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Goda effekter av träning
Hur samverkan mellan epigenetik & 
träning påverkar våra gener



Epigenetik & 
typ 2 diabetes

Fetma Typ 2 diabetes

Fostermiljö

Epigenomet

Ärftlighet och yttre faktorer

• Epigenomet – en länk 
mellan miljöfaktorer, vårt arv 
och risk för sjukdom



Epigenetik
• Komplicerat begrepp & relativt nytt forskningsområde

• Ett extra lager av information som hjälper till att kontrollera våra gener

• Epigenomet kan förändras beroende på livsstil

DNA



DNA och våra gener

DNA

Kromosom

Gen

A – C – G – T

DNA

3 miljarder, exakta 
ordningen är unik

• Alla celler i alla organ har 
samma arvsmassa, men ändå 
olika utseende och funktion



DNA-metylering

Metyl-grupper

DNAA – C – G – T

• Flera olika epigenetiska mekanismer

• Hur förändras vilka gener som är aktiva och cellens egenskaper?



Forskningsplan
• Epigenetiska förändringar kan uppstå till 

följd av förändrad miljö
- reversibla
- möjligt att påverka genom ändrad

livsstil eller läkemedel

• Hitta epigenetiska mekanismer som:
- reglerar vår ämnesomsättning
- förmedlar de positiva effekterna av

träning

• Framtiden: 
- förutsäga risk för sjukdom
- nya läkemedel

Fetma Typ 2 diabetes

Fostermiljö

Epigenomet

Ärftlighet och yttre faktorer



Fråga: Hur påverkar regelbunden 
träning våra gener?
• Epigenetiska effekter / DNA-metylering



Träningsstudie

Regelbunden
träning

Fysisk
inaktivitet

6 månader
Friskis & Svettis

ca 2 gånger/vecka

• Muskel- och fettceller: Viktiga för upptag av socker från blodet



Kliniska resultat

Före träning Efter 6 mån träning

Vikt (kg) 87.7 ± 12.5 87.0 ± 11.6

BMI (kg/m2) 27.3 ± 3.0 27.1 ± 2.8

Midjemått (cm) 96.1 ± 9.1 93.3 ± 9.7#

Diastoliskt blodtryck (mmHg) 83.9 ± 12.9 74.2 ± 11.8#

Systoliskt blodtryck (mmHg) 128.2 ± 16.4 126.9 ± 13.1

Puls (slag/minut) 73.5 ± 12.0 65.8 ± 9.0#

VO2max (ml/kg/min) 33.0 ± 5.3 37.1 ± 6.0#

Rönn et al., Plos Genet 2013
Nitert et al., Diabetes 2012



Träning & DNA-metylering i 
muskel och fettväv
• Ändrat epigenetiskt mönster 

efter 6 månaders träning
- 15% av generna i muskel
- 30% av generna i fettväv

• Samtidigt ändrad aktivitet i flera av generna

Regelbunden
träning

Fysisk
inaktivitet

Rönn et al., Plos Genet 2013
Nitert et al., Diabetes 2012



Träning & DNA-metylering i fettväv

Altered
epigenomeRegelbunden träning

Gener kopplade till fetma
ADAMTS9, CPEB4, GPRC5B, GRB14, ITPR2,
LY86, LYPLAL1, MAP2K5, MSRA, MTIF3,
NRXN3, PRKD1, SDCCAG8, STAB1, TBX15,
TMEM160, TUB, ZNF608

Gener kopplade till typ 2 diabetes
ADAMTS9, ADCY5, ARAP1, BCL11A, CDKAL1,
CDKN2A, DGKB, DUSP8, FTO, HHEX, HMGA2,
IGF2BP2, JAZF1, KCNQ1, PRC1, PROX1,
PTPRD, TCF7L2, THADA, WFS1, ZBED3

Ändrad DNA-
metylering

Rönn et al., Plos Genet 2013

Fettväv



Träning & DNA-metylering i 
muskel och fettväv
• Ändrat epigenetiskt mönster 

efter 6 månaders träning
- 15% av generna i muskel
- 30% av generna i fettväv

• Samtidigt ändrad aktivitet 
i flera av generna
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Vad är genernas funktion?

• Lab – cellförsök

• Gener som bl.a. påverkar muskel och fettcellernas funktion och deras 
förmåga att ta upp och använda socker

?



DNA-metylering som markör i 
vården?
• Behandling – utveckla nya läkemedel baserat på de epigenetiska 

förändringar som sker vid träning

• Prediktion – förutsäga sjukdomsrisk baserat på ärftlighet och DNA-
metylering

- Förebyggande behandling?

• Olika risk, olika behandling baserat på epigenetiska markörer



Sammanfattning –
goda effekter av träning

Fysisk
inaktivitet

Regelbunden
träning

Förändrad DNA-metylering 
och aktivitet av många gener

Förbättrad metabol hälsa
Minskad risk för sjukdom

• Epigenetik: hur vårt DNA läses av och tolkas
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