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Abstract  

 

PURPOSE: Muscle overuse is characterized by inflammation, reduced strength and muscle damage. It has 

been proposed that calcium (Ca2+) accumulation during muscle contraction, is responsible for muscle 

damage. Muscle contractile properties are regulated by calcium regulatory excitation contraction coupling 

mechanisms. Therefore, the main aim of the present study was to investigate the effects of voluntary 

repetitive tasks during six weeks on the rate of sarcoplasmic reticulum (SR) Ca2+-uptake, and Ca2+-release, 

in young female Sprague-Dawley rats. Secondly, this study aims to evaluate the effect of the training on 

muscular strength and the relationship between SR Ca2+-kinetics and grip strength test performance. 

METHODS: Six rats were trained (EXP), using a well-established model of reaching and handle pulling 

with the upper extremities (2 hr/day, 3days/week, 6 weeks), six control rats (KON) were included that 

were not exposed to the task. Grip strength were evaluated using a grip strength meter for rodents, two 

weeks prior the training was initiated, and two days after the training period was concluded. Tissue 

samples were obtained from the supraspinatus and trapezius muscle, and the rate of SR Ca2+-uptake and 

SR Ca2+-release were analysed using the fluorescent Ca2+ indicator indo 1. RESULTS: The analysis 

revealed that EXP had a significant higher rate of SR Ca2+-uptake, in both supraspinatus (33%, P < 0,05) 

and trapezius (14%, P < 0,05), compared to KON. However, no significant differences in SR Ca2+-release 

rate were found between groups, in neither of the muscles. A decline in grip strength were found in both 

EXP and KON, with no significant differences between groups. No significant correlation between grip 

strength and the Ca2+ release uptake variables could be found. CONCLUSION: The present results 

suggests that repetitive voluntary reaching and handle pulling with the upper extremities during six weeks, 

induce extant changes in SR Ca2+-uptake rate in rats. 
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Introduktion 
 

Det är allmänt känt att träning kan leda till överbelastning. Muskelskador, inflammation (1) och nedsatt 

styrka (2,3) är några symptom vid överbelastande träning. Muskelskador vid repetitiva kontraktioner har 

tillika visat sig ha ett samband med en ökad koncentration och ackumulering av kalciumjoner (Ca2+) i 

muskeln (4). I det Sarkoplasmatiska retiklet (SR), lagras en övervägande del av muskelns Ca2+ (5). 

Muskelkontraktioners längd och intensitet styrs med hjälp av frisättning och upptag av Ca2+ från SR (6), en 

mekanism som benämns excitation-contraction coupling (Figur 1). Det är ännu inte helt utträtt hur 

frisättning och upptag av Ca2+ från och till SR påverkas vid träning, och är därför ett forskningsaktuellt 

område. Med hjälp av fluorescerande kalciumindikatorer, kan man mäta kalciumkinetiken; hastigheten på 

frisättning och upptag av Ca2+ från och till SR, under olika fysiologiska tillstånd (7). 

 

Figur 1. Schematisk bild över ECC i skelettmuskulatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
När aktionspotentialen når t-tubili aktiveras dihydropyridinreceptorer (DHPR) (8), som aktiverar ryanodinreceptorer (RyR) 

belägna i det sarkoplasmatiska retiklets membran, genom en protein-protein interaktion (mekanisk koppling) (9). Vid 

aktiveringen av RyR, sker en frisättning av Ca2+ från SR till sarkoplasman (SR Ca2+-frisättning); vilket ökar [Ca2+] ~100-

faldigt (10). Vid en förhöjning av [Ca2+] i sarkoplasman binds Ca2+ i en snabb reaktion till en subenhet av 

troponinkomplexet; Troponin C, vilket resulterar i en strukturell förändring som möjliggör att myosinhuvuden kan binda till 

aktinet, och en muskelkontraktion uppstår (11). För att en kontraktion skall kunna upphöra så krävs det en relaxation av de 

kontraktila enheterna. Relaxation sker när den intraceullulära [Ca2+] återställs till vilonivå; vilket gör att troponin kan 

återgå till sin stängda position och blockera myosin från att binda till aktin (8). För att återställa nivåerna av Ca2+, pumpar 

Sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) Ca2+ tillbaka in i SR under hög konsumtion av energi (SR Ca2+-

upptag) (10). 
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Tidigare studier har visat att SRs förmåga att reglera Ca2+ förändras akut vid olika sorters 

muskelaktiviteter. Exempelvis har Ørtenblad et al (12) visat en sänkning av hastigheten på SR Ca2+-

frisättning, efter 4 minuters elektrisk stimulering in vitro hos råttor, något som också rapporterats hos råttor 

efter löpning till utmattning (13). Studier på människor har visat en sänkning av hastigheten på både 

frisättning och upptag av SR Ca2+ efter kortvarig högintensiv träning, respektive långvarig högintensiv 

träning (14-16). Sänkt hastighet på upptaget av SR Ca2+ har också tidigare visat sig vid kortvarig 

högintensiv träning (17), samt långvarig träning till utmattning (18). Långvarig träning har även visat sig 

resultera i sänkt hastighet på frisättning av SR Ca2+ (19). Dessa studier har dock endast berört akuta 

förändringar av SR Ca2+-kinetiken efter ett enskilt tillfälle av muskelaktivitet, då muskelbiopsin tagits kort 

efter utförd aktivitet. Undantaget är två studier som undersökt SR-funktion efter ett flertal veckor med 

träning (20,21). Dessa två studier har dock endast undersökt effekterna av aerob träning. Så vitt vi vet, är 

det ingen som undersökt kvarvarande förändringar i SR Ca2+-kinetiken, efter långvarigt repetitivt 

muskelarbete utan aerob karaktär, som utförts under en längre tidsperiod (>5 veckor).  

 

Eftersom att det har rapporterats att förändringar i Ca2+-kinetiken kan påverka musklers kontraktila 

egenskaper (17), finns det därför en kunskapslucka att fylla gällande kroniska förändringar orsakat av 

frivilliga repetitiva sträckningar och drag, då de potentiellt skulle kunna påverka muskelns kontraktila 

egenskaper. Dessutom har det visat sig att elektrisk stimulering av råttmuskler orsakar en ansamling av 

Ca2+ i muskeln; vilket föreslagits som en bidragande faktor till träningsvärk (22). Vi kommer använda oss 

av en väletablerad djurmodell, som använts i tidigare studier för att undersöka utveckling av 

arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär (work-releated musculoskeletal disorders, WMSD) (3), då 

långvarig exponering av repetitiva rörelser är en riskfaktor för utvecklandet av WMSD (23). Tidigare 

resultat från denna modell har visat att arbetet är belastande till den grad att inflammatoriska processer 

uppstått hos råttorna (3), vilket gör att arbetet kan klassas som överbelastande.  

 

Tidigare studier som har undersökt kvarvarande förändringar i hastigheten på SR Ca2+-upptag och 

frisättning, har endast studerat aerob uthållighetsträning. Detta är den första studien som undersöker en 

bestående förändring i kalciumkinetiken efter ett långvarigt frivilligt repetitivt muskelarbete. Huvudsyftet 

med denna studie är att undersöka förändringar i hastigheten av frisättning och upptag av SR Ca2+ efter 6 

veckor med frivilliga repetitiva sträckningar och drag med de övre extremiteterna, och även undersöka om 

förändringar i hastigheten på SR Ca2+-upptag och frisättning speglar uppmätt styrka.  
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Hypotes 

 

Vår första hypotes är att det frivilliga repetitiva arbetet med de övre extremiteterna, kommer resultera i en 

kvarvarande förändring av Ca2+-kinetiken. Vår andra hypotes är att träningen kommer resultera i sänkt 

greppstyrka hos EXP, och att ett samband mellan greppstyrka och Ca2+-kinetik kan påvisas. 

 

Metod 

 

Översikt 

 

Data inhämtades från ett experiment på råttor, som fick utföra frivilliga repetitiva sträckningar och drag 

med de övre extremiteterna, i en väletablerad modell tidigare beskriven av Kietrys et al (3). Visualiserat i 

figur 2, ingick 6 råttor i den experimentella gruppen (EXP), och 6 råttor användes som kontrollgrupp 

(KON). Råttorna i den experimentella gruppen genomgick en initial inlärningsperiod på 6 veckor, för att 

sedan tränas under 6 veckor. Råttornas greppstyrka testades 2 veckor innan träningsstart och 2 dygn efter 

träningsperioden avslutades. Ca2+-frisättning och -upptag i SR analyserades med hjälp av en metod tidigare 

beskriven av Ørtenblad et al (12). Råttorna avlivades och biopsierna togs 2 dygn efter sista 

träningstillfället, för att undvika att mäta den akuta adaptionen av kalciumregleringen.  

 

Figur 2. Metoddesign 

 

Försöksdjuren 

 

Alla experiment var godkända av Temple University Institutional Animal Care and Use Committee och 

följde NIHs riktlinjer för användning av försöksdjur. 12 råttor användes i studien där 6 råttor fick genomgå 

träning och 6 råttor användes som kontrollgrupp. Råttorna var unga vuxna Sprague-Dawley honor som var 

14 veckor gamla vid studiens start. Råttorna hölls i separata burar med en 12 timmars ljus/mörker-cykel 

och med fri tillgång till vatten. EXP fick pelleterat foder som belöning vid övningarna och alla råttorna 

tilldelades torrfoder (Purina rat chow) dagligen, med undantag för en kort tidsperiod under inlärningen. 
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Initial inlärningsperiod 

 

Råttornas matintag begränsades under en kort tidsperiod (≤ 7 dagar) vilket resulterade i att de tappade vikt 

till 85-95% av deras ursprungliga vikt, för att öka intresset för det pelleterade fodret. Efter första veckan 

gavs extra torrfoder till råttorna. Råttorna blev vägda veckovis, och hölls inom ± 5% av vikten hos 

jämngamla kontrollråttor. EXP genomgick en initiell träningsperiod på 10-15min/dag, 5 dagar/veckan 

under 6 veckor. Under denna period tränades de att utföra sträckning och drag i rätt takt och med rätt 

kraftinsats för uppgiften. 

 

Experimentell procedur 

 

Råttorna tränade 2 timmar/dag, 3 dagar/veckan i 6 veckor. Träningen var uppdelad i 4 stycken perioder på 

30 min separerade med 90 min för att undvika att råttorna blev mätta. Vid träningen användes en 

specialtillverkad kraftmätare (Custom Medical Reserach Associates, Georgia, NJ) som var integrerad med 

en beteendeanordning konstruerad för operant betigning (Med Associates, Georgia, VT). Försöksdjuren 

sträckte sig genom en öppning i axelhöjd och utförde sedan ett isometriskt drag i ett handtag kopplat till en 

transducer (Futek Advanced Sensor Technology, Irvine, CA) lokaliserad utanför anordningen. Lastcellen 

var kopplad till mjukvaran Force-Lever software (Version 1.03.02, Med Associates, St. Albans, VT). En 

ljudsignal var femtonde sekund användes för att uppmana råttorna att sträcka sig och dra i handtaget; vilket 

resulterar i 4 drag/min. Råttorna utförde ett isometriskt drag i handtaget under minst 50 ms, med en kraft 

på 60% (± 5%) av maximal frivillig dragkraft, och då råttans drag mötte kraftkriteriet inom 5 sekunder 

efter ljudsignalen belönades råttan med 45mg pelleterat foder (Bioserve, NJ), som levererades i ett tråg 

placerat på golvet. Om råttorna antingen överskred eller underskred kraftkriteriet levererades inget 

pelleterat foder. Eftersom arbetet var frivilligt tenderade råttorna att utföra arbetet med högre frekvens än 

den tänkta takten. Dessutom förhindrades inte råttorna att använda mer eller mindre kraft än vad som 

krävdes för att uppnå det uppsatta kriteriet. På så sätt kunde råttorna själva reglera sin insats i uppgiften, 

vilket gör arbetet frivillig. Råttorna fick själva bestämma vilket ben, höger eller vänster de skulle använda i 

arbetet och kunde använda det kontralaterala benet som stöd. Råttorna tryckte ofta med det stödjande benet 

mot väggen under dragarbetet. 

 

Greppstyrka 

 

Greppstyrkan testades på 6 råttor från EXP och 4 råttor från KON. Båda frambenen testades två veckor 

innan träningsstart och efter 6 veckor av träning. Testet utfördes med en greppstyrkemätare tillverkad för 

gnagare (Stoelting, Wood Dale, IL, USA). Maximal greppstyrka definierades som det högsta värdet av 

kraft (g), uppmätt av transducern det ögonblick som examineraren överskrider råttans greppstyrka. 
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Råttorna valde själva när de ville släppa taget om greppstyrkemätaren. Testet utfördes fem gånger per 

framben i ett slumpmässigt mönster för höger och vänster ben, och den maximala greppstyrkan per försök 

inkluderades i den statistiska analysen. Personen som utförde testerna var blindad. 

 

Vävnadspreparation 

 

Råttorna avlivades två dygn efter sista träningstillfället med överdos av pentobarbital (Nembutal; 120 

mg/kg kroppsvikt). Vävnadsprov (∼20 mg) togs från höger och vänster supraspinatus och trapezius. Två 

prov togs från varje muskel; ett nära senan och ett annat längre in på muskeln. Vävnaden placerades i en 

iskall homogeniserande buffertlösning bestående av 300 mM sackaros, 1 mM EDTA, 10 mM NaN3, 40 

mM Tris-base, och 40 mM L-histidine (pH 7,8). 600 μl buffertlösning tillsattes till ∼20 mg muskel. 

Vävnaden finfördelades med en sax och homogeniserades med en Omni 2000 homogenizer (20 000 rpm) i 

tre stycken 15 s omgångar separerade med 15 s pauser mellan varje omgång. Provet hölls kallt med hjälp 

av is under hela proceduren. En alikvot av provet frystes med hjälp av flytande kväve och förvarades vid -

80°C fram tills analysen. 

 

Analys av SR Ca2+-kinetik 

 

Som tidigare nämnt användes en metod beskriven av Ørtenblad et al (12) för att analyser upptag och 

frisättning av Ca2+  från SR. Vid analysen användes den fluorescerande Ca2+-indikatorn indo 1.  Analysen 

utfördes på en fluorometer (Ratiomaster RCM, Photon Technology International, Brunswick, NJ) med en 

temperaturreglerad kyvetthållare på 37°C och magnetomrörare. Våglängden för excitering var 355 nm och 

utsänd strålning mättes kontinuerligt på 400 och 470 nm. Analysbuffert bestod av 165 mM KCI, 22mM 

HEPES, 7,5 μM oxalat, 11 μM NaN3, 5,5 μM TPEN, 20 μM CaCl2, och 1 mM MgCl2(pH 7,0). ATP och 

indo 1 tillsattes till en slutgiltig koncentration på 2 mM och 1 μM innan analysen påbörjades genom att 

tillsätta ∼4 mg vävnad till 2 ml av analysbuffert. Det efterföljande Ca2+ -upptaget registrerades tills dess att 

upptaget planades ut. Thapsigargin (Sigma T-9033) tillsattes tills en koncentration på 1 μM uppnåddes och 

inkuberades i 30 sekunder för att blockera SR Ca2+-ATPase, innan 1 mM 4-chloro-m-cresol (4-CMC) 

användes för att inducera kraftig Ca2+-frisättning. Ratiometrisk data samlades med en frekvens på 2 Hz och 

konverterades till fri kalciumkoncentration i buffertlösningen [(Ca2+]fritt). Dissociationskonstanten för 

bindningen mellan indo 1 och Ca2+ fastställdes till 142nM med Ca2+ calibration buffer kit with Mg2+ 

(Molecular Probes, Eugene, OR) Resultatkurvan jämnades till över 15 punkter med hjälp av Savitsky-

Golay algoritmen och lutningen mellan datapunkterna beräknades för att fastställa hastigheten av Ca2+-

frisättningen. Genomsnittshastigheten av upptaget fastställdes med intervaller på 100 nM (100-600 nM fritt 

Ca2+). Hastigheten på 4-CMC-stimulerade Ca2+-frisättningen bestämdes som den högsta punkten på 

derivatan av kurvan mellan [Ca2+] och tid. Eftersom analysbufferten i denna metod innehåller ett flertal 

olika Ca2+-kelatorer, kommer olika [Ca2+] att påverka buffringsförmågan av Ca2+, vilket innebär att 



7 

 

buffringskapaciteten varierar mellan mätpunkterna. Värdena för hastigheten på SR Ca2+-upptag och 

frisättning är relativa, och är därför uttryckta i relativa värden (µmol Ca2+/min/g protein). Alla mätningarna  

duplikerades.  

 

Figur 3. Typexempel på mätning av hastigheten på SR Ca2+-upptag och frisättning 

 

Statistisk analys 

 

All data testades för normalfördelning med Shapiro-wilk test. Eftersom att majoriteten av datan inte 

uppfyllde kraven för normalfördelning, applicerades icke-parametrisk statistik. Spearman’s rangkorrelation 

användes för att undersöka statistiska samband. Statistiska skillnader mellan två grupper testades med 

Wilcoxon rank-sum test. Data för greppstyrka presenteras som median och konfidensintervall. Skillnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Heldragen linje representerar koncentrationen av fritt Ca2+ i buffertlösning, och den prickade linjen representerar derivatan 

av fri Ca2+-koncentration. Upptaget initierades efter 10 sekunder, genom att lägga till ~4 mg vävnad till buffertlösningen, 

och det efterföljande Ca2+-upptaget mättes under 3 minuter. Thapsigargin tillsattes efter 190 s för att blockera SR Ca2+-

ATPase, innan frisättningen påbörjades vid 220 s med hjälp av 1 mM 4-chloro-m-cresol (4-CMC). Den maximala 

hastigheten på SR Ca2+-frisättningen bestämdes genom att använda det största värdet på derivatan av [Ca2+]-mot.-tid kurvan.  

 

                                                                                                               Niels Ørtenblad et al. J Appl Physiol 2000;89:210-217. 
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mellan EXP och KON presenteras i textform som en procentuell skillnad mellan medianer. Resultat i 

figurer presenteras som Tukey’s box-plot. JMP®, Version 11.0.0. (SAS institute Inc, Cary, NC, 2013) 

användes för alla statistiska analyser. Signifikansnivån sattes till α = 0,05. 

 

Resultat 

 

Mätningarna av kalciumkinetik efter 12 veckor påvisade en signifikant ökning av hastigheten på SR Ca2+-

upptaget med 33% i supraspinatus hos EXP jämfört med KON (figur 4). Signifikanta ökningar uppmättes 

även i trapezius med en ökning på 14% för SR Ca2+-upptag (figur 4). Dessa resultat påvisar att träningen 

som utfördes av de exponerade råttorna i denna studie, orsakade en ökning av hastigheten på SR Ca2+-

upptaget. Det fanns ingen signifikant skillnad i hastigheten mellan SR Ca2+-frisättning mellan EXP och 

KON, varken i trapezius (Z = 0,12, P = 0,9)  eller supraspinatus (Z = 0,13, P = 0,89) (figur 5). 

 

Figur 4. Hastigheten av SR Ca2+-upptag i supraspinatus (A) och trapezius (B) hos EXP och KON.  

# P < 0,05 EXP jämfört med KON.  

 

Deltavärden för greppstyrkan, som testades två veckor innan träningen påbörjades och två dygn efter 

sista träningstillfället, visade på en nedsatt greppstyrkan hos både EXP (g: -56, 95% CI: -107 till 38) 

och KON (g: -63, 95% CI: -143 till 60), med en icke signifikant skillnad mellan grupperna. Det fanns 

ingen signifikant korrelation mellan varken hastigheten på SR Ca2+-upptag eller frisättning och 

greppstyrka inom hela studiepopulationen. Det fanns inte heller någon samband när grupperna 

analyserades var för sig. 
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Figur 5. Hastigheten av SR Ca2+-frisättning i supraspinatus (A) och trapezius (B) hos EXP och 

KON. 

 

Diskussion 

 

Till vår kännedom, är detta den första studien som undersökt kvarvarande förändringar i 

kalciumkinetiken efter frivilligt repetitivt muskelarbete; sträckningar och drag med de övre 

extremiteterna under en längre tidsperiod. Resultatet visade att de exponerade råttorna hade en högre 

hastighet av SR Ca2+-upptag, men en oförändrad hastighet av SR Ca2+-frisättning jämfört med 

råttorna i kontrollgruppen, i både trapezius och supraspinatus. Detta indikerar att det arbete som 

utfördes ger en förändring i kalciumkinetiken, i hänseendet SR Ca2+-upptag. Kraftmätningarna 

visade på en nedsatt greppstyrka hos EXP, i linje med resultat från tidigare studier som använt 

samma modell, där de visat att träningen resulterade i inflammation och nedsatt greppstyrka (3), 

vilket karaktäriserar överträning (24).  

 

Överbelastande träning kan bidra till muskelskador, inflammation samt styrkenedsättningar (1). 

Ansamlingar av Ca2+ i muskelceller tros vara en orsak till cellskador (4), och har även föreslagits 

som en möjlig faktor i utvecklandet av träningsvärk (22). I en studie av Gissel och Clausen (25), 

visade de att långvarig lågfrekvent elektrisk stimulering av en råttmuskel resulterade i en Ca2+-

ansamling, till följd av ett ökat upptag av extracellulärt Ca2+. I en studie på människor visade man på 

en mindre, men tydlig Ca2+-ansamling akut efter löpning (26). SR och mitokondrier har en förmåga 
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att ta upp och lagra Ca2+, men om upptaget fortsätter utöver dess kapacitet, kan det leda till en 

oförmåga att kontrollera [Ca2+], och en kaskadreaktion initieras som kan resultera i skador på cellen 

(4). Det har noterats ett samtidigt läckage av det intracellulära enzymet laktatdehydrogenas (LDH) i 

samband med Ca2+-ansamling. Gissel (27) spekulerar att detta potentiellt speglar en degeneration av 

membranproteiner, orsakat av kalpain; ett proteas som aktiveras av Ca2+. Enzymet fosfolipas A2 

(PLA2) aktiveras också vid en ökning av [Ca2+], vilket resulterar i degeneration av organellers 

membran, samt sarkolemmat (28). Aktivering av PLA2 leder också till en ökad mängd arakidonsyra, 

som resulterar i en högre produktion av reaktiva syreföreningar (reactive oxygen species, ROS) i 

mitokondrierna (29); ännu en mekanism där Ca2+ orsakar cellskada. SR Ca2+-ATPase är det protein 

som ansvarar för återupptaget av Ca2+ från sarkoplasman till SR (30) (Figur 1). Aktiviteten hos SR 

Ca2+-ATPase kan inhiberas av ROS, som bildas vid muskelkontraktioner (31), vilket kan störa Ca2+-

kinetiken i muskelcellerna. Vi undersökte inte Ca2+-ansamling, dock så ger våra resultat en 

indikation på förändrad Ca2+-homeostas med anledning av förändringen och den potentiella 

obalansen i SRs funktion.   

 

Den ökade hastigheten på SR Ca2+-upptaget hos EXP går emot tidigare studier som undersökt 

effekten av träning under en längre tidsperiod (10 veckor), där man sett en sänkt hastighet på SR 

Ca2+-upptaget (20,21). Green et al (20) undersökte effekten av cykelarbete med ett ben under en 10 

veckorsperiod hos människor. Där såg de en nedsatt aktivitet av Ca2+-ATPase, nedsatt hastighet av 

både SR Ca2+-upptag och frisättning, samt minskad förekomst av SERCA (Fig. 1), 4 dagar efter 

träningsperioden. Inashima et al (21) fann nedsatt SR Ca2+-upptag, 2 dagar efter avslutad 

träningsperiod i plantaris hos råttor. Det finns dock mycket som skiljer mellan dessa studier och 

denna, typen av muskelarbete, undersökta muskler och huruvida människor eller råttor har blivit 

undersökta. Värt att nämna är att tidigare studier visat en minskad förekomst av Ca2+-ATPase, med 

en samtidig fibertypstransformering från typ II till typ I hos råttor, efter långvarig aerob träning 

under en 15 veckors period (32). Dessutom har undersökningar visat att densiteten av Ca2+-ATPase 

är betydligt högre i muskler bestående av övervägande del typ II-fibrer, jämfört med muskler 

bestående av till största del typ I-fibrer (33). Det kan möjligtvis skett en fibertypstransformering i de 

tidigare nämnda studierna (20,21), vilket har resulterade i den sänkning av SR Ca2+-upptag som 

uppmätts. En fibertypstransformering skulle också kunna förklara den nedsatta hastigheten på SR 

Ca2+-frisättningen som Green et al (20) rapporterade, då det är ungefär 4,6 gånger högre SR Ca2+-

frisättning i typ II-fibrer, jämfört med typ I-fibrer (16). Vår studie har inte undersökt 

fibertypstransformering, men det är troligt att detta inte uppstått i vår studie, eftersom vi sett en ökad 
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hastighet av SR Ca2+-upptag. En annan möjlig förklaring till varför resultaten ser så olika ut, kan 

vara att belastningsmönstret är av helt annan karaktär jämfört med föregående studier (20,21). 

 

Skillnaden i SR Ca2+-upptaget hos EXP jämfört med KON, var större i supraspinatus jämfört med 

trapezius efter träningsinterventionen. Den större skillnaden beror troligen inte på skillnader i 

fibertypssammansättning, då den är relativt lika i de båda musklerna hos råttor (34) (Trapezius; Typ 

I: 7 ± 2 %, Typ IIA: 12 ± 2 %, Typ IID/X: 17 ± 2 %, Typ IIB: 64 ± 2 %, Supraspinatus; Typ I: 9 ± 3 

%, Typ IIA: 7 ± 3 %, Typ IID/X: 23 ± 7 %, Typ IIB: 61 ± 7 %). Det är troligt att skillnaden beror på 

grad av aktivering, och det specifika aktiveringsmönstret av musklerna under arbetet i den använda 

modellen. 

 

Till skillnad från tidigare studier på råttor (12,13), såg vi ingen sänkning av hastigheten på SR Ca2+-

frisättningen. Det finns ett flertal hypoteser om varför SR Ca2+-frisättningen sänks vid utmattning, 

bland annat kan detta bero på Ca2+-ackumulering och minskad koncentration av muskelglykogen 

(16,19,35). Dessutom finns det resultat som pekar på att en sänkning av pH, ökad mängd Mg2+ samt 

en ökning av laktat, sänker SR Ca2+-frisättningen (36). Denna studie undersökte dock inte dessa 

variabler. Värt att notera är att muskelproverna i denna studie analyserades först två dagar efter 

avslutad träning, och att tidigare studier på människor, har visat att återhämtning till normalvärden av 

SR Ca2+-frisättning skett inom kortare tidsperiod vid akut arbete (16,37).  

 

Som tidigare nämnt så uppmättes en sänkt greppstyrka hos både EXP och KON. Tidigare studier har 

undersökt samband mellan nedsatt muskulär styrka och nedsatt hastighet på SR Ca2+-frisättning (38), 

men eftersom att tidigare försök visat att SR Ca2+-frisättningen återhämtats till normalvärden inom 

högst 22 t (16,37), är det mest troligt att det inte har inverkat på vårt resultat. Den sänkta 

greppstyrkan som uppmättes hos EXP går dock i linje med tidigare studier, som använt en liknande 

träningsmodell, där Abdelmagid et al (39) antog att inflammation och muskulär fibros som uppstod 

av träningen bar ansvaret för kraftnedsättningen. Den sänkta greppstyrkan uppmätt hos KON, kan 

mest troligt förklaras med greppstyrketestets frivilliga karaktär, samt det begränsade antalet råttor i 

den gruppen. 

 

Vårt resultat tyder på att förändringar i kalciumkinetiken sker hos råttor efter långvarigt repetitivt 

muskelarbete, med hänsyn till hastigheten på SR Ca2+-upptaget. Mekanismen som denna förändring 

sker igenom är fortfarande oklar, och inget som skulle förklaras inom denna studies avgränsningar.  
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Eftersom att denna typ av arbete tidigare visat sig inducera inflammation samt nedsatt greppstyrka 

(3, 39), är det ett tecken på att träningen som bedrevs var överbelastande. Det kan potentiellt uppstått 

muskelskador hos råttorna under träningstillfällena, orsakat av en Ca2+-ansamling på grund av en 

eller flera tidigare beskrivna faktorer (ökat intag av extracellulärt Ca2+, PLA2, ROS, Kalpain). Det 

ökade SR Ca2+-upptaget hos EXP som observerades vid analysen, kan möjligtvis då vara en adaption 

för att undvika ansamlingen av Ca2+ i sarkoplasman, för att på så sätt minska risken för ytterligare 

cellskador vid framtida muskelarbete. Till vår kännedom finns det dock inga studier i dagsläget som 

undersökt om Ca2+-ansamlingar uppstår vid denna typ av arbete. Ytterligare studier behövs för att 

undersöka om den ökade hastigheten på SR Ca2+-upptaget är en adaption till de återupprepade Ca2+-

ansamlingarna, och om adaptionen sker för att minska risken för ansamlingar med medföljande 

cellskador vid framtida muskelarbete. Ett liknande experiment som detta skulle kunna utföras, men 

med mätningar av Ca2+-ansamling och markörer för cellskador efter ett enskilt träningstillfälle, samt 

mätningar av Ca2+-ansamling vid ett belastande muskelarbete efter träningsinterventionen. På detta 

sätt skulle man kunna undersöka om adaptionen skyddar mot ansamling av Ca2+ och möjliga 

medföljande cellskador.  

 

Styrkor och begränsningar med studien 

 

Detta är en unik, välkontrollerad, longitudinell studie där vi använt en väletablerad djurmodell som 

har tillämpats i ett flertal tidigare studier. Metoden som användes för att mäta Ca2+-kinetiken, är även 

den, väl använd sen tidigare i vetenskapliga studier. En annan styrka med studien är att den är utförd 

med råttor som försöksdjur, vilket minimerar den biologiska variationen, som en studiepopulation 

bestående av människor skulle medfört. Det finns vissa begränsningar med studien i hänseende till 

den statistiska analysen för greppstyrketestet. Vid analysen fanns det en tendens till samband mellan 

deltavärde för greppstyrka och hastighet på SR Ca2+-upptag inom EXP (rs = 0,25, P = 0,09). Det 

fanns alltså en tendens till att de råttor som ökade sin greppstyrka hade de högsta värdena på 

hastigheten av SR Ca2+-upptag inom gruppen. Med en större studiepopulation skulle ett signifikant 

samband möjligtvis kunnat påvisas.  

 

Konklusion 

 

Denna studie visar på ett samband mellan överträning och en ökad hastighet på upptag av Ca2+ till 

SR, till följd av 6 veckor med frivilliga repetitiva sträckning och drag med de övre extremiteterna 

hos unga honråttor. Dock fann vi ingen förändring av hastigheten på Ca2+-frisättningen, vilket 
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indikerar en förändring i cellens kalciumhomeostas. Detta tillför ytterligare kunskap om hur 

kalciumkinetiken kan förändras vid muskelarbete. Ytterligare undersökningar krävs för att klargöra 

betydelsen av denna effekt, och mekanismen som utgör kopplingen till symptomen vid överträning; 

inflammation, smärta och nedsatt kraft.  
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