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Sammendrag 

Bakgrunn: Kronisk lavgradig inflammasjon er involvert i utviklingen av kroniske 

livsstilssykdommer. Fysisk aktivitet er gunstig i forebygging av kroniske livsstilssykdommer 

blant annet fordi det skaper et anti-inflammatorisk miljø i kroppen. Tidligere studier har vist 

at perifere mononukleære celler (PBMC) påvirker inflammasjon under en treningsøkt, men 

resultatene er ikke entydige. Ingen har vurdert hvordan inntak av sportsdrikker med ulik 

sammensetning påvirker profilen av inflammatoriske gener i PBMC i restitusjonsperioden 

etter trening. Målene med denne studien var derfor: 1) Å undersøke hvordan en treningsøkt (1 

time sykling på 70 % av maksimalt oksygenopptak [VO2maks]) påvirker gener som koder for 

inflammasjonsmarkører i PBMC. 2) Å finne ut hvordan inntak av to ulike sportsdrikker 

endrer genuttrykket av inflammasjonsmarkørene i PBMC i restitusjonsperioden. 3) Å 

undersøke hva en gruppe friske aktive menn spiser. Samt vurdere i hvilke grad enkelte 

kostfaktorer korrelerer med genuttrykket av inflammasjonsmarkørene i PBMC ved baseline. 

Metode: Studien ble gjennomført som en dobbeltblindet randomisert kontrollert studie med 

cross-over design. Ti friske menn gjennomførte to testdager hvor de syklet 1 time på 70 % av 

VO2maks. Etter avsluttet sykkeløkt mottok de en sportsdrikk bestående av enten karbohydrater 

eller en blanding av karbohydrater og proteiner. De drakk samme volum av denne 

sportsdrikken hver halvtime de to første timene i restitusjonsperioden. Blodprøver ble tatt 

fastende, etter endt sykkeløkt og to timer inn i restitusjonsperioden. PBMC ble isolert, og 

genuttrykk av ti inflammasjonsmarkører ble analysert ved bruk av kvantitativ “real time 

polymerase chain reaction” (Q-RT-PCR). Kostinntak ble estimert ved bruk av en validert 4-

dagers kostdagbok.  

Resultater: Vi observerte en signifikant økning i genuttrykket av de pro-inflammatoriske 

cytokinene CXCL16 (p=0.03), IL-1β (p<0.01) og IL-8 (p<0.01) i PBMC som respons av 

treningsøkten. Uttrykket av CXCL16 ble reversert i restitusjonsperioden med inntak av begge 

sportsdrikkene. Uttrykket av IL-8 gikk kun signifikant ned etter inntak av karbohydrat-protein 

sportsdrikk mens uttrykket av IL-1β ikke endret seg signifikant i restitusjonsperioden. Det var 

ingen signifikante forskjeller mellom de to sportsdrikkene, men p-verdiene for IL-18 (p=0.07) 

og IL-8 (p=0.08) var grensesignifikante. Uttrykket av IL-18 gikk signifikant opp etter inntak 

av karbohydrat sportsdrikk mens uttrykket av IL-8 gikk mer ned i restitusjonsperioden når 

forsøkspersonene fikk en blanding av karbohydrater og proteiner sammenlignet med 
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karbohydrater alene. Kostholdet til forsøkspersonene inneholdt mye frukt og grønnsaker. De 

tilfredsstilte anbefalingene for samtlige undersøkte vitaminer og mineraler. De hadde et høyt 

inntak av kjøtt og et lavt fiskeinntak.  Energijustert inntak av grønnsaker var negativt korrelert 

med genuttrykket av IL-1β ved baseline (p=0.02). Energijustert fiberinntak var negativt 

korrelert med endringen i uttrykket av TNF-α i respons til treningsøkten (p=0.05).  

Konklusjon: Genuttrykket til inflammasjonsmarkører i PBMC blir påvirket av en 

treningsøkt. Uttrykket av pro-inflammatoriske cytokiner øker. Den pro-inflammatoriske 

genuttrykksprofilen reverseres delvis i restitusjonsperioden. Det var ingen signifikante 

forskjeller mellom de to sportsdrikkene når det gjaldt å endre uttrykket av 

inflammasjonsmarkører i PBMC. En gruppe friske aktive menn spiser variert, men 

tilfredsstiller ikke fullstendig de norske kostrådene. Funnene i denne studien tyder på at inntak 

av grønnsaker er inverst assosiert med IL-1β. 
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1 Bakgrunn 

1.1 Fysisk aktivitet 

1.1.1 Definisjoner 

Fysisk aktivitet er et vidt begrep. I begrepet inngår blant annet termer som idrett, trening, 

mosjon, trim, kroppsøving, fysisk fostring, arbeid, friluftsliv og lek. Fysisk aktivitet blir i 

internasjonal litteratur definert som enhver kroppslig bevegelse initiert av skjelettmuskulatur 

som resulterer i en vesentlig økning i energiforbruket utover hvilenivå (1). Denne definisjonen 

inkluderer all type aktivitet: Aktivitet knyttet til skole/jobb, aktivitet i hverdagslivet som 

husarbeid og hagearbeid og trening utført på fritiden. Begrepet trening skiller seg fra fysisk 

aktivitet. Trening er definert som planlagt og strukturert hard aktivitet. Målet med trening er å 

oppnå bedre fysisk form og helse (1).  Fysisk form er et tredje begrep. Fysisk form er et sett 

av egenskaper (utholdenhet, bevegelighet, muskelstyrke, reaksjonsevne osv) som man har 

eller erverver og som er relatert til evnen til å utføre fysisk aktivitet (1). 

1.1.2 Anbefalinger  

De norske anbefalingene for fysisk aktivitet er basert på systematiske 

kunnskapsoppsummeringer. De er utarbeidet av Helsedirektoratet og Nasjonalt råd for fysisk 

aktivitet og innebærer at: Alle mennesker bør, helst hver dag, være fysisk aktive i til sammen 

minst 30 minutter. Intensiteten bør være minst middels, for eksempel en rask spasertur. 

Ytterligere helseeffekt kan oppnås ved å øke den daglige mengden eller intensiteten utover 

dette (2). Fysisk aktivitet i 60-90 minutter per dag med moderat intensitet, ser ut til å være 

nødvendig for å forebygge vektøkning etter et vekttap (3). 

De som i Norge i dag betraktes å ha en høy grad av fysisk aktivitet, er omtrent like aktive som 

gjennomsnittet av befolkningen på 1950-tallet (4). Urbanisering, industrialisering og 

motorisering av kjøretøy har ført til et kraftig fall i fysisk aktivitetsnivå. Resultater fra KAN-

prosjektet (Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet), som ble gjennomført høsten 2008, viste 

at 20 % av den norske befolkningen var aktive i henhold til de nasjonale anbefalingene (5). 

Dette kan sammen med andre faktorer, forklare fedmeepidemien og økningen i 

livsstilsrelaterte kroniske sykdommer som observeres i Norge og globalt. Dødeligheten av 
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hjerte- og karsykdommer har falt mye de siste 30 årene, men hjerte- og karsykdommer utgjør 

i dag likevel et betydelig helseproblem (4). I Norge har man sett en tredobling av antall 

personer med diabetes type 2 de siste 30 årene, og antallet som lider av denne sykdommen 

samt personer med svekket glukosetoleranse estimeres å være 500 000 (4). Av den voksne 

norske befolkningen antas det at mellom 15-20 % lider av fedme (4). Når det gjelder kreft, har 

antallet nye krefttilfeller økt betraktelig (6). Økt levealder kan delvis, men ikke fullstendig 

forklare denne oppgangen. 

1.1.3 Epidemiologiske holdepunkter for at fysisk aktivitet reduserer 

risikoen for å utvikle kroniske livsstilssykdommer 

Hjerte- og karsykdommer 

Fysisk aktivitet er assosiert med redusert risiko for å utvikle koronar hjertesykdom og slag 

(7). Risikoreduksjonen er 40-50 % og er helt uavhengig av blodtrykk og andre kjente 

risikofaktorer (7). Sammenhengen er observert hos både menn og kvinner, voksne som eldre 

og hos individer med og uten eksisterende hjertesykdom (7). Store prospektive studier har gitt 

oss denne kunnskapen. En av dem er “The Nurses Health Study” hvor 72 488 kvinnelige 

sykepleiere i alderen 40-65 år ble fulgt over en periode på 8 år (8). Kvinner som utførte >3 

timer rask gange per uke hadde 35 % lavere risiko for å utvikle koronar hjertesykdom 

sammenlignet med stillesittende kvinner. Regelmessig hard aktivitet ga samme 

risikoreduksjon. I “The Women Health Study” halverte en time gange i uka risikoen for å 

utvikle koronar hjertesykdom (9). Resultater fra “The British Regional Heart Study” viste 

blant annet at risikoen for hjerteinfarkt og slag gikk signifikant ned med en økning i fysisk 

aktivitetsnivå (10;11). Det er ikke utført randomiserte kontrollerte studier der man har sett på 

den isolerte effekten av økt fysisk aktivitet med hjerte- og karsykdom som endepunkt hos 

friske individer. Det finnes imidlertid studier som har sett på effekten av fysisk aktivitet på 

utvikling av aterosklerose hos pasienter med eksisterende hjertesykdom. Hambrecht et al fant 

at et energiforbruk (fra fysisk aktivitet) tilsvarende 1533 kcal/uke kunne forhindre utvikling 

av aterosklerotiske plakk (12). 
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Diabetes type 2 

Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for å utvikle diabetes type 2 med 15-60 % 

hvorav de fleste studier viser en risikoreduksjon på 30-50 % (13). En oversiktsartikkel 

publisert i 2008 beskriver sammenhengen mellom fysisk aktivitet og diabetes type 2 (14). 

Oversiktsartikkelen inkluderer 19 kohortstudier og 6 kliniske intervensjonsstudier. 

Majoriteten av disse studiene rapporterer en invers sammenheng mellom eksponering (fysisk 

aktivitet) og sykdom (diabetes type 2). I kohortestudiene “The Nurses Health Study” (15) og 

“The Health Proffesionals Follow-up Study” (16) ble personene gruppert ut fra fysisk 

aktivitetsnivå. De som tilhørte gruppa med høyeste grad av fysisk aktivitet, hadde 26-38 % 

lavere risiko for å utvikle diabetes type 2 sammenlignet med de mer stillesittende individene.  

“Da Qing IGT Diabetes Study” inkluderte 530 voksne kinesiske individer med svekket 

glukosetoleranse (17). De ble randomisert til en av fire grupper (trening, trening+kost, kost og 

kontroll) og fulgt i 6 år. Individene i treningsgruppa hadde lavest risiko for å utvikle diabetes 

type 2. Risikoreduksjonen var 46 %. Funnet var uavhengig av endring i kroppsmasseindeks 

(KMI) og om individet initialt var overvektig eller normalvektig. Et resultat fra “The Malmø 

Study” var at individer med svekket glukosetoleranse som fulgte et treningsprogram, hadde 

lavere risiko for å utvikle diabetes type 2 sammenlignet med individer som ikke tok del i 

tilsvarende treningsopplegg (18).  

Kreft 

I følge “WCRF-AICR Diet and Cancer Report” er den vitenskapelige dokumentasjonen som 

viser at fysisk aktivitet beskytter mot kolorektal kreft overbevisende (19). Fysisk aktivitet 

reduserer sannsynligvis risikoen for å utvikle postmenopausal brystkreft og kreft i 

endometriet. For kreft i prostata, lunger og pankreas finnes det kun begrensende bevis for å 

hevde at en økning i fysisk aktivitetsnivå beskytter mot disse kreftformene. Når det gjelder 

prostatakreft, kan det allikevel tyde på at det er gunstig for eldre menn og for å unngå de mest 

aggressive formene (20;21).   
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1.1.4 Hvorfor beskytter fysisk aktivitet mot livsstilsrelaterte 

kroniske sykdommer? 

Regelmessig fysisk aktivitet påvirker gunstig mange risikofaktorer for hjerte- og 

karsykdommer, diabetes type 2 og kreft. Regelmessig fysisk aktivitet bedrer 

lipoproteinprofilen. Fysisk aktivitet er positivt relatert til “high-density” lipoprotein kolesterol 

(HDL-kolesterol) (22-27). Økningen i HDL står i sammenheng med en reduksjon i 

triglyserider (28). Regelmessig fysisk aktivitet kan redusere både systolisk og diastolisk 

blodtrykk med 10 mm Hg hos individer med mild til moderat hypertensjon (29). Økt respons i 

antioksidantforsvarsystemet vårt er en annen gunstig effekt. Dette beskytter oss mot oksidativt 

stress (30).  Fysisk aktivitet induserer vasodilatasjon ved å øke produksjonen av nitrogenoksid 

(NO) (30), fremmer angiogenese og arteriogenese (30-32), svekker koagulasjonen (33) og gir 

økt følelse av velvære. Psykologisk velvære er gunstig da psykologisk stress er en 

veldokumentert risikofaktor for hjerte- og karsykdom (34). Bedret glukose homeostase, økt 

insulinsensitivitet og beskyttelse mot vektoppgang er andre positive effekter (35-38). Dette er 

av stor betydning spesielt når det gjelder forebygging av diabetes type 2. Bedret 

immunfunksjon, redusert passasjetid for mat gjennom tarmen og en mer gunstig hormonprofil 

er effekter som er viktige med tanke på kreftforebygging (39;40). En sentral mekanisme som 

foreløpig ikke er nevnt, er fysisk aktivitet sin innvirkning på inflammasjon. Dette vil være 

fokus i denne masteroppgaven.   
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1.2  Inflammasjon 

1.2.1 Definisjon  

Inflammasjon er en reaksjon/prosess som skjer når kroppen utsettes for fysisk- eller kjemisk 

skade og infeksjoner. Prosessen er kompleks. Immunforsvaret aktiveres og reagerer med å 

sende ut hvite blodlegemer og kjemiske stoffer som sørger for å rense kroppen for 

fremmedlegemer og stoppe/avgrense infeksjonen. Inflammasjon er derfor en viktig 

beskyttelsesmekanisme, men immunsystemet kan også reagere på en måte som er ugunstig for 

kroppen. Ved inflammasjon opptrer fem hovedsymptomer. Disse er rødhet (rubor), varme 

(calor), hevelse (tumor), smerte (dolor) og nedsatt mulighet til bevegelse (functio laesa) (41). 

Rødhet og varme oppstår som et resultat av at blodårene oppstrøms for betennelsesstedet 

dilateres slik at blodtilførselen øker. Samtidig vil blodårene nedstrøms kontrahere, slik at 

drenasjen minker. Det er histamin produsert av mastceller som påvirker blodårene. 

Permeabiliteten i åreveggen blir større, og plasma siver derfor ut i det betente vevet. Dette ses 

som hevelse. Hevelsen trykker på omkringliggende vev, deriblant nerveender, og resultatet er 

smerte. Alt i alt kan dette føre til nedsatt bevegelighet i det rammede området. Figur 1.1 

illustrerer mer detaljert de ulike trinnene i inflammasjonsprosessen.  

 

Figur 1.1: Inflammasjonsprosessen. Bakterier har trengt seg gjennom et sår i huden. Mastceller skiller ut 

histamin. Resultatet er vasodilatasjon av arterioler slik at blodtilførselen til skadestedet øker. Det betente 

området invaderes av nøytrofile granulocytter. De skiller ut faktorer som dreper bakteriene. Bakteriene fjernes 

ved hjelp av fagocytose utført av makrofager og nøytrofile granulocytter. Makrofagene sekrerer cytokiner som 

tiltrekker andre immunceller og aktiverer celler som er sentrale i vevsreparasjon. Inflammasjonsprosessen 

fortsetter til bakteriene er eliminert og vevet reparert (42). 
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1.2.2 Cytokiner: pro- og anti-inflammatoriske 

Sentrale i inflammasjonsprosessen er cytokiner. Dette er løselige proteiner som fungerer som 

signalstoffer (41). De sørger for kommunikasjon mellom ulike celletyper. God 

cellekommunikasjon er nødvendig for å koordinere aktiviteten i immunforsvaret, slik at 

skadene kan repareres raskest mulig. Cytokiner produseres i de fleste celletyper i respons til 

stressfaktorer. De har en rekke forskjellige biologiske effekter. De kan grupperes etter 

biologisk aktivitet. En undergruppe av cytokiner er kjemokiner. Deres funksjon er å sørge for 

migrasjon av immunceller til betennelsesstedet. Dette oppnår de ved å danne en kjemisk 

gradient (41;43). Noen cytokiner fremmer inflammasjon, og disse betegnes som pro-

inflammatoriske. Andre hemmer de pro-inflammatoriske cytokinene og kalles anti-

inflammatoriske cytokiner. Noen cytokiner har både en pro- og anti-inflammatorisk virkning. 

Ved en infeksjon eller sepsis observeres en økt konsentrasjon av de pro-inflammatoriske 

cytokinene tumornekrosefaktor alpha (TNF-α) og interleukin 1 (IL-1). Disse sørger for 

oppregulering av endoteliale adhesjonsmolekyler (44). De trigger også genuttrykket av andre 

pro-inflammatoriske cytokiner og setter på denne måten i gang en kaskadereaksjon (44). Anti-

inflammatoriske cytokiner som interleukin-4,-10, -13 (IL- 4, -10 og -13), interleukin 1 

reseptorantagonist (IL-1ra) og transformerende vekstfaktor beta (TGF-β) blokkerer eller 

demper denne kaskaden ved å hemme produksjonen av TNF-α, IL-1 og kjemokiner (44). Det 

er balansen mellom de pro- og anti-inflammatoriske cytokinene som bestemmer utfallet av 

sykdom.  

Den lokale inflammajonsresponsen forsterkes av en systemisk respons som kalles akutt-fase 

responsen. Leveren produserer ulike akuttfase proteiner som skilles ut i sirkulasjonen. Et slikt 

protein er C-reaktivt protein (CRP). CRP er en sensitiv markør for systemisk inflammasjon og 

brukes derfor diagnostisk i klinikken. CRP virker ved å forsterke makrofagenes fagocytose, 

og proteinet har også betydning i komplementsystemets binding av antigener og destruerte 

celler (45). 
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1.2.3 Kronisk systemisk lavgradig inflammasjon i livsstilsrelaterte 

kroniske sykdommer  

Kolesterol-hypotesen er den klassiske hypotesen som forklarer utviklingen av aterosklerose 

(46). Forskning de siste 15 årene har vist at inflammasjon også står svært sentralt i 

ateroskleroseutviklingen (47;48). Mange patofysiologiske fenomener kan stimulere frigjøring 

av cytokiner slik som modifisert LDL og frie radikaler. Cytokinene påvirker de fleste stadiene 

i aterogenesen. De bidrar til å øke uttrykket av leukocytt adhesjonsmolekyler og kjemokiner, 

fremmer rekruttering av monocytter og T-celler, påvirker uttrykk av scavenger reseptorer og 

dermed dannelsen av skumceller (48). Mange hjertepasienter har i et tidlig stadium av 

sykdommen et økt uttrykk av pro-inflammatoriske cytokiner (47). Plasmakonsentrasjonen av 

IL-6 og TNF-α har vist seg å predikere risikoen for hjerteinfarkt, og CRP er vist å være en 

sterkere risikofaktor enn LDL-kolesterol for kardiovaskulær sykdom (49). N. R. Cook et al 

fant i sin studie  at det å inkludere “high sensitivity” CRP (hsCRP) i en 

risikoevalueringsmodell ga bedre klassifisering av kardiovaskulær risiko blant kvinner (50). 

Inflammasjon er også involvert i patogenesen ved insulinresistens, tumorvekst og 

nevrodegenerasjon. Årsaken til inflammasjonen kan være fysisk inaktivitet. Dette illustreres i 

figur 1.2. Fysisk inaktivitet kan gi akkumulasjon av visceralt fettvev (51). Makrofager 

infiltrerer det viscerale fettvevet og produserer pro-inflammatoriske cytokiner. Adipocyttene 

er også involvert i cytokinproduksjonen (52;53). Dette resulterer i en kronisk systemisk 

lavgradig inflammasjon som er karakterisert ved en to til tre-dobling av den systemiske 

konsentrasjonen av cytokiner, cytokin antagonister og CRP (54). Dette promoterer utvikling 

av aterosklerose, insulinresistens, tumorvekst og nevrodegenerasjon. Disse tilstandene kan 

utvikle seg videre til de kroniske livsstilsykdommene hjerte- og karsykdom, diabetes type 2, 

kreft og demens.  
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Figur 1.2: Følger av fysisk inaktivitet. Fysisk inaktivitet fører til økt mengde visceralt fettvev. Makrofager 

infiltrerer fettvevet og produserer pro-inflammatoriske cytokiner. Resultatet er en kronisk systemisk lavgradig 

inflammasjon som er et ledd i utviklingen av aterosklerose, insulin resistens, tumor vekst og nevrodegenerasjon. 

Disse tilstandene kan utvikle seg videre til de kroniske sykdommene hjerte- og karsykdom, diabetes type 2, kreft 

og demens og depresjon. Fra Pedersen (55).  

1.2.4 Den anti-inflammatoriske effekten av fysisk aktivitet 

Cytokinresponsen ved trening skiller seg fra den som oppstår ved infeksjoner og sepsis (se 

figur 1.3). I oversiktsartikler blir det beskrevet at de klassiske pro-inflammatoriske cytokinene 

TNF-α og IL-1β ikke øker i samme grad ved trening som ved infeksjoner og sepsis (54;56-

58). Enkelte andre studier finner derimot at konsentrasjonen av både TNF-α og IL-1β øker i 

plasma som følge av trening. Ostrowski et al og Bernecker et al  observerte et signifikant 

høyere TNF-α nivå etter et maratonløp (59;60). Moldoveanu et al fant også en økning i 

plasmakonsentrasjonen av TNF-α og IL-1β etter en 3 timers treningsøkt utført på 60-65 % av 

maksimalt oksygenopptak (VO2maks) (61). 



   9 

 

 

Figur 1.3: Cytokinresponsen ved sepsis (øverst) og trening (nederst). Ved sepsis observeres forhøyede 

konsentrasjoner av TNF-α og IL-6. Cytokinresponsen til trening inkluderer ikke TNF-α, men økt konsentrasjon 

av IL-6 som etterfølges av en anti-inflammatorisk respons. Fra Petersen og Pedersen (58). 

IL-6 er det første cytokinet som detekteres i sirkulasjonen under trening. Nivået øker 

eksponentielt (opp til 100 ganger) og reduseres ned mot baselinenivå i restitusjonsperioden 

(54;58;62). Cytokinet produseres av arbeidende skjelettmuskulatur og får derfor betegnelsen 

myokin. IL-6 fra skjelettmuskulatur er hovedansvarlig for økningen som observeres i plasma 

under trening, men cytokinet skilles også ut fra fettvev (63), hjerne (64) og sener (65). 

Glykogeninnholdet i muskelcellene er et viktig stimulus for uttrykket av IL-6 genet 

(58;66;67). Når innholdet av glykogen i muskelcellene blir lavt, skiller cellene ut mer IL-6. 

Muskel-derivert IL-6 fungerer derfor som en energisensor, som sørger for å mobilisere 

ekstracellulære energisubstanser ved behov. IL-6 stimulerer lipolyse og gir økt 

fettsyreoksidering i tillegg til å påvirke glukosemetabolismen (66) (se figur 1.4).  

IL-6 har viktige anti-inflammatoriske effekter. Det tyder på at IL-6 utøver en inhibitorisk 

effekt på TNF-α og IL-1 (58) (se figur 1.4). Trening hemmer også TNF-α via mekanismer 

som er uavhengige av IL-6. Økt utskillelse av adrenalin og/eller kortisol kan være 

forklaringen da man har observert at adrenalin svekker TNF-α produksjonen når celler blir 

stimulert med lipopolysakkarid (LPS) (66). Økningen i IL-6 etterfølges av en økt 

konsentrasjon av de anti-inflammatoriske cytokinene IL-10 og IL-1ra (67) (se figur 1.4). IL-
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10 inhiberer produksjonen av pro-inflammatoriske cytokiner og kjemokiner (68). Resultatet er 

en svekket aktivering av immunceller. IL-10 stimulerer også frigjøring av IL-1ra, hemmer 

utskillelsen av frie radikaler og deaktiverer nøytrofile granulocytter (68). Den biologiske 

funksjonen til IL-1ra er å inhibere signaltransduksjon gjennom IL-1 reseptoren (69). IL-1ra 

binder seg til reseptoren, men dette utløser ingen intracellulær respons. En tredje effekt av IL-

6 er at det fremmer utskillelsen av akuttfase proteiner fra leveren (70). Mange av disse har 

anti-inflammatorisk virkning. 

Alt i alt betyr dette at IL-6 etter trening fremkaller et anti-inflammatorisk miljø i kroppen. 

Starkie et al ønsket å undersøke om IL-6 er faktoren som forklarer den anti-inflammatoriske 

effekten av fysisk aktivitet (71). De utførte en studie hvor forsøkspersoner var gjennom tre 

eksperimenter- tre timer hvile, tre timer sykling og tre timer med infusjon av rekombinant IL-

6 (rIL-6). Etter hvert eksperiment fikk de tilført kroppen en lav dose Escherichia coli (E-coli). 

Tilførsel av E-coli ga en signifikant økning i konsentrasjonen av TNF-α da forsøkspersonene 

hvilte, men ikke da de syklet eller hadde fått rIL-6. 

 

Figur 1.4: Effektene av IL-6 utskilt fra arbeidende skjelettmuskulatur. IL-6 stimulerer lipolyse i fettvev, 

glykogenolyse i lever, reduserer syntesen av TNF-α og øker syntesen av anti-inflammatoriske molekyler. Fra 

Petersen og Pedersen (58). 

Trening kan redusere adipocyttenes størrelse, mengden visceralt fettvev, 

makrofaginfiltrasjonen i fettvev og gi et bytte fra pro-inflammatoriske M1 makrofager til anti-

inflammatoriske M2 makrofager (72). Trening kan også mobilisere T-regulatoriske celler 

(Treg), redusere andelen pro-inflammatoriske monocytter og gi nedsatt uttrykk av “toll-like” 

reseptorer (TLRs) (72). Dette medfører en reduksjon i utskillelsen av pro-inflammatoriske 
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cytokiner og en økning i utskillelsen av anti-inflammatoriske cytokiner (72). Disse effektene 

av trening er mindre studert, men kan sammen med frigjøring av IL-6 fra skjelettmuskulatur 

og adrenalin og kortisol fra binyrene være med på å forklare den anti-inflammatoriske 

effekten av fysisk aktivitet (se figur 1.5).   

 

Figur 1.5: Den anti-inflammatoriske effekten av fysisk aktivitet.  Aktivering av hypotalamus-hypofyse-

binyre aksen og det sympatiske nervesystemet fører til økt frigjøring av adrenalin og kortisol. Disse hormonene 

kan redusere utskillelsen av TNF-α fra monocytter. IL-6 fra skjelettmuskulatur hemmer produksjonen av TNF-α 

og stimulerer produksjon av IL-1ra og IL-10. Fysisk aktivitet kan gi mindre adipocyttstørrelse, mindre makrofag 

infiltrasjon i fettvev og et bytte fra M1 makrofager til M2 makrofager. Mobilisering av Treg celler (som er 

hovedprodusent av IL-10), en reduksjon i ratio mellom inflammatoriske monocytter (CD14
low

CD16
+
) og 

klassiske monocytter (CD14
hi

CD16
-
) og lavere uttrykk av TLR på monocytter er andre mulige effekter av fysisk 

aktivitet. Resultatet er nedsatt frigjøring av pro-inflammatoriske cytokiner og økt frigjøring av anti-

inflammatoriske cytokiner. Fra Gleeson et al (72).  
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Det som så langt er beskrevet er de akutte endringene som observeres under og i etterkant av 

en treningsøkt. Hvordan regelmessig fysisk aktivitet over en lengre periode påvirker 

inflammasjon, er ennå ikke diskutert. En hypotese er at ved regelmessig trening vil den anti-

inflammatoriske effekten av hver enkelt økt beskytte mot kronisk systemisk lavgradig 

inflammasjon (58). Denne hypotesen er blitt bekreftet i kliniske studier. 

Treningsintervensjoner har vist seg å redusere systemisk lavgradig inflammasjon hos 

pasienter med koronar hjertesykdom (73), kronisk hjertesvikt (74-77) og claudicatio 

intermittens (78). Regelmessig fysisk aktivitet påvirker også inflammasjonsstatus hos friske 

voksne individer. I en stor kohort undersøkelse fant man at personer med høyeste grad av 

selvrapportert fysisk aktivitet, hadde 19 % lavere konsentrasjon av CRP i plasma (79). 

Korrelasjonsdata kan imidlertid ikke si om sammenhengen er kausal. I en annen studie ble 

CRP målt før og etter en 9 måneder lang treningsperiode (80). Median for CRP gikk ned fra 

1,19 mg/L til 0,82 mg/L i treningsgruppa (p<0.05). Tilsvarende reduksjon var ikke å finne i 

kontrollgruppa. Resultater fra intervensjonsstudier er imidlertid ikke entydige. Flere studier 

rapporterer at regelmessig fysisk aktivitet ikke har effekt på lavgradig inflammasjon (81;82). 

1.2.5 Perifere mononukleære celler (PBMC) 

PBMC er en gruppe blodceller som inneholder en rund kjerne. Cellegruppen inkluderer 

lymfocytter og monocytter. Lymfocyttene består av B-lymfocytter, T-lymfocytter og naturlige 

drepeceller (NK-celler). Når et antigen kommer inn i kroppen, gjenkjennes det straks av B-

lymfocytter med en spesifikk reseptor som kan binde antigenet. Bindingen stimulerer 

lymfocyttene til celledeling slik at det blir dannet datterceller med identiske reseptorer som 

morcellen (83). Dattercellene differensieres og blir enten til plasmaceller eller 

hukommelsesceller. Plasmacellene produserer og skiller ut antistoffer (83). Antistoffene 

binder seg til antigenet og uskadeliggjør det. Hukommelsescellene deltar ikke i den 

umiddelbare bekjempelsen av antigener, men aktiveres dersom kroppen utsettes for det 

samme antigenet ved en senere anledning (83). T-lymfocytt populasjonen består av T-

angrepsceller og T-hjelpeceller. T-angrepscellene er spesielt viktige for å bekjempe 

virusinfiserte celler og kreftceller (83). T-hjelpecellene er derimot viktige regulatorceller i 

immunsystemet. De gjenkjenner antigener presentert på overflaten av antigenpresenterende 

celler, blir aktivert og skiller ut cytokiner med en rekke effekter (83). B- og T-lymfocyttene er 

en del av det spesifikke/ervervede immunsystemet. NK-cellene er en del av det 

uspesifikke/medfødte immunsystemet. De angriper og dreper et bredt spekter av virusinfiserte 
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celler og kreftceller (83). Monocytter er også en del av det uspesifikke/medfødte 

immunforsvaret. Monocytter migrerer fra blodbanen til vev og differensieres her til enten 

makrofager eller dendrittiske celler (41). Makrofager fagocytterer fremmedlegemer og døde 

celler og produserer cytokiner og vekstfaktorer som aktiverer det spesifikke/ervervede 

immunforsvaret (41;83). Dendrittiske celler er viktige for immunologisk hukommelse og 

toleranse (41). 

Genuttrykket i PBMC påvirkes av ulike påkjenninger og faktorer som kroppen utsettes for 

(kostfaktorer, fysisk aktivitet, røyking, toksiner og medikamenter) (84-92). 

Genuttrykksprofilen i PBMC er forskjellig mellom friske og syke individer (93). Cellene 

reflekterer patologiske endringer i kroppen, og de kan derfor fungere som markører for 

sykdom og sykdomsrisiko og gi informasjon om et individ sin helsestatus (93;94). De er også 

en ideell modell for å evaluere betydningen av hvordan miljøfaktorer kan påvirke utvikling av 

sykdom. Inflammasjon er en del av patofysiologien ved kroniske sykdommer, og PBMC er 

svært sentrale celler når det gjelder inflammasjon. PBMC kan også brukes som surrogat for 

vev det er vanskelig å ta biopsi av. Studier har vist at perifert blod deler 80 % av 

transkriptomet til hjerne, kolon, nyrer, lunger, prostata, magesekk og milt (93). En studie 

ønsket å undersøke om PBMC kunne benyttes som surrogatmodell for skjelettmuskulatur i 

kostintervensjoner (95). Genuttrykk i PBMC ble sammenlignet med genuttrykk i 

skjelettmuskulatur etter 8 uker med tilskudd av omega-3. Forskerne fant en sterk korrelasjon 

mellom genuttrykket i de to vevene etter kostintervensjonen (r=0.84, p<0.0001). PBMC er 

hyppig brukt i forskning, men en rekke utfordringer/problemer må løses før de kan benyttes i 

klinisk praksis.  

1.2.6 Fysisk aktivitet og genuttrykk av inflammasjonsmarkører i 

PBMC  

Akutte effekter av en treningsøkt 

Som beskrevet tidligere skilles det ut pro- og anti-inflammatoriske cytokiner i sirkulasjonen 

ved både infeksjoner, sepsis og trening. Ved infeksjoner og sepsis er det PBMC og 

granulocytter som står for produksjonen av cytokiner. Spørsmålet er hvorvidt immuncellene 

er ansvarlige for inflammasjonen som observeres i forbindelse med trening. Studier som har 

sett på endringer i genuttrykk av inflammasjonsmarkører i PBMC i respons til en 
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utholdenhetsøkt er listet opp i tabell 1.1. Moldoveanu et al konkluderer at moderat 

utholdenhetstrening (3 timer på 60-65 % av VO2maks) og Bernecker et al finner at intens 

aktivitet (maratonløp) øker konsentrasjonen av flere pro-inflammatoriske cytokiner i plasma, 

men denne økningen skyldes ikke økt utskillelse fra PBMC (60;61). Lignende funn beskrives 

i artikkelen til Ullum et al (96). Pre-messenger ribonukleinsyre (pre-mRNA) i PBMC for IL-

1α, IL-1β, IL-6 og TNF-α endret seg ikke fra før til etter trening i denne studien. 

Connolly et al, Radom-Aizik et al og Zieker et al har brukt microarray teknologi for å 

beskrive den genomiske responsen til en treningsøkt i PBMC. Connolly et al fant signifikante 

endringer i genuttrykket av 311 gener fra før til etter trening,  genuttrykket av 522 gener 

endret seg fra etter trening og inn i restitusjonsfasen, mens genuttrykket av 293 gener var 

uttrykt forskjellig på baseline og i restitusjonsfasen (88). Det ble observert en oppregulering 

av genuttrykket som koder for proteiner involvert i inflammasjon- og stressresponser etter 

endt treningsøkt. Nivået gikk tilbake til baselinenivå i restitusjonsfasen. IL-1ra økte i 

restitusjonsfasen, men genuttrykket av IL-10 og løselige TNF-α reseptorer (sTNF-R) endret 

seg ikke. De fant også en oppregulering av uttrykket av gener som nylig er blitt assosiert med 

inflammasjon. Eksempler er cystatin og cathepsin. Cystatin er et protein som inhiberer 

proteaseaktiviteten til cathepsin. Treningen førte i tillegg til en oppregulering av genuttrykket 

som koder for vekst- og reparasjonsgener som epiregulin (EPR), hepatocytt vekstfaktor 

(HGF) og plate-derivert vekstfaktor (PDFF). 

Radom-Aizik et al sammenlignet endringer i genuttrykk i respons til en treningsøkt mellom 

jenter og gutter i tidlig og sen pubertet (84;92). Treningen som ble gjennomført induserte 

signifikante endringer i genuttrykk blant både jenter i tidlig- (1320 gener, 829 opp og 266 

ned) og sen pubertet (877 gener, 611 opp og 266 ned). 622 gener (420 opp og 202 ned) endret 

seg likt i de to gruppene. De største endringene ble observert for gener relatert til 

inflammasjon, stress og apoptose. Når det gjaldt guttene, ble 1246 gener (517 opp og 729 ned) 

endret hos de eldre, mens bare 109 gener (79 opp og 30 ned) fikk endret genuttrykk blant de 

yngre. 66 gener endret seg likt i de to gruppene. Her var det gener som koder for 

vekstfaktorer, cytotoksiske faktorer og proteiner involvert i apoptose som ble endret i størst 

grad. Artiklene konkluderer at hos både jenter og gutter i tidlig- og sen pubertet, vil kroppen 

settes i en ”alarm-tilstand” under trening. Dette innebærer en aktivering av nøkkelgener i 

PBMC, slik at de er klare til å bekjempe infeksjoner og sørge for sårtilheling. Uttrykket av 
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apoptosegener ble også oppregulert for å forsikre at de aktiverte immuncellene elimineres 

dersom det allikevel ikke er behov for dem.  

Zieker et al observerte blant annet en oppregulering av L-selektin og IL-1ra og en 

nedregulering av “ target of antiproliferative antibody 1” (CD81/TAPA1), naturlig-drepecelle 

reseptor 2B4 (CD244), glutation-S-transferase 3 (GSTM3), intracellulært adhesjonsmolekyl 2 

(ICAM-2) og thioredoksin (TRX) i PBMC etter et halvmaraton løp utført av 8 veltrente menn 

(91).  

Tabell 1.1: Oppsummering av studier som har evaluert den akutte effekten av en 

utholdenhetsøkt på genuttrykk av inflammasjonsmarkører i PBMC 

Forfattere Deltakere Treningsprotokoll 
Endringer i genuttrykk i PBMC i respons til en 

treningsøkt 

Bernecker C et al, 2011 

(60) 

13 friske menn med 

median alder 43 (33-

53) år. 

Maratonløp, 42 km Ingen endring i uttrykk av TNF-α og IL-6 i 

PBMC, men økt konsentrasjonen av cytokinene i 

plasma. 

 

Random-Aizik S et al, 

2009 (84) 

10 jenter i tidlig 

pubertet (8-11 år) og 

10 jenter i sen pubertet 

(15-17 år). 

10×2 min på 

ergometersykkel. 1 min 

pause mellom hvert 

intervall. 

Jenter i tidlig pubertet: Endring i 1320 gener. 

Jenter i sen pubertet: Endring i 877 gener. 

Gener relatert til inflammasjon, stress og 

apoptose.  

 

Random-Aizik S et al, 

2009 (92) 

10 gutter i tidlig 

pubertet (8-12 år) og 

10 gutter i sen pubertet 

(15-18 år). 

10×2 min på 

ergometersykkel. 1 min 

pause mellom hvert 

intervall. 

 

Gutter i tidlig pubertet: Endring i 109 gener. 

Gutter i sen pubertet: Endring i 1246 gener. Gener 

involvert i det medfødte immunsystemet. 

 

 

Zieker D et al, 2005 

(91) 

8 friske menn med gj. 

alder 38,9±11,8 (SD) 

år. 

Halvmaratonløp, 21 km Økt uttrykk av L-selektin, IL-1ra og TRX og 

reduserte uttrykk av CD81, CD244, GSTM3 og 

ICAM-2. 

 

Connolly PH et al, 

2004 (88) 

15 friske menn i 

alderen 18- 30 år. 

30 min sykling (80 % av 

VO2maks). 

Før vs. etter trening: 311 gener var forskjellig 

uttrykt, dominans av oppregulering (pro-

inflammatoriske cytokiner+ IL-1ra+ 

vekstfaktorer). 

Etter trening vs. restitusjonsfaen: 522 gener var 

forskjellig uttrykt, dominans av nedregulering. 

Før trening vs. restitusjonsfasen: 293 gener var 

forskjellig uttrykt. 

 

Moldoveanu AI et al, 

2000 (61) 

10 friske menn med gj. 

alder 25±5,0 (SD) år.  

3 timer trening på 60-65 % 

av VO2maks (1 time sykling-

1 time løp-1 time sykling).  

 

Ingen endring i uttrykk av IL-1β, IL-6 og TNF-α i 

PBMC, men økt konsentrasjon av cytokinene i 

plasma.  

Ullum H et al, 1994 

(96) 

17 friske menn i 

alderen 23-39 år.  

1 time sykling (75 % av 

VO2maks). 

Ingen endring i uttrykk av IL-1α, IL-1β, IL-6 og 

TNF-α i PBMC, men økt konsentrasjon av IL-6 i 

plasma.  
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Effekter av regelmessig trening 

Det finnes noen få studier som har evaluert hvordan regelmessig trening over tid påvirker 

genuttrykk av inflammasjonsmarkører i PBMC. Gano et al ønsket å teste hypotesen om at 

eldre mennesker har en pro-inflammatorisk genuttrykksprofil som kan bedres ved regelmessig 

fysisk aktivitet (97). I denne studien ble genuttrykksprofilen til unge (18-33 år) og eldre (50-

76 år) mennesker sammenlignet. De eldre hadde et signifikant høyere uttrykk av blant annet 

nukleær faktor kappa B (NFκB), TNF-α og monocytt kjemotaktisk protein 1 (MCP-1). Av de 

eldre, ble 11 individer valgt ut til å gjennomføre et 2 måneder langt treningsopplegg hvor de 

hver dag skulle gå 40-45 minutter. Ved endt intervensjonsperiode hadde disse individene et 

signifikant lavere uttrykk av NFκB, TNF-α og MCP-1 i PBMC. Studiens konklusjon er at 

regelmessig fysisk aktivitet kan reversere den pro-inflammatoriske genuttrykksprofilen som 

oppstår med økende alder.  

En randomisert kontrollert klinisk studie så på effekten av et 6 måneder langt treningsprogram 

etterfulgt av 2 uker med en inaktiv livsstil (98). I intervensjonsgruppa ble konsentrasjonen av 

IL-6 i plasma redusert som følge av den regelmessige fysiske aktiviteten. Konsentrasjonen av 

cytokinet ble reversert når personene ble inaktive. Videre ønsket forskerne å studere hva som 

skjedde med genuttrykket i PBMC når IL-6 konsentrasjonen i plasma ble redusert for så å 

stige igjen. Mennene med høyest nivå av IL-6 på baseline ble valgt ut (n=6). Genuttrykk i 

PBMC ble målt ved bruk av microarray teknologi. En rekke gener involvert i inflammasjon 

og immunrespons fikk endret uttrykk som følge av treningsperioden, men mRNA-nivåene 

gikk tilbake til baselinenivå når individene ble inaktive. Endringene i PBMC oppsto parallelt 

med endringene i plasma IL-6. Hvorvidt forholdet er kausalt og om endringene i genuttrykk er 

en årsak eller konsekvens av endringene i IL-6, kan man ikke si ut fra denne studien. 

Forfatterne foreslår at endringene som skjer i PBMC kan nedregulere produksjonen av IL-6 

fra andre celler som f.eks adipocytter.  
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1.2.7 Kosthold og genuttrykk av inflammasjonsmarkører i PBMC 

Foreløpig har man begrenset kunnskap om kostholdets betydning på uttrykk av 

inflammatoriske gener i PBMC. Noen studier finnes det imidlertid. Blant annet har man vist 

at det å følge en lavkalori diett endrer genuttrykk i PBMC, deriblant gener som koder for 

inflammasjonsmarkører (99). Et annet funn er at det pro-inflammatoriske miljøet i kroppen 

ved endt vektnedgangsperiode, kan predikere forventet vektoppgang i opprettholdelsesfasen 

(100). En studie viste nemlig at TNF-α og NFκB uttryktes i større grad på slutten av 

intervensjonsperioden hos individer som hadde størst vektoppgang 6 måneder etter endt 

intervensjon (100). Kanskje kan disse pro-inflammatoriske cytokinene bidra til at det i 

fremtiden kan designes individtilpassede kostprogrammer som sørger for opprettholdelse av 

vekt etter vekttap. 

Resultater fra flere studier indikerer at økt inntak av omega-3 fettsyrer har anti-

inflammatorisk effekt. Bouwens et al ønsket å undersøke effekten av eikosapentaensyre 

(EPA) og dokosaheksaensyre (DHA) på genuttrykksprofilen i PBMC (101).  Deltakerne ble 

randomisert til tre ulike grupper hvor den ene mottok en stor dose EPA+ DHA (1,8 g/dag), 

den andre mottok en lavere dose EPA+DHA (0,4 g/dag) og den tredje gruppen mottok 4 gram 

solsikkeolje. Intervensjonen varte i 26 uker. Tilskudd med høy dose EPA+DHA viste seg å gi 

en mer anti-inflammatorisk og anti-aterogen genprofil i PBMC. Effekten av fet fisk versus 

mager fisk på uttrykk av inflammasjonsmarkører i PBMC har også blitt studert, men ingen 

forskjell mellom fisketypene er funnet (102). Flere in-vitro studier har vist at omega-3 

tilskudd hemmer produksjonen av pro-inflammatoriske cytokiner i PBMC stimulert med LPS 

(103-106).  

Hermsdorff et al ønsket å undersøke sammenhengen mellom inntak av frukt og grønnsaker og 

uttrykk av pro-inflammatoriske markører i PBMC (85). I studien deltok 120 personer. 

Informasjon om kostinntak ble innhentet ved hjelp av et semikvantitativt FFQ-skjema. 

Individene med det høyeste inntaket av frukt og grønnsaker, hadde et lavere uttrykk av 

ICAM-1, IL-1R1, IL-6, TNF-α og NFκB1 i PBMC. De hadde i tillegg et lavere nivå av CRP 

og homocystein i plasma. Med et økende fiberinntak var det en trend mot lavere uttrykk av 

ICAM-1, TNF-α og NFκB1. Studien konkluderer med at et høyt inntak av frukt og 

grønnsaker kan virke forebyggende mot livsstilsrelaterte kroniske sykdommer ved å redusere 

pro-inflammatorisk status i kroppen.  
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Reservatrol, ekstrakt fra grønn te, α- tokoferol, vitamin C, omega-3 fettsyrer og tomat ekstrakt 

har dokumenterte anti-inflammatoriske effekter. Bakker et al undersøkte hvordan et tilskudd 

basert på disse stoffene påvirket ulike proteiner involvert i inflammasjon, plakk-dannelse, 

koagulasjon, endotelfunksjon, differensiering av blodceller, oksidativt stress og metabolisme 

(107). I studien ble systembiologi tatt i bruk. Systembiologi er et nyere forskningsfelt som 

benyttes for å få økt kunnskap og forståelse om komplekse biologiske systemer og 

systemprosesser. I studien ble proteiner i plasma, metabolitter i plasma og urin og genuttrykk 

i PBMC og fettvev målt. Studien var dobbeltblindet og placebokontrollert. Den hadde et 

cross-over design og varte i 5 uker. Tilskudd av anti-inflammatoriske komponenter påvirket 

proteiner relatert til inflammasjon, oksidativt stress og metabolisme. Når det gjaldt 

inflammasjon, oppsto de fleste endringer av genuttrykket i fettvev.  

Effekten av havrekli (108), ekstra virgin olivenolje (109) og soya (110) på genuttrykk av 

inflammasjonsmarkører i PBMC har også vært gjenstand for forskning. 
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2 Mål og problemstillinger 

Kronisk lavgradig inflammasjon er involvert i utviklingen av kroniske livsstilsykdommer. 

Fysisk aktivitet er gunstig både i forebygging og behandling av disse. Mekanismer som 

forklarer de helsebringende effektene av å være fysisk aktiv er mange, deriblant tror man 

fysisk aktivitet skaper et anti-inflammatorisk miljø i kroppen.  

PBMC er svært sentrale i inflammasjonsprosessen ved infeksjoner og sepsis. Hvilke 

betydning denne cellegruppen har når det gjelder inflammasjonen observert under trening er 

mer usikkert. Studiene som finnes på feltet, konkluderer med at gener som koder for proteiner 

involvert i inflammasjon- og stressresponser påvirkes av en treningsøkt, men resultatene er 

ikke entydige. Hvordan genuttrykkene videre endres i restitusjonsperioden etter trening er 

viktig å forstå for å få et helhetlig bilde av sammenhengen mellom inflammasjon og trening. 

Ingen har vurdert hvordan inntak av sportsdrikker med ulik sammensetting påvirker 

inflammasjonsgenprofilen i restitusjonsperioden.  

Et riktig kosthold er også svært viktig for å forebygge kroniske livsstilsykdommer. En rekke 

kostfaktorer har vist seg å ha anti-inflammatorisk effekt. Hvordan slike anti-inflammatoriske 

matvarer påvirker uttrykket av inflammasjonsmarkører i PBMC er ikke grundig studert.  

De spesifikke målene i denne pilot-studien var derfor: 

1) Å undersøke hvordan en treningsøkt (1 time sykling på 70 % av VO2maks) påvirker 

gener som koder for inflammasjonsmarkører i PBMC.  

2) Å finne ut hvordan inntak av to ulike sportsdrikker (karbohydrat sportsdrikk og 

karbohydrat-protein sportsdrikk) endrer genuttrykket av inflammasjonsmarkørene i 

PBMC i restitusjonsperioden. Dessuten undersøke hvorvidt det er en signifikant 

forskjell mellom disse sportsdrikkene. 

3) Å undersøke hva en gruppe friske aktive menn spiser. Samt vurdere i hvilke grad 

enkelte kostfaktorer (frukt, grønnsaker, fiber, vitamin C, og fet fisk) korrelerer med 

genuttrykket av inflammasjonsmarkørene i PBMC ved baseline. 
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2.1 Studentens oppgaver 

Studenten hadde ansvaret for å planlegge intervensjonsstudien og rekruttere deltakere. 

Dessuten var studenten hovedansvarlig under gjennomførelsen av intervensjonsstudien på 

Norges Idrettshøyskole (NIH). Oppgavene bestod i å ta vare på deltakerne, utføre 

antropometriske målinger, lage frokost, gi informasjon om utfylling av kostdagbøker, blande 

sportsdrikker og bearbeide blodprøver. I etterkant av studien analyserte studenten 

genuttrykket av inflammasjonsmarkører i PBMC ved bruk av kvantitativ “real time 

polymerase chain reaction” (Q-RT-PCR), bearbeidet kostdagbøkene og utførte statistiske 

analyser. Studenten ga også skriftlig tilbakemelding til samtlige deltakere med informasjon 

om deres kostinntak og blodprøvesvar.   
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3 Materialer 

Navn  Produsent  Sted 

Kjemikalier   

PBS Sigma-Aldrich St.Louis, USA 

Absolutt etanol Arcus kjemi Oslo, Norge 

RNase-fritt vann Ambion Austin, USA 

Β-merkaptoetanol Sigma-Aldrich St.Louis, USA 

Taqman-løsning Applied Biosystems Foster City, USA 

 

Innhold i sportsdrikkene   

Glukose Merck KGaA Darmstadt, Tyskland 

Maltodekstrin Star nutrition Trollatten, Sverige 

Whey isolat protein Arla Aarhus, Danmark 

Funlight bringebærsaft Stabburet Norge 

 

Kit   

RNeasy Mini Kit Qiagen Hilden, Tyskland 

Agilent RNA 6000 Nano Kit Agilent Technologies Vilnius, Litauen 

High-Capacity RNA-to-cDNA Kit Applied Biosystems Foster City, USA 

 

Utstyr   

Blodtrykksapparat, ri-champion Riester Tyskland 

Kapillærrør Radiometer København, Danmark 

BD Safety-Lok veneprøvesett Becton, Dickinson og Company Franklin Lakes, USA 

8,5 ml serumgel rør Becton, Dickinson og Company Franklin Lakes, USA 

4 ml og 7 ml EDTA rør Becton, Dickinson og Company Franklin Lakes, USA 

8 ml CPT Becton, Dickinson og Company Franklin Lakes, USA 

1,8 ml cryorør NUNC Thermo Fischer Scientific Danmark 

Falcon rør NUNC Thermo Fischer Scientific Danmark 

LDA-kort Applied Biosystems Foster City, USA 

Ergometersykkel, Monark 839E Monark Ltd Varberg, Sverige 

Ergospirometrisystem med 

miksekammer, Oxycon Pro 

Jager Instr. Hoechberg, Tyskland 

Turbin, Triple V volume transducer Jager Instr. Hoechberg, Tyskland 

Pulsbelte, Polar Wear Link W.I.N.D Polar  Kempele, Finland 

Pulsklokke, Polar RS 800cx Polar Kempele, Finland 

 

Instrumenter   

Elektroenzymatisk laktatanalysator, 

1500 Sport 

Yellow Springs Instr. Ohio, USA 

Nanodrop 1000 Spektrofotometer Thermo Scientific Wilmington, USA 

Agilent 2100 Bioanalyzer Agilent Technologies Santa Clara, USA 

ABI PRISM 7900 Sequence Detector 

System 

 

Applied Biosystems Foster City, USA 

Programvare   

RQ manager 1.2 Applied Biosystems Foster City, USA 

SDS 2.3 Applied Biosystems Foster City, USA 

Teleform program 6.0 Datascan Oslo, Norge 

SPSS Statistics 19 SPSS Inc. New York, USA 

GraphPad Prism 5 GraphPad Software Inc. La Jolla, USA 

Referance Manager 12 ISI Research Soft Carlsbad, USA 
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4  Utvalg og metode 

4.1 Utvalg 

De som ble inkludert i denne studien var friske menn i alderen 18 til 40 år. 

Eksklusjonskriterier var røyking, forekomst av kronisk sykdom som diabetes type 1 og 2 og 

revmatisme, alvorlig sykdom i løpet av de siste 5 årene som hjerteinfarkt, slag og kreft, 

hypertensjon, høye blodlipider, forekomst av melkeallergi, glutenintoleranse og/eller 

laktoseintoleranse, bruk av anti-inflammatoriske medikamenter og det å ikke klare å 

gjennomføre en pretest i henhold til treningsprotokollen (se vedlegg 2) .  Bruk av snus ble 

ikke regnet som et eksklusjonskriterie, men bruken ble notert. Rekrutteringen skjedde primært 

fra NIH hvor det ble hengt opp plakater (se vedlegg 1) og sendt ut en e-post til alle studenter 

ved skolen. Individene som ønsket å delta ble intervjuet per telefon. Fra dette intervjuet ble 

informasjon om helsetilstand og fysisk form hos deltakerne registrert (se vedlegg 2). 

Deltakerne ga skriftlig samtykke til å delta i studien (se vedlegg 3), og de ble informert om at 

de til enhver tid uten grunn kunne trekke seg fra studien. Studien var godkjent av Regional 

etisk komité for medisinsk forskningsetikk (REK) (se vedlegg 4). 

I alt 16 individer meldte sin interesse for å delta. Av disse var det to som ikke oppfylte 

inklusjonskriteriene, en oppfylte et eksklusjonskriterie og to trakk seg av andre årsaker. Dette 

resulterte i at 11 individer gjennomførte pretesten. En av deltakerne klarte ikke å opprettholde 

en fart tilsvarende 70 % av VO2maks under pretesten og ble ekskludert. En annen deltaker 

droppet ut etter første testdag. Dette resulterte i at 10 deltakere fullførte første testdag, mens 

antallet som gjennomførte andre testdag var 9 (se figur 4.1). 
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Figur 4.1: Flytskjema over deltakerne i studien.  

Vurdert for deltagelse (n=16) 
Ekskludert (n=5) 

- Oppfylte ikke 

inklusjonskriteriene (n=2) 

-Oppfylte et 

eksklusjonskriterie (n=1) 

- Andre årsaker (n=2) Pretest (n=11) 

Gjennomførte ikke pretest i henhold 

til treningsprotokoll (n=1) 

Testdag 2 
- Tildelt karbohydratdrikk (n=4) 

-Tildelt karbohydrat-proteindrikk (n=5) 

  

Tap grunnet problemer under isolering 

av PBMC 

- Karbohydratgruppa (n=0) 

- Karbohydrat-proteingruppa (n=1 for 

prøve tatt etter fysisk aktivitet) 

Testdag 1 
- Tildelt karbohydratdrikk (n=5) 

- Tildelt karbohydrat-proteindrikk (n=5) 

 

Tap grunnet problemer under 

isolering av PBMC 

- Karbohydratgruppa (n=1) 

- Karbohydrat-protein gruppa (n=0) 

  

Analysert 

Karbohydratgruppa (n=8) 

Karbohydrat-protein gruppa (n=10 ved baseline 

og restitusjon og n=9 etter fysisk aktivitet)  
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4.2 Studiedesign 

Studien ble gjennomført som en dobbeltblindet randomisert kontrollert studie med cross-over 

design (se figur 4.2). Forsøkspersonene gjennomførte to testdager hvor de syklet 1 time på 70 

% av VO2maks. Etter avsluttet sykkeløkt mottok de en sportsdrikk bestående av enten 

karbohydrater eller en blanding av karbohydrater og proteiner. De drakk samme volum av 

denne sportsdrikken hver halvtime de to første timene i restitusjonsperioden. Blodprøver ble 

tatt fastende på morgenen når forsøkspersonene ankom NIH, etter endt sykkeløkt og to timer 

inn i restitusjonsperioden. I forkant av første testdag ble det gjennomført pretesting. 

Pretestingen besto av en VO2maks test og en pretest/tilvenningsøkt. Under pretestingen mottok 

deltakerne en 4-dagers kostdagbok som de skulle fylle ut.   

 

  

  

 

        Testdag:             1                                                                   2 

 

           

     

Dag: 

1  2    3         4 

Uke:   

1  1    2         3 

 

Figur 4.2: Studiedesign. I uke 1 gjennomførte alle deltakerne en VO2maks test og en pretest. Uken etter var 

samtlige deltakere gjennom en sykkeltest hvor de i restitusjonsperioden mottok en av to sportsdrikker. 

Sportsdrikken de ikke mottok på første testdag, fikk de tildelt uken etter på testdag 2.  

 

 

Pretest 
 VO2maks 

test 

Forsøksperson 2 

Karbohydrat og 

protein sportsdrikk 

Forsøksperson 1 

Karbohydrat og 

protein sportsdrikk 

 Wash-out 

periode (7dager) 

Forsøksperson 1 

Karbohydrat 

sportsdrikk 

Forsøksperson 2 

Karbohydrat 

sportsdrikk 
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4.3 Forsøksperioden 

4.3.1 Pretesting 

Incremental- og VO2maks- test 

Før VO2maks testen var forsøkspersonene gjennom en incrementaltest. Incrementaltesten ble 

gjennomført for å finne forholdet mellom utført arbeid (Watt) og energiforbruk (VO2). Det ble 

benyttet en ergometersykkel (Monark 839E, Varberg, Sverige). Alle forsøkspersonene startet 

med en arbeidsbelastning på 125 Watt (W). De syklet intervaller á 5 minutter, hvorav det var 

en økning på 25 W på hvert intervall. Mellom intervallene var det en pause på 1 minutt hvor 

det ble tatt laktatprøver ved fingerstikk. På hver arbeidsbelastning ble oksygenopptak (VO2) 

og hjertefrekvens målt mellom 3 og 4 minutter og opplevd anstrengelse registrert etter 4,5 

minutter. Borg skala ble benyttet. Borg skala er en tallskala som brukes for å registrere den 

subjektive opplevelse av anstrengelse ved fysisk aktivitet. Skalaen strekker seg fra 6 til 20, 

hvor stigende tall indikerer økt anstrengelse. Forsøkspersonene stoppet å sykle når 

laktatkonsentrasjonen oversteg 2,5 mmol/L.  

VO2maks testen hadde et trappedesign. Den første arbeidsbelastningen var den samme som den 

siste arbeidsbelastningen fra incrementaltesten. Deretter var det en økning i 

arbeidsbelastningen på 25 W hvert 30. sekund. Forsøkspersonene signaliserte om de orket å 

øke arbeidsbelastningen ytterligere og syklet deretter til utmattelse. De fikk på forhånd 

beskjed om at siste arbeidsbelastningen måtte opprettholdes i minimum ett minutt. Ved 

avsluttet test ble VO2, hjertefrekvens og laktatkonsentrasjon målt. Hovedkriterium for at 

VO2maks er nådd er at VO2-kurven flater ut selv om arbeidsbelastningen øker. VO2 ble målt 

gjennom hele testen. VO2maks ble regnet ut ved å ta gjennomsnittet av de to høyeste 

påfølgende 30-sekunder registreringene. Ut i fra VO2maks testen og forholdet mellom Watt og 

VO2, ble lineær regresjon benyttet for å kalkulere arbeidsbelastningen tilsvarende 70 % av 

VO2maks. VO2maks testen ble utført av personell på NIH. 
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Pretest/tilvenningsøkt 

Det ble utført en pretest for å kvalitetssikre arbeidsbelastningen og forsikre at deltakerne 

kunne opprettholde korrekt arbeidsbelastning over tid. Bare de som hadde kapasitet til 

tilvenningsøkta ble inkludert i studien. Før pretesten varmet forsøkspersonene opp i 10 

minutter. Oppvarmingen besto av 4 minutter og 3x2 minutter sykling på henholdsvis 50, 55 

og 60 % av VO2maks. Pretesten varte i 40 minutter. Arbeidsbelastningen tilsvarte 70 % av 

VO2maks. Målinger av VO2 ble gjort etter 4, 15, 30 og 40 minutter. Ved avvik fra beregnet 

VO2 ble arbeidsbelastningen justert. Pretesten ble utført av personell på NIH. 

Utstyr til måling av VO2 og hjertefrekvens  

Det ble benyttet et munnstykke under alle målinger av VO2.  Ekspirasjonsluften ble målt ved 

hjelp av et ergospirometrisystem med miksekammer (Oxycon Pro, Jager Instr., Hoechberg, 

Tyskland) hvor oksygen (O2), karbondioksid (CO2) og volum ble målt hvert 5.millisekund. 

Ekspirasjonsvolumet ble analysert med en turbin (Triple V volume transducer, Jager Instr., 

Hoechberg, Tyskland) i miksekammeret. Hjertefrekvens ble registrert ved at forsøkspersonene 

benyttet et pulsbelte med sender (Polar Wear Link W.I.N.D, Kempele, Finland). 

Hjertefrekvensen ble registrert og lagret ved hjelp av en pulsklokke (Polar RS 800cx, 

Kempele, Finland).  

4.3.2 Testdag 1 og 2  

To dager i forkant av testdagene mottok forsøkspersonene en SMS hvor de ble minnet på å 

unngå alkohol og hard fysisk aktivitet dagen før testen skulle gjennomføres, tidspunkt for 

oppmøte og at de måtte møte fastende. Figur 4.3 er et flytskjema som viser gangen i 

testdagene. Deltakerne møtte opp på avdeling for fysisk prestasjonsevne på NIH på 

morgenen. De ble bedt om å sette seg ned og slappe av før det ble målt blodtrykk (Ri-

champion blodtrykksapparat, Riester, Tyskland) og tatt en fastende blodprøve.  
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Figur 4.3: Flytskjema over testdagene. På hver testdag møtte to deltakere med 1 time og 15 minutters mellomrom. Blodtrykk ble målt. Deltakerne mottok så en frokost, og 

en time senere gjennomførte de en sykkeltest (1 time på 70 % av VO2maks). I restitusjonsperioden mottok deltakerne en sportsdrikk hver halvtime. Blodprøver ble tatt fastende, 

etter endt test og 2 timer inn i restitusjonsperioden. 
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Frokost 

Forsøkspersonene mottok så en standardisert frokost (se bilde). Denne besto av 2 

havrebrødskiver (80 g) med brelett (10 g), 4 skiver Norvegia hvitost (30 g), paprika (28 g) og 

agurk (40 g), i tillegg til en eple-og druejuice fra Tine (5 dl). Tabell 4.1 viser frokostens 

energifordeling og innhold av fiber. 

 Tabell 4.1: Frokostens energifordeling og innhold av fiber 

 

 

 

 

 

               

 

                                                        

* Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet (111) 

Sykkeltest 

Etter at frokosten var ferdig spist ventet deltakerne en time før de startet sykkeltesten. De 

fulgte samme oppvarmingsregime som ved pretesten. Selve testen ble også gjennomført likt 

som pretesten, men deltakerne syklet nå i 60 minutter (70 % av VO2maks). VO2, hjertefrekvens 

og laktat ble målt ved 4, 15, 30, 45 og 60 minutter. Ved disse tidspunktene anga også 

deltakerne hvor de lå på Borg skala. Testen ble utført av personell på NIH, og det ble benyttet 

samme utstyr som tidligere beskrevet. Ved endt sykkeltest ble det tatt en ny blodprøve. 

 

 

 

  

 
Frokost 

Norske 

anbefalinger * 

Energi, kJ 1886  

Protein, E % 16 10-20 

Fett, E % 28 25-35 

- Mettet fett, E % 15 <10 

- Transfett, E % 1 <1 

- Enumettet fett, E % 8 10-15 

- Flerumettet fett, E % 3 5-10 

Karbohydrater, E % 56 50-65 

Fiber, gram  6,7 >25 

[Skriv inn et sitat fra dokumentet 

eller sammendrag av et 

interessant poeng. Du kan 

plassere tekstboksen hvor som 

helst i dokumentet. Bruk 

kategorien Tegneverktøy for å 

endre formateringen av 

tekstboksen for sitat.] 

[Skriv inn et sitat fra dokumentet 

eller sammendrag av et 

interessant poeng. Du kan 

plassere tekstboksen hvor som 

helst i dokumentet. Bruk 

kategorien Tegneverktøy for å 

endre formateringen av 

tekstboksen for sitat.] 

Privat bilde 
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Sportsdrikk 

 

 

Forsøket var dobbelblindet og randomisert med cross-over design, slik at hverken vi eller 

deltakerne visste hvilke drikk som ble utlevert og alle deltakerne mottok begge drikkene, men 

på forskjellige dager. Randomisering ble utført ved bruk av random funksjon i exel. 

Forsøkspersonene mottok sportsdrikk hver halvtime i restitusjonsperioden. I alt mottok de 4 

porsjoner drikke. Samtlige deltakere drakk opp sportsdrikken de fikk utlevert på begge 

testdagene. Innholdet i drikkene var som følger: 

Karbohydratdrikk:170 g karbohydrat/L som besto av 85 g/L (50 %) glukose (Merck KGaA, 

Darmstadt, Tyskland) og 85 g/L (50 %) maltodekstrin (Carbo Flex Pure, Star nutrition, 

Trollhätten, Sverige). Konsentrasjonen av karbohydrat i sportsdrikken var 17 %.  

Forsøkspersonene fikk et volum av sportsdrikken hvert 30.minutt som tilsvarte 0,6 g 

karbohydrat/kg kroppsvekt. Dette ga 1,2 g karbohydrat/kg/time. 

Karbohydrat- og proteindrikk: 113 g karbohydrat/L og 57 g protein/L. Drikken var satt 

sammen av 56,5 g/L (33,3 %) glukose, 56,5 g/L (33,3 %) maltodekstrin og 57 g/L (33,3 %) 

whey isolat protein (Lacprodan SP-9225 Instant, Arla, Aarhus, Danmark).  

Forsøkspersonene fikk et volum av sportsdrikken hvert 30. minutt tilsvarende 0,4 g 

karbohydrat/kg kroppsvekt og 0,2 g protein/kg kroppsvekt. Dette ga 0,8 g 

karbohydrat/kg/time og 0,4 g protein/kg/time.  

Privat bilde 
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Tilsatt i begge drikkene: Begge sportsdrikkene inneholdt 100 g/L saft med bringebærsmak 

(Fun Light saft, Stabburet, Norge) og 0,7 g/L natriumklorid for å gjøre drikkene 

sammenlignbare i smak.  

To timer etter avsluttet sykkeltest ble den siste blodprøven tatt. Forsøkspersonene fikk da 

servert et måltid som takk for innsatsen.  

4.3.3 Antropometri 

Deltakernes høyde, vekt, midjeomkrets og hofteomkrets ble målt under pretestingen. 

Midje/hofte ratio ble også beregnet. Ved veiing hadde deltakerne minst mulig klær på 

(bukse/shorts og t-skjorte/tynn genser). Det ble sørget for at de hadde vært på toalettet før 

veiingen. Høyden ble målt uten sko. Deltakerne sto utstrakt med helene sammen og rak rygg 

mens høyden ble registrert. Deltakernes midjeomkrets ble målt ved at de sto avslappet med 

armene i kryss på halsen. Målebåndet ble lagt mellom nedre costalbue og toppen av 

hoftebeinet. Midjeomkretsen ble lest av ved normal pust. Hofteomkretsen ble målt på det 

bredeste punktet av setet. Deltakerne sto med hendene krysset på halsen, og setemuskulaturen 

var avslappet mens målingene ble gjort. 

4.3.4 Kostdagbøker og kostdata 

Utdeling av kostdagbøker 

Validerte kostdagbøker (se vedlegg 5) utarbeidet ved Avdeling for ernæringsvitenskap ble 

benyttet for å registrere deltakernes kosthold. Hver dagbok inneholdt 277 forskjellige 

matvarer (28 drikkevarer, 24 retter og 255 matvarer). Forsøkspersonene skulle registrere alt 

de spiste og drakk på tre hverdager og en helgedag. Dersom de spiste matvarer/retter som ikke 

sto oppført i dagbøkene skulle disse beskrives så nøyaktig som mulig i de åpne feltene. 

Mengder ble presentert i husholdningsenheter. Porsjonsstørrelser ble estimert ved bruk av 

bildehefte. Prosedyrene for utfylling og innlevering av kostdagbøkene ble detaljert gått 

gjennom med hver enkelt deltaker. I tillegg fikk de med seg et skriv hjem med råd om 

utfylling av kostdagbøkene. De ble oppfordret til å ikke endre kostvanene sine. 
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Bearbeiding av kostdata 

Kostdagbøkene ble skannet (Teleform program 6.0, Datascan, Oslo, Norge) og verifisert. 

Kostdata ble så importert til SPSS og deretter overført til kostberegningssystemet på Avdeling 

for ernæringsvitenskap (KBS). Matvarer som forsøkspersonene hadde spist, men som ikke 

fantes i KBS-databasen ble erstattet med lignende matvarer som var å finne i KBS eller 

næringsstoffene ble kodet inn hver for seg. Matvaredatabasen AE10 ble brukt til 

kostberegningene. Alle trinnene i bearbeiding av kostdagbøkene ble utført i henhold til 

”Brukerveiledning for skanning og bearbeiding av kostdagboken” (se vedlegg 6).  

4.3.5 Blodprøvetaking og behandling av blodprøver 

Laktatkonsentrasjonen ble målt ved hjelp av en kapillærprøve hvor fingertuppen ble punktert 

(Accu-Check Safe-T-Pro Plus lansett, Roche, Mannheim, Tyskland). Kapillærrøret 

(Radiometer, København, Danmark) ble fylt med blod, og 20 μl ble injisert i en 

elektroenzymatisk laktatanalysator (1500 Sport, Yellow Springs Instr., Ohio, USA).  

Alle blodprøver ble tatt av en erfaren bioingeniør ved bruk av BD Safety-Lok veneprøvesett 

(21Gx3/4" med 178 mm slange, Becton, Dickinson og Company, Franklin Lakes, USA). Det 

ble tatt to 8,5 ml serumgel-rør (BD vacutainer SST advance, Becton, Dickinson og Company, 

Franklin Lakes, USA), to EDTA-rør (BD vacutainer Plus EDTA 7 ml og 4 ml, Becton, 

Dickinson og Company, Franklin Lakes, USA) og to 8 ml CPT (BD vacutainer CPT Na-

citrat, Becton, Dickinson og Company, Franklin Lakes, USA) på baseline og to serumgel-rør, 

ett EDTA-rør og to CPT etter endt sykkeltest og 2 timer inn i restitusjonsperioden. Det ene 

serumgel-røret ble vendt etter blodprøvetaking og koagulerte i 30 minutter (min). Det ble så 

sentrifugert i 12 min ved 1300-1500 g i romtemperatur (RT). Røret ble levert til F rst for 

analyse av triglyserider, total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, hsCRP, glukose, 

insulin og vitamin D. Det andre serumgel-røret ble vendt og sentrifugert i 10 min ved 1300-

1500 g i RT. Innholdet ble fordelt på tre 1,8 ml cryorør (NUNC Thermo Fisher Scientific, 

Danmark). Disse ble lagret på - 80 ˚C på NIH før de ble fraktet til UIO ved studieslutt. Serum 

ble brukt til å analysere konsentrasjonen av inflammasjonsmarkører i masteroppgaven til 

Anne Marie Skjølsvik.  4 ml EDTA-røret ble vendt og sendt til Fürst for differentialtelling og 

måling av leukocytter og glykosylert hemoglobin A1c (HbA1c).  7 ml EDTA-røret ble vendt 

og sentrifugert i 10 min ved 1300-1500 g ved 4 C˚. Innholdet ble fordelt på tre 1,8 ml cryorør 

og lagret på - 80 Cº på NIH. Plasma ble brukt til å analysere konsentrasjonen av 
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inflammasjonsmarkører i masteroppgaven til Anne Marie Skjølsvik. Behandling av CPT 

omtales i avsnittet under.  

4.4 Labanalyser 

4.4.1 Isolering av PBMC 

For å skille PBMC fra andre blodkomponenter, benyttes vakuumrør (“cell preparation tubes” 

[CPT]) ved blodprøvetaking. Disse rørene inneholder en antikoagulant og et 

separasjonsmedium. Separasjonsmediet består av en gel og en væske med en tetthetsgradient. 

Separasjonen skjer ved sentrifugering i 20 minutter. Erytrocyttene og granulocyttene har 

høyere tetthet enn væsken og legger seg derfor i bunnen av røret (112). PBMC og blodplatene 

har lavere tetthet og vil danne et hvitt/grått cellelag på oversiden av membranen (112). Plasma 

legger seg øverst. Gelen danner en stabil barriere mellom cellelagene, slik at PBMC og 

blodplatene kan pipetteres ut. Figur 4.4 viser hvordan blodet i et slikt vakuumrør ser ut før og 

etter sentrifugering. Blodplatene fjernes ved hjelp av en vaskeprosedyre (tilsetning av 

saltvann med fosfat [PBS] og påfølgende sentrifugering). For best mulig resultat, bør 

sentrifugeringen skje innen 2 timer etter blodprøvetaking. 

 

 

Figur 4.4: Lagdeling av de ulike blodkomponentene i CPT før og etter sentrifugering (113). 
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Protokoll 

CPT ble behandlet i henhold til produsentens protokoll (113). De ble vendt 8-10 ganger etter 

blodprøvetaking for å hindre koagulasjon. De ble så sentrifugert i 20 min ved 1700 g i RT, og 

separerte PBMC ble deretter overført til falcon-rør (NUNC Thermo Fischer Scientific, 

Danmark). Til falcon-rørene ble det tilsatt 10 ml PBS (Sigma-Aldrich, St.Louis, USA). 

Cellene ble sentrifugert i 10 min ved 300 g i RT. Supernatanten ble deretter fjernet, og 

pelleten ble fryst ned i – 80 Cº. 

4.4.2 Isolering av RNA 

Mengden mRNA forteller oss i hvilken grad et gen blir uttrykt. For å kunne måle 

genuttrykket, må RNA bli isolert fra cellene. RNeasy prosedyren er en veletablert metode som 

benyttes for å isolere og rense total RNA. I denne prosedyren tar man i bruk spinnkolonner 

som inneholder en silikamembran. Denne membranen kan binde opp til 100 µg 

ribonukleinsyre (RNA) som er lengre enn 200 nukleotider (114). Det vil si at det i hovedsak 

er mRNA som binder seg fordi andre varianter av RNA stort sett er mindre enn 200 

nukleotider (114). Deoksyribonuklease (DNase) pipetteres på kolonnemembranen for å fjerne 

genomisk DNA.  Forurensninger fjernes ved hjelp av forskjellige vasketrinn, og RNA blir 

tilslutt eluert i vann (se figur 4.5).   
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Figur 4.5: Prosedyre for RNA isolering ved bruk av RNeasy Mini Kit. Prøvematerialet blir lysert, 

homogenisert og tilsatt etanol. Etanol feller nukleinsyrer og bidrar til at RNA kan binde seg til 

kolonnemembranen. Prøvematerialet blir så overført til spinnkolonner. Deretter følger en vaskeprosedyre, før 

RNA tilslutt blir eluert i RNase-fritt vann. Fra SABiosciences (115). 

Protokoll 

RNeasy Mini kit (katalognr. 74104, Qiagen, Hilden, Tyskland) ble benyttet for isolering av 

RNA.  Før selve RNA isoleringen ble flere løsninger lagd. 70 % etanol ble lagd ved å blande 

absolutt etanol (katalognr. 60068, Arcus kjemi, Oslo, Norge) med RNase-fritt vann (Ambion, 

Austin, USA). Flasken med RPE-buffer ble tilsatt etanol slik at forholdet ble 1:4. Til RLT- 

bufferen ble det tilsatt 10 µl β-merkaptoetanol (Sigma-Aldrich, St.Louis, USA) per 1 ml RLT 

buffer. DNAse 1 grunnløsning og buffer RDD ble fortynnet 10:80 til en bruksløsning (114). 

Prøvene ble lagret på is, tilsatt 600 µl RLT-buffer og blandet kraftig på en vortexer i 1 min. 

RLT-bufferen sørger for at cellene lyseres. Deretter ble løsningen tilsatt 600 µl 70 % etanol 
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og blandet godt. Løsningen ble så overført til spinnkolonner som ble sentrifugert i 30 

sekunder (s) ved 10 000 rpm i RT.  

Kolonnene ble vasket med 350 µl RW1-buffer, etterfulgt av en ny sentrifugering (30 s, 10 000 

rpm, RT). Kolonnene ble deretter tilsatt 80 µl DNase-blanding og inkuberte i 15 min i RT. 

Ved endt inkubering, ble kolonnene igjen vasket med 350 µl RW1-buffer og sentrifugert (30 

s, 10 000 rpm, RT). Kolonnene ble vasket to ganger med 500 µl RPE-buffer og sentrifugert i 

henholdsvis 30 s og 2 min ved 10 000 rpm i RT.  

Direkte på kolonnemembranen ble det pipettert 30 µl RNase-fritt vann. Deretter ble prøvene 

inkubert i 2 min i RT, før rørene ble sentrifugert i 1 min ved 10 000 rpm. RNA ble nå frigjort 

fra kolonnemembranen. For å få en høyere RNA konsentrasjon, ble det siste steget gjentatt. 

Rørene med RNA ble satt på is, fordelt og frosset ned i – 80 ˚C. 

4.4.3 Bestemme RNA konsentrasjon 

RNA konsentrasjonen ble målt ved hjelp av Nanodrop 1000 Spektrofotometer (Thermo 

Scientific, Wilmington, USA). Prøvematerialet pipetteres på enden av en optisk kabel og blir 

holdt på plass ved hjelp av overflatespenning. En annen fiberoptisk kabel kommer deretter i 

kontakt med prøvematerialet slik at væsken fyller tomrommet mellom de to fiberoptiske 

endene (116). Lys med bølgelengde 230, 260 og 280 nm blir så sendt gjennom 

prøvematerialet og absorbansen måles. Nukleotider, RNA, enkeltrådig DNA (ssDNA) og 

dobbeltrådig DNA (dsDNA) absorberer ultrafiolett (UV)-lys med bølgelengde 260 nm (117). 

260/280 ratioen sier oss noe om renheten til DNA og RNA. Ligger denne ratioen rundt 2 er 

RNA rent (117). En lavere ratio tyder på tilstedeværelse av proteiner, fenoler eller andre 

kontaminerende stoffer som absorberer lys med bølgelengde 280 nm (117). Dette betyr at jo 

mer lys med bølgelengde 260 nm som blir absorbert, jo høyere er RNA konsentrasjonen i 

løsningen. 

Protokoll 

RNA prøvene ble tint på is, blandet og sentrifugert i kort tid. Et volum på 1,5 µl RNA ble 

plassert i Nanodrop 1000 spektrofotometeret og konsentrasjonen ble målt (116). Det var kun 

RNA med tilfredsstillende konsentrasjon (>20 ng/µl) som ble benyttet videre til 

komplementær DNA (cDNA) syntese. 
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4.4.4 Bestemme RNA kvalitet 

RNA brytes raskt ned i nærvær av RNAse enzymer (118). Det er derfor viktig å sjekke 

kvaliteten på RNA før man går videre med prøvene. 

mRNA utgjør bare 1-3 % av den totale RNA mengden og er derfor vanskelig å detektere. 

Ribosomalt RNA (rRNA), som i hovedsak er 28S og 18S, utgjør derimot >80 % av den totale 

mengden RNA. Tidligere ble RNA kvalitet målt ved hjelp av elektroforese. På agarosegelen 

ble båndene for 28 S og 18 S visualisert. Ratioen mellom 28 S og 18 S ble brukt for å 

evaluere kvaliteten til RNA. En ratio på 2 eller høyere indikerer svært god kvalitet. En 

redusert ratio forteller oss at RNA er degradert (118). Det er imidlertid usikkert om rRNA 

kvaliteten reflekterer kvaliteten til mRNA som har en mye hurtigere turn-over. Bruk av 

Agilent 2100 Bioanalyzer er en bedre metode for å bestemme RNA kvalitet. Her blir RNA 

separert på bakgrunn av molekylærvekt i kanaler på en brikke (mikrokapillær elektroforese) 

og detektert via laserindusert fluorescens (118). Det blir lagd et elektroferogram hvor 

mengden målt fluorescens korrelerer med mengden RNA av en gitt størrelse. Degradering av 

rRNA resulterer i kortere fragmenter og dermed mindre signalintensitet for de to ribosomale 

båndene 28 S og 18 S (se figur 4.7). For å standardisere metoden, er det dannet en algoritme 

som angir kvaliteten ved å oppgi RNA “integrity number” (RIN-verdi). Algoritmen er basert 

på forskjellige funksjoner som gir informasjon om RNA sin kvalitet og ikke bare ratioen 

mellom 28 S og 18 S (118). RIN-skalaen strekker seg fra 1 til 10, hvor stigende tall indikerer 

bedre kvalitet og lavere degradering.  
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Figur 4.7: Elektroferogram som viser forskjellen på intakt og degradert RNA. Øverste graf illustrerer 

hvordan forholdet mellom 18S og 28S skal være når RNA er intakt. RIN verdien er her 9,2. I nederste graf er 

RNA delvis degradert og RIN verdien er 5,8. Fra Agilent Technologies (119). 

Protokoll 

RNA kvaliteten ble målt ved bruk av Agilent RNA 6000 Nano Kit (Katalognr. 5067-1511, 

Agilent Technologies, Vilnius, Litauen) og Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, 

Santa Clara, USA). Først ble 550 µl av gel-matrix overført til et spinnfilter og sentrifugert i 10 

min ved 4000 rpm i RT. Deretter ble 65 µl overført til et eppendorfrør. Til dette røret ble det 

tilsatt 1 µl fargeløsning. Løsningen ble sentrifugert i 10 min ved 13 000 rpm i RT. 

Total RNA prøvene ble tint på is, sentrifugert kort og denaturert på varmeblokk i 2 min ved 

70˚C sammen med en standard. Gel- og fargeløsningen, markør, standard og prøve ble 

pipettert ut på en brikke i henhold til produsentens protokoll (120). Brikken ble deretter 

sentrifugert kort og analysert i Agilent 2100 Bioanalyzer. Kun total RNA med tilfredsstillende 

kvalitet (RIN>7) ble benyttet videre til cDNA syntese.   

4.4.5 cDNA syntese 

For å kunne detektere genuttrykket, må mRNA bli omdannet til cDNA ved bruk av enzymet 

revers transkriptase, nukleotider og en primer. Siden mRNA har en poly(A)-hale kan en 

oligo(dT) sekvens hybridisere til 3´-poly(A)-halen på mRNA og fungere som primer. Revers 

transkriptase katalyserer så syntese av den første cDNA-tråden (se figur 4.7) (121).  
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Figur 4.7: Gangen i syntese av cDNA. Enzymet revers transkriptase syntetiserer en cDNA tråd ved hjelp av en 

oligo(dT)primer som hybridiseres til poly-A halen på mRNA (122). 

 

Protokoll 

Syntese av cDNA ble utført ved bruk av High-Capacity RNA-to-cDNA Kit (Katalognr. 

4387406, Applied Biosystems, Foster City, USA) (123). cDNA ble laget av 200 ng total 

RNA. Total RNA og RNase- fritt vann ble tilsatt i eppendorfrør. I hvert rør ble det så tilsatt 1 

µl enzymmiks og 10 µl RT-buffer. Hvert rør inneholdt tilsammen 20 µl. For omdanning til 

cDNA, ble rørene plassert på en varmeblokk som holdt 37 ˚C i en time, etterfulgt av 95 ºC i 5 

min for å stoppe reaksjonen. Rørene ble satt på is og lagret ved -20 ºC.  
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4.4.6 Q-RT-PCR 

Q-RT-PCR er en metode for å bestemme uttrykket av et gen. Metoden er så sensitiv at en 

enkel kopi av et mRNA transkript kan oppdages. I PCR maskinen blir det spesifikke cDNA 

transkriptet amplifisert. Til dette trengs enzymet DNA polymerase, spesifikke primere og 

nukleotider. Først blir den andre cDNA-tråden dannet.  Resultatet er dobbeltrådig DNA. De to 

trådene skilles så fra hverandre, og vi får dannet den komplementære tråden til begge. 

Antallet tråder vil derfor fordoble seg for hver syklus, dvs en eksponentiell vekst. 

Reaksjonene skjer gjennom ulike temperatursykluser, som vist i figur 4.8. Hvor mye cDNA 

som finnes i løsningen ved start, bestemmer hvor mange sykluser som trengs for å produsere 

nok kopier til at det blir dannes et signal som kan detekteres. Antallet sykluser som trengs for 

å gi signal brukes til å finne mengden av målgenet i løsningen. Dette uttrykkes i form av en 

Ct-verdi (cycle threshold). Ct-verdien er skjæringspunktet mellom amplifiseringskurven og 

linjen som definerer grensenivået (se figur 4.9) (124). Grensenivået er tidspunktet i 

reaksjonen hvor lysintensiteten overgår bakgrunnsnivået (125). Ct-verdien til målgenet 

sammenlignes med en kontroll. Dette er en endogen kontroll som uttrykkes relativt konstant. 

Gener som uttrykkes sterkt når signalnivået raskt, mens gener som er svakt uttrykt trenger 

flere sykluser. Ved mangel på primere og nukleotider, vil ikke amplifiseringen lengre være 

eksponentiell, men gå over i en lineær fase (125). Etter hvert vil amplifikasjonshastigheten 

være tilnærmet lik 0, og det vil da ikke lages flere produkter, dvs platåfasen (125). 

For å detektere DNA fragmentene kan man benytte seg av et Taqman probesystem. Dette 

innebærer at det sammen med DNA polymerase, spesifikke primere og nukleotider også 

tilsettes en sekvensspesifikk Taqman-probe til cDNA løsningen. Proben binder seg i området 

mellom de to spesifikke primerene. Proben har i 5´-enden en reporter som sender ut lys 

(fluorescent reporter dye) og i 3´-enden en kilde som absorberer lys (quencher) (125). Så 

lenge proben er intakt vil lyset bli absorbert. I det polymerasen når proben, vil den kløyves og 

“quencheren” blir adskilt fra reporteren. Lyset vil ikke bli absorbert, og det dannes et 

lyssignal (125). Dette illustreres i figur 4.10.  
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Figur 4.8: Amplifikasjon av cDNA ved PCR. En temperatur på 95˚C sørger for at de to DNA-trådene skilles 

fra hverandre. Dette etterfølges av en temperaturreduksjon slik at primerene kan feste seg til de komplementære 

sekvensene på de to DNA-trådene. Temperaturen økes igjen, og DNA syntesen kan starte. Til dette trengs 

enzymet DNA-polymerase og de fire nukleotidene ATP, GTP, CTP og TTP. Trinnene repeteres, og for hver 

syklus som går vil antallet DNA-molekyler fordobles. Modifisert fra Cowrie Genetic Database Project (126). 

 

 

 

Figur 4.9: Amplifiseringskurve. Ct-verdien defineres som antallet sykluser som trengs før lysintensiteten 

overgår grensenivået (threshold line). Ct-verdien er inverst relatert til mengden av mål-DNA i prøvematerialet. 

Fra Life technologies (127). 
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Figur 4.10: Taqman probesystem for å detektere spesifikke DNA sekvenser. Taqman-proben binder seg i 

området mellom de to spesifikke primerene. Proben har i 5´-enden en reporter som sender ut lys (reporter) og i 

3´-enden en kilde som absorberer lys (quencher). Så lenge proben er intakt vil lyset som sendes ut bli absorbert. I 

det polymerasen som syntetiserer ny DNA tråd når proben, vil den kløyves og quencheren blir adskilt fra 

reporteren. Lyset vil ikke bli absorbert, og dette resulterer i økt lysintensitet. Modifisert fra AsuraGen (128). 

 

4.4.7 Bruk av “low density array” (LDA-kort) 

Et LDA-kort er et brett med 384 brønner, designet for å utføre 384 PCR-reaksjoner samtidig. 

Med et slikt kort kan man analysere uttrykket av 48 gener (43 målgener og 5 kontroller) i opp 

til 8 prøver. I brønnene finnes det 48 ulike Taqman-prober og primere som hybridiserer til 

spesifikke DNA sekvenser. Genene på LDA-kortet i denne studien var valgt ut i fra en annen 

studie hvor hensikten var å studere inflammasjon og lipidmetabolisme i PBMC (se vedlegg 

7). Tabell 4.2 er en oversikt over inflammasjonsgenene på LDA-kortet som var i fokus i 

denne masteroppgaven. De fleste av dem har ikke vært studert tidligere i lignende studier.  
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Tabell 4.2: Inflammasjonsgenene på LDA-kortet som ble analysert i denne masteroppgaven 

Protokoll 

Et eppendorfrør ble tilsatt 44 µl RNase fritt vann, 55 µl Taqman løsning (katalognr. 4369016, 

Applied Biosystems, Foster City, USA) og 11 µl cDNA. Blandingen ble spunnet ned, og 100 

µl fra hvert rør ble overført til LDA-kortet (Applied Biosystems, Foster City, USA). LDA-

kortet ble sentrifugert to ganger i 1 min ved 1200 rpm i RT og forseglet. Prøvematerialet ble 

analysert ved hjelp av en PCR maskin (ABI PRISM 7900 HT Sequence Detector System, 

Symbol Gennavn Funksjon 

CD40 CD40 molekyl Pro-inflammatorisk 

En reseptor som finnes på overflaten av antigenpresenterende celler. Ved 

binding av CD40L blir disse cellene aktivert. 

 

CD40L                       CD40 ligand Pro-inflammatorisk 

Finnes på overflaten av T-celler. Binder seg til CD40 når en 

antigenpresenterende celle kommer i kontakt med en CD4+ T-celle. Dette 

aktiverer den antigenpresenterende cellen.  

CXCL16 Kjemokin (C-X-C 

motif) ligand 16 
Pro-inflammatorisk 

- Membranbundet: Medierer adhesjon og fagocytose av bakterier 

- Løselig: Kjemokin som rekrutterer CXCR6+ T-celler. 

 

IFN-γ Interferon, gamma Pro-inflammatorisk  

Aktiverer cytotoksiske T-celler, forsterker aktiviteten til TNF-α og 

induserer NO produksjon. 

 

IL1-β                          Interleukin 1, beta Pro-inflammatorisk 

Viktig mediator i inflammasjonsprosessen. Regulerer proliferasjon, 

differensiering og apoptose. Induserer COX-2. 

 

IL-4 Interleukin 4 Anti-inflammatorisk 

Induserer differensiering av naive T-hjelpeceller til CD4+ T-celler, 

stimulerer B-celle klasseskifte og produksjon av MHC-klasse 2 molekyler, 

nedsetter produksjonen av Th1-celler, makrofager og IFNγ.  

 

IL-8                            Interleukin 8 Pro-inflammatorisk 

Kjemokin som rekrutterer og aktiverer monocytter og nøytrofile 

granulocytter. 

 

IL-18 Interleukin 18 Pro-inflammatorisk 

Stimulerer produksjon av INFγ, IL-1β, IL-8, TNF-α og 

adhesjonsmolekyler. Aktiverer IL-12. 

 

TBF-β2 Transformerende 

vekstfaktor, beta 2 
Anti-inflammatorisk 

Induserer apoptose, regulerer cellesyklus og blokkerer lymfocytter og 

monocytter. 

 

TNF-α Tumor nekrose faktor, 

alpha 
Pro-inflammatorisk 

Induserer produksjon av endoteliale adhesjonsmolekyler, igangsetter 

inflammasjonskaskade. 
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Applied Biosystems, Foster City, USA) sammen med programvaren SDS 2.3 (Applied 

Biosystems, Foster City, USA). 

Kvantifisering av målgen ved hjelp av ΔΔCT metoden 

RQ manager 1.2 (Applied Biosystems, Foster City, USA) ble brukt for å analysere data fra 

kjøringen av LDA-kortene. Ct-verdiene for hvert enkelt gen ble relatert til Ct-verdien til 

“housekeeping” genet TATA boks bindende protein (TBP) (=ΔCt). ΔΔ Ct ble kalkulert ved å 

beregne ΔCt etter fysisk aktivitet minus ΔCt ved baseline, ΔCt ved restitusjon minus ΔCt etter 

fysisk aktivitet og ΔCt ved restitusjon minus ΔCt ved baseline. “Fold change” i genuttrykk ble 

kalkulert som 2
-ΔΔCt

. 

For en av forsøkspersonene (på testdag med inntak av karbohydrat sportsdrikk), oppsto det et 

problem under sentrifugering av blodprøvene tatt ved baseline og etter fysisk aktivitet. Lite 

PBMC ble derfor isolert. I disse prøvene var RNA konsentrasjon og RIN-verdi lav, og de ble 

derfor ikke benyttet videre til cDNA-syntese. Det samme skjedde for en annen forsøksperson 

på dagen med inntak av karbohydrat-protein sportsdrikk, men nå kun for blodprøven tatt etter 

fysisk aktivitet (se figur 4.1).  

IL-4 var svært lavt uttrykt (Ct-verdi>35) og ble ikke med i de statistiske beregningene. For tre 

prøver var det tre gener som under behandling i SDS 2.3 fikk bemerkningen “bad passive 

referance” signal (BPR). “Passive referance” er et referansefargestoff som reportersignalet 

normaliseres mot. Denne normaliseringen er nødvendig for å korrigere for svingninger i 

konsentrasjon og/eller volum mellom de forskjellige brønnene. Når feilmeldingen BPR 

dukker opp, betyr det at det har vært et problem med den interne passive referansen. Genene 

merket med BPR ble fjernet.   
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4.5 Statistikk 

Ikke parametriske tester ble benyttet grunnet få deltakere. For å finne effekten av treningsøkta 

på genuttrykk av inflammasjonsmarkører i PBMC, ble Wilcoxen signed rank test benyttet. 

Effekten av de to sportsdrikkene i restitusjonsperioden ble evaluert ved bruk av samme test. 

Manglende verdier ble ekskludert test-by-test. For å avdekke eventuelle forskjeller mellom 

sportsdrikkegruppene, ble Mann-Whitney U test tatt i bruk. Spearmans korrelasjonsanalyse 

ble brukt for å se etter korrelasjoner mellom variabler. Vi valgte å ikke korrigere for multiple 

testing siden dette var en pilot-studie. Alle data er presentert som median og “interquartile 

range” (IQR). Signifikansnivået er satt til p<0.05 for alle analyser. Samtlige statistiske 

analyser ble utført ved bruk av SPSS Statistics 19 (SPSS Inc., New York, USA).  
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5 Resultater 

5.1 Karakteristikk av forsøkspersonene 

Baseline karakteristikk av utvalget i denne pilot-studien er beskrevet i tabell 5.1. Median alder 

var 25 år. Median for vekt og høyde var henholdsvis 78,8 kg og 183,7 cm. KMI var 23 kg/m
2
 

og midje-hofte ratio 0,84. Både KMI og midje-hofte ratio ligger innenfor normalområdet. 

Median for VO2maks i gruppen var 64,3 ml/kg/min. Plasmakonsentrasjonen av glukose, 

insulin, hsCRP, vitamin D, immunceller og blodlipider lå alle innenfor referanseområdet. Det 

samme gjorde langtidsblodsukkeret, uttrykt ved HbA1c, og diastolisk- og systolisk blodtrykk. 
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Tabell 5.1: Generell karakteristikk av forsøkspersonene 

  Baseline (n=10) 
Referanseområde 

    Median (IQR) 

Alder (år) 25 (23-25) 

 
Hjertefrekvens (slag/min) 47 (45-53) 

 
Systolisk BT (mm Hg) 129 (123-133) <130 

Diastolisk BT (mm Hg) 70 (66-76) <85 

VO2maks (ml/kg/min) 64.3 (59.7-69.1) 

 
HbA1c (%) 5.3 (5.3-5.5) <6.1 % 

Glukose (mmol/L) 4.9 (4.8-5.2) 4.0-6.0 

Insulin (pmol/L) 47 (31-56) 18-173 

HsCRP (mg/L) 0.4 (0.3-0.6) <5.0 

Vitamin D (nmol/L) 68 (65-71) 50-150 

   
Antropometri: 

  
Vekt (kg) 78.8 (73.7-84.4) 

 Høyde (cm) 183.7 (181.0-186.0) 

 KMI (kg/m2) 23.0 (22.5-24.6) 18.5-25.0 

Midje-Hofte-ratio 0.84 (0.84-0.85) <1.00 

   Blod lipider (mmol/L):   

TG 0.70 (0.60-0.90) <2.60 

TK 3.7 (3.6-4.7) 2.9-6.1 

HDL-K 1.4 (1.2-1.5) 0.8-2.1 

LDL-K 2.4 (2.1-3.3) 1.2-4.3 

   

Hematologi (x10-9/L): 

  B-leukocytter 4.9 (4.3-5.3) 3.5-11.0 

Nøytrofile 2.5 (2.2-2.9) 1.6-8.3 

Lymfocytter 1.7 (1.5-2.0) 0.8-5.0 

Monocytter 0.5 (0.4-0.5) 0.1-1.0 

Eosinofile 0.2 (0.2-0.2) <0.7 

Basofile 0.0 (0.0-0.0) <0.2 

Data er presentert som median og “interquartile range” (IQR) og er et snitt av målinger utført på to forskjellige 

dager. VO2maks=maksimalt oksygenopptak, HbA1c=glykosylert hemoglobin A1c, hsCRP=“high-sensitivity” C-

reaktivt protein, KMI=kroppsmasse indeks, BT=blodtrykk, TG=triglyserider, TK=total kolesterol, HDL-K= 

“high-density” lipoprotein kolesterol, LDL-K=”low-density” lipoprotein kolesterol 
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5.2 Effekten av ei treningsøkt på genuttrykk av 

inflammasjonsmarkører i PBMC 

5.2.1 Karakteristikk av treningsøkta  

Underveis i sykkeltestene ble VO2, hjertefrekvens og laktat målt jevnlig. I tillegg rapporterte 

deltakerne opplevd anstrengelse ved bruk av Borg skala. Tabell 5.2 viser hvordan de ulike 

variablene endret seg. De to testdagene er i denne tabellen slått sammen slik at det er 

gjennomsnittet som blir presentert. I snitt syklet forsøkspersonene på en arbeidsbelastning 

tilsvarende 69 % av VO2maks. VO2 økte gradvis og var høyest etter 60 minutter. 

Hjertefrekvensen nådde sitt maksimum ved endt test og var da 2,5 ganger høyere enn verdien 

på hvilenivå (ikke vist i tabell). Laktatkonsentrasjonen var på sitt høyeste etter 15 minutter og 

avtok gradvis. På maksimumsnivå var laktatkonsentrasjonen tre-doblet sammenlignet med 

konsentrasjonen ved hvile (ikke vist i tabell).  

Tabell 5.2: VO2, HF, laktat og nivå på Borg skala under sykkeløkten 

  4 min 15 min 30 min 45 min 60 min 

  Median (IQR) Median (IQR) Median (IQR) Median (IQR) Median (IQR) 

VO2
 (L/min) 42.14 (40.10-44.50) 43.30 (41.74-44.35)* 44.18 (42.14-46.02)* 44.49 (42.88-46.05)* 44.97 (43.45-46.41)* 

      

HF (slag/min) 133 (130-142) 154 (149-158)* 157 (152-162)* 161 (153-164)* 163 (155-168)* 

      
Laktat (mmol/L) 2.71 (2.28-3.01) 2.97 (2.66-3.48)* 2.91 (2.65-3.43)† 2.62 (2.36-2.94) 2.40 (2.21-2.91) 

      
Borg skala 1 13.4 (12.5-14.0) 14.1 (13.5-15.0)* 15.0 (14.3-16.0)* 15.6 (14.5-16.0)* 15.4 (14.5-16.0)* 

Data er presentert som median og “interquartile range” (IQR) og er et snitt av målinger utført på to forskjellige 

dager. N=10  

* Signifikant forskjell fra start (4 min), p<0.01, † signifikant forskjell fra start (4 min), p<0.05 
1
 En tallskala som brukes for å registrere den subjektive opplevelse av anstrengelse ved fysisk aktivitet. Skalaen 

strekker seg fra 6 til 20, hvor stigende tall indikerer økt anstrengelse. 

VO2=oksygenopptak, HF=hjertefrekvens  

 

Hverken konsentrasjonen av glukose, insulin eller hsCRP endret seg signifikant under 

treningen. Median, IQR og p-verdi for de tre variablene er å finne i tabell 5.3.  
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Tabell 5.3. Nivået av glukose, insulin og hsCRP ved baseline og etter en times trening 

  Baseline Etter fysisk aktivitet 
P-verdi 1 

  Median (IQR) Median (IQR) 

Glukose (mmol/L) 4.9 (4.8-5.2) 5.0 (4.7-5.3) 0.44 

    
Insulin (pmol/L) 47 (32-56) 48 (37-102) 0.96 

    
HsCRP (mg/L) 0.4 (0.3-0.6) 0.4 (0.3-0.6) 0.22 

Data er presentert som median og “interquartile range” (IQR) og er et snitt av målinger utført på to forskjellige 

dager. N=10. 
1
 Baseline versus fysisk aktivitet. Grensen for statistisk signifikans er satt til p<0.05 

Hs-CRP=“high-sensitivity” C-reaktivt protein 

 

5.2.2 Endringer i uttrykket av inflammasjonsmarkører 

PBMC endrer genuttrykksprofilen i respons til miljøforandringer slik som trening. Tabell 5.4 

viser hvordan en times sykling på 69 % av VO2maks endret mRNA-nivået av ti forskjellige 

proteiner involvert i inflammasjonsprosessen. Av de ti inflammasjonsgenene, ble seks gener 

oppregulert som følge av treningen. Av disse oppreguleringene var tre statistisk signifikante. 

Treningen induserte en nedregulering av to gener, men nedgangen nådde ikke grensen for 

statistisk signifikans. Et gen forandret seg ikke i respons til den fysiske anstrengelsen.  

Tabell 5.4: Genuttrykk av inflammasjonsmarkører i PBMC ved baseline og etter en times trening 

Gen (2-ΔCt) 
 

Baseline Etter fysisk aktivitet 
P-verdi 1 

  Median (IQR) Median (IQR) 

CD40 0.17 (0.13-0.20) 0.14 (0.12-0.23) 0.58 

    

CD40L                       1.59 (1.40-1.98) 1.72 (1.51-2.16) 0.88 

    

CXCL16                    1.70 (1.51-2.29) 2.43 (1.95-3.43) 0.03 

    

IFN-γ                          0.30 (0.20-0.36) 0.28 (0.21-0.33) 0.29 

    

IL-1β                          0.47 (0.40-0.80) 0.80 (0.51-1.08) <0.01 

    

IL-4 i.d i.d  

    

IL-8                            0.02 (0.01-0.03) 0.04 (0.02-0.13) <0.01 

    

IL-18                          0.18 (0.15-0.24) 0.20 (0.17-0.27) 0.17 

    

TGF-β2                     0.05 (0.03-0.07) 0.05 (0.04-0.12) 0.14 

    

TNF-α                         1.19 (1.01-1.63) 1.43 (0.90-1.63) 0.72 

Data er presentert som median og “interquartile range” (IQR) og er et snitt av målinger utført på to forskjellige 

dager. N=10. Resultatene er relatert til referansegenet TATA boks bindende protein (TBP) 
 1 

Baseline versus fysisk aktivitet. Grensen for statistisk signifikans er satt til p<0.05. Signifikante resultater står i 

uthevet skrift. I.d=ikke detekterbare gener  
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I denne pilot-studien ble tre gener involvert i inflammasjon signifikant forskjellig endret 

mellom baseline og etter trening. Dette illustreres i figur 5.1. Genuttrykket til det pro-

inflammatoriske cytokinet IL-1β økte signifikant i respons til treningen (p<0.01). Det samme 

ble observert for kjemokinene CXCL16 og IL-8 (p=0.03, p<0.01).  
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Figur 5.1: mRNA-nivå av CXCL16 (a), IL-1β (b) og IL-8 (c) i PBMC ved baseline og etter fysisk aktivitet. 

mRNA-nivåene er relatert til referansegenet TATA boks bindende protein (TBP).  N=10 ved baseline og etter 

fysisk aktivitet. Data er presentert som median og “interquartile range”. Horisontale linjer indikerer en statistisk 

signifikant forskjell i mRNA-nivå mellom tidspunktene (p<0.05). 
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5.3 Effekten av to ulike sportsdrikker i 

restitusjonsperioden på genuttrykk av 

inflammasjonsmarkører i PBMC 

5.3.1 Karakteristikk av treningsøktene  

Forsøkspersonene gjennomførte to sykkeltester hvor de ved endt test mottok en sportsdrikk 

bestående av enten karbohydrater eller en kombinasjon av karbohydrater og proteiner. 

Arbeidsbelastningen var lik de to dagene og tilsvarte i gjennomsnitt 69 % (karbohydrat) og 68 

% (karbohydrat-protein) av VO2maks. Tabell 5.5 viser hvordan VO2, hjertefrekvens, laktat og 

nivå på Borg skala varierte underveis i de to testøktene. Laktatkonsentrasjonen økte 

signifikant mer i karbohydrat-protein gruppa mellom 4 og 15 minutter. Ellers var det ingen 

signifikante forskjeller mellom testøktene. VO2 økte gradvis fra 4 til 60 minutter på begge 

sykkeltestene. En økning ble også observert i hjertefrekvens. Laktatkonsentrasjonen var 

høyest etter 30 minutter på testdagen hvor forsøkspersonene mottok sportsdrikk med 

karbohydrater, mens maksimum ble nådd etter 15 minutter på dagen med inntak av 

karbohydrat-protein sportsdrikk. Laktatkonsentrasjonen økte signifikant fra hvilenivå (ikke 

vist i tabell) i begge grupper. Økningen var henholdsvis 3,3 og 2,8 ganger i karbohydrat- og 

karbohydrat-protein gruppa.  
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Tabell 5.5: VO2, HF, laktat og nivå på Borg skala under de to sykkeltestene 

  4 min 15 min 30 min 45 min 60 min 

  Median (IQR) Median (IQR) Median (IQR) Median (IQR) Median (IQR) 

VO2
 (L/min) 

 
    

K 42.03 (41.17-45.30) 43.13 (41.80-45.63) 43.87 (41.77-47.23)* 44.03 (42.87-47.03)* 44.83 (44.33-48.73)* 

K+P  40.67 (40.00-43.30) 42.50 (41.07-46.10)* 43.30 (42.50-44.87)* 43.88 (42.57-45.07)* 43.83 (42.93-45.30)* 

HF (slag/min) 

     K 135 (125-140) 151 (143-158)* 155 (149-163)* 160 (152-163)* 160 (152-170)* 

K+P 137 (128-142) 156 (152-158)* 158 (154-162)* 161 (155-165)* 164 (158-165)* 

Laktat (mmol/L) 
     

K 2.58 (2.41-2.83) 2.85 (2.46-3.12) 2.90 (2.50-3.07) 2.58 (2.35-2.90) 2.41 (2.38-2.84) 

K+P 2.60 (2.09-3.14) 3.01 (2.61-3.74)* 2.71 (2.50-3.69)* 2.66 (2.25-3.29) 2.26 (1.80-3.17) 

Borg skala 1 
     

K 13.0 (12.0-13.5) 14.0 (13.0-15.0)* 15.0 (13.0-17.0)* 15.0 (14.0-17.0)* 16.0 (14.0-16.5)* 

K+P 14.0 (13.0-14.0)  14.0 (14.0-15.0)† 15.0 (15.0-15.5)* 15.5 (14.0-16.0)* 15.0 (14.0-16.0)* 

Data er presentert som median og “interquartile range” (IQR). N= 9 i karbohydratgruppa og n= 10 i karbohydrat-

protein gruppa. * Signifikant forskjell fra start (4 min), p<0.01, † signifikant forskjell fra start (4 min), p<0.05 
1
 En tallskala som brukes for å registrere den subjektive opplevelse av anstrengelse ved fysisk aktivitet. Skalaen 

strekker seg fra 6 til 20, hvor stigende tall indikerer økt anstrengelse. 

VO2=oksygenopptak, HF=hjertefrekvens, K=karbohydrat, K+P=karbohydrat og protein 

 

Det var ingen signifikante endringer i konsentrasjonen av glukose og hsCRP i 

restitusjonsperioden innad i gruppene. Utskillelsen av insulin økte derimot signifikant under 

restitusjonen i karbohydrat-protein gruppa. Insulinkonsentrasjonen var signifikant høyere ved 

restitusjon sammenlignet med baseline i begge gruppene (tabell 5.6). Det var ingen 

signifikante forskjeller i de tre variablene mellom testøktene. 

 

Tabell 5.6: Nivået av glukose, insulin og hsCRP ved baseline, etter en times trening og i 

restitusjonsperioden med inntak av to ulike sportsdrikker 

  Baseline Etter fysisk aktivitet Restitusjon 
P-verdi 1 P-verdi 2 

 

Median (IQR) Median (IQR) Median (IQR) 

Glukose (mmol/L) 

     K 4.9 (4.7-5.2) 5.1 (4.9-5.4) 5.0 (4.7-5.2) 0.40 0.95 

K+P 5.1 (4.9-5.2) 4.8 (4.5-5.2) 5.1 (4.2-5.5) 0.51 0.92 

Insulin (pmol/L) 

     K 45 (37-56) 51 (28-81) 208 (143-286) 0.06 0.01 

K+P 47 (30-60) 40 (12-64) 289 (140-351) 0.05 <0.01 

HsCRP (mg/L) 

     K 0.4 (0.3-0.4) 0.4 (0.3-0.5) 0.4 (0.3-0.5) 0.58 0.71 

K+P 0.5 (0.2-0.6) 0.5 (0.2-0.6) 0.3 (0.2-0.6) 0.08 0.68 

Data er presentert som median og “interquartile range” (IQR). N= 9 i karbohydratgruppa og n= 10 i karbohydrat-

protein gruppa. 
1
 Fysisk aktivitet versus restitusjon. 

2 
Baseline versus restitusjon 

Grensen for statistisk signifikans er satt til p<0.05. Signifikante p-verdier står i uthevet skrift 

HsCRP=”high sensitivity” C-reaktivt protein, K=karbohydrat, K+P=karbohydrat og protein  
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5.3.2 Endringer i uttrykket av inflammasjonsmarkører 

Tabell 5.7 viser hvordan de ti inflammasjonsgenene endret sitt uttrykk fra baseline til etter 

fysisk aktivitet og i restitusjonsperioden med inntak av sportsdrikk med karbohydrat og 

karbohydrat-protein. Etter inntak av sportsdrikk med karbohydrater, ble et gen signifikant 

oppregulert og et gen signifikant nedregulert i restitusjonsperioden. Inntak av sportsdrikk med 

innhold av karbohydrater og proteiner førte til at tre gener fikk signifikant redusert uttrykk i 

restitusjonsperioden.  

Tabell 5.7: Genuttrykk av inflammasjonsmarkører i PBMC ved baseline, etter en times trening og i 

restitusjonsperioden med inntak av to ulike sportsdrikker  

 Gen (2-ΔCt) 
 

  Baseline Etter fysisk aktivitet Restitusjon 
P-verdi1 

  
P-verdi2 

  
P-verdi3 

  
P-verdi4 

    Median (IQR) Median (IQR) Median (IQR) 

CD40 K 0.14 (0.12-0.24) 0.16 (0.12-0.23) 0.17 (0.10-0.22) 0.67 
0.50 

0.89 
0.93 

                                  K+P 0.15 (0.12-0.19) 0.13 (0.11-0.18) 0.17 (0.09-0.20) 0.59 0.72 

         

CD40L                       K 1.83 (1.55-2.21) 1.81 (1.37-2.10) 1.58 (1.46-2.00) 1.00 
0.56 

0.21 
1.00 

                                 K+P 1.43 (1.28-1.88) 1.62 (1.39-2.19) 1.57 (1.20-1.62) 0.11 0.45 

         

CXCL16                    K 1.91 (1.57-2.16) 2.63 (2.04-3.79) 1.82 (1.66-2.21) 0.04 
0.92 

0.87 
0.38 

                                 K+P 1.83 (1.31-2.62) 2.47 (2.12-3.22) 1.65 (1.26-2.12) 0.03 0.20 

         

IFN-γ                          K 0.28 (0.19-0.39) 0.29 (0.17-0.40) 0.17 (0.14-0.27) 0.26 
0.18 

0.40 
0.44 

                                  K+P 0.30 (0.22-0.35) 0.33 (0.18-0.35) 0.18 (0.14-0.22) 0.02 0.05 

         

IL-1β                          K 0.66 (0.36-0.90) 0.92 (0.72-1.16) 0.98 (0.56-1.05) 0.09 
0.92 

0.40 
0.53 

                                 K+P 0.43 (0.37-0.75) 0.71 (0.39-1.13) 0.57 (0.31-0.70) 0.21 0.65 

         

IL-4 K i.d i.d i.d     

 K+P i.d i.d i.d     

         

IL-8                            K 0.02 (0.01-0.02) 0.03 (0.02-0.05) 0.03 (0.02-0.04) 0.48 
0.08 

0.05 
0.16 

                                 K+P 0.02 (0.01-0.04) 0.04 (0.03-0.13) 0.02 (0.02-0.03) 0.02 0.20 

         

IL-18                          K 0.21 (0.16-0.24) 0.22 (0.16-0.24) 0.30 (0.25-0.33) 0.02 
0.07 

0.01 
0.13 

                                K+P 0.18 (0.14-0.25) 0.24 (0.18-0.32) 0.21 (0.18-0.30) 0.44 0.24 

         

TGF-β2                     K 0.03 (0.02-0.05) 0.04 (0.03-0.08) 0.04 (0.03-0.05) 0.26 
0.85 

0.78 
0.37 

                              K+P 0.08 (0.05-0.08) 0.05 (0.04-0.09) 0.05 (0.04-0.08) 0.21 0.17 

         

 TNF-α                         K 1.21 (0.96-1.61) 1.42 (1.09-1.77) 1.67 (1.29-2.14) 0.12 
0.70 

0.04 
0.08 

                              K+P 1.15 (1.08-1.63) 1.41 (1.02-1.63) 1.30 (1.03-1.98) 0.07 0.39 

Data er presentert som median og “interquartile range” (IQR). Resultatene er relatert til referansegenet TATA boks bindende 

protein (TBP). K= Inntak av sportsdrikk med innhold av karbohydrater i restitusjonsperioden (n 7 (baseline) for CXCL16 og 

n 8 (baseline, etter fysisk aktivitet og restitusjon) for de resterende genene). K+P= Inntak av sportsdrikk med innhold av 

karbohydrater og proteiner i restitusjonsperioden (n 9 (baseline) for INFγ og (etter fysisk aktivitet) for alle genene, n 8 (etter 

fysisk aktivitet) for IL-1β og n 10 (baseline og restitusjon) for de resterende genene) 1 Fysisk aktivitet versus restitusjon innad 

i gruppene. 2 Fysisk aktivitet versus restitusjon mellom gruppene 3 Baseline versus restitusjon innad i gruppene. 4 Baseline 

versus restitusjon mellom gruppene. Grensen for statistisk signifikans er satt til p<0.05. Signifikante p-verdier står i uthevet 

skrift. I.d=Ikke detekterbare gener 
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Signifikante endringer innad i sportsdrikkegruppene 

Figur 5.2 viser hvilke gener som ble signifikant endret i restitusjonsperioden innad i de to 

sportsdrikkegruppene. Uttrykket av CXCL16, IFN-γ og IL-8 ble signifikant redusert i 

restitusjonsperioden i karbohydrat-protein gruppa (p=0.03, p=0.02, p=0.02). IL-18 økte sitt 

uttrykk i restitusjonsperioden i karbohydratgruppa (p=0.02), mens uttrykket av CXCL16 ble 

redusert (p=0.04).  

Tabell 5.7 og figur 5.2 beskriver også hvorvidt det var en forskjell i genuttrykket ved baseline 

og restitusjon. Når disse to tidspunktene sammenlignes, fant vi at IL-8 (p=0.05), IL-18 

(p=0.01) og TNF-α (p=0.04) hadde et signifikant høyere uttrykk ved restitusjon etter inntak av 

karbohydrat sportsdrikk. Etter inntak av sportsdrikk med karbohydrat og protein ble IFN-γ 

uttrykt svakere ved restitusjon (p=0.05).   
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Figur 5.2: mRNA-nivå av CXCL16 (a), IFN-γ (b), IL-8 (c), IL-18 (d) og TNF-α (e) i PBMC ved baseline, 

etter fysisk aktivitet og i restitusjonsperioden i karbohydratgruppen (n 7 (baseline) for CXCL16 og n 8 

(baseline, etter fysisk aktivitet og restitusjon) for de resterende genene) og karbohydrat-protein gruppen 

(n 9 (baseline) for INF-γ og (etter fysisk aktivitet) for alle genene og n 10 (baseline og restitusjon) for de 

resterende genene). mRNA er relatert til referansegenet TATA boks bindende protein (TBP).  Data er presentert 

som median og “interquartile range”. Horisontale linjer indikerer en statistisk signifikant forskjell i mRNA nivå 

mellom de ulike tidspunktene (p<0.05). BS=baseline, FA=etter fysisk aktivitet, RE=restitusjon, K=karbohydrat, 

K+P=karbohydrat og protein 
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Forskjeller mellom sportsdrikkegruppene 

Det var ingen signifikante forskjeller i genuttrykk i restitusjonsperioden mellom 

sportsdrikkegruppene, men p-verdiene for IL-18 og IL-8 var grensesignifikante (p=0.07, 

p=0.08). I figur 5.3 ser vi at uttrykket av IL-18 gikk opp i restitusjonsperioden når 

forsøkspersonene fikk karbohydrat sportsdrikk og ned når de fikk en blanding av 

karbohydrater og proteiner. Uttrykket av IL-8 gikk mer ned etter inntak av karbohydrat-

protein sportsdrikk sammenlignet med karbohydrat-sportsdrikk.
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Figur 5.3: ΔΔCt verdi (ΔCt restitusjon minus ΔCt fysisk aktivitet) for IL-18 (a) og IL-8 (b) i karbohydrat 

gruppen (n=8) og karbohydrat-protein gruppen (n=9). ΔCt= Ct-verdien til genet relatert til Ct-verdien til 

TATA boks bindende protein (TBP). RE=restitusjon, FA=etter fysisk aktivitet, K=karbohydrat, 

K+P=karbohydrat og protein 
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5.4 Karakteristikk av kostholdet til 

forsøkspersonene 

Forsøkspersonene hadde et median energiinntak på 13 450 kJ (tabell 5.8). Energiandelen fra 

protein lå innenfor anbefalingene. Energiandelen fra fett lå litt i overkant av det anbefalte, 

mens andelen fra karbohydrater var noe lav. Tilsatt sukker bidro med 10 energiprosent (E %), 

mens alkohol sto for 2,3 % av energiinntaket. Median inntak av fiber var 33,7 gram (g).   

Tabell 5.8: Energifordeling og inntak av fiber i kostholdet til forsøkspersonene 

  Median (IQR) Norske anbefalinger * 

Energi (kJ) 13 450 (10 791-16 538) 13800 1 

Protein (E%) 16.7 (15.4-17.9) 10-20 

Fett (E%) 36.2 (30.2-37.3) 25-35 

Karbohydrater (E%) 42.0 (37.9-46.3) 50-60 

Tilsatt sukker (E%) 9.9 (6.4-14.9) <10 

Alkohol (E%) 2.3 (0.0-5.5) 
 

Fiber (g) 33.7 (21.9-37.8) 25-35 

Data er presentert som median og “interquartile range” (IQR) og er et snitt av 4 dagers kostregistrering. N=10   
1
 Referanseverdi for energiinntak for menn i alderen 18-30 år med stillesittende arbeid og regelmessig fysisk 

aktivitet på fritiden (PAL=1,8). * Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet (111) 

 

Tabell 5.9 viser inntak av enkelte mineraler og vitaminer hos forsøkspersonene. Median 

inntak av mineralene kalsium, jern og magnesium lå alle innenfor det som er anbefalt for 

menn i alderen 18 til 30 år. Inntaket av samtlige vitaminer lå også innenfor anbefalt dagsdose 

i gruppa.   
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Tabell 5.9. Inntak av mikronæringsstoffer i kostholdet til forsøkspersonene 

  Median (IQR) Norske anbefalinger * 

Kalsium (mg) 1268 (915-1685) >800 

Jern (mg) 16.2 (12.1-22.0) >9 

Magnesium (mg) 531 (463-633) >350 

Vitamin A (RAE 1) 1308 (946-1663) >900 

- Retinol (RAE) 1113 (707-1411) 
 

- β-karoten (RAE) 198 (110-503) 
 

Vitamin D (µg) 10.19 (2.97-12.72) >7.5 

Vitamin E (α-TE 2) 17.58 (12.65-21.25) >10 

Tiamin (mg) 2.11 (1.64-2.81) >1.5 

Riboflavin (mg) 3.14 (2.17-3.90) >1.7 

Folat (µg) 357 (283-431) >300 

Vitamin C (mg) 134 (90-179) >75 

Data er presentert som median og “interquartile range” (IQR) og er et snitt av 4 dagers kostregistrering. N=10  
1
 Retinol aktivitets ekvivalenter (RAE); 1 RAE= 1 μg retinol=12 μg β-karoten  

2
 α-tokoferolekvivalenter; 1 α-tokoferolekvivalent (α-TE)=1 mg RRR-α-tokoferol 

* Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet (111) 

 

Median inntak av brød og kornprodukter var til sammen 311,3 g. Dersom inntaket av frukt og 

grønnsaker slås sammen var dette på 553,1 g. Inntaket av kjøtt og innmat var forholdsvis høyt 

i motsetning til inntaket av fisk og skalldyr som var lavt. Dette beskrives i tabell 5.10. Her er 

median inntak av kaker, poteter, egg, melk, fløte og is, ost, smør, margarin og olje, sukker og 

søtsaker og væske også oppgitt.    

 

Tabell 5.10: Rapportert inntak av matvaregrupper i kostholdet til forsøkspersonene 

Matvaregrupper (g) Median (IQR) Norske anbefalinger * 

Brød 214.9 (133.0-248.8) 

90 g fullkorn/dag Kornprodukter 96.4 (24.3-200.6) 

Kaker 21.3 (0.0-83.0) 

Potet 60.0 (8.0-87.5) 
 

Grønnsaker 220.8 (118.0-326.6) minst 250 g/dag 

Frukt og bær 332.3 (139.6-458.8) minst 250 g/dag 

Kjøtt og innmat 228.8 (156.6-277.1) Rødt kjøtt <500 g/uke 

Fisk og skalldyr 16.3 (6.3-133.4) 300-450 g/uke derav 200 g fet fisk 

Egg 51.3 (14.1-97.5) 
 

Melk,fløte og is 487.8 (197.9-800.3) 

 Ost 26.6 (12.5-43.4) 

 Smør,margarin og olje 29.1 (21.8-53.4) 

 Sukker og søtsaker 36.5 (6.3-55.0) 

 Drikkevarer 2073.8 (1037.5-3140.0)   

Data er presentert som median og “interquartile range” (IQR) og er et snitt av 4 dagers kostregistrering. N=10  

* Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer (4). 
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5.5 Korrelasjoner mellom kostfaktorer og genuttrykk 

av inflammasjonsmarkører i PBMC 

 

Det var en signifikant negativ korrelasjon mellom energijustert inntak av grønnsaker og 

baselineuttrykk av IL1-β (Spearmans korrelasjonskoeffisient= -0.70, p=0.03). Dette betyr at 

med et økende grønnsaksinntak vil baselineuttrykk av IL-1β reduseres. For de andre 

kostfaktorene og genene var det ingen signifikante korrelasjoner. Resultatene er presentert i 

tabell 5.11. Det ble ikke kjørt korrelasjoner mellom inntak av fet fisk og inflammasjonsgenene 

fordi få av forsøkspersonene hadde spist fet fisk på registreringsdagene.  

 

Tabell 5.11: Korrelasjoner mellom energijustert inntak av frukt, grønnsaker, fiber og vitamin C og 

baseline genuttrykk av inflammasjonsmarkører i PBMC 

  
Gen (2

-ΔCt
) 

Frukt (g/MJ) Grønnsaker (g/MJ) Fiber (g/MJ) Vitamin C (mg/MJ) 

rho p-verdi rho p-verdi rho p-verdi rho p-verdi 

CD40 -0.16 0.65 0.29 0.43 0.43 0.21 -0.22 0.53 

CD40L                       0.21 0.56 0.26 0.47 0.33 0.35 0.33 0.35 

CXCL16                    0.22 0.53 0.37 0.29 0.48 0.16 0.41 0.24 

IFN-γ                          -0.15 0.68 -0.02 0.96 0.09 0.80 -0.24 0.51 

IL-1β                          0.14 0.70 -0.70 0.03 -0.30 0.41 0.04 0.91 

IL-8                            0.31 0.39 0.42 0.23 0.53 0.12 0.33 0.35 

IL-18                          -0.15 0.68 -0.41 0.24 -0.27 0.45 -0.04 0.91 

TGF-β2                     0.14 0.70 0.24 0.51 -0.18 0.63 0.53 0.12 

TNF-α                         0.14 0.70 -0.13 0.73 0.13 0.73 0.26 0.47 

N=10, rho=Spearmans korrelasjonskoeffisient  

Grensen for statistisk signifikans er satt til p<0.05. Signifikante p-verdier står i uthevet skrift 

 

 

Tabell 5.12 viser korrelasjoner mellom energijustert inntak av frukt, grønnsaker, fiber og 

vitamin C og endringer i genuttrykk av inflammasjonsmarkørene i respons til trening. Av 

denne tabellen ser vi at energijustert inntak av fiber var negativt korrelert til endringen i 

uttrykk av TNF-α. Dette betyr at med et økende fiberinntak vil endringen i TNF-α som 

oppstår under trening reduseres. De negative korrelasjonene mellom energijustert inntak av 

frukt og genuttrykk av CXCL16 og IL-1β var grensesignifikante (p=0.08). Korrelasjonen 

mellom energijustert inntak av grønnsaker og uttrykk av TNF-α var også grensesignifikant 

(Spearmans korrelasjonskoeffisient=-0.60, p=0.07). 
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Tabell 5.12: Korrelasjoner mellom energijustert inntak av frukt, grønnsaker, fiber og vitamin C og 

endring i genuttrykk av inflammasjonsmarkører i PBMC i respons til trening 

Gen (2
-ΔΔCt

FA-BS )
1 

 

Frukt (g/MJ) Grønnsaker (g/MJ) Fiber (g/MJ) Vitamin C (mg/MJ) 

rho p-verdi rho p-verdi rho p-verdi rho p-verdi 

CD40 -0.26 0.47 -0.50 0.14 -0.31 0.39 -0.14 0.70 

CD40L                       -0.33 0.35 -0.04 0.91 -0.39 0.26 -0.18 0.63 

CXCL16                    -0.58 0.08 -0.15 0.68 -0.15 0.68 -0.26 0.47 

IFN-γ                          -0.16 0.65 -0.16 0.65 -0.36 0.31 -0.12 0.75 

IL-1β                          -0.58 0.08 -0.21 0.56 -0.21 0.56 -0.41 0.24 

IL-8                            -0.02 0.96 0.07 0.86 -0.01 0.99 -0.09 0.80 

IL18                          -0.37 0.29 -0.24 0.51 0.02 0.96 -0.32 0.37 

TGF-β2                     -0.06 0.88 0.41 0.24 0.04 0.91 0.09 0.80 

TNF-α                         -0.36 0.31 -0.60 0.07 -0.62 0.05 -0.46 0.19 

N=10, rho=Spearmans korrelasjonskoeffisient. 
1
 ΔCt-verdi fysisk aktivitet minus ΔCt-verdi baseline. ΔCt=Ct-verdien til genet relatert til Ct-verdien til TATA 

boks bindende protein (TBP). 

Grensen for statistisk signifikans er satt til p<0.05. Signifikante p-verdier står i uthevet skrift 

 

Det ble også kjørt korrelasjoner mellom kostfaktorer og konsentrasjonen av glukose, lipider 

og CRP i plasma. Tabell 5.13 viser disse resultatene. Energijustert inntak av grønnsaker var 

negativt assosiert med glukosekonsentrasjonen på baseline (Spearmans 

korrelasjonskoeffisient= -0.82, p<0.01). Det var ellers ingen signifikante korrelasjoner. 

 

Tabell 4.13: Korrelasjoner mellom energijustert inntak av frukt, grønnsaker, fiber og vitamin C og 

plasmakonsentrasjon av glukose, lipider og hsCRP på baseline 

  Frukt (g/MJ) Grønnsaker (g/MJ) Fiber (g/MJ) Vitamin C (mg/MJ) 

  rho p-verdi rho p-verdi rho p-verdi rho p-verdi 

Glukose (mmol/L) 0.14 0.70 -0.82 <0.01 -0.30 0.41 -0.09 0.80 

Triglyserider (mmol/L) -0.37 0.29 0.50 0.14 0.50 0.14 -0.32 0.37 

Total-kolesterol (mmol/L) 0.35 0.33 -0.06 0.88 -0.10 0.79 0.35 0.32 

LDL-kolesterol (mmol/L) 0.09 0.82 -0.26 0.46 -0.38 0.28 0.15 0.67 

HDL-kolesterol (mmol/L) 0.54 0.11 0.06 0.87 -0.18 0.63 0.54 0.11 

HsCRP (mg/L) 0.18 0.63 0.14 0.70 0.02 0.96 0.18 0.63 

N=10, rho=Spearmans korrelasjonskoeffisient  

Grensen for statistisk signifikans er satt til p<0.05. Signifikante p-verdier står i uthevet skrift. HsCRP=“high-

sensitivity” C-reaktivt protein. 
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6 Diskusjon  

6.1 Diskusjon av metode 

6.1.1 Studiedesign 

Studien ble gjennomført som en dobbeltblindet randomisert studie med cross-over design. 

Hensikten med å blinde en studie er at subjektive forventninger om effekt ikke skal påvirke 

resultatene (129). Hverken deltakerne eller studiepersonell visste hvilke sportsdrikk 

deltakerne mottok på de to testdagene. Dobbeltblinding er ikke helt nødvendig i en studie som 

denne. Deltakerne og studiepersonellet har ingen mulighet til å påvirke inflammasjonsstatus i 

kroppen i respons til inntak av sportsdrikker. Randomisering betyr at deltakere/pasienter blir 

tilfeldig fordelt mellom behandlingsgrupper eller rekkefølge av behandlinger. Slik unngås 

systematiske forskjeller mellom gruppene, fordi faktorer som påvirker effekten av 

behandlingen blir tilfeldig fordelt (129). Fordelen med et cross-over design er at det tar 

hensyn til variasjoner mellom individer som har betydning for utfallet (130). Deltakerne er 

sine egne kontroller. Alternativt kunne vi lagd to grupper, men dette hadde krevd dobbelt så 

mange forsøkspersoner for å oppnå samme statistiske styrke. En ulempe med et slikt design er 

en såkalt “carry-over” effekt. Med dette menes det at effekten av den første behandlingen 

påvirker effekten av den andre behandlingen. Dette kan unngås ved å innføre en “wash-out” 

periode mellom behandlingene/intervensjonene. “Wash-out” perioden i denne studien var en 

uke. Det er imidlertid lite sannsynlig at effekten av den ene sportsdrikken i 

restitusjonsperioden ville påvirket effekten av den andre.  

Forsøkspersoner 

Kvinners hormonelle endringer i løpet av menstruasjonssyklus påvirker inflammasjonsstatus 

og respons og derfor ble kun menn inkludert (131;132). Det ble ikke stilt noen krav i forhold 

til fysisk form. Rekrutteringen skjedde primært fra NIH. Vi antok derfor at de som meldte sin 

interesse for å delta var i forholdsvis god form. I tillegg ble det kjørt en pre-test for å forsikre 

at deltakerne klarte å sykle en time på 70 % av VO2maks. Maksimalt oksygenopptak i gruppa 

varierte fra 53,6 ml/kg/min til 70,6 ml/kg/min. Gjennomsnittet var 63,7 ml/kg/min, mens 

median var 64,3 ml/kg/min. Det var en relativt stor spredning i maksimalt oksygenopptak, 
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men samtlige lå over gjennomsnittlig oksygenopptak for menn i alderen 20-29 år som i en 

nasjonal kartlegging ble estimert å være 48 ml/kg/min (5).
 
Det å være vandt til å sykle vil ha 

betydning for måling av maksimalt oksygenopptak og kanskje også inflammasjonsresponsen. 

Ved sykling aktiveres mindre muskelmasse, og oksygenopptaket vil derfor være lavere enn 

ved langrenn og løping hvor flere muskler er involvert (133). Har man derimot benyttet 

sykkel aktivt i treningsarbeidet, kan man oppnå samme VO2maks på sykkel som ved løping 

(133). Forsøkspersonene hadde ulike erfaringer når det gjaldt sykling. Enkelte syklet aktivt 

mens andre brukte sykkel svært lite i treningsarbeidet. Det ideelle hadde vært å inkludere 

individer med samme sykkelbakgrunn (enten individer som brukte eller ikke brukte sykkel 

aktivt som treningsform).  

Matinntak, røyking, alkohol, legemidler, fysisk aktivitet og stress kan påvirke 

konsentrasjonen av ulike substanser i kroppen (134) og genuttrykk i PBMC (86;87;90;135). 

For å eliminere denne effekten, ble deltakerne i denne studien bedt om å møte fastende og 

unngå alkohol og hard fysisk aktivitet dagen før de to testdagene. Røyking og bruk av anti-

inflammatoriske medikamenter var eksklusjonskriterier. Deltakerne satt 15 minutter i ro før 

blodprøvetaking for å redusere stressnivået.  

Alle forsøkspersonene var friske, ikke-røykende, av samme kjønn og innenfor en smal 

aldersgruppe (22-28 år). Dette reduserer bias knyttet til disse konfunderende faktorene. Den 

homogene studiegruppen gjør det lettere å detektere reelle endringer i genuttrykk, men 

studiepopulasjonen er ikke representativ til den generelle befolkningen. 

Treningsprotokoll 

Deltakerne utførte to tester hvor de syklet en time på 70 % av VO2maks. I lignende studier har 

man undersøkt effekten av 30 minutter sykling på 80 % av VO2maks (88), en time sykling på 

75 % av VO2maks (96) og tre timer sykling og løp på 60-65 % av VO2maks (61). Valg av 

treningsprotokoll ble diskutert og evaluert med biveileder fra NIH. I en masterstudie fra NIH 

syklet godt trente utholdenhetsutøvere på 70 % av VO2max til utmattelse (136). Tiden til 

utmattelse varierte på tre ulike testdager, men gjennomsnittet var 86 minutter. Med bakgrunn i 

blant annet denne studien ble vi anbefalt å kjøre et treningsregime på en time på 70 % av 

VO2maks. Valg av en hardere økt ville kanskje gått ut over rekrutteringen. Personer som driver 

mye løpstrening vil ha vanskeligheter med å sykle en time på 75 % av VO2maks.  
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Frokost 

Vi valgte å servere frokost i forkant av sykkeltestene. Dette er mest virkelighetsnært da de 

fleste spiser noe i forkant av en treningsøkt. Det å utføre en slik økt fastende ville hos mange 

gitt ubehag. Dette ville kanskje økt frafallet på testdag 2. Frokosten hadde god 

ernæringsmessig kvalitet og var sammensatt slik at ubehag skulle unngås under syklingen. 

Deltakerne spiste nok vanligvis en større frokost enn den de fikk servert. Vi valgte å gi et lite 

volum mat i og med at deltakerne en time senere skulle utføre anstrengende arbeid. Frokosten 

var standardisert.  

Ideelt sett burde det blitt tatt en blodprøve etter frokosten også. Da hadde man fått eliminert 

effekten av matinntak på inflammasjonsmarkørene og kunne konkludert med at endringene 

observert ene og alene skyldtes treningen. En studie undersøkte den genomiske responsen i 

PBMC til et standard måltid og fant at gener relatert til metabolisme, cellekommunikasjon og 

immunrespons endret seg (135). Studier har også vist at et enkelt måltid kan påvirke 

inflammasjonsprofilen i PBMC (137-139). I disse studiene var måltidets energiandel fra fett 

svært høy (60-70 E %) sammenlignet med i vår studie hvor frokosten kun inneholdt 14 gram 

fett (28 E %). Det er derfor rimelig å anta at frokosten deltakerne fikk i denne studien, ikke 

har påvirket inflammasjonsstatus i PBMC i stor grad. Med en ekstra blodprøve ville forsøket 

blitt mer invasivt, noe som kunne hatt negativ innvirkning på rekrutteringen og frafallet i 

studien. 

Sportsdrikk 

De to sportsdrikkene vi benyttet oss av ble utviklet og testet av en tidligere masterstudent ved 

NIH (136). Karbohydratdrikken besto av glukose og maltodekstriner. Maltodekstriner gir 

løsningen lavere osmolalitet. Karbohydrat-protein drikken inneholdt i tillegg myseprotein. 

Myseprotein har høy biologisk kvalitet og en relativt høy andel forgrenede aminosyrer (140). 

Deltakerne gjennomførte ikke en sykkeltest hvor de i etterkant kun fikk tilskudd med Fun 

light saft (kontroll). Vi kan derfor ikke vite om genuttrykket av inflammasjonsmarkørene 

endrer seg ulikt med eller uten inntak av sportsdrikk i restitusjonsperioden. Vi kan kun 

vurdere om det er noen forskjell mellom de to sportsdrikkene.   
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6.1.2 Innsamling av kostdata 

Kostdagbøkene som ble benyttet til å samle inn kostdata var validerte. Lillegaard et al ønsket 

å sammenligne rapportert energiinntak fra 4-dagers kostdagbok med energiforbruket målt ved 

hjelp av Actireg (141). Actireg er en bærbar bevegelsesmåler som på en objektiv måte, 

registrerer kroppsposisjoner- og bevegelser. På bakgrunn av dette blir energiforbruket 

kalkulert (141;142). Det er ikke funnet forskjeller i energiforbruk målt ved hjelp av Actireg, 

dobbeltmerket-vann metoden og indirekte kalorimetri (141;142). Studiepopulasjonen var 51 

norske 9-åringer som fikk hjelp av foreldrene til å registrere matinntak. Resultatet fra studien 

var at dagboken underestimerte energiinntaket med 18 %. Andelen som rapporterte 

matinntaket “nøyaktig” var 57 %, 39 % ble klassifisert som underrapportører, mens 4 % 

overrapporterte matinntaket sitt. Andersen et al gjennomførte et tilsvarende forsøk på to 

grupper norske 13-åringer (142). Bruk av 4-dagers kostdagbok underestimerte energiinntaket 

med 24 % og 34 % i de to gruppene. Disse valideringsstudiene er utført på barn. Deltakerne i 

vår studie var norske ungt voksne menn. Kostdagbøkene er ikke validert i en slik populasjon. 

En dansk studie validerte en lignende 7-dagers dagbok blant 138 personer i alderen 20-59 år 

(143). De registrerte matinntaket i en uke samtidig som de gikk med Actireg-instrumentet. 

Energiinntaket ble underestimert med 12 %. Av individene, rapporterte 73 % et “nøyaktig” 

energiinntak, 26 % ble klassifisert som underrapportører, mens 1 % overrapporterte inntaket 

sitt. Forfatterne kommer fram til at den mest korrekte registreringen skjer på dag 3 til 6. En 7-

dagers kostdagbok er derfor å foretrekke fremfor en 4-dagers kostdagbok. I vår studie valgte 

vi å bruke en 4-dagers kostdagbok, selv om en 7-dagers kostdagbok og veid registrering 

antagelig ville gitt et mer presist bilde av forsøkspersonenes kosthold. Disse metodene ville 

krevd mer av deltakerne noe som kanskje ville gjort rekrutteringen vanskeligere. Fordeler 

med en 4-dagers kostdagbok er at den er forholdsvis rask å fylle ut. Boken er også relativt lett 

å forstå. Deltakerne fikk både muntlig og skriftlig informasjon om hvordan de skulle 

registrere kostinntaket i dagbøkene. Den gir et godt bilde av kosten fordi mange matvarer er 

inkludert, og boken inneholder åpne felter.  

Det er vanskelig å vite om det rapporterte kostinntaket er representativt for forsøkspersonenes 

vanlige kosthold. For det første er det kjent at man endrer spiseatferd og spiser sunnere enn 

ellers når man blir observert. For det andre er det kjent at det foreligger underrapportering av 

matinntaket i de fleste menneskegrupper (141-145). Det er mulig at matvarer som regnes som 

usunne underrapporteres, mens sunne matvarer overrapporteres. I denne studien var det frukt, 
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grønnsaker, fiber, fet fisk og vitamin C som var i fokus. Det er allment kjent at frukt, 

grønnsaker og fisk er sunne matvaregrupper med gunstig innvirkning på helsa. Kanskje har 

inntaket av disse blitt overestimert, men Fleurbaix Laventie Ville Sante studien fant at 

inntaket av grønnsaker og fisk ikke var forskjellig mellom de som underrapporterte og de som 

rapporterte “nøyaktig” (146). I Fleurbaix Laventie Ville Sante studien var det ikke en generell 

underrapportering, men underrapportering av usunne matvarer som smør, pommes frites, 

sukker, kaker og kjeks. De som ble klassifisert som underrapportører oppga også mindre 

porsjonsstørrelser av brød, ris og pasta.   

6.1.3 Blodprøvehåndtering og analyser  

Et analyseresultat kan aldri bli bedre enn kvaliteten på prøvematerialet. Såkalte pre-analytiske 

faktorer påvirker analyseresultatet og kan gi opphav til feilaktige konklusjoner (134;147). De 

pre-analytiske faktorene kan deles inn i tre grupper: faktorer knyttet til 

pasientforberedelser/forberedelse av forsøkspersoner, prøvetaking og videre behandling av 

prøver før analyse (lagring og forsendelse).  

Forberedelser av forsøkspersoner er omtalt tidligere i diskusjonen under punktet 

Forsøkspersoner. Tidspunkt for blodprøvetaking kan ha betydning for prøveresultatet. 

Enkelte substanser varierer i konsentrasjon i løpet av døgnet, andre har en månedsvariasjon 

(134). Genuttrykk i PBMC varierer også over tid (94). Blodprøver ble derfor tatt på samme 

tidspunkt på testdag 1 og 2 for samtlige deltakere. En begrensning ved studiedesignet, er 

mangel på en ikke-trenende kontrollgruppe. Vi kan derfor ikke utelukke helt at de observerte 

endringene i genuttrykk skyldes naturlige variasjoner. Det er imidlertid mindre variasjon i 

genuttrykk blant friske individer sammenlignet med syke (94). Kroppsstilling påvirker 

konsentrasjonen av høymolekylære stoffer og cellulære partikler i blodet (134). Det anbefales 

at blodprøver blir tatt sittende eller liggende og at personen har vært i ro i denne stillingen i 

minimum 15 minutter (134). Denne anbefalingen ble tilfredsstilt i vår studie. Ved 

blodprøvetaking bør stikkstedet desinfiseres, og stasen bør oppheves umiddelbart etter at 

nålen er plassert i venen. Dette fordi stasen kan gi en omfordeling av intra- og ekstracellulære 

stoffer, samt endre ph i blodet (134). Når det gjelder utstyr, skal man alltid bruke sterilt 

engangsutstyr. Valg av riktig type glass og antikoagulant er viktig (41;134;147). Skal det 

tappes blod i flere rør må dette gjøres i riktig rekkefølge. Når rørene er fylt, skal de 

umiddelbart vendes for blanding og settes på is. Prøvene må videre oppbevares korrekt, i 



66 

 

riktig tid med riktig temperatur. Det er mange fallgruver når det gjelder blodprøvetaking, 

behandling og oppbevaring av disse. For at analyseresultatene skal kunne være til å stole på, 

er det svært viktig at man følger standardiserte protokoller. Blodprøvetakingen ble i denne 

studien utført av en bioingeniør med lang erfaring fra kliniske forsøk.  

Det er viktig å være klar over at det finnes intraindividuelle/individsspesifikke biologiske 

variasjoner i konsentrasjonen av ulike substanser i kroppen og genuttrykk. Disse variasjonene 

er tilfeldige og kan ikke påvirkes. Alder, kjønn, kroppsmasse, biologisk rytme, rase og 

menstruasjonssyklus er andre faktorer som påvirker prøvesvaret (interindividuelle biologiske 

variasjoner) (94;134). 

Måling av genuttrykk i PBMC 

For å kunne stole på resultater fra Q-RT-PCR, er det viktig at hvert eneste steg, fra PBMC 

isolering til selve PCR-reaksjonen, er utført korrekt. PBMC ble isolert og fryst umiddelbart 

etter blodprøvetaking. Isolering av PBMC krever presisjon og nøyaktighet slik at cellelaget 

blir sugd opp ordentlig. Denne prosedyren ble innøvd før studiestart, og isoleringen ble alltid 

utført av samme person. Isolering av RNA ble også trent godt på i forkant av studien. RNA 

isoleringen ble utført med nøyaktighet og i henhold til protokollen. RNA-prøvene ble 

behandlet med DNase miks for å eliminere genomisk DNA.  

Et av de største problemene man står ovenfor ved måling av genekspresjon er degradering av 

RNA (148). Det er derfor svært viktig at RNA kvaliteten sjekkes før cDNA syntese 

igangsettes. På forhånd hadde vi bestemt at det kun var prøver med en tilfredsstillende RIN-

verdi (RIN>7) som skulle tas med videre til neste trinn. En prøve fikk ikke oppgitt RIN-verdi, 

mens en annen fikk RIN verdien <7 ved bruk av Bioanalyzer 2100. Disse ble allikevel tatt 

med videre. Kurvene for de respektive prøvene ble nøye studert i SDS 2.3. Kurvene så fine ut 

noe som tyder på at RNA ikke var degradert. Prøvene ble derfor inkludert i de statistiske 

analysene. Denne beslutningen ble tatt fordi dette er en pilot-studie. Med et lavt deltakerantall 

var det viktig at så få prøver som mulig ble ekskludert. I tillegg til RNA kvalitet er RNA 

konsentrasjon også helt essensiell å måle. Man må vite den opprinnelige RNA- 

konsentrasjonen for å beregne hvor mye av løsningen som skal benyttes i syntese av cDNA. 

Lik mengde cDNA, fra hver enkelt prøve, går inn i PCR-reaksjonen. Effektiviteten på 

omdannelsen av RNA til cDNA er avgjørende for Q-RT-PCR resultatet (148;149). 

Effektiviteten avhenger av type primere valgt, revers transkriptase enzymet og RNA 
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konsentrasjonen i prøvematerialet (149). cDNA syntesen ble utført på to påfølgende dager. 

Dette for å sikre mest mulig like forhold slik at prøvene skulle være sammenlignbare.  

Taqman probesystem ble benyttet for å detektere de spesifikke DNA-fragmentene. Et 

alternativ er bruk av SYBR Green fargestoff. Fordelen med Taqman probene er at de er 

spesifikke til en gitt sekvens. SYBR Green fargestoff binder seg derimot til all dobbeltrådig 

DNA (125). Primer-dimere kan generere et signal ved bruk av SYBR Green. Dette er ikke et 

problem dersom Taqman prober benyttes. Probene kan merkes med forskjellige fargestoffer 

slik at flere amplifikasjonsprodukter kan detekteres i en enkelt PCR-reaksjon. En ulempe ved 

bruk av Taqman probesystem er de høye kostnadene som følger (125). I denne studien ble 

relativ kvantifisering ved bruk av komparativ Ct metode benyttet. For å kontrollere for interne 

feil, ble Ct-verdien til hvert enkelt gen normalisert mot et referansegen/en endogen kontroll. 

Det finnes ikke et universalt referansegen, slik at valg av referansegen må diskuteres og 

velges før et hvert forsøk (150). Kravet for et referansgen er at det uttrykkes konstant og at det 

ikke påvirkes av eksperimentelle forhold (151). Det er gunstig å normalisere mot flere 

referansegener (151). TATA boks bindende protein (TBP) og Glukuronidase beta (GUSβ) ble 

valgt som referansegener i denne studien. Erfaringer har vist at disse uttrykkes konstant i 

PBMC. I to prøver fikk GUSβ bemerkningen BPR under behandling i SDS 2.3. På bakgrunn 

av dette ble det tatt en beslutning om å kun benytte TBP som referansegen. Om TBP endret 

sitt uttrykk ved de ulike tidspunktene (baseline, etter fysisk aktivitet og i restitusjonsperioden) 

ble undersøkt. Dette var ikke tilfelle. 

Det er viktig å være klar over at mRNA-mengden varierer. mRNA-nivået av et gen er 

forskjellig mellom ulike individer, vev og tidspunkt på døgnet. mRNA syntetiseres, spleises, 

translateres og brytes ned. Ved bruk av Q-RT-PCR får vi kun et øyeblikksbilde av mRNA- 

nivået (150). Metoden gir oss heller ikke informasjon om mengden protein produsert. mRNA 

kan brytes ned og aldri gi opphav til et protein. Dette betyr at når vi i denne studien observerer 

et økt eller redusert genuttrykk, gir ikke dette automatisk en tilsvarende økning/nedgang i 

proteinmengden. Altså er det ikke sikkert at det endrede genuttrykket har noen biologisk 

effekt. mRNA kan også bli utsatt for ulike post-transkripsjonelle modifikasjoner, bla spleising 

(150). Spleising fører til at et enkelt mRNA molekyl kan gi opphav til en rekke proteiner.   
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6.1.4 Antall og statistikk 

Styrkeberegninger ble ikke utført. Lignende studier har inkludert mellom 10 og 20 

forsøkspersoner (61;84;88;92;96;152). Dette lå til grunn for valg av antall forsøkspersoner i 

denne studien. Få deltakere gjør det vanskelig å detektere reelle signifikante endringer. Ikke 

signifikante resultater kan derfor skyldes utilstrekkelig statistisk styrke. Når det gjelder 

effekten av trening og sportsdrikker på inflammasjon, ble flere inflammasjonsgener studert.  

Jo flere tester som utføres, desto større er sannsynligheten for å feilaktig konkludere at det er 

en endring (type 1 feil). Dette kan blant annet løses ved å korrigere for multiplisitet ved hjelp 

av Bonferroni-korreksjon. Da deles α-nivået på antallet tester kjørt. Ulempen er at man da kan 

bli så streng at man går glipp av reelle, interessante funn. Vi valgte å ikke korrigere for 

multiple testing siden dette var en pilot-studie. Vi er derfor forsiktige med å konkludere, men 

funnene i denne studien kan bidra til å generere hypoteser som kan testes i fremtidige større 

studier. Korrelasjonsresultatene må også vurderes med forsiktighet da 10 punkter er lite for å 

beskrive sammenhengen mellom to variabler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   69 

 

6.2 Diskusjon av resultater 

6.2.1 Økt genuttrykk av pro-inflammatoriske cytokiner i PBMC i 

respons til en treningsøkt  

I respons til en treningsøkt øker konsentrasjonen av en rekke cytokiner i plasma. Hvor disse 

cytokinene stammer fra er foreløpig usikkert. Tidligere trodde man kilden var immunceller. 

Senere forskning har fastslått at IL-6 hovedsakelig skilles ut fra skjelettmuskulatur under 

trening (153;154) og at PBMC ikke er involvert i den økte konsentrasjonen i plasma 

(60;61;96;155). I hvilke grad PBMC er involvert i produksjon av andre cytokiner, er ikke 

klart. Flere studier har undersøkt dette, men resultatene er ikke entydige. Studier som har 

brukt microarray teknologi for å evaluere den genomiske responsen i PBMC til trening, finner 

at en rekke gener relatert til inflammasjon og immunfunksjon endres (84;88;92). Når det 

gjelder inflammasjon, er det en dominans av oppregulering av pro-inflammatoriske 

mediatorer (88). Studier som har hatt som mål å finne kilden til de klassiske pro-

inflammatoriske cytokinene TNF-α og IL-1β, konkluderer at PBMC trolig ikke er 

produksjonsstedet (60;61;96).  

I denne pilot-studien økte en moderat-hard treningsøkt genuttrykket av de pro-

inflammatoriske cytokinene CXCL16, IL-1β og IL-8. CXCL16 er ikke studert tidligere i 

lignende studier. CXCL16 eksisterer i en transmembran- og en løselig form (156-158). 

Transmembran CXCL16 uttrykkes på B-celler, monocytter, makrofager og dendrittiske celler 

og fungerer som et adhesjonsmolekyl som binder CXCR6+ celler (157). Transmembran 

CXCL16 kan kløyves fra cellemembranen og bli et løselig protein som fungerer som 

kjemoattraktant for CXCR6+ celler. I tillegg til å være kjemokin, fungerer CXCL16 også som 

en scavenger reseptor for apoptotiske celler, fosfatidylserin og oksidert LDL (156). CXCL16 

er blant annet involvert i aterosklerose og kreft, men dets rolle in vivo er ikke fullstendig 

klarlagt.  

IL-1β resultatet er motstridende til hva andre har funnet tidligere (61;96). Dette kan skyldes 

forskjeller i studiedesign, lab-metoder og deltakere. Treningsprotokollen benyttet av Ullum et 

al var ganske lik den i vår studie, men laboratorieanalysene var forskjellige (96). For å måle 

mRNA-mengden brukte de nukleær run-off analyse. Studien er fra 1994, og mange 

laboratorie-teknikker har nok forbedret seg siden den gang. Deltakerne var av samme kjønn 

og i samme aldersgruppe som i denne studien, men median for VO2maks var lavere (50,4 
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ml/kg/min). Når det gjelder studien til Moldoveanu et al, var treningsprotokollen benyttet 

veldig forskjellig fra vår (61). Treningsøkten varte i tre timer og inkluderte både sykling og 

løp. De kjørte Q-RT-PCR, men relaterte ikke Ct-verdiene til samme referansegen som oss. 

Deltakerne var 10 menn, og de hadde nøyaktig samme median alder som i denne studien, men 

var i dårligere fysisk form. Median for VO2maks var 48,8 ml/kg/min sammenlignet med 64,3 

ml/kg/min i denne pilot-studien. Disse forskjellene gjør at studieresultatene er vanskelige å 

sammenligne. IL-1β er et av de kraftigste pro-inflammatoriske cytokinene. Det påvirker de 

fleste organer og er involvert i mange patologiske prosesser. Effektene av IL-1β er mange. IL-

1β øker uttrykket av adhesjonsmolekyler og kjemokiner, fungerer som ko-stimulator for T-

celle funksjon og vekstfaktor for thymocytter, påvirker antistoffproduksjon, induserer 

genekspresjon og syntese av syklooksygenase 2 (COX-2) og induserbar nitrogenoksid syntase 

(iNOS) (159).  

IL-8 responsen til trening er ikke grundig studert. En studie, hvor mannlige syklister syklet 2 

timer på 75 % av VO2maks, fant en økning i IL-8 mRNA i leukocytter (160). Dette er i samsvar 

med våre observasjoner. Det er likevel usikkert om IL-8 mRNA økte i PBMC i studien til 

Nieman et al (160). Nøytrofile granulocytter utgjør 60 % av alle leukocytter, og de ble ikke 

ekskludert. I denne pilot-studien ble de nøytrofile granulocyttene ekskludert fordi de kan 

maskere endringer som skjer i lymfocyttene og monocyttene som i større grad er involvert i 

aterosklerose og andre patologiske prosesser. IL-8 er et kjemokin som sørger for rekruttering 

av leukocytter. Andre funksjoner er at det bidrar i nøytrofile granulocytter sin binding til 

endotelet, stimulerer frigjøring av histamin fra basofile granulocytter og har en angiogen 

effekt (161). Hos friske individer er som regel IL-8 ikke detekterbar i plasma. Uttrykket 

oppreguleres ved hypoksi, ved stressrelaterte miljøforandringer i kroppen og i respons til pro-

inflammatoriske cytokiner som TNF-α og IL-1β (162). IL-8 uttrykket var detekterbart ved 

samtlige blodprøvetidspunkter i denne studien, men Ct- verdiene var høye noe som betyr at 

genet var lavt uttrykt.  

Ekspresjonen av TNF-α økte under sykkeltesten, men økningen var ikke statistisk signifikant. 

Dette er i samsvar med resultater fra tidligere studier (60;61;96).  

Disse resultatene bekrefter at PBMC påvirkes av en treningsøkt, og det kan tyde på at PBMC 

er involvert i inflammasjonen som oppstår under trening. Hvorfor det var uttrykket av 

CXCL16, IL-1β og IL-8 som økte signifikant er vanskelig å si. Alle tre er svært sentrale i 

rekruttering av immunceller og aktivering av immunforsvaret. Hvorfor immunsystemet 
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aktiveres og det oppstår en inflammasjonsprosess under trening, er usikkert. Det kan være en 

respons til økt fysiologisk stress og/eller adrenalin. Det kan skyldes muskelskader eller 

endotoksin i sirkulasjonen grunnet økt tarmpermeabilitet.  

Vi målte ikke mengden sirkulerende leukocytter og endringer i subpopulasjoner etter 

sykkeltesten. Vi kan derfor ikke utelukke at den økte mRNA-mengden skyldtes et cellebytte. 

Det er mulig at PBMC med et sterkere uttrykk av de respektive pro-inflammatoriske 

cytokinen ble frigjort fra perifere lymfoide vev (lymfe, milt, mandler og lunger) og ut i 

sirkulasjonen. Eventuelt kan det hende at PBMC som ble mobilisert fra perifere vev var på et 

høyere modningstadium enn de sirkulerende cellene. 

6.2.2 mRNA-nivået av de pro-inflammatoriske cytokinene reverseres 

delvis i restitusjonsperioden 

mRNA-nivået av CXCL16 ble signifikant reversert i restitusjonsperioden med inntak av både 

karbohydrat- og karbohydrat-protein sportsdrikk. Uttrykket var da lavere enn på baseline, men 

denne forskjellen var ikke statistisk signifikant. Uttrykket av IL-8 ble signifikant redusert i 

restitusjonsperioden når forsøkspersonene fikk tildelt karbohydrat- protein sportsdrikk. 

Uttrykket var uendret når deltakerne fikk sportsdrikk med kun karbohydrater. IL-1β gikk også 

ned med inntak av karbohydrat-proteinsportsdrikk, men nedgangen nådde ikke grensen for 

statistisk signifikans. Uttrykket av de pro-inflammatoriske cytokinene reverseres delvis i 

restitusjonsperioden. Dette beskrives også i andre studier (88). Som beskrevet innledningsvis 

skaper fysisk aktivitet et anti-inflammatorisk miljø i kroppen. Et slikt miljø oppstår i 

restitusjonsperioden når anti-inflammatoriske molekyler skilles ut i sirkulasjonen. Disse 

balanserer og demper den pro-inflammatoriske responsen. I denne studien ble uttrykket av det 

anti-inflammatoriske cytokinet TGF-β analysert. Genuttrykket av TGF-β endret seg hverken i 

respons til trening eller restitusjon.  

6.2.3 Karbohydrat- versus karbohydrat-protein sportsdrikk  

Dette er den første studien hvor effekten av sportsdrikker i restitusjonsperioden på genuttrykk 

av inflammasjonsmarkører i PBMC blir studert. I etterkant av en treningsøkt inntar mange 

sportsdrikk og mat. Hvordan dette påvirker inflammasjonsstatus er et interessant tema. 

Dersom det skulle vise seg at et mikro- eller makronæringsstoff dempet pro-inflammatorisk 
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status i større grad enn andre, ville dette kunne generere anbefalinger om hva som er ideell 

mat og drikke etter trening. 

Vi ønsket å undersøke hvorvidt det var en forskjell mellom en karbohydrat- og en 

karbohydrat-protein sportsdrikk. Vi fant ingen signifikante forskjeller, men to 

grensesignifikante resultater. Uttrykket av IL-18 gikk opp i restitusjonsperioden da 

forsøkspersonene fikk karbohydrat-sportsdrikk. Uttrykket av IL-8 gikk mer ned i 

restitusjonsperioden etter inntak av karbohydrater og proteiner sammenlignet med 

karbohydrater alene. Vi fant også at uttrykket av IFN-γ gikk signifikant ned i 

restitusjonsperioden med inntak av karbohydrat-protein sportsdrikk og at uttrykket på dette 

tidspunktet var signifikant lavere enn på baseline. Uttrykket av TNF-α økte i 

restitusjonsperioden med inntak av karbohydrat-sportsdrikk. Øningen oversteg ikke grensen 

for statistisk signifikans, men uttrykket i restitusjonsperioden var signifikant høyere enn 

baselinenivå. Alt i alt kan dette tyde på at det er mer gunstig å innta en blanding av 

karbohydrater og proteiner i restitusjonsperioden fremfor karbohydrater alene for å redusere 

og hemme en økning i uttrykket av pro-inflammatoriske gener i PBMC. Dette er en hypotese 

som bør testet i en større studie. Karbohydrat-protein sportsdrikken inneholdt 19,5 gram 

glutamin per 100 gram protein. Glutamin gir energi til hurtigdelende celler som lymfocytter, 

og det er mulig at denne aminosyren også påvirker genuttrykk i PBMC. Studier har nemlig 

vist at glutamin nedregulerer genuttrykk og sekresjon av cytokiner i LPS stimulerte PBMC 

(163-165). Yang et al behandlet PBMC med ulike konsentrasjoner glutamin (1 mmol/L, 8 

mmol/L, 10 mmol/L og 15 mmol/L) i 30 minutter (164). Cellene ble så stimulert med LPS, og 

genuttrykket av TNF-α, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8 og IL-10 ble målt. PBMC stimulert med LPS, 

men ikke behandlet med glutamin ble brukt som en positiv kontroll. Alle de undersøkte 

genene var signifikant lavere uttrykt ved den høyeste glutamin konsentrasjonen sammenlignet 

med den positive kontrollen. Ved glutamin 8 mmol/L var alle genene bortsett fra IL-6 lavere 

uttrykt. Den laveste glutaminkonsentrasjonen påvirket ikke genuttrykket i like stor grad. Det 

er vanskelig å vurdere om mengden glutamin forsøkspersonene fikk tilført i denne studien er 

stor nok til å kunne påvirke genuttrykk i PBMC. Kanskje kan også andre aminosyrer i 

proteinpulveret påvirke genuttrykket i PBMC.  

Under trening oppstår det skader i muskulaturen. Skadene skyldes sannsynligvis metabolsk- 

og mekanisk stress (166;167). Det er mulig at dette stimulerer en inflammasjonsprosess slik at 

skadene blir reparert og vevet regenerert. Tilførsel av protein kan bidra til at denne 



   73 

 

reparasjonen skjer raskere. Studier har vist at inntak av karbohydrat-protein sportsdrikk 

underveis og i etterkant av en treningsøkt, resulterer i mindre muskelskade (målt ved kreatin 

fosfokinase [CPK]) sammenlignet med inntak av kun karbohydrater (168;169). Dette kan 

skyldes at tilførsel av protein svekker protein degradering og/eller øker proteinsyntesen (170). 

Karbohydrater sammen med proteiner er gunstig, da karbohydrater øker 

insulinkonsentrasjonen i plasma. Insulin øker kapasiteten til proteinsyntese (170). Når 

muskulaturen er bygd opp igjen, vil dette muligens medføre en reduksjon i inflammatoriske 

stoffer. Dette er mulige forklaringer på hvorfor tilførsel av proteiner i tillegg til karbohydrater 

i denne studien, ser ut til å redusere og hemme en økning i uttrykket av pro-inflammatoriske 

gener i restitusjonsperioden. 

6.2.4 Kostholdet til forsøkspersonene 

Forsøkspersonene hadde et median energiinntak på 13,5 MJ. Dette er litt i underkant av 

referanseverdien for menn i alderen 18-30 år med stillesittende arbeid og regelmessig fysisk 

aktivitet på fritiden. I Norkost (landsomfattende kostholdsundersøkelse fra 1997) hadde menn 

i alderen 20-29 år et energiinntak på 12,6 MJ (n=248) (171). Forsøkspersonene i denne 

studien var aktive og trente mye. Dette kan forklare hvorfor de hadde et høyere energiinntak 

enn mennene i Norkost. Energiandelen fra fett lå litt i overkant av det anbefalte mens andelen 

fra karbohydrater var noe lav. I Norkost bidro fett og karbohydrater med henholdsvis 31 E% 

og 51 E% blant menn i samme aldersgruppe. Dette er innenfor de norske anbefalingene. 

Kostdata i denne studien ble innhentet da “lavkarbobølgen” var på sitt høyeste. Jeg fikk 

inntrykk av at gruppa som helhet ikke hadde fokus på og spiste lavkarbokost, men at enkelte 

hadde visse karbohydratrestriksjoner i kosten sin. Fiberinntaket tilfredsstilte anbefalingene og 

var nesten 10 gram høyere enn i Norkost undersøkelsen. Dette skyldes et høyere inntak av 

frukt og grønnsaker. Inntaket av brød og kornprodukter var litt lavere enn det rapporterte 

inntaket i 1997. Når det gjelder poteter var inntaket blant mennene i Norkost dobbelt så stort 

som inntaket blant våre forsøkspersoner. Det totale forbruket av poteter har gått ned siden 

1960-tallet (172). Forsøkspersonene hadde et høyere inntak av kjøtt og et lavere inntak av fisk 

sammenlignet med deltakerne i Norkost undersøkelsen. Det høye kjøttinntaket kan sammen 

med et høyt inntak av egg forklare hvorfor energiandelen fra fett var høy. Inntaket av spisefett 

var nemlig lavere enn i Norkost undersøkelsen. Dersom forsøkspersonene fortsatte å spise 

samme mengde kjøtt og fisk de resterende ukedagene, ville de ikke tilfredsstilt de norske 

anbefalingene om mindre enn 500 gram rødt kjøtt/uke og 300-450 gram fisk/uke. Det er 
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mulig at deltakerne spiste fisk og ikke kjøtt på de resterende ukedagene hvor de ikke 

registrerte matinntaket sitt.  

Median inntak av undersøkte mineraler og vitaminer lå alle innenfor det anbefalte. Dette tyder 

på at forsøkspersonene hadde et variert kosthold. De hadde et høyere inntak av jern, vitamin 

D, tiamin, riboflavin og vitamin C sammenlignet med mennene i Norkost og et lavere inntak 

av kalsium og vitamin A. Forsøkspersonene hadde et relativt sunt kosthold. Jeg tror ikke de er 

representative for norske menn i alderen 20-29 år i dag. De fleste var over gjennomsnittet 

aktive og interesserte i temaet helse, trening og kosthold. 

6.2.5 Påvirkes inflammasjonsstatus i PBMC av kostinntak? 

Korrelasjonsdata i denne pilot-studien må vurderes med forsiktighet. Ti deltakere er lite for å 

evaluere assosiasjonen mellom to variabler. Et funn i denne studien var at energijustert inntak 

av grønnsaker var negativt korrelert med uttrykket av IL-1β på baseline. Hermsdorff et al 

undersøkte ikke IL-1β, men fant at et høyt energi-justert inntak av frukt og grønnsaker var 

assosiert med et lavere uttrykk av ICAM-1, IL-1R1, IL-6, TNF-α og NFκB1 i PBMC (85). En 

klinisk randomisert studie viste at personer som i en periode spiste 8 porsjoner (800 gram) 

frukt og grønnsaker daglig, hadde signifikant lavere konsentrasjon av CRP i plasma 

sammenlignet med personer som spiste 2 porsjoner daglig (173). Hvorfor grønnsaker ser ut til 

å ha en anti-inflammatorisk effekt vet man ikke. Grønnsaker inneholder en rekke essensielle 

næringsstoffer som kan tenkes å redusere inflammasjon og oksidativt stress. I en studie fant 

man at inntak av vitamin C og α-tokoferol var negativt assosiert med konsentrasjonen av 

hsCRP og IL-6 i plasma (174). I en annen studie var CRP signifikant inverst assosiert med 

inntak av folat og vitamin C, IL-6 var inverst assosiert med inntak av grønnsaker, β-karoten 

og vitamin C, mens TNF-α var negativt assosiert med β-karoten inntak (175). Grønnsaker er 

en viktig kilde til fiber. Fiber antas å ha anti-inflammatorisk virkning. Flere studier har funnet 

en negativ assosiasjon mellom fiberinntak og CRP i plasma (176-178). Mekanismene er 

uklare. Fiber er viktig for å opprettholde en balansert tarmflora. En balansert og sunn 

tarmflora vil forebygge inflammasjon. Vi fant ingen signifikante korrelasjoner mellom 

energijustert fiberinntak og genuttrykk av inflammasjonsmarkører i PBMC på baseline. Vi 

fant derimot at fiberinntaket hadde betydning for TNF-α responsen under treningen. Med et 

økende fiberinntak ble endringen i genuttrykk av TNF-α som oppsto under treningen redusert.   
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6.3 Fremtidsperspektiver 

6.3.1 Muskulaturen og dets myokiner 

Denne pilot-studien viser at PBMC kan være involvert i treningsindusert inflammasjon. 

Litteraturen på feltet antyder at andre celletyper er hovedansvarlige for inflammasjonen. I 

2000 ble det fastslått at muskelceller skiller ut IL-6 ved trening (153). Senere har man bevist 

at muskelderivert IL-6 påvirker metabolisme og skaper et anti-inflammatorisk miljø etter en 

treningsøkt. IL-6 er tradisjonelt sett klassifisert som et pro-inflammatorisk cytokin. En teori er 

at IL-6 produsert av makrofager aktiverer NFκB som resulterer i en inflammatorisk respons 

(55). Muskelceller frigjør IL-6, men dette aktiverer ikke den klassiske pro-inflammatoriske 

reaksjonsveien (55). Trening øker nivået av IL-6 akutt. Regelmessig trening gir derimot 

lavere nivåer av IL-6 i sirkulasjonen (55). Kronisk forhøyet konsentrasjon av IL-6 er ugunstig 

og relatert til sykdom. Siden 2000 har man fått økende kunnskaper om muskulaturen som et 

endokrint organ.  En rekke myokiner er identifisert, deriblant IL-15. IL-15 sørger for 

kommunikasjon mellom muskelvev og fettvev og tar muligens del i reduksjon av fettmasse 

(55). IL-8 er et annet myokin. Muskelderivert IL-8 fungerer mest sannsynlig ikke som en 

kjemoattraktant for nøytrofile granulocytter, men stimulerer angiogenese lokalt i 

skjelettmuskulaturen (55). Andre identifiserte  myokiner inkluderer myostatin, myonektin, 

leukemi inhibitorisk faktor (LIF), IL-4, IL-7, hjerne-derivert nevrotrofisk faktor (BDNF), 

insulinlignende vekstfaktor 1 og -2 (IGF-1 og -2), fibroblast vekstfaktor 2 (FGF-2), follistatin-

relatert protein 1 (FSRP-1) og irisin (179;180). Figur 6.1 illustrerer noen av de kjente 

effektene av disse myokinene.  

En studie ønsket å undersøke hvilke proteiner som ble sekrert under differensiering av murine 

skjelettmuskelceller (181). Muskelcellene skilte ut 635 proteiner, derav 40 cytokiner. 

Bortoluzzi et al identifiserte 319 proteiner sekrert fra menneskemuskelceller (182). Hvor 

mange av disse som sekreres under en treningsøkt er ikke kjent, men framtidig forskning vil 

forhåpentligvis gi svar på dette.  Myokiner kan være med på å forklare den gunstige effekten 

av regelmessig fysisk aktivitet. Som figur 6.1 og 6.2 illustrerer, sekrerer skjelettmuskelceller 

myokiner ved kontraksjon. Disse kan ha lokale effekter i skjelettmuskelcellene, i tillegg til å 

påvirke perifere vev som hjerne, lever, benvev og fettvev på en gunstig måte. Fysisk 

inaktivitet på den andre siden vil gi en svekket myokinrespons, samt akkumulasjon av 
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visceralt fettvev som predisponerer for systemisk lavgradig inflammasjon og kroniske 

sykdommer. 

 

Figur 6.1: Myokiner og deres effekter. Myokiner kan ha lokale og systemiske effekter og kan være med på å 

forklare den gunstige effekten av regelmessig fysisk aktivitet. Fra Pedersen (180). 
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Figur 6.2: Myokinproduksjon og helsestatus. Inaktivitet og fettakkumulasjon kan gi kronisk systemisk 

lavgradig inflammasjon i kroppen. Dette øker risikoen for å utvikle kroniske livsstilsykdommer. Under fysisk 

aktivitet skiller skjelettmuskelcellene ut myokiner. Disse kan være med på å forklare den gunstige effekten av å 

være fysisk aktiv. Modifisert fra Handschin (183). 

 

6.3.2 Videre forskning 

Fremtidig forskning på dette feltet bør fokusere på å få svar på følgende spørsmål: I hvilke 

grad er PBMC involvert i treningsindusert inflammasjon? En del studier har undersøkt dette, 

men på grunn av ulike resultater finnes det ikke et eksakt svar. Hvor involvert PBMC er, er 

kanskje også avhengig av intensitet og varighet på treningsøkten. En hypotese kan være at de 

i større grad er involvert ved svært hardt og utmattende fysisk arbeid. Hvilke proteiner skilles 

ut fra skjelettmuskulatur under trening og hva er deres biologiske funksjon? Det kan se ut som 

om virkningene av et protein avhenger av hvilke vev det ble produsert i. Å få svar på de 

ovenfor nevnte spørsmålene vil være viktig for å bedre kunne forstå koblingen mellom fysisk 

aktivitet og god helse.  

I fremtidige studier ville det være interessant å repetere forsøksprotokollen benyttet i denne 

pilot-studien, men med et høyere deltakerantall. Da kunne man testet hypotesene generert i 

denne studien, om at gener som koder for pro-inflammatoriske cytokiner i PBMC 
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oppreguleres under trening og at tilskudd av proteiner og karbohydrater demper pro-

inflammatorisk status i restitusjonsperioden i større grad enn karbohydrater alene. Det ville 

også vært meget interessant å måle cytokingenuttrykkene i muskelbiopsier, i tillegg til i 

PBMC og konsentrasjonene i plasma. Dette ville gi informasjon om cytokinenes kilde. En 

tredje testdag hvor deltakerne mottok fun light saft (kontroll) i restitusjonsperioden, ville gitt 

nyttig informasjon om næringsinntak sin påvirkning på inflammasjonsstatus i PBMC.  

Ulike kostfaktorers innvirkning på genuttrykk av inflammasjonsmarkører i PBMC er et 

relativt nytt forskningsområde. Mer kunnskap trengs på dette feltet for å øke forståelsen om 

hvorfor et sunt kosthold reduserer risiko for sykdom. Fremtidige studier bør inkludere langt 

flere deltakere enn i denne pilot-studien. Hypotesen generert i denne studien om at grønnsaker 

ser ut til å gi lavere uttrykk av IL-1β bør testes videre. Randomiserte kliniske forsøk er 

nødvendig for å fastslå om det er en kausal sammenheng.  
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7 Konklusjon 

I denne masteroppgaven fant jeg at: 

1) Tre av ti gener som koder for inflammasjonsmarkører i PBMC fikk signifikant endret sitt 

uttrykk i respons til en times sykling på 70 % av VO2maks.  

- Uttrykket av CXCL16, IL-1β og IL-8 ble signifikant oppregulert 

2) Det var ingen signifikante forskjeller i genuttrykk i restitusjonsperioden mellom de to 

sportsdrikkegruppene, men det kunne allikevel se ut som at tilskudd av karbohydrater og 

proteiner var mer gunstig enn karbohydrater alene. 

- Uttrykket av IFN-γ og IL-8 gikk signifikant ned i restitusjonsperioden etter inntak av 

karbohydrat-protein sportsdrikk 

- Uttrykket av IL-18 gikk signifikant opp i restitusjonsperioden og uttrykket av TNF-α 

var høyere i restitusjonsperioden enn på baseline etter inntak av karbohydrat 

sportsdrikk 

3) Kostholdet til forsøkspersonene inneholdt mye frukt og grønnsaker. De tilfredsstilte 

anbefalingene for samtlige undersøkte vitaminer og mineraler. De hadde et høyt inntak av 

kjøtt og et lavt fiskeinntak. Det var en signifikant korrelasjon mellom kostaktorene og 

genuttrykk av inflammasjonsmarkører i PBMC på baseline. 

- Energijustert inntak av grønnsaker var signifikant negativt korrelert med uttrykk av 

IL-1β på baseline 

Genuttrykket til inflammasjonsmarkører i PBMC blir påvirket av en treningsøkt. Uttrykket av 

pro-inflammatoriske cytokiner øker. Den pro-inflammatoriske genuttrykksprofilen reverseres 

delvis i restitusjonsperioden. Det var ingen signifikante forskjeller mellom de to 

sportsdrikkene når det gjaldt å endre uttrykket av inflammasjonsmarkører i PBMC. En gruppe 

friske aktive menn spiser variert, men tilfredsstiller ikke fullstendig de norske kostrådene. 

Funnene i denne studien tyder på at inntak av grønnsaker er inverst assosiert med IL-1β. 
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