uthållighetstyp 
företrädesvis ger en aktivering av MAPK-ERK1/2 (32). Wretman gick 
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också vidare med att visa att tre faktorer var inblandade i aktiveringen: 
mekanisk muskelaktivering, bildning av reaktiva syreradikaler och för-
suring (via mjölksyrebildning)(33). En annan MAP-kinas, MAPK-p38, 
aktiverades enbart av hög muskelspänning och inte alls av syreradikaler 
och försurning. Detta ledde till arbetshypotesen att MAPK-ERK1/2 
sannolikt främst är viktig för skelettmuskulaturens anpassning till ut-
hållighetsträning, medan MAPK-p38 troligen har en större roll i mus-
keltillväxt till följd av styrketräning (33).
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