
 
 

 

 

 

Effekten av 10 veckors styrketräning 

på markörer för hypertrofi, 

translation och proteolys 
 

 

 

 

 

Daniel Väisänen 

 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Examensarbete 39:2016 

Masterprogrammet 2015-2017 

Handledare: Niklas Psilander 

Examinator: Mikael Mattsson 



Abstrakt  
Det har forskats mycket på olika signalvägar i det mänskliga genomet, trotts detta 

finns det många frågetecken som kvarstår. Denna uppsats undersöker några av dem. 

Syfte: Undersöka förändringar i genuttryck och mRNA-nivåer för hypertrofi- (MRF4) 

translations- (5.8S & 18S) och proteolysreglerande gener (MuRF1 & GDF-8) efter en 

10 veckor lång styrketräningsperiod hos kvinnor och män. 

Frågeställningar: (1) Finns det en förändring i total mängd RNA före och efter en 10 

veckors styrketräningsintervention. (2) Finns det en förändring i uttryck av MRF4, 

5.8S, 18S, MuRF1 samt GDF-8 efter en 10 veckors styrketräningsintervention. (3) 

Finns det en könsskillnad i förändringen av total mängd RNA samt aktivering av 

MRF4, 5.8S, 18S, MuRF1 och GDF-8 efter en 10 veckors styrketräningsintervention.  

Metod: Urvalet för analysen bestod av 16 otränade försökspersoner varav 8 var män 

och 8 var kvinnor. Försökspersonerna utförde unilateral styrketräning av nedre 

extremiteten under 10 veckor, under 2 av dessa veckor utfördes ocklusionsträning.  

Träningsperiodiseringen var vågformig (70-90% av 1RM, 5-12 rep, 3 ggr/vecka). 

Muskelbiopsier togs i det arbetande benet före träningsperiodens start samt 3-7 dagar 

efter träningsperiodens avslut. Genuttryck analyserades med qPCR. 

Resultat: Det fanns ingen signifikant skillnad i förändring mellan män och kvinnors 

totala RNA eller genuttryck. Total RNA ökade signifikant (p<0,01) med 19,2 %. 

Kvinnorna hade en signifikant ökning (P<0,05) av RNA på 27,6 % medan männen 

hade en signifikant ökning (p<0,05) på 14 %. MRF4 hade en signifikant (P>0,05) 

procentuell ökning i genuttryck med 55,7 % och kvinnor för sig hade en signifikant 

(P>0,05) ökning på 64 %. GDF-8 ökade signifikant (P>0,05) med 55,5 % medan 

GAPDH ökade signifikant (P>0,05) för båda könen tillsammans med 70,6 % och för 

män med 87,8 %. MuRF1 och 5.8S hade inga signifikanta förändringar i genuttryck. 

Slutsats: Det verkar som att både män och kvinnor får en liknande procentuell 

förändring av total RNA och mRNA genuttryck 3-7 dagar efter en 10 veckors 

hypertrofistyrd styrketräningsperiod. För att mäta genuttryck av translationsgenen 

MRF4 verkar 3-7 dagar efter en 10 veckors styrketräningsperiod vara en tidpunkt då 

det fortfarande pågår hypertrofi av skelettmuskulaturen.  Av de proteolysreglerande 

generna GDF-8 och MuRF1 sågs en uppreglering av GDF-8 vilket skulle kunna vara 

ett tecken på att hypertrofin börjar hämmas. Ett oväntat fynd var att GAPDH visade 

sig vara olämplig som kontrollgen vid en styrketräningsintervention på 10 veckor och 



att 18S var väldigt stabil. Detta kan betyda att GAPDH inte skall användas vid längre 

styrketräningsinterventioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
There have been much research on signaling pathways in the human genome, but 

there still remain many questions. This paper examines some of them. 

Aim: Investigate changes in gene expression and mRNA levels of hypertrophy 

(MRF4), translation (5.8S & 18S) and proteolysis regulating genes (GDF-8) after a 

10-week strength training period in men and women. 

Research questions: (1) Is there a change in the total amount of RNA before and 

after a 10-week strength training intervention. (2) Is there a change in the expression 

of MRF4, 5.8S, 18S, Murf1 and GDF-8 after 10 weeks of strength training. (3) Is 

there a gender difference in the change of total RNA and the expression of MRF4, 

5.8S, Murf1 and GDF-8 after a 10-week long strength training intervention. 

Method: The sample for analysis consisted of 16 untrained subjects, of whom 8 were 

men and 8 were women. The subjects performed unilateral resistance training of 

lower extremities for 10 weeks, during two of these weeks blood flow restriction 

training were performed. The training was undulating (70-90% of 1RM, 5-12 cord, 3 

times / week). Muscle biopsies were taken from the working leg before the start and 

3-7 days after the training period. Gene expression was analyzed by qPCR. 

Results: There was no significant gender difference in total RNA or gene expression. 

Total RNA was significantly increased (p <0.01) with 19.2 %. The women had a 

significant increase (P <0.05) of RNA at 27.6 %, while the men had a significant 

increase (p <0.05) at 14 %. MRF4 had a significant (P> 0.05) percentage increase in 

gene expression by 55.7 %, and women had a significant (P> 0.05) increase of 64 %. 

GDF-8 increased significantly (P> 0.05) with 55.5 %, while GAPDH increased 

significantly (P> 0.05) for both sexes with 70.6 % and for men with 87.8 %. Murf1 

and 5.8S had no significant changes in gene expression. 

Conclusions: It seems that both men and women experience a similar percentage 

difference of total RNA and mRNA gene expression 3-7 days after a 10 weeks long 

strength training period. To measure the gene expression of MRF4 3-7 days after a 

10-week weight-training period seems to be a time when there still is a anabolic 

responses in the skeletal muscle. Of the proteolysis regulating genes GDF-8 and 

Murf1 there was an upregulation of GDF-8, which could be a sign that the inhibition 

of hypertrophy started. An unexpected finding is that GAPDH was found to be 

unsuitable as a control gene at a strength training intervention at 10 weeks and rRNA 



18S was very stable, which could mean that GAPDH should not be used as control 

gene in longer strength training studies. 
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1. Inledning 
Den mänskliga kroppen består av mer än 600 muskler som är olika i storlek, form och 

funktion. Denna multicellulära vävnad, har förmågan att anpassa sig till olika signaler såsom 

neural aktivering, mekanisk belastning, hormoner/tillväxtfaktorer, cytokiner och nutrition. En 

ökning av muskelmassan som svar på hormoner/tillväxtfaktorer beror på en ökad belastning 

av muskulaturen från exempelvis styrketräning. Dessa tillväxtfaktorer och deras signalvägar 

har det forskats mycket på, men det finns fortfarande många frågetecken. 

 
1.1 Introduktion 
Muskelceller är långa och cylindriska till formen och de är de största cellerna hos däggdjur, i 

dessa celler kan det finnas hundratals cellkärnor. Cellkärnorna är oftast allokerade till 

utkanten av muskelcellen i nära anslutning till plasmans membran. I varje cellkärna finns det 

46 kromosomer som består av DNA och proteiner som kallas histoner. Histoner är globulära 

proteiner kring vilka dna spiraler är hoprullade. I DNAt finns det sekvenser som kallas gener 

där varje gen är en mall för hur ett visst protein ska vara uppbyggt. Generna kan inte ta sig ut 

från cellkärnan utan de transkriberas av messenger-RNA (mRNA) som i sin tur kan ta sig ut 

genom porerna i cellkärnans membran till cellens cytoplasma. Här kan mRNA translatera sin 

genetiska information med hjälp av ribosomer vilka är enzymer som sätter ihop långa 

aminosyrakedjor och bildar därmed proteiner, denna process kallas proteinsyntes. Dessa 

proteiner kan sedan till exempel bidra till att öka storleken på muskelcellen som de befinner 

sig i. (Lamond & Earnshaw 1998; Yin et al. 2013) 

 

För att det ska ske hypertrofi av muskelcellerna är aktiverade satellitceller en viktig faktor. 

Satellitceller befinner sig mellan sarkolemma och basalmembranet som omger muskelcellen 

och dessa har samma storlek som cellkärnorna som ligger innanför basalmembranet vilket är 

20 nanometer tjockt. Detta har gjort att det i många tidigare studier har varit svårt att urskilja 

typ av cell vid mikroskopi, men med ny teknik har detta blivit möjligt. När de vilande 

satellitcellerna blir utsatta för yttre påverkan såsom styrketräning aktiveras dessa och börjar 

dela sig och skapar dotterceller som kan utvecklas till myoblaster. Dessa kan bilda nya 

cellkärnor i muskelcellerna eller differentiera och fusionera till myotuber som därefter 

mognar och bildar nya muskelceller. De nya cellkärnor kan sedan öka proteinsyntesen genom 

att de kan tillverka mer proteinkodande gener som bidrar med proteintillverkning till sin 



2	

omedelbara närhet. (Bruusgaard et al. 2003; Zammit et al. 2006; Hall & Ralston 1989; 

Pavlath et al. 1989) 

 

1.2 Gener och signalvägar 
För att identifiera satellitceller har generna paired box 7 (Pax7) och neural cell adhesion 

molecule (NCAM) visat sig vara viktiga medan genen myogenic differentiation (MyoD) är 

viktig för att identifiera aktiverade satellitceller och myogenin för differentierade 

satellitceller. Vid aktivering av satellitceller kommer vissa satellitceller att kopiera sig själva 

och återgå till vilande läge genom att Pax7 och NCAM fortfarande är aktiva och MyoD 

nedregleras. Medan andra satellitceller nedreglerar Pax7 uttrycket och behåller MyoD 

uttrycket. När dessa aktiverade satellitceller sedan ska differentieras uttrycker satellitcellerna 

generna myogenic factor 4 (MYOG) och Muscle-specific regulatory factor 4 (MRF4) och 

kan genom detta bli till cellkärnor i muskelcellerna (Lindberg 2009; Montarras et al. 1991).  
 

Två gener som är nyckelregulatorer av translationsinitiation och proteinsyntes är Insuline-like 

growth factor 1 (IGF-1) och Protein kinase B (Akt). En upp regulering av dessa leder till 

proteinsyntes genom att aktivera mammalian target of rapamycin (mTOR) och dess 

nedströms effektor ribosomal S6 kinase 1 (S6K1). IGF-1 och Akt blockerar samtidigt en 

betydande orsak till proteolys genom att hämma forkhead transcriptor factor (FoxO) 1,3 och 

4. Omvänt kan en minskning i aktivering av IGF-1 och Akt leda till en minskning av 

proteinsyntes och därefter muskelatrofi. Vidare reducerad IGF-1 och Akt-aktivitet minskar 

hämningen av FoxO (hyperfosforylering), vilket gör det möjligt för FoxO att anta sin roll 

som en nukleär transkriptionsfaktor och främja aktiveringen av flera viktiga gener av 

ubikitin-proteasom signalvägen som är en viktig faktor i proteinkatabolism i cytosol och i 

cellkärnan hos däggdjur. Några av de påverkade generna är muskelatrofi F-box 

(MAFbx)/atrogin1 och muskelringfinger ett (MuRF1). (Drummond et al. 2008; 

Trendelenburg et al. 2009) Uttrycket av MuRF1 är lågt i vilande muskulatur men ökar i 

skelettmuskulatur vid atrofiframkallande tillstånd vilket gör dessa gener intressanta att 

undersöka vid muskelatrofi eller som kontroll för att det sker hypertrofi av muskulaturen, 

eftersom det går att anta att när genuttrycket av MURF1 är lågt kan IGF-1 och Akt vara 

aktiverade (Trendelenburg et al. 2009).  
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Det har visat sig hos möss att MuRF1 uttrycket har en snabb ökning cirka 48 timmar efter 

sängliggande tillstånd för att sedan fortsätta att öka i cirka tio dagar för att efter 14 dagar 

börja minska trotts att atrofin kan fortsätta efter detta. Hos människor är inte tidpunkten för 

MuRF1 uttryck lika välstuderat. Men eftersom proteolys sker långsammare hos människor än 

hos möss kan det tyda på att MuRF1 även uttrycks senare hos människor. MuRF1 har även 

visat sig vara aktivt direkt efter styrketräning, vilket tyder på att genen kan vara en del vid 

förnyandet av muskelvävnad. (Bodine & Baehr 2014) 

 

En annan atrofirelaterad gen som undersöktes i den här studien är Myostatin eller growth and 

differentiation factor-8 (GDF-8). Denna gen är en growth factor som produceras av 

skelettmuskulaturen och är en negativ regulator av muskulaturen från tidig embryoutveckling 

och fortsatt genom livet. Vid blockering av GDF-8 hos möss har detta lett till extensiv 

muskeltillväxt genom att både öka antalet muskelfibrer och öka fiberstorleken samtidigt som 

antalet aktiva satellitceller ökat (Sakuma & Yamaguchi 2012; Schiaffino et al. 2013).  GDF-8 

har därför föreslagits som den gen som har nyckelrollen i att vissa satelitceller går tillbaka i 

vila när dessa aktiveras av exempelvis styrketräning. (Carnac et al. 2007) Cellbiologiskt går 

det att se att GDF-8 receptorer aktiverar Smad2/3 signaltransduktionsvägar som hämmar 

aktivering av Akt/mTOR proteinsyntesvägen, som i sin tur förmedlar både differentieringen i 

myoblaster och hypertrofi i myotuber. Detta påvisar att GDF-8 fungerar genom att blockera 

gener som aktiveras under celldifferentiering, även i myotuber, i motsats till att aktivera ett 

atrofi program via MuRF1 och MAFbx. (Trendelenburg et al. 2009)  

 
Bild1. Förenklad mall över signalvägar som är kopplade till muskelhypertrofi- och proteolys. Svarta pilar 

visar aktiverande uttryck och röda streck visar hämmande uttryck.  
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Nyckelenzymet vid proteinsyntesen är ribosomerna och dessa består av 60 % rRNA och 40 

% proteiner. I cellkärnan transkriberas rDNA till rRNA. I det transkriberade rRNAt finns det 

en enhet som heter 5.8S som är en del av subenheten 60S och en annan enhet som heter 18S 

som tillhör subenheten 40S. Tillsammans skapar dessa två subenheter en ribosom som kan 

tillverka protein av aminosyror. (Figueiredo et al. 2015) 

 

Om det finns mer av generna 5.8S- och 18S rRNA efter en träningsperiod jämfört med innan 

är detta ett tecken på att det finns fler ribosomer och därmed en ökad translationskapacitet 

vilket i sin tur kan ge en ökad proteinsyntes och muskelmassa.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2.  Visar 5.8S- och 18S rRNAs väg från cellkärna till ribosom. 
 

Total RNA är ett ungefärligt mått på rRNA innehåll eftersom >80 % av total RNA är rRNA. 

Därför kan även graden av ökningen av muskelmassa vara relaterad till mängden rRNA 

(Figueiredo et al. 2015). 

 

I en studie där 14 män mellan 18-36 år som inte tränat på 3 veckor utförde benpress, knä 

flexion och benextension 2 gånger i veckan under en 8 veckorsperiod togs biopsier 1 timme 

efter sista träningspasset samt 3-5 dagar efter det sista passet. Försökspersonerna (Fp) i 

studien fick en ökning av muskelns omkrets på 6 ± 4.5 %. Total RNA per milligram 

muskelmassa hade en trend till att öka, samtidigt som total RNA korrelerade med 
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förändringen i muskulaturens tvärsnittsarea. De såg även att förekomsten av 5.8S och 18S 

ökade ungefär fyra gånger för dessa gener. (Figueiredo et al. 2015)  

 

1.3 Könsskillnader 
Det finns studier som har undersökt könsskillnader i cellens transkriptomik och funnit att det 

kan finnas mellan 66 och 3000 skillnader i genuttryck (Roth et al. 2002; Welle et al. 2008; 

Maher et al. 2009). I en studie av Lindholm et al. (2014) där 9 män och 9 kvinnor deltog fann 

de över 10 000 proteinkodande gener varav 3000 hade könsskillnader i uttryck. Hos 

kvinnorna hade 1311 gener högre uttryck än hos männen och det korresponderande numret 

var 1727. Det finns en könsskillnad där män har fler typ II fibrer, alltså en mer glycolytisk 

fenotyp medan kvinnor har ett högre procenttal av typ I fibrer med en mer oxidativ fenotyp. I 

en annan studie (Lindholm et al. 2014) märktes denna skillnad genom att de gener där 

uttrycket var högre hos kvinnor hörde till gener som kodar för mitokondrier medan männen 

hade högre uttryck av gener som var kopplade till proteinkatabolism. Trots att det verkar 

finnas en skillnad i genuttryck så verkar det inte finnas en skillnad i förändring av 

muskelmassa mellan män och kvinnor efter en träningsperiod. (Roth 2001; Cortobius & 

Westblad 2016)  

 

I en annan studie där de mätte proteinsyntesen i skelettmuskulaturen efter ett 

styrketräningspass deltog 8 tränade män och 8 tränade kvinnor. Styrketräningspasset bestod 

av 5 set av 10 repetitioner benpress på ca 90 % av 1RM och 3 set av 12 repetitioner bencurl 

respektive knäextentioner på 90 % av 1RM. Muskelbiopsier togs före- och 1, 3, 5, 24, 26 och 

28 timmar efter styrketräningspasset. De mätte bland annat mTOR och Ribosomal protein S6 

kinase beta-1 (P70S6K1) med westernblot samt MuRF1 och atrogin1 med qPCR. I deras 

sammanfattning kom de fram till att det verkade finnas en liknande proteinsyntesökning hos 

män och kvinnor. (West et al. 2012) 
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1.4 Ocklusionsträning 
Ocklusionsträning är en form av styrketräning där blodflödet till det område som tränas 

delvis stryps, vilket i sin tur skapar en metabol stress som leder till hypertrofi hos de strypta 

musklerna. Mekanismen bakom ocklusionsträning är att typ 1 fibrer är beroende av syre och 

när syretillförseln delvis stryps så kopplas typ 2 fibrerna på betydligt snabbare än de skulle 

utan ocklusion. Detta är på grund av att typ 2 fibrerna är bättre än typ 1 fibrer på att arbeta 

utan syre. Vilket gör att ocklusionsträning inte behöver ske med tunga vikter för att komma åt 

de snabba typ 2 fibrerna som i sin tur leder till att träningen sker med lägre vikt än vid 

traditionell styrketräning men med ett högre antal repetitioner (Loenneke et al. 2010). Några 

andra variabler som ocklusionsträning verkar påverka är antalet satellitceller samt cellkärnor i 

muskulaturen och därmed skulle denna typ av träning kunna påverka bland annat uttrycket av 

MRF4. 

 

I en studie där styrketräning med ocklusionsträning undersöktes utförde tio män fyra set med 

knäextensioner (20 % av 1RM) till failure med ocklusion av benen, samtidigt som 8 män 

utförde samma övning utan ocklusion. Dessa testpersoner fick utföra 23 träningspass på 19 

dagar. De kom bland annat fram till att hos de som utförde ocklusionsträning hade antalet 

satellitceller ökat med cirka 143 % och antalet cellkärnor ökade med 28 % medan det inte 

syntes någon ändring i dessa variabler hos kontrollgruppen (Nielsen et al. 2012). Träning 

med blodflödesrestriktion verkar vara ett effektivt verktyg för att snabbt öka antalet 

satellitceller samt cellkärnor i muskulaturen.  

 

I en annan studie (Laurentino et al. 2012) där försökspersonerna delades in i tre grupper, en 

som tränade högintensiv styrketräning, en som tränade lågintensivt samt en som utförde 

lågintensiv ocklusionsträning. Träningen bestod av benextensioner två gånger i veckan i 8 

veckor. Biopsier togs före och 48 timmar efter sista träningspasset i en 8 veckors 

träningsintervention. 48 timmar efter det sista träningstillfället visade det sig att både 

ocklusionsgruppen och den högintensiva styrketräningsgruppen minskade GDF-8 uttrycket 

med cirka 45 % medan den lågintensiva gruppen inte hade någon signifikant förändring. 

Detta tyder på att ocklusionsträning är effektivare än lågintensiv träning för att öka 

fiberstorleken och antalet aktiva satellitceller i skelettmuskulaturen (Sakuma & Yamaguchi 

2012; Schiaffino et al. 2013). 
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1.5 Motivation av metod 
qPCR är en metod som mäter genuttryck genom att förstärka DNA. Vid qPCR extraheras 

mRNA från exempelvis en frystorkad muskel och omvandlas sedan med hjälp av enzymet 

reverse transcriptase till komplementärt DNA (cDNA) som är stabilare att arbeta med än 

mRNA. För att sekvensera det cDNA som man är intresserad av används primers som fäster 

vid två specifika punkter av cDNA. Dessa primers fungerar som start och slutpunkt för 

enzymet DNA-polymeras som kopierar den mellanliggande cDNA strängen i en cyklisk 

process tills en tillräckligt stor mängd skapats för att det ska kunna mätas. För att kunna läsa 

av resultatet märks cDNA med ett fluorescerande färgämne, styrkan på det fluorescerande 

ljuset är direkt proportionellt mot mängden cDNA. Resultatet avläses i form av kurvor i ett 

diagram vilka hämtas från en dator kopplad till qPCR maskinen (Heid et al. 1996). Ju mindre 

av en gen som ett prov innehåller desto fler cykler tar det att nå den mängd som anses mätbar. 

Antalet cykler mäts med cykeltröskelvärdet (cT värde). Ju lägre CT värde desto mer finns det 

av den sökta genen. För att hitta ett bra CT värde skapas standardkurvor med hjälp av olika 

koncentrationer på cDNA. Ett för högt CT värde kan leda till ett ökat falskt positivt resultat 

medan ett för lågt värde kan leda till eliminering av valida resultat (Bustin et al. 2009). 

Fördelen med metoden är att det krävs en väldigt liten mängd vävnad för att kunna utföra en 

qPCR. 

 

Eftersom qPCR är en process där antalet gener amplifieras vid varje cykel är metoden känslig 

för hur mycket genetiskt material som finns tillgängligt i början av processen. För att kunna 

skilja på hur mycket material varje prov har innan amplifikationscykeln påbörjats används 

ofta en kontrollgen. Kontrollgenens uppgift är att ha ett konstant uttryck i alla prover för att 

på detta sätt ska kunna skilja på hur mycket genetiskt material det fanns i början av qPCR 

processen. (Livak & Schmittgen 2008) 

 

En av de vanligaste användna kontrollgenerna är Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 

(GAPDH). GAPDH är ett av tio enzym som är aktiva vid glykolysen genom att det hjälper 

till att bryta ned glukos till energi och kol. GAPDH är även aktivt vid järnmetabolism, 

membrantrafik, histonbiosyntes, receptormedierad cellsignalering och DNA integritet. Vilket 

betyder att GAPDH inte endast finns i cytosol utan även finns i plasma och nukleära 

membran, endoplasmatiska retikulum, golgi apparaten och i cellkärnan (Sirover 2012). 

GAPDH har en trend (P=0,067) mot att öka (1,4 folddilution) 3 timmar efter ett 

styrketräningstillfälle, men att GAPDH efter 48 timmar har gått ned till samma nivå som 



8	

innan träningspasset (Mahoney et al. 2004). Detta verkar vara en bra kontrollgen vid 48 

timmar och mer efter ett styrketräningstillfälle. I skrivandets ögonblick har studieförfattaren 

inte kunnat hitta någon studie på hur 10 veckors styrketräning påverkar kontrollgenen 

GAPDH.  

 

En annan gen som ofta används som kontroll är 18S (Roth et al., 2003; Kim, Cross & 

Bamman 2005; Haddad & Adams 2006; Jensky et al., 2007) som finns i all vävnad och i 

cellkärnorna i ofta oförändrad mängd eftersom detta är en del av ribosomen. Men genen är 

även kritiserad för att vara instabil som svar på motion. (Jemiolo & Trappe 2004) Dock finns 

det studier som visar att genuttrycket förblir stabilt efter ett styrketräningspass (Jensky et Al., 

2007, Jensky 2008). Detta visar att det vid qPCR kan vara bra att ha flera kontrollgener för att 

gardera sig mot oförutsedda förändringar i kontrollgenens uttryck. 
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2. Syfte och frågeställningar  
Syfte: 

Undersöka förändringar i genuttryck och mRNA-nivåer för hypertrofi- (MRF4) translations- 

(5.8S & 18S) och proteolysreglerande gener (MuRF-1 & GDF-8) efter en 10 veckor lång 

styrketräningsperiod hos kvinnor och män. 

 

Frågeställningar: 

• Finns det en förändring i total mängd RNA före och efter en 10 veckors 

styrketräningsintervention. 

 

• Finns det en förändring i uttryck av MRF4, 5.8S, 18S, Murf1 samt GDF-8 efter en 10 

veckors styrketräningsintervention 

 

• Finns det en könsskillnad i förändringen av total mängd RNA samt aktivering av 

MRF4, 5.8S, 18S, Murf1 samt GDF-8 efter en 10 veckors styrketräningsintervention. 

 

2.1 Hypoteser  

• Total RNA kommer att öka. 

 

• Genuttrycket för rRNA 5.8S och 18S kommer att öka, även genuttrycket för den 

hypertrofiaktiva MRF4 kommer att öka medan GDF-8 och MuRF1 kommer att 

minska 3-7 dagar efter en 10 veckors styrketräningsperiod. 

 

• Det kommer inte finnas några skillnader i förändringen av genuttryck mellan kön. 
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3. Metod 
Denna uppsats är ett appendix till en studie som är gjord på Gymnastik- och Idrottshögskolan 

i Stockholm. Arbetsnamnet på ursprungsstudien är muskelminnesstudien (MM-studien). I 

MM-studien bestod urvalet av 10 män och 10 kvinnor (n=20) som aldrig tidigare tränat 

styrketräning eller konditionsträning av undre extremiteterna. Fp utförde unilateral benpress 

och benextension med ett randomiserat ben tre gånger i veckan under 10 veckor för att efter 

detta ha en washoutperiod på 20 veckor och sedan ytterligare en träningsperiod på fem 

veckor där fp fick utföra bilateral benpress och benextension. Huvudsyftet med 

originalstudien var att undersöka hur det tränade benet skilde sig från det otränade under den 

andra träningsperioden då bägge benen tränades, med andra ord om det finns ett 

muskelminne i det tränade benet.  

 

Det denna masteruppsats kommer att koncentrera sig på är analys av gener på biopsin som 

togs precis innan det första träningspasset i 10 veckorsperioden och biopsin som togs 3-7 

dagar efter den första träningsperiodens slut. Träningen som utfördes under den första 

träningsperioden bestod av en vågformig periodisering där fp fick träna tre gånger i veckan 

under veckorna 1-3, 5-7 och 9-10 och intensiteten var mellan 70-90 % samt antal reps på 5-

12.  Under vecka 4 och 8 utförde fp ocklusionsträning och tränade varje dag, de växlade 

mellan att utföra benpress och benextension. Ocklusionsträningen utfördes med ett tryck på 

100 mmHg och med en intensitet på 15-30 % av 1RM på 10-30 repetitioner och 4 set/tillfälle. 

Sista veckan innan den andra biopsin togs tränade fp submaximalt. Syftet med den 10 

veckors långa träningsperioden var att maximera hypertrofi i det tränade benet. Fp hade 

enligt ultraljudsundersökning under den tio veckor långa träningen ökat 17,3 % i vastus 

lateralis tvärsnitsyta (se Cortobius & Westblad 2016 för en mer detaljerad beskrivning av 

träningsupplägg).  
 

För att ta muskelbiopsier används en Weil–Blakesley chonchotome tång och det togs tre 

muskelbiopsier från samma hål. Den ena biopsin användes för en histokemisk analys där 

mätning av fibersammansättning samt fiberarean genomfördes. Den andra biopsin lades i en 

fixeringslösning för en senare mätning av cellkärnor. Den tredje biopsin som är intressant för 

denna uppsats placerades i flytande kväve för att senare kunna utföra mätningar av 

genaktivitet med hjälp av metoden realtime polymerase chain reaction (qPCR). 
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3.1 Urval  
Kriteriet för att använda biopsierna för qPCR var att det skulle finnas 6 ≥ µg av frystorkad 

muskel per prov. Två	 prov	 exkluderades	 på	 grund	 av	 att	 koncentrationen	 för	

kontrollgenen	var	för	låg	(CT>30). De kvarvarande 32 prover tillhörde 16 fp (24,38 ±0,76 

år, 175,9 ±2,6 cm 69,4 ±3,52 kg & BMI 22,28 ±0,76). Av dessa var 8 stycken män (24,75 

±1,28 år, 184,9 ±1,94 cm, 77,9 ±4,14 kg & BMI 22,7 ±1,2) samt 8 stycken kvinnor (24 ±0,89 

år, 166,8 ±1,14 cm, 60,9 ±3,9 kg & BMI 21,8 ±1,2).  
 

3.2 Genomförande 
Efter att biopsierna var tagna frystes de in i Forma 906 (Thermo Scientific, Masachusetts, 

USA) en -80 °C frys. Vid rensning togs dessa ut ur frysen och placerades i vakuum i minst 12 

timmar för frystorkning med Heto FD 1.0-60 E (Heto-Holten, Allerød, Denmark). Innan 

rensning antecknades biopsins kvalitet som fin, normal eller blodig. Vid rensning av biopsin 

skrapades vid behov först blod bort från ytan innan biopsin krossades med pincett och 

rensades från bindväv och blod under ett ljusmikroskop (Carl Zeiss, Germany).  På detta sätt 

skapades ett homogent prov. Efter rensning lades materialet i glasbehållare och vägdes samt 

placerades i -80 °C för senare analys.  
 

Från de rensade biopsierna vägdes 2,58 ±0,06 mg upp i RNAse fria 1,5 ml rör för att 

användas till RNA extraktion. Innan RNA extraktionen påbörjades rengjordes arbetsytorna 

med 0,1 NAOH och materialet som skulle användas vid analys autoklaverades. Vid RNA 

extraktionen analyserades 2-8 prov åt gången. Första steget i RNA extraktionen var att föra 

över RNAse fria 0,5 mm ZrO2 kulor i 1,5 ml rör för att sedan homogenisera muskelbiopsin 

först i 500 µg PureZOL RNA isolation reagent (Bio-Rad Laboratories, Sundbyberg, Sweden) 

med Bullet Blender Blue (NextAdvance, Averill Park, NY) på hastighet 7,5 i 1 minut och 

sedan tillades ytterligare 500 µg PureZOL i hastighet 7,5 under två minuter.  

 

Efter detta stod proverna i rumstemperatur i fem minuter och sedan centrifugerades de i 5 

minuter på 10 000g för att få bort eventuell kvarvarande bindväv och fett. Nästa steg var att 

pipettera över supernatanten till nya 2 ml rör för att i dem tillföra 200 µl kloroform och skaka 

rören i 15 sekunder. Sedan stod proverna 5 minuter i rumstemp samtidigt som de blandades 

efter varje avslutad minut.  
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För att separera provet i tre faser centrifugerades de i 15 minuter på 12 000 G-krafter (g) i 4 

°C. Den nedre röda och den vita smala mittersta fasen innehåller DNA medan den övre 

genomskinliga fasen som skall vara minst 50 % av provet innehåller RNA. Efter detta 

pipetterades 450 µl av den övre genomskinliga fasen till nya 1,5 ml RNAse fria rör och 

mixades tillsammans med 500 µl isopropyl för att efter detta låta proverna stå i fem minuter i 

rumstemperatur och centrifugeras sedan 10 minuter på 12 000g i 4 °C.   

 

Detta skapar en liten vit RNA pellet längst ner i röret. Supernatanten hälldes av och sedan 

tvättades pelleten i 1 ml 75 % EtOH genom att provet vortexades och centrifugerades på 7 

500 g i 4 °C. Supernatanten hälldes sedan av och pelleten fick lufttorkas i cirka 5-10 minuter 

tills den blivit genomskinlig. Då resuspenderas den genomskinliga pelleten i 40µl DEPC 

vatten där pelleten löses upp genom att pipettera upp och ned och samtidigt röra om i vätskan 

med pipetten. Koncentrationen och renheten av total RNA mättes genom att pipettera två µg 

RNA lösning i Nanodrop Light (Thermo Scientific, Wilmington, USA).  

 

3.3 Complementary DNA (cDNA) 
Vid reverse transkription av RNA till cDNA konverterades 4-18 prov åt gången. 2 µg av den 

isolerade RNAn användes vid reverse transcription med hjälp av iScript cDNA Synteskit 

(Bio-Rad Laboratories, Sweden). För att få 2 µg RNA i varje prov späddes RNA lösningen 

med DEPC i olika mängd beroende på RNA koncentration för att skapa en lösning på 30µl. 

Denna lösning vortexades med 10 µl iScript RT enzym mix bestående av 8 µl mix och 2 µl 

enzym vilket skapade en lösning på 40µl RNA som genom värmeväxling i Bio-Rad iCycler 

(Bio-Rad Laboratories, Sweden) producerade 40 µl cDNA lösning.  

 

3.4 Standardkurvor 
För att bestämma rätt cDNA koncentration, annealing temperatur och det cykliska protokollet 

vid qPCR för varje primerpar användes poolad cDNA från alla deltagarna som först späddes 

till en arbetslösning på 4x för att sedan spädas i fem steg (1:20, 1:100, 1:500, 1:2500, 1: 

12500) för att skapa standardkurvorna. Före- och efterprov kördes parallellt på samma platta 

för att möjliggöra en direkt relativ jämförelse av dem. Resultatet från standardkurvorna 

visades i semi logaritmerade grafer där CT värdet var plottat mot spädningsfaktorn och 

resultatet visades i en rak diagonal linje. För varje gen skapades en egen standardkurva. Med 
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dessa värden gick det att bestämma vilken spädning som skulle användas på proven för de 

olika generna vid qPCR.  

 

3.5 qPCR 

Vid qPCR kördes prover från alla deltagare i triplikat och analyserades på en 96 brunnsplatta 

för en direkt relativ jämförelse. För att minska statistisk varians förbereddes master mix för 

varje gen. Mixen (25µl) vid qPCR för varje brunn bestod av 12,5 µl SYBR Green Supermix, 

11.5 µL cDNA som späddes i RNase-fritt vatten samt 0.5 µL forward och reverse primer. För 

5.8S och 18S startades reaktionen genom att öka värmen till 95 °C i tre minuter följt av 

termal cykling 40x på 95 °C, 60 °C och 72 °C under 30 sekunder för varje temperatur. Den 

enda skillnaden när MRF4, MuRF1 och GDF-8 kördes var att annealing temperaturen 

ändrades från 60 °C till 58 °C. Varje gen hade en standardtröskel för CT värdet som 

mjukvaran hade bestämt som det optimala värdet. Alla CT värden var mellan 20 och 29. 

Totalt kördes 12 plattor relativa förändringar i mRNA uttryck för alla gener som undersöktes 

var kvantifierades genom 2-∆Ct metoden (Livak & Schmittgen  2008), där ∆CT = CT 

undersökta genen – CT 18S. Eftersom GAPDH visade oväntad instabilitet i CT värden 

kördes 2 plattor med alla 32 prov som kontroll av genen GAPDH.  

 

3.6 Etik, reliabilitet och validitet 
Denna studie är ett appendix av en studie på GIH som är godkänd av regionala etiknämnden, 

DNR 2015/211-31/4. Alla försökspersoner blev informerade muntligt och skriftligt om syftet 

och de metoder som kommer att användas samt vilka risker dessa har, såsom smärta och 

infektionsrisk vid biopsier. De blev även informerade om att deltagandet är frivilligt och att 

de när som helst kan avbryta sin medverkan. All data behandlades med noggrannhet och alla 

fp blev anonymiserade vid databehandling och analys.   

 

qPCR är en metod som har visat sig vara en av de snabbaste och mest pålitliga kvantitativa 

metoder för analys och evaluering av genuttryck, men den är även väldigt känslig för 

kontaminering och pipetteringsfel (Bustin et al. 2009). För att få ett reliabelt resultat 

användes standardkurvor för att hitta rätt temperatur, efficiency och för att kontrollera att CT 

värdena hamnade mellan 20-30. Nanodrop light användes för att kontrollera mängd och 

kvalité på mRNA samt cDNA. qPCR validerades genom att använda protokoll för qPCR som 

har använts med bra resultat tidigare (Psilander et al. 2013; Moberg et al. 2014). I vissa 
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studier (Kendrick 2014) finns en diskrepans mellan genuttryck och proteinuttryck vilket 

sänker validiteten något.   
 

3.7 Statistisk analys 
För att undersöka om de använda variablerna var parametriska användes Shapiro-Wilkinsons 

test of normality. Total RNA analyserades med det parametriska Paired sample T-Test. 

Genuttryck analyserades med det icke-parametriska Wilcoxon signed rank test. För att se om 

det fanns någon skillnad mellan grupper användes det parametriska testet Independent T-test 

eller det icke-parametriska Mann-Whitneys test. Gränsen för statistisk signifikans sattes på 

P<0,05 och alla värden presenteras som medelvärde ± Standard error (SE). Medelvärde, SE 

och arbitrary units (AU) beräknades med Microsoft Excel 2016 (Microsoft Corporation, 

Redmond, Washington, USA). Vid statistiska analyser användes IBM SPSS Statistics 

Version 23 (IBM, New York, USA). 
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4. Resultat 
Resultatet för vägningen av mängden vävnad från muskelbiopsierna som användes för qPCR 

visade att biopsierna före träningsinterventionen vägde 2,57 ± 0,017 mg och de som var tagna 

efter vägde 2,59 ± 0,016 mg vilket är en skillnad på 0,78 %.   
 

Tabell 1. Detaljer för alla primrar använda vid qPCRr 
            

Gen Gen funktion Forward Primer/RefSeq AcNr Reverse Primer 

Nr i GenBank 

/katalog 

MuRF-1 Regulator av proteolys GCCACCTTCCTCTTGACTG ATTCTTCCTCTTCATCTGTC NM_032588 

MRF4 Differentiering av satelitceller 
GCTCGTGATAACGGCTAAG
GAA 

CGATGGAAGAAAGGCATCG

A JQ905628.1 

5.8S 
Strukturär komponent i 
ribosomer QIAGEN NR_003285.2 - PPH82111A 

18S 
Strukturär komponent i 
ribosomer QIAGEN NR_003286.2 - PPH71602A 

GAPDH Kontrollgen  
AACCTGCCAAATATGATGA
C TCATACCAGGAAATGAGCTT NM_002046 

GDF-8 Negativ regulator av myogenes 
GATGGCAAGCCCAAATGTT
G GGATTCAGGCTGTTTGAGCC   

MuRF-1, muscle RING finger 1; Muscle-Specific Regulatory Factor 4; 5.8S, 5.8S Ribosomal RNA 5; 18S, 18S Ribosomal 5; GAPDH, 
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; GDF-8, growth/differentiation factor-8. 

  
 

 

Standardkurvorna för MRF4, MuRF1 och GDF-8 visade på hög effeciency och ett R2 värde 

> 0.99. 58S och 18S hade något lägre efficency 84 % trots att olika protokoll och 

temperaturer testades för denna gen. För alla primers observerades en “single melting peaks 

vid melt curve” analys. Vilket visade att det endast fanns en produkt i blandningen. 

Reliabiliteten av GAPDH var validerad av Borgenvik et al (2012) i enlighet med Livak och 

Schmittgen (2001). De spädningar som användes vid qPCR var 1:50 för MRF4, GDF-8, 

MuRF1 och 5.8S, 1:500 för GAPDH samt 1:5000 för 18S. Vid den extra körningen av 

GAPDH kördes denna i en spädning på 1:50. Eftersom att det efter den extra körningen av 

GAPDH fortfarande påvisades ostabila värden (Före 25,8 ± 0,29 CT/Efter 24,8 ± 0,17 CT) 

för den tänkta kontrollgenen byttes denna ut mot 18S (Före: 27, 14 ± 0,1 CT/Efter: 27,07 ± 

0,1 CT) som hade stabila värden på före- och efterproverna.   

 

 

 

 

 

 



16	

Total RNA ökade signifikant (p<0,01) med 19,2 %. Kvinnorna hade en signifikant ökning 

(P<0,05) av RNA på 27,6 % medan männen hade en signifikant ökning (p<0,05) på 14 %. 

Det fanns ingen signifikant skillnad i förändring av RNA mellan könen.  
 
Tabell 2: Total RNA och cDNA koncentration och renhet för biopsi 1 (B1) och biopsi 2 (B2) samt uppdelat efter kön. * =p<0,05. 

  B1 B2 B1 Män B2 Män B1 Kvinnor B2 kvinnor 

RNA koncentration (µg/µl) 125,13 ±3 151,08 ±7,44* 127,16 ±3,55 145,1 ±9,5 123,09 ±5,4 157,06 ±12,79 

Renhet (A260/280) 1,82 ±0,004 1,83 ±0,006 1,82 ±0,005 1,83 ±0,009 1,82 ±0,006 1,83 ±0,01 

cDNA koncentration (ug/µl) 811,29 ±14,3 752,11 ±6,02 793,36 ±19,89 756,06 ±3,45 829,23 ±21,09 748,1 ±11,8 

Renhet (A260/280) 1,91 ±0,009 1,89 ±0,002 1,92 ±0,002 1,89 ±0,003 1,91 ±0,003 1,9 ±0,003 

 

I nedanstående figurers variabler fanns det ingen signifikant skillnad i förändring mellan män 

och kvinnors genuttryck. MRF4 hade en signifikant (P>0,05) procentuell ökning i genuttryck 

med 55,7 % och kvinnor för sig hade en signifikant (P>0,05) ökning på 64 %. GDF-8 ökade 

signifikant (P>0,05) med 55,5 % medan GAPDH ökade signifikant (P>0,05) för båda könen 

tillsammans med 70,6 % och för män med 87,8 %. MuRF1 och 5.8S hade inga signifikanta 

förändringar i genuttryck. 
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   A            B 

 
 

 

 

      C                                                   D 

 

       E                                                   

 
Fig. 2. Mängd mRNA hos gener associerade med proteinsyntes eller proteolys. Biopsierna var tagna 3-7 dagar innan 

träningsinterventionen och 3-7 dagar efter träningsinterventionen. Alla genuttryck är i relation till kontrollgenen 18S. n=16 för alla 

fp tillsammans, varje kön n=8. Värdena är medelvärden ± SE. A: MRF4. B: C: D: F:   . För definition av gener se tabel 1 legend. 

*P<0,05. B1 mot B2. 
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5. Diskussion 
Syftet med den här studien var att undersöka förändringar i genuttryck och mRNA-nivåer för 

hypertrofi- och proteolysreglerande gener efter en 10 veckor lång styrketräningsperiod hos 

kvinnor och män. 

 

Det fanns ingen skillnad i förändring av total RNA eller någon av de undersökta generna 

mellan män och kvinnor. Detta stämmer överens med det tidigare antagandet att eftersom det 

inte finns någon skillnad i förändringen av muskelhypertrofi (Cureton et al. 1988; Cortobius 

& Westblad 2016) och att proteinsyntesen verkar svara på liknande sett hos kvinnor och män 

(Burd 2012). Detta trotts att det verkar finnas en skillnad i uttryck av gener hos de olika 

könen (Lindholm 2014). Vilket styrker att män och kvinnors skelettmuskulatur svarar på 

likartat sätt vid styrketräning.  
 

Den totala mängden RNA per mg muskelvävnad ökade med ungefär 19 % vilket stämmer 

överens med Figueiredos (2015) studie där det fanns en trend till ökning av total RNA per mg 

muskelvävnad på ca 30 %. Samtidigt fanns det en skillnad i förändringen av uttrycket hos 

5.8S och 18S rRNA där Figuerido såg en signifikant fyrdubbling av dessa gener medan denna 

studie inte såg någon skillnad mellan uttrycket av generna. Några viktiga skillnader i dessa 

två studier var att Figueiredos försökspersoner var tränade medan försökspersonerna i denna 

studie var helt otränade. Figueiredo hade en snävare tidsperiod då han tog biopsierna, det var 

3-5 dagar medan denna studie hade 3-7 dagar. Denna studie använde sig av ocklusionsträning 

och den sista veckan i denna studie utförde fp inte sina set till failure. Sammantaget kan dessa 

skillnader ha gjort att uttrycket för 5.8S och 18S har påverkats olika.  
 

MRF4 är en del i familjen av transkriptionsaktiverande gener som består av myogenin, myf-5 

samt MyoD och uttrycker sig långt nedströms i kedjan vid bildandet av cellkärnor och 

myofibrer. Detta har antagligen lett till att det var en signifikant ökning av MRF4 uttrycket 3-

7 dagar efter styrketräningsperioden i denna studie. Detta tyder även på att det fortfarande 3-7 

dagar efter en träningsperiod sker hypertrofi av muskulaturen genom att fler cellkärnor 

och/eller myofibrer bildas.  
 

I denna studie hypotiseras det att GDF-8 uttrycket skulle minska på grund av att det skulle 

ske en ökad aktivering av hypertrofiaktiva gener vilket i sin tur skulle minska uttrycket av 

proteolysaktiva gener liksom Laurentino et al. (2012) visade i sin studie 48 timmar efter en 8 
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veckors träningsperiod. Men den signifikant ökade aktiveringen av GDF-8 genen som 

uppmätts i denna studie kan bero på att kroppen 3-7 dagar efter träningsperioden reagerat på 

hypertrofin som skett och försöker bromsa hypertrofiprocessen genom att minska 

celldifferentiering (Trendelenburg et al. 2009). Detta för att GDF-8 antagligen är en gen som 

både hos människa och djur hindrar skelettmuskulaturen från att bli alltför stor. En för stor 

muskelmassa skulle kräva alltför mycket energi, med andra ord en evolutionär nackdel. 

 

Den andra atrofirelaterade genen MuRF1 hade ingen signifikant förändring av uttryck. Att 

uttrycket inte var signifikant liksom hos latenta möss efter en liknande viloperiod kan bero på 

att fp inte har varit helt inaktiva liksom mössen, utan att de har belastat muskulaturen med 

dagliga lågintensiva aktiviteter vilket har gjort att atrofin och uttrycket av MuRF1 möjligtvis 

förskjuts framåt i tiden samtidigt som proteolys sker långsammare hos människa än hos möss 

(Bodine 2014).  Eftersom Murf1 och mTOR påverkar varandra i en växelverkan, när den ena 

har ett högre uttryck har den andra ett lägre, så går det att anta att om mTOR fortfarande är 

aktivt 3-7 dagar efter en 10 veckors styrketräningsperiod skulle detta kunna betyda att det 

fortfarande skedde en hypertrofi 3-7 dagar efter träningsperioden hos fp. MuRF1 uttrycket 

skulle möjligen vara signifikant om alla biopsier hade tagits 7 dagar efter träningsperioden 

vilket skulle betyda att proteolys var dominerande. 

 

Ett viktigt fynd i denna studie var att GAPDH hade en signifikant ökning. Detta kan betyda 

att GAPDH inte är någon bra kontrollgen vid en längre period av styrketräning. (Mahoney et 

al. 2004) har visat att GAPDH uttrycket är ökat 3 timmar efter ett styrketräningstillfälle men 

att uttrycket har gått tillbaka till sin normala nivå efter 48 timmar. En längre 

styrketräningsperiod skulle kunna öka tidsspannet som GAPDH uttrycket är förhöjt. En 

anledning till att GAPDH hade en signifikant ökning skulle kunna vara dess roll i 

histonbiosyntesen (Sirover 2005). Vid hypertrofi av skelettmuskulaturen skapas mer DNA 

och detta i sin tur gör att det behövs mer histoner som DNAt kan vira sig runt och eftersom 

GAPDH är aktivt när histoner tillverkas kan uttrycket av GAPDH öka.  
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5.1 Felkällor och framtida forskning 
Tidpunkten för den andra biopsin var 3-7 dagar efter det sista träningspasset vilket är ett 

ganska stort spann där genuttrycket kan variera beroende på vilken dag i denna period som 

biopsin togs. För att möjligtvis få mer homogena och jämförbara resultat hade det varit mer 

intressant att begränsa tidpunkten av biopsierna till två dagar.  

 

Ocklusionsträningen som utfördes under denna studie gör att det är svårt att jämföra 

resultaten med andra liknande studier som inte har använt sig av en mix av ocklusionsträning 

samt styrketräning utan ocklusion. Det går inte att säga om skillnaderna beror på 

ocklusionsträningen eller om det fanns något annat som hade inverkan.  

 

Det går inte att säkert säga att ett genuttryck leder till att ett visst protein bildas utan att även 

mäta proteinuttryck menar Kendrick (2014) i en review, därför skulle det vara nödvändigt att 

i framtida forskning även göra en western blot analys för att undersöka om ett genuttryck har 

översatts i en större mängd protein.  
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6. Slutsats 
Sammanfattningsvis verkar det som att både män och kvinnor får en liknande procentuell 

förändring av total RNA och mRNA genuttryck efter en 10 veckors hypertrofistyrd 

styrketräningsperiod.  

 

För att mäta genuttryck av translationsgenen MRF4 verkar 3-7 dagar efter en 10 veckors 

styrketräningsperiod vara en tidpunkt då det fortfarande pågår hypertrofi av 

skelettmuskulaturen. Av de protelysreglerande generna GDF-8 och MuRF1 sågs en 

uppreglering av GDF-8 vilket skulle kunna vara ett tecken på att hypertrofin börjar hämmas. 

MuRF1, hade ingen signifikant ökning vilket kan bero på att mTOR fortfarande är aktivt efter 

3-7 dagar vila efter en 10 veckors styrketräningsperiod. Ett oväntat fynd var att GAPDH 

visade sig vara olämplig som kontrollgen vid en styrketräningsintervention på 10 veckor 

samtidigt som 18S var väldigt stabil. Detta kan betyda att GAPDH inte skall användas vid 

längre styrketräningsinterventioner. 
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