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Fysiologisk forskning åren 1997-2013

Eva Blomstrand

Vilken betydelse kost och vätska har för prestationen i idrott har rönt
stort intresse i många år. Dessa frågeställningar har alltsedan mitten av
förra seklet utgjort en del av GIH:s forskning. Inslag av näringslära förekom också tidigt i fysiologiundervisningen. I samband med Hälsopedagogprogrammets introduktion läsåret 1992/1993 utökades undervisningen i näringslära och när undertecknad anställdes som lektor i
”näringsfysiologi med inriktning mot idrott och hälsa” i september
1997 fanns två 5-poängs kurser i H-programmet. Redan under 1998
erbjöds även studenterna på Lärarprogrammet en 5-poängs kurs i näringslära och under de efterföljande åren gavs kurser även för Tränarprogrammets studenter. För närvarande ges två kurser i näringslära per
läsår med delvis olika inriktning, den ena som moment i H-programmet och den andra i T-programmet.
Parallellt med undervisningen startade arbetet med att bygga upp en
forskningsgrupp. Inriktningen på forskningen de första åren utgjordes
av projekt med syfte att undersöka hur näringstillförsel påverkar uppkomsten av central trötthet. Projekten var en fortsättning på en forskningslinje som påbörjades i mitten av 1980-talet i professor Eric Newsholmes laboratorium i Oxford. Teorin som framfördes 1986 bygger på
att förändringar i halten av vissa aminosyror i plasma i samband med
träning leder till en förhöjd halt av serotonin i hjärnan. Serotonin bildas från den essentiella aminosyran tryptofan och syntesen begränsas av
dess transport över blod–hjärnbarriären. Denna transport är gemensam för de neutrala aminosyrorna, däribland de grenade aminosyrorna
(leucin, isoleucin och valin), vilket gör att tryptofanupptaget även påverkas av dessas koncentration i plasma. Till skillnad mot övriga aminosyror, tas de grenade aminosyrorna inte upp av levern i så stor utsträck-
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ning utan man får en snabb ökning i blodet i samband med intag. På så
sätt balanseras ökningen i fritt tryptofan under träning. Enligt hypotesen kommer då mindre tryptofan att transporteras in i hjärnan, därmed
minskar syntesen av serotonin och uppkomsten av central trötthet. Stöd
för hypotesen har presenterats i ett flertal undersökningar (Blomstrand
2011). I en senare studie som gjordes i samarbete med forskare i Köpenhamn visade det sig att både tryptofan och grenade aminosyror tas upp
i hjärnan (mätt som koncentrationsskillnad i artär och jugularven) vilket tyder på att transporten av neutrala aminosyror över blod–hjärnbarriären generellt ökar under träning (Blomstrand et al. 2005). Den positiva effekten av grenade aminosyror kan därför också bero på en direkt
effekt av t.ex. leucin på syntes eller frisättning av andra transmittorer i
hjärnan i tillägg till effekten på tryptofantransport och syntes av serotonin.
Grenade aminosyror har tillskrivits en rad intressanta effekter på
kroppen, inklusive dess anabola effekt på muskulaturen vilket i slutet
av 1990-talet huvudsakligen baserades på undersökningar gjorda på in
vitro preparationer från råtta eller in vivo på vilande muskulatur hos
människa. Ett bifynd i samband med studierna av grenade aminosyror
och dess effekt på central/mental trötthet var att grenade aminosyror
tycktes minska nettonedbrytningen av muskelprotein i samband med
mycket långvarigt arbete (30 km terräng och maratonlöpning). Denna forskning fördjupades i ett samarbete med professor Bengt Saltin
vid Copenhagen Muscle Research Centre. Med artär- och venkatetrar
över arbetande muskulatur kunde nettonedbrytningen av muskelprotein mätas och kvantitativt bestämmas. Resultaten visade i linje med tidigare fynd att intag av grenade aminosyror har en anabol effekt vid träning med reducerade glykogennivåer och dessutom kunde vi fastställa
att effekten uppkom i viloperioden efter träning snarare än under själva arbetet (Blomstrand & Saltin 2001). Dessa fynd blev början på den
forskning som fortfarande är en av huvudinriktningarna inom forskningsgruppen – att undersöka hur näringstillförsel i kombination med
olika arbetsformer påverkar molekylär signalering och proteinomsättning i muskeln.
Senare forskning har visat att träningseffekten förmedlas via aktivering av specifika signalvägar i muskelcellen, däribland mTOR-p70S6 kinas (p70S6k) signalvägen, som har en viktig roll i muskeltillväxt. Data
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från cellstudier visade att grenade aminosyror och specifikt leucin hade
en stimulerande effekt på enzymet p70S6k. Hösten 2000 knöts en masterstudent (Håkan Karlsson) till gruppen samtidigt som antikroppar
mot p70S6k i human muskel blev tillgängliga. Studien som genomfördes tillsammans med ytterligare en student (P-A Nilsson) samt forskare vid Karolinska Institutet visade för första gången att grenade aminosyror i kombination med styrketräning stimulerade p70S6k i human
muskel (Karlsson et al. 2004). Det blev starten på en rad studier om hur
olika träningsformer påverkar mTOR-p70S6k signalering. Ytterligare
studenter/doktorander knöts till gruppen, Thibault Elfegoun (licentiat
2007), Jörgen Eliasson och Henrik Mascher (disputerade 2010). Uthållighetsträning jämfördes med styrketräning och excentrisk med koncentrisk träning (Eliasson et al. 2006, Mascher et al. 2007, 2008, 2011).
Henrik Mascher visade bland annat i sin avhandling att även uthållighetsträning stimulerar mTOR-signalering och syntes av muskelprotein. Hans data tyder även på att vid upprepade träningspass i styrketräning med två dagars mellanrum minskar nedbrytningen av protein i det
andra passet. I samarbete med docent Birgitta Essén-Gustavsson från
Lantbruksuniversitetet i Uppsala har förändringar i aminosyranivåer
och intracellulär signalering även analyserats i enskilda muskelfibrer.
Muskelbiopsierna frystorkas och enskilda fibrer separeras och identifieras som långsamma (typ I) eller snabba (typ II) fibrer (Essén-Gustavsson & Blomstrand 2002, Blomstrand & Essén Gustavsson 2009,
Tannerstedt et al. 2009). Den sistnämnda studien där vi visade att proteinsignaleringen var betydligt kraftigare i typ II fibrerna efter excentriskt arbete uppmärksammades i Faculty 1000 Biology den 27 april
2009.
Efter ett enstaka styrketräningspass är både syntes och nedbrytning
förhöjda och proteinbalansen negativ. För att styrketräningspasset skall
ge en positiv proteinbalans och en tillväxt av muskelmassa på sikt är det
nödvändigt med näringstillförsel i form av protein eller aminosyror i
samband med träningspasset. Liknande resultat tycks gälla i samband
med uthållighetsarbete även om relativt få undersökningar har studerat
denna typ av träning. Riktigt hur en optimal sammansättning av nutrition ser ut för att ge största möjliga effekt är oklart. Intressant är att flera undersökningar har visat att endast de essentiella aminosyrorna behöver tillföras för att ge en stimulerande effekt på syntesen i samband
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med träning, tillförsel av de icke-essentiella aminosyrorna har däremot
ingen ytterligare påverkan. Av de essentiella aminosyrorna anses de tre
grenade aminosyrorna, framför allt leucin, ha en speciellt viktig roll.
När William Apró startade sitt avhandlingsarbete 2009 saknades det
emellertid underlag från humanstudier där man specifikt hade studerat
leucins betydelse i jämförelse med övriga essentiella aminosyror. William visade i sin avhandling att intag av grenade aminosyror stimulerar
mTOR-signalering i både vilande och arbetande ben, dock var effekten
betydligt större i det arbetande benet (Apró & Blomstrand 2010). Han
visade också att leucinintag i samband med styrketräning aktiverar enzymet p70S6k, men dessutom att aktiveringen blir betydligt kraftigare
i närvaro av övriga essentiella aminosyror. För sin presentation av den
senare studien vid European College of Sports Science (ECSS) i Amsterdam 2014 erhöll han Gatorade Sport Science Institute (GSSI) Nutrition Award.
Den praktiska erfarenheten säger att man skall undvika att kombinera styrke- och uthållighetsträning tätt inpå varandra, men det är
fortfarande inte klarlagt vilka effekter det har på muskeln. När man i
långtidsstudier har kombinerat dessa träningsformer tyder många undersökningar på att det har en negativ inverkan på styrkeökning och
i vissa fall även muskeltillväxt medan den aeroba kapaciteten inte påverkas. Vid styrketräning aktiveras mTOR signalvägen som då stimulerar nybildningen av protein (se ovan) och man ser så småningom en
ökning av mängden kontraktila proteiner. Uthållighetsträning, framför
allt energikrävande arbete såsom intervallträning, aktiverar å sin sida
enzymet AMPK (regleras av kvoten AMP/ATP i muskeln) som i djurstudier har visat sig hämma både mTOR-signalering och proteinsyntes.
Att kombinera styrketräning och konditionsträning har därför antagits
ha en negativ inverkan på muskeltillväxt.
Tvärt emot förväntat visade Henrik Mascher i sin avhandling att kombinationsträning kan ha en positiv effekt genom att mitokondriell biogenes stimuleras i högre grad när styrketräning genomförs efter ett cykelpass (Wang et al. 2011). William Apró fann inte heller någon negativ
inverkan av kombinationsträning utan den anabola responsen av styrketräning påverkades inte av uthållighetsarbete när det genomfördes efter
styrketräningspasset (Apró et al. 2013). Inte heller när intervallarbete
föregick styrketräning upptäcktes någon hämning på mTOR-signalering i viloperioden efter träning. Marcus Moberg, som påbörjade sitt
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avhandlingsarbete i juli 2011, utvecklar dessa frågeställningar ytterligare i sina studier. Genom att kombinera intervallarbete på cykel med
efterföljande styrketräning för armarna undersöks hur systemiska faktorer påverkar proteinsyntes och signalering i en tidigare inaktiv muskel. Studierna beräknas vara klara under våren 2016.
Övrig personal som i hög grad varit involverade i forskningsgruppens arbete är Berit Sjöberg, Gunilla Hedin, Anne-Britt Olrog och
Marjan Pontén.
Avslutningsvis summeras de viktigaste fynden från olika forskningsprojekt:
- Intag av grenade aminosyror (leucin, isoleucin och valin) stimulerar
proteinsyntes i såväl vilande som arbetande muskel, men effekten är betydligt kraftigare i den muskel som arbetat.
- Leucin kan på egen hand stimulera syntesen av muskelprotein i human muskel, men intag av övriga essentiella aminosyror krävs för att ge
maximal stimulans.
- Uthållighetsträning som genomförs innan eller efter ett styrketräningspass hämmar inte den anabola responsen mätt som aktivering av
mTOR-signalering.
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