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Fysiologisk forskning åren 1992–2013

Kent Sahlin

Jag tillträdde en tjänst som lektor i fysiologi 1992, befordrades till pro-
fessor i fysiologi 2001 och är forskningsledare för forskningsgruppen 
Mitokondriell Funktion och Metabolisk Kontroll (MifMek), som är 
verksam på Åstrandlaboratoriet. Forskningsgruppens sammansättning 
har varierat genom åren och består nu av två seniora forskare, två dokto- 
rander och del av en biomedicinsk analytiker (Marjan Pontén). En cen-
tral linje inom den arbetsfysiologiska forskningen vid GIH har sedan 
lång tid tillbaka varit vad som begränsar prestationsförmågan, framfö-
rallt hur faktorer relaterade till kroppens syreupptagning och muskelns 
energiprocesser påverkar prestationen. Forskningsgruppen MifMek har 
framförallt fokuserat på den mest komplicerade delen av muskelns en-
ergiprocesser: muskelns förbränningsmotor (mitokondrier) där energi 
skapas vid förbränningen av bränsle (huvudsakligen fett och kolhydra- 
ter) med hjälp av syre. Genom att undersöka det sista steget i syretran-
sportkedjan dvs. syreutnyttjandet i förbränningsmotorn, har ny kun- 
skap tillförts som kompletterar och fördjupar förståelsen av föränd-
ringar i kroppens syreupptagning vid arbete och träning. En grund-
förutsättning för att bedriva forskning inom området är tillgången till 
adekvat metodik. Tillsammans med Michail Tonkonogi utvecklades på 
90-talet metoder att analysera mitokondriell funktion i muskelprov från 
människa. Metodiken var unik både på nationell och internationell nivå 
och har sedan introducerats på ett flertal laboratorier i världen. 

Inom forskningsgruppens ram har 4 doktorsavhandlingar och 3 li-
centiatavhandlingar slutförts och ytterligare 2 doktorsavhandlingar är 
nära att slutföras (se detaljerad förteckning nedan). Forskningssgrup-
pen har förstärkts av gästforskare från olika länder: Japan (Hirakoba, 
Koji), Storbritannien (Harris, Bearn), USA (Ji, LiLi), Australien (Bis-
hop, David), Kina (Wang, Li). Forskningsresultaten har publicerats i 
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internationella vetenskapliga (ca 70 st) och populärvetenskapliga tid-
skrifter (ca 10 st) samt regelbundet presenterats på internationella kon-
gresser. Parallellt med uppdraget som forskningsledare vid GIH hade 
jag under en period om 3 år tjänst som professor i arbets- och tränings-
fysiologi vid Syddansk Universitet i Danmark. Anknytningen till två 
olika laboratorier har genom utbyte av personal, kunskap och metodik 
utvecklat verksamheten.

Väsentliga kunskapsmässiga bidrag

Olika frågeställningar relaterade till hur akut arbete och träning påver-
kar mitokondriell funktion har studerats. Bland de mest väsentliga re-
sultaten kan nämnas:
- Utveckling av metodik för analys av mitokondriell funktion på mus-
kelbiopsimaterial från människa med isolerade mitokondrier (Tonko-
nogi & Sahlin 1997) och permeabiliserade muskelfibrer (Tonkonogi et 
al., 1998). Metodiken har sedan använts i en serie av studier både på GIH 
och internationellt.
- Muskelns aeroba funktion påverkas inte negativt av tungt arbete 
(Tonkonogi et al., 1998, Tonkonogi et al., 1999, Walsh et al., 2001a) eller 
av höga halter av mjölksyra (Tonkonogi & Sahlin 1999).
- Kreatin/kreatinfosfat medverkar i regleringen av mitokondriernas 
energiproduktion (Walsh et al., 2001c)
- Uthållighetsträning ökar muskelns mitokondrievolym och påverkar 
regleringen av cellandningen men påverkar inte muskelns antioxidativa 
försvar (Tonkonogi et al., 2000, Walsh et al., 2001b).
- Extremt långvarigt uthållighetsarbete försämrar effektiviteten i en-
ergiproduktionen, men ökar kapaciteten till fettförbränning på mito-
kondrienivå (Fernstrom et al., 2007).
- Nitrattillförsel förbättrar mitokondriernas energiproduktion (Larsen 
et al., 2011) och förbättrar även prestationen.
- Kroppens fettförbränning vid arbete är relaterad till kapaciteten till 
fettförbränning på mitokondrienivå (Sahlin et al., 2007) och kontroller-
as till en del av mitokondriella faktorer (Sahlin & Harris 2008, Sahlin et 
al., 2008, Sahlin 2009)
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Muskelns aeroba kapacitet har stor betydelse för prestationen vid lång-
tidsarbete genom dess inverkan på mjölksyrabildning och fettförbrän-
ning. Muskelns aeroba kapacitet har en hög plasticitet där träning sti-
mulerar till en ökad mitokondrievolym (större förbränningsmotor) 
medan fysisk inaktivitet leder till motsatsen. Med hjälp av Li Wang 
(gästforskare från Kina) utvecklades molekylärbiologisk teknik för att 
analysera tidiga markörer för mitokondriell tillväxt (mitokondriell bio-
genes). Målsättningen var att ge kunskap om hur man med träning och 
nutrition kan optimera muskelns träningsanpassning. Bland de mest 
väsentliga resultaten kan nämnas:
– Intervallträning ger lika stor träningseffekt till mitokondriell bio-
genes och är en mer tidseffektiv träningsmodell än långtidsarbete hos 
elitcyklister (Psilander et al., 2010).
- Om uthållighetsträning kombineras med styrketräning förstärks sig-
naleringen till mitokondriell biogenes (Wang et al., 2011). Styrketrä-
ning kan kombineras med uthållighetsträning utan att muskeltillväxten 
påverkas negativt (Apro et al., 2013).
- Träning med låga halter av muskelglykogen förstärker signaleringen 
till mitokondriell biogenes (Psilander et al., 2013).

Forskningsanknytning av utbildningen

Forskningsgruppen har bidragit till kunskapsutvecklingen inom områ-
det ämnesomsättning/träningslära som är centralt inom arbetsfysiolo-
gi. Lärare från forskningsgruppen har undervisat i och tidvis haft hu-
vudansvar för fysiologirelaterade kurser både på grundnivå, avancerad 
nivå, magister/master och forskarnivå. Det har här varit naturligt att 
koppla undervisningen till aktuella forskningsresultat och därmed ge 
nya perspektiv på aktuella frågeställningar. Forskningsanknytningen 
har varit speciellt tydlig i den årligen återkommande fristående kursen 
i arbetsfysiologi. Kursen arbetsfysiologi är på avancerad nivå och ingår 
nu i GIH:s utbildning på magister/masternivå. Kursen har för många 
doktorander också varit inledningen till forskarutbildning vilket visar 
att forskningsanknytning kan stimulera studenter till en fortsatt utbild-
ning på forskarnivå. Tillgången till ett välutrustat fysiologiskt/bioke-
miskt laboratorium har öppnat för möjligheten till experimentella ex-
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amensarbeten. Många studenter har utfört sitt examensarbete inom 
forskningsgruppens forskningsområde och oftast har arbetet utgjort en 
del i pågående forskningsprojekt.

Avslutande kommentarer

Forskningsgruppen har varit verksam under ca 20 års tid. Genom att 
initialt satsa stora resurser på att utveckla ny metodik och att succes-
sivt utveckla den vidare har gruppen etablerat sig på en hög internatio-
nell nivå. Trots att forskningsgruppen har begränsade resurser och är 
relativt liten har den med avancerad teknik och kreativa projekt kun-
nat etablera sig i forskningsfronten. Från att inledningsvis angripa frå-
geställningar av mer grundvetenskaplig karaktär har forskningen un-
der den senaste tiden blivit mer tillämpad där olika träningsmodeller 
utvärderats/utvecklats genom att använda nya verktyg baserade på av-
ancerad molekylärbiologisk teknik. Sveriges Centralförening för Idrot-
tens Främjande (SCIF) tilldelade 2002 års lilla pris för yngre forskare i 
Idrottsvetenskap till Michail Tonkonogi och 2011 års stora pris för eta-
blerad forskare i Idrottsvetenskap till Kent Sahlin. Tilldelade pris från 
SCIF är ett erkännande av att forskningsgruppen bedriver forskning på 
hög kvalitativ nivå och därmed att gruppen har bidragit till att GIH:s his-
toriska tradition av framstående arbetsfysiologisk forskning fortsätter. 
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