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Sammanfattning 

Telomerer består av specifika DNA- sekvenser samt proteiner i de yttersta ändarna på våra 

kromosomer, och skyddar arvsmassan som kromosomerna innehåller. Telomerer har fått 

mycket uppmärksamhet i studier kring åldrande på senare tid. Detta eftersom telomerer 

förkortas för varje celldelning, vilket kan leda till att cellen slutar dela sig vid en viss 

kritisk längd. Korta telomerer har kopplats till åldersrelaterade sjukdomar som exempelvis 

hjärtsvikt. Fysisk aktivitet i sin tur minskar risken att drabbas av åldersrelaterade 

sjukdomar. Syftet med arbetet var att undersöka om det finns belägg i den vetenskapliga 

litteraturen för ett samband mellan fysisk aktiviet och telomerlängd hos människor. 

Artiklar söktes i databasen PubMed. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle undersöka 

effekter på vita blodkroppar (leukocyter), samt undersöka långtidseffekter av fysisk 

aktivitet. Totalt nio artiklar inkluderades till den tänkta undersökningen. Åtta studiers 

resultat tyder på att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och telomerlängd, medan 

en av studierna inte påvisar något samband. Fysisk aktivitet av måttlig intensitet verkar 

bevara telomerlängd, medan inaktivitet verkar förkorta telomererna i snabbare takt. Det 

råder en oenighet huruvida fysisk aktivitet av tyngre intensitet påverkar telomerlängd. Mer 

forskning krävs för att mer konkreta slutsatser ska kunna dras. 

 

 

 

 



Abstract 

Telomeres consist of specific sequences of DNA and proteins at the ends of our 

chromosomes, and protects the genetic data they hold. Lately, attention has been focused on 

telomeres in research related to the aging process. Telomeres shorten during every cell 

division, and might reach a critical level when the cell stops dividing. Short telomeres are 

associated with several age- related diseases, for example cardiovascular disease. Physical 

activity reduces the risk of many age- related diseases. The purpose of this thesis was to 

investigate if physical activity has an effect on human telomeres. This was done by a review 

of the scientific literature. The database PubMed was used to search for articles. Articles in 

the database were included in the study if they investigated the long term effects of physical 

activity on telomere length in white blood cells (leukocytes). Nine articles were found that 

meet the inclusion criteria. The results from eight of them seems to point towards an 

association between psysical activity and telomere length, while one of the studies sees no 

such associasion. Physical activity by moderate intensity seems to protect telomeres from 

shortening, while inactivity seems to speed the telomere shortening process. There is some 

inconsistency about how high intensity of physical activity affects telomeres. More research is 

necessary to be able to draw further conclusions about the relationship between physical 

activity and telomere length. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Detta examensarbete i ämnet biovetenskap omfattar 15 hp, vilket motsvarar 10 veckors 

heltidsstudier. Det ingår som en avslutande del i Hälsovetenskapliga programmet med 

inriktning biovetenskap, 180 hp vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Jag vill särskilt rikta ett stort tack till min handledare Kjell Edman, som tålmodigt väglett mig 

under arbetets gång och som kommit med många goda råd och synpunkter. 
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1. Bakgrund telomerer 

Telomerer upptäcktes på 1930-talet i organismen Drosophila (vanligen kallad bananfluga), 

och definierades som komponenter som stabiliserar kromosomernas ändar (Greider, 1996). 

Sedan dess har telomerers struktur och funktion studerats vidare hos en rad olika organismer, 

däribland ciliaten Tetrahymena, vars telomerer består av upprepade sekvenser av 

nukleotiderna TTGGGG (Greider, 1996). År 1988 gjordes upptäckten att människor har 

telomerer med den upprepade sekvensen TTAGGG (Moyzis et al., 1988). Upptäckten kring 

hur kromosomerna skyddas av telomerer och enzymet telomeras gav Elisabeth Blackburn, 

Carol Greider och Jack Szostak nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2009. 

 

1.1 Telomerers struktur och funktion 

Telomerer är funktionella strukturer i ändarna på eukaryota kromosomer (se figur 1 nedan för 

en illustration) och har som funktion att skydda dem mot bl.a. fusering av kromosomändar 

”end to end fusion” och de skadliga konsekvenser som följer med det (Blackburn, 2001). 

Telomererna är nödvändiga för kromosomstabilitet (Greider, 1996). 

 

 

Figur 1. Kromosomer med inmärkta telomerstrukturer, sk. telomer-caps 

(U.S. Department of Energy Human Genome Program, 2008). 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Telomere_caps.gif
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Telomerers DNA-sekvenser och struktur ser likadan ut bland många eukaryoter och består av 

enkla, efter varandra repeterande sekvenser (Blackburn, 1991). För människor och andra 

däggdjur är TTAGGG exempel på repeterande sekvenser (Greider, 1996). Telomerernas DNA 

innehåller inte proteinkodande gener, till skillnad från annat DNA (Hodes, 1999).  

Telomerer består även av strukturella telomerbindande proteiner, som interagerar med 

telomeriskt DNA och skyddar mot kemiska förändringar och nukleaser (Blackburn, 1991). Ett 

viktigt exempel på telomerbindande protein är det s.k. telomere repeat-binding factor 2 

(TRF2), som tillsammans med fem andra proteiner bildar det s.k. shelterinkomplexet. 

Shelterinkomplexet hjälper cellen att skilja funktionella kromosomändar från skadat DNA och 

är viktigt för att upprätthålla telomerens struktur. (de Lange, 2005). 

Trots att sekvenserna på telomererna ser likadana ut mellan olika däggdjur, skiljer sig längden 

åt mellan olika arter. Exempelvis är längden på telomerer hos människor uppskattningsvis 

3000-12 000 baspar långa (Moyzis et al., 1988), medan de hos möss kan variera mellan 30 

000 och upp till 150 000 baspar (Starling et al., 1990). 

Längden på telomerer avgörs till viss del av genetiska faktorer, men även andra faktorer 

spelar in (Blackburn, 2000).  

Det krävs mekanismer utöver vanliga DNA-polymeraser för att telomererna ska kunna 

kopieras fullt ut i ändarna (Blackburn, 2001). Detta eftersom DNA-polymeraser inte kan 

kopiera DNA hela vägen ut i ändarna på kromosomerna, vilket benämns som 

ändreplikationsproblemet (se Sanders & Newman, 2013). För att kromosomalt DNA inte ska 

gå förlorat vid celldelning finns det ett enzym som kallas för telomeras som bevarar längden 

av telomerändarna (Blackburn, 2001). 

 

1.2 Enzymet telomeras  

Enzymet telomeras är ett s.k. ribonukleoprotein som till sin uppbyggnad består av både 

essentiella proteiner och essentiella RNA-komponenter (Greider, 1996). Genom att använda 

RNA som mall ersätter telomeras förlorade telomersekvenser i ändarna på kromosomerna 

med nya telomersekvenser (Blackburn, 2000).  

Telomeras förhindrar att telomerer förkortas. I de celler där telomeras inte är aktivt kommer 

cellerna så småningom sluta dela sig och gå i senescens. (Blackburn, 2000). Senescens 

innebär att cellen är metaboliskt aktiv, men cellen kan inte dela sig eller reparera skador som 
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uppkommer (Ludlow & Roth, 2011). En förklaring till att korta telomerer inducerar senescens 

kan vara att korta telomerer tolkas som DNA-skada för cellen, vilket kan leda till att 

transkriptionsfaktorn p53 aktiveras som i sin tur kan aktivera cellcykel-inhibitoren p21 

(Greider, 1996). 

Det har visat sig att telomerer är dynamiska komplex och kan uppträda i olika tillstånd, ett s.k. 

öppet tillstånd där exempelvis förlängning av telomeren med hjälp av enzymet telomeras är 

möjlig, och ett s.k. stängt tillstånd där telomeren verkar vara svårtillgänglig för telomeras 

(Blackburn, 2000).  

 

1.3 Telomerer och åldrande 

Längden på telomerer har fått mycket uppmärksamhet i studier kring cellulärt åldrande 

(scenescens) och organismers åldrande (Hodes, 1999). I vissa somatiska celler förkortas 

telomerlängden med åldern, vilket är en anledning till varför förkortningen av telomerer har 

diskuterats att förslagsvis bidra till organismers åldrande (Blackburn, 2000). Andelen celler 

som har gått i senescens ökar med åldern i vävnader, vilket innebär att vävnadens funktion 

försämras och uppvisar ett åldrat utseende (Ludlow & Roth, 2011).  

Korta telomerer har ofta antagits spegla det antal gånger cellen har delat sig och även det antal 

gånger den kan förväntas fortsätta dela sig, och därmed fungera som en slags ”mitotisk 

klocka” (Blackurn, 2000). Dock är det inte fullt så enkelt att förklara åldrande, eftersom 

enzymet telomeras som man tidigare trodde var aktivt enbart i könsceller, stamceller och 

maligna celler, även kan vara aktivt i flera typer av prolifererande somatiska celler som ingår i 

immunsystemet, huden, tarmar och hårsäckar (Blackburn, 2000). Telomerlängd går därmed 

inte att direkt koppla till organismers åldrande (Greider, 1996).    

En studie som gjorts på möss undersökte vad som hände då telomeras reaktiverades hos 

åldrade möss som saknade aktivt telomeras. Mössen hade innan reaktivering av telomeras 

väldigt korta telomerer och en åldersrelaterad degenerering i vävnader syntes. Då telomeras 

reaktiverades förlängdes telomererna, DNA-skadesignallering minskade och det åldrade 

utseendet i ett flertal organ försvann. (Jaskelioff et al., 2011).  

Om korta telomerer är en orsak till fysiologiskt åldrande och åldersrelaterade sjukdomar, eller 

om det är en konsekvens av det, är inte klarlagt (Ludlow & Roth, 2011). 
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1.4 Telomeras och cancer 

En mekanism som skulle kunna tänkas begränsa uppkomsten av cancer är cellulär senescens, 

eftersom cellers förmåga att fortsätta dela sig då upphör (Greider, 1996). Detta gör enzymet 

telomeras till ett angeläget forskningsområde kring studier av cancer.  

Enligt Shay et al. (2001) har telomerasaktivitet observerats i över 90 % av de prover som 

tagits från patienter med olika cancerformer. En skillnad mellan vanliga celler och tumörceller 

är att tumörceller har förmågan att dela sig obegränsat, medan vanliga celler efter en tid 

vanligen går i senescens (Shay et al., 2001). Dessa observationer av telomerasaktivitet i 

många cancerformer kan därmed förklara hur cancerceller kan dela sig obegränsat, och 

läkemedel som hämmar telomerasaktivitet kan därmed komma att bli en del av de metoder 

som används för att behandla cancer (Corey, 2009). 

Enzymet telomeras spelar därmed, beroende på vilken celltyp enzymet är aktivt i, en viktig 

roll både när det gäller hälsa och sjukdom som cancer (Ludlow & Roth, 2011). 

 

1.5 Korta telomerer och åldersrelaterade sjukdomar 

Korta telomerer har påvisats vid tillstånd som hjärt-kärlsjukdom, diabetes, fetma, osteoporos 

m.fl. (Ludlow & Roth, 2011).   

En studie som gjorts på 143 individer över 60 år, visar att mortaliteten var nästan dubbelt så 

hög för de som hade kortare telomerer i blodceller, i jämförelse med de som hade längre 

telomerer. För de som hade hjärtsjukdom var mortaliteten tre gånger så hög och för de med 

infektionssjukdomar var den mer än åtta gånger så hög. (Cawthon et al., 2003).  

En annan studie som gjorts på patienter med hjärtsvikt visar att deras telomerer var kortare än 

kontrollpersonernas, samt att telomerna var kortare i relation till svårighetsgrad av sjukdomen 

(van der Harst et al., 2007). 

 

1.6 Telomerer och stress 

Faktorer som oxidativ stress kan påskynda förkortning av telomerer, eftersom oxidativa 

skador inte verkar repareras lika bra i telomeriskt DNA som på andra ställen på 

kromosomerna (von Zglinicki, 2002).  
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Flera studier visar att kronisk stress har ett samband med sämre hälsa, och en studie av Epel et 

al. (2004), som gjorts på 58 biologiska mödrar till antingen friska eller sjuka barn visar att 

både självupplevd och kronisk stress associeras med en högre grad oxidativ stress, lägre 

telomerasaktivitet och kortare telomerlängd. De kvinnor som i studien upplevde högst grad av 

stress hade leukocyter som motsvarade ett åldrande av ytterligare 9-17 år jämfört med de som 

upplevde låg grad av stress (Epel et al., 2004). 

 

1.7 Könsskillnader i telomerlängd 

Vid födseln ses inga könsskillnader relaterat till telomerlängd, men hos vuxna tenderar 

kvinnor ha längre telomerer än män (Barrett & Richardsson, 2011). I en studie som gjorts på 

53 postmenopausala kvinnor associeras ett större antal reproduktiva år med längre telomerer, 

vilket innebar att de kvinnor som varit utsatta för endogent östrogen under en längre tid 

associerades med längre telomerer (Lin et al., 2010). Östrogen uppreglerar gener som kodar 

för antioxidativa enzymer i mitokondrierna, och detta kan möjligtvis vara en del av 

förklaringen till varför kvinnor lever längre än män enligt Viña et al. (2005).  

 

1.8 Telomerer i leukocyter och skelettmuskulatur 

I populationsbaserade studier är det vanligast att undersöka telomerer i leukocyter, eftersom 

det enbart krävs ett blodprov från studiedeltagarna. Vid studier som undersöker telomerlängd 

undersöks vanligtvis medeltelomerlängd. Leukocyter är i sin tur en heterogen grupp bestående 

av en rad olika typer av vita blodkroppar. (Sanders & Newman, 2013). Skillnader i 

telomerlängd har observerats mellan olika typer av leukocyter hos samma individ, och 

skillnader mellan olika T-celler har observerats oberoende av ålder. Exempelvis har naiva 

CD4+ T-celler längre telomerer än minnes-T-celler, med en skillnad av ca 1,4 kilobaser. 

(Weng et al., 1998). 

Telomerer förkortas normalt med åldern och den normala förlusten av telomeriskt DNA i 

leukocyter är i genomsnitt mellan 31-45 baspar om året (Slagboom et al., 1994). 

Några få studier har även gjorts kring telomerer i skelettmuskelvävnad och påverkan av fysisk 

aktivitet, i form av bl.a. styrketräning och uthållighetsträning. Telomerer i 

skelettmuskelvävnad visade sig t.ex. i en studie vara längre hos de som utövade tyngdlyftning 

i jämförelse med andra aktiva individer som inte utövade tyngdlyftning (Kadi et al., 2008), 
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medan telomerlängd i skelettmuskelvävnad i en annan studie visade sig vara kortare bland 

individer som utövade uthållighetslöpning i jämförelse med stillasittande individer (Rae et al., 

2010).  

 

1.9 Mätmetoder för telomerlängd 

Två metoder som vanligen används för att mäta längden på telomerer är 

polymeraskedjereaktion (PCR) och s.k. Southern blot. Ytterligare en metod som ibland 

används är s.k. FISH-analys.   

Vid PCR kopieras den undersökta DNA-sekvensen upp i ett stort antal kopior. PCR utförs 

genom att en serie temperaturförändringar upprepas i flera cykler. 20-30 cykler krävs för en 

tillräcklig DNA-amplifikation. Specifika primerpar (som bestämmer vilken del av DNA som 

ska analyseras) används tillsammans med byggstenar (deoxyribonukleotider) och ett 

värmetåligt DNA-polymeras. Detta för att åstadkomma en fördubbling av mängden kopior av 

en viss sekvens för varje cykel. Längden på de många kopiorna kan sedan undersökas med 

exempelvis gelektrofores. (Alberts et al., 2009). 

Southern blot-metoden består av flera olika steg. Klyvda DNA-fragment av det DNA som ska 

undersökas separeras med avseende på storlek i en gel med hjälp av elektrofores. DNA 

fragmenten överförs sedan till ett membran (bestående av exempelvis nylon). Till membranet 

med de storleksseparerade DNA-fragmenten tillsätts därefter en probe. Proben är ett relativt 

kort DNA-fragment som specifikt binder till den DNA-sekvens som ska detekteras. Proben 

har märkts in så att den är möjlig att detektera. Prober som inte bundit in till DNA-sekvenser 

tvättas bort och den inbundna proben detekteras därefter. Då är det möjligt att se den eller de 

platser proben bundit till på membranet samt storleken på den bit DNA som proben bundit 

till. Ett mått ges även på hur stor den relativa förekomsten av DNA-sekvensen är. (Alberts et 

al., 2009). 

Vid FISH-analys används prober (bestående av nukleinsyra) som märkts med 

fluorescensmarkörer, vilka binder till specifika sekvenser på kromosomer (Alberts et al., 

2009). Cellerna studeras under flourescensmikroskop på objektglas för att se om och var 

proben bundit in. Intensiteten på det flourescerande ljuset kan sedan användas för att ge ett 

mått på telomerlängden. Denna metod kan till skillnad från Southern blot och PCR särskilja 

olika typer av leukocyter, exempelvis lymfocyter och granulocyter (Baerlocher et al., 2006). 
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1.10 Fysisk aktivitet- definition samt mätmetoder 

Definitionen av fysisk aktivitet innefattar all typ av kroppsrörelse där skelettmuskler aktiveras 

oavsett syfte, vilket leder till en ökning av energiförbrukning i jämförelse med vila 

(Gremeaux et al., 2012). Termen träning däremot beskrivs bättre som att ”utföra fysisk 

aktivitet som är planerad, strukturerad och återkommande, och som även utförs med 

målsättningen att uppnå en förbättrad hälsa och fitness” (Gremeaux et al., 2012).   

Användning av frågeformulär anses vara den mest rimliga metoden för att mäta fysisk 

aktivitet då större populationer undersöks. Det kan finnas stora variationer mellan olika 

frågeformulär vad gäller exempelvis detaljrikedom, grad av kontroll av respondenternas svar, 

samt tidsperioden som undersöks. En del gör enbart undersökningar där deltagarna 

klassificeras som aktiva respektive inaktiva, medan andra gör ytterligare klassificeringar av 

fysisk aktivitet. Minnet har sina begränsningar hos människor och pålitligheten av 

informationen minskar i regel i takt med undersökningsperiodernas längd, och det är därmed 

mest lämpligt att hålla undersökningsperioderna relativt korta. Social önskvärdhet kan 

påverka respondenter att rapportera vissa beteenden, och människor tenderar att överdriva 

fysisk aktivitet samt underskatta stillasittande beteenden som exempelvis TV-tittande. Då 

äldre personers beteenden undersöks bör bl.a. hänsyn tas till eventuell försämring av 

kognition. (Shephard, 2003). 

Yale Physical Activity Survey (YPAS) är ett frågeformulär som är särskilt utformat för att 

mäta fysisk aktivitet hos äldre vuxna, och mäter ett stort antal olika aktiviteter som är vanliga 

bland äldre personer, där även mätning av lätt, medel och kraftfull aktivitet inkluderas (Young 

et al., 2001). Physical Activity Scale for the Elderly är ytterligare en mätmetod i form av 

frågeformulär som är designad att mäta duration, frekvens, ansträngningsnivå och mängden 

fysisk aktivitet hos äldre personer (65 år eller äldre) under sju dagar (Logan et al., 2013).  

Metabolisk ekvivalent (MET) är en mätmetod som beräknar hur mycket syre (O2) som 

förbrukas vid en viss aktivitet. 1 MET är lika med den energiförbrukning som kroppen har vid 

vila, med en förbrukning på ungefär 3,5 ml O2 per kg kroppsvikt i minuten, och 2 METs 

innebär dubbelt så hög syreförbrukning som i viloläge. (Jette et al., 1990). MET-värden kan 

delas in i tre intensitetsnivåer- lätt, medel och tung intensitet, där lätt intensitet vanligen 

beräknas som < 3 METs, medelintensitet som 3-6 METs, och tung intensitet som > 6 METs 

(Ainsworth et al, 2000).  
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Maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) är ett mått på den maximala mängd syre 

kroppen kan använda vid maximal ansträngning och benämns även som uthållighetsstyrka 

(aerob styrka). VO2max anses vara ett bra mått för kardiorespiratorisk fitness och påverkas av 

faktorer som träning, ålder och gener. (Bouchard et al., 2006). 

 

1.11 Fysisk aktivitet och sjukdomar 

Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för att drabbas av en rad olika sjukdomar. Exempelvis ökar 

risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, diabetes mellitus, cancer (tjocktarmscancer och 

bröstcancer), övervikt, högt blodtryck, ben och ledsjukdom (osteoporos och artros) samt 

depression vid fysisk inaktivitet. Relationen mellan mängden fysisk aktivitet och hälsostatus 

verkar vara linjär, vilket innebär att de som är mest aktiva löper minst risk att drabbas av 

sjukdom (Warburton et al., 2006). 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Eftersom kort leukocyttelomerlängd (LTL) kan kopplas till högre mortalitet och en rad olika 

sjukdomar (Cawthon et al., 2003; Ludlow & Roth, 2011) är det angeläget att kunna identifiera 

faktorer som kan påverka längden på telomerer. Fysisk aktivitet kan möjligtvis vara en faktor 

som påverkar telomerers funktion. 

Syftet med mitt arbete är därför att göra en litteraturstudie kring huruvida fysisk aktivitet 

påverkar längden på telomerer hos människor. Frågeställningar jag kommer att utgå ifrån är: 

Har fysisk aktivitet effekt på telomerlängd? Iså fall vilken effekt, samt vilka data stödjer 

detta? 

 

3. Metod 

Arbetet gjordes i form av en litteraturstudie, och artiklar har sökts via databasen PubMed 

(Roberts, 2001). Söktermer som användes var: telomere AND (“physical activity” OR “motor 

activity” OR exercise). På detta söksätt inkluderades samtliga de artiklar som, efter 

genomgång av artiklar från tidigare utförda sökningar med andra sökord och 

sökuppställningar, ansågs vara relevanta för den tänkta undersökningen.  



9 

 

Sökningen gav 90 träffar i PubMed vid datumet 2013-04-10. Eftersom risken att någon studie 

uteslöts om sökningen begränsades ytterligare, var det nödvändigt att gå igenom samtliga 90 

artiklar. Inklusionskriterier var att studierna skulle undersöka effekter av fysisk aktivitet på 

leukocyttelomerlängd (LTL), undersöka långsiktiga effekter, samt vara utförda på människor. 

Exkluderades gjorde reviewartiklar, studier som gjorts på djur, studier som gjorts på annan 

vävnad än blodvävnad, studier som undersökte enbart akut effekt på telomerer efter fysisk 

aktivitet, samt studier som inte primärt undersökte telomerer och fysisk aktivitet. 

Åtta av de nio artiklarna som inkluderades gick att få tillgång till i fulltext via 

Linnéuniversitetets biblioteks hemsida, medan en artikel fick beställas.  

 

4. Resultat 

Studierna presenteras nedan var och en för sig. För en sammanfattning av samtliga studier i 

tabellform, se Bilaga. 

  

4.1 Studie 1: 

The association between physical activity in leisure time and leukocyte telomere length. 

Cherkas et al., 2008. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om graden av fysisk aktivitet på fritiden är associerad 

med leukocyttelomerlängd (fortsättningsvis förkortad LTL) hos friska individer. 

 

Studiedesign 

Inkluderade i studien var 2401 tvillingar i åldrarna 18-81, varav 2152 kvinnor och 249 män, 

från ”the UK Adult Twin Registry”. Inkluderades gjorde tvillingar med utförda mätningar av 

LTL, samt de som utförligt svarat på frågeformulär angående sin fysiska aktivitet på fritiden 

samt arbete under de senaste tolv månaderna. Fysisk aktivitetsnivå delades in i inaktiva, lätt 

aktiva, medelaktiva samt tungt aktiva. Genomsnittlig tid av fysisk aktivitet per vecka var för 
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inaktiva 16 minuter, lätt aktiva 36 minuter, medelaktiva 102 minuter och tungt aktiva 199 

minuter.  

Ett formulär avseende genomsnittlig tid spenderad på medel och kraftfull icke viktbärande 

samt viktbärande aktivitet besvarades även, där både nutida och retrospektiv (när de var i 20-

årsåldern) fysisk aktivitet mättes. Uppdelning i två undergrupper gjordes också, baserat efter 

medelåldern för menopaus. Venöst blodprov togs efter nattfasta, och LTL mättes med 

Southern blot-metod.  

Relationen mellan fysisk aktivitetsnivå och olika konstanta variabler mättes med hjälp av ett 

s.k. nonparametric test for trend. Analyser med s.k. två-sidigt, parat t-test gjordes även inom 

tvillingpar (15 monozygota, 52 dizygota) som hade vuxit upp tillsammans men som uppgav 

olika grader av fysisk aktivitet. Detta gjorde att effekten av slumpmässig genetisk och 

miljömässig variation av LTL minskades, eftersom enäggstvillingar delar 100 % av generna, 

och tvåäggstvillingar delar 50 % av generna. Statistikprogram Stata 8.2 användes, och p-

värdet var satt till < 0,05. 

 

Resultat 

En signifikant positiv association sågs mellan LTL och en ökad nivå av fysisk aktivitet på 

fritiden, efter justering för ålder, kön och extraktionsdatum av DNA. 

Efter en indelning av kvinnorna i två undergrupper (de som var under 50 år och de som var 

över 50 år), sågs fortfarande en signifikant association mellan LTL och fysisk aktivitetsnivå i 

båda grupper. Då justeringar gjordes för BMI, rökning och socioekonomisk status samt för 

fysisk aktivitet på arbetet sågs fortfarande en signifikant association mellan LTL och fysisk 

aktivitetsnivå.  

Skillnaden i LTL var i genomsnitt 200 nukleotider mellan de mest aktiva och de inaktiva 

grupperna, efter justering för ålder, kön och datum för extraktion av DNA. Efter justering för 

BMI, rökning och socioekonomisk status sågs en ännu större skillnad på 213 nukleotider, och 

ett liknande resultat sågs vid en undersökning av fysisk aktivitetsnivå tillbaka i tiden.  

Efter jämförelser inom en del tvillingpar (där fysisk aktivitetsnivå skiljde minst två nivåer), 

för att kunna justera för genetiska och miljömässiga faktorer, sågs en signifikant 

genomsnittlig skillnad av 88 nukleotider i LTL för de som var mer aktiva jämfört med de som 

var mindre aktiva. 
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4.2 Studie 2: 

Relationship between physical activity level, telomere length, and telomerase activity. 

Ludlow et al., 2008. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka relationen mellan olika nivåer av fysisk aktivitet och 

(LTL) samt att undersöka telomerasaktivitet, hos äldre kvinnor och män. Resultaten från 

telomerasmätningar tas inte närmare upp här. 

 

Studiedesign 

Totalt 69 personer inkluderades i studien, varav 34 män och 35 postmenopausala kvinnor 

mellan 50 och 70 år. Deltagarna rekryterades till studien via reklam i tidningar, reklamblad 

eller via hörsägen. Inkluderades gjorde friska personer, och exkluderades gjorde personer som 

hade någon form av underliggande sjukdomstillstånd, trötthet, myopati, pågående infektioner 

etc.  

Deltagarna klassificerades som friska enligt självrapportering på medicinska frågeformulär. 

Tid för fysisk aktivitet och energiförbrukningsnivå under den senaste månaden mättes genom 

användning av YPAS frågeformulär (för beskrivning, se ovan i introduktionen). Utifrån 

YPAS räknades total energiförbrukning vid träning ut för varje person per vecka, och baserat 

därefter delades deltagarna in i fyra grupper (kvartiler), med 13-23 deltagare i varje kvartil. 

Lägst energiförbrukning hade de som tillhörde kvartil ett och de som tillhörde kvartil fyra 

hade högst energiförbrukning. 

Deltagarna svarade även på hur deras fysiska aktivitetsnivå sett ut de senaste fem åren tillbaka 

samt över decennier sedan 30 års ålder. Enbart om svaren över decennier ungefärligt 

överensstämde med dagens aktivitetsnivå inkluderades de i studien (en person exkluderades 

p.g.a. dessa skäl). Dessa svar användes vid senare analys som möjliga kovariabler. 

Deltagarna fick dessutom svara på en skala över hur stressfulla vissa situationer varit i deras 

liv, eftersom psykologisk stress kan ha inverkan på LTL. Resultaten därifrån användes som en 

kovariabel vid analys. Andra kovariabler var ålder och BMI. 
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Mätning av LTL gjordes med PCR-analys. Statistikprogram SAS 9.1 användes, och statistisk 

analys gjordes med hjälp av s.k. kovariansanalys (ANCOVA). Ett p-värde på 0,05 användes. 

 

Resultat 

Deltagarna som tillhörde kvartil två (energiförbrukning mellan 991-2340 kcal/ vecka) hade 

signifikant längre LTL än de som tillhörde kvartil ett (< 990 kcal/ vecka) och kvartil fyra 

(>3541 kcal/ vecka), medan det inte var någon signifikant skillnad mellan kvartil två och tre 

(2341-3540 kcal/ vecka).  

En könsspecifik analys gjordes för att undersöka om det fanns några könsskillnader, men inga 

sådana kunde observeras. Det sågs heller inga signifikanta skillnader för andra kovariabler.  

 

4.3 Studie 3: 

No association between physical activity and telomere length in an elderly Chinese 

population 65 years and older. Woo et al., 2008. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka associationen mellan fysisk aktivitet och LTL hos äldre 

personer.   

 

Studiedesign 

Inkluderade i studien var 976 män och 1030 kvinnor med medelåldern 73 år respektive 72 år.  

De deltog ursprungligen i en hälsoundersökning mellan åren 2001 och 2003, där de fick fylla i 

frågeformulär angående självupplevd socioekonomisk status, historik av kroniska sjukdomar, 

rökning, samt fysisk aktivitet genom användning av den s.k. Physical Activity Scale for the 

Elderly. BMI mättes, och LTL mättes med PCR-analys, vilken var kalibrerad mot en Southern 

blot-metod. 



13 

 

Deltagarna delades in i kvartiler baserat på fysisk aktivitetsnivå, och en undersökning av 

associationer mellan LTL och de olika kvartilerna av fysisk aktivitetsnivå gjordes. 

Statistikprogram SAS 9.1 användes, och statistisk analys gjordes med hjälp av 

kovariansanalys (ANCOVA). 

 

Resultat 

Någon signifikant skillnad sågs inte på LTL mellan de olika kvartilerna av fysisk 

aktivitetsnivå, efter justering för ålder, BMI, rökning samt självupplevd socioekonomisk 

status, och inga skillnader i resultat sågs heller vid separata analyser för män och kvinnor. P-

värdena var över 0,05.  

 

4.4 Studie 4:  

Physical exercise prevents cellular senescence in circulating leukocytes and in the vessel 

wall. Werner et al., 2009. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka effekter av längre tids uthållighetsträning på telomerer. 

Studien innefattar även en undersökning av fysisk aktivitet på möss, vilken inte tas upp här. 

 

Studiedesign 

Fyra grupper, två testgrupper och två kontrollgrupper av totalt 104 män och kvinnor 

inkluderades i studien, varav: 

- 32 yngre (medelålder 20 år) medel- och långdistanslöpare (ca 73 km/ vecka) 

- 25 medelålders (medelålder 51 år) maratonlöpare samt triatleter (ca 80 km/ vecka) 

- 26 yngre (medelålder 22 år) tillhörande kontrollgrupp (< 1 h träning/ vecka) 

- 21 medelålders (medelålder 51 år) tillhörande kontrollgrupp (< 1 h träning/ vecka) 

Testgruppen med de äldre deltagarna hade i genomsnitt 35 års erfarenhet av regelbunden 

uthållighetsträning, och kontrollgrupperna hade erfarenhet av mindre än en timmas träning 
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per vecka i minst ett år tillbaka i tiden. Alla deltagare var friska och icke rökande. Blodprov 

togs på morgonen efter fasta och innan träning. LTL mättes med två metoder, FISH samt 

PCR-analys. FISH-analys kan skilja mellan de olika leukocyterna granulocyter och 

lymfocyter, och möjliggjorde jämförelser mellan de olika typerna av leukocyter. 

Statistikprogram SPSS 17.0 användes, och statistisk analys gjordes med hjälp av bl.a. 

variansanalys, ANOVA. P-värdet < 0,05 användes. 

 

Resultat 

Kortare LTL sågs hos de äldre otränade individerna jämfört med alla andra grupper. Denna 

åldersrelaterade förkortning av LTL sågs inte på samma sätt hos de äldre som hade erfarenhet 

av många års träning, varken i lymfocyter eller granulocyter. Det sågs ingen skillnad i LTL i 

lymfocyter och granulocyter mellan de yngre medel- och långdistanslöparna och individerna 

tillhörande den yngre kontrollgruppen.  

PCR-analys gjordes för att bekräfta resultaten, och visade precis som FISH-analysen en 

förkortning av LTL hos de otränade medelålders individerna, jämfört med de båda grupperna 

yngre individer, medan förkortningen av LTL inte var lika stor bland de medelålders 

maratonlöparna samt triatleterna.  

                                                                                                                                                                                                                   

4.5 Studie 5: 

Leukocyte telomere length is preserved with aging in endurance exercise- trained adults 

and related to maximal aerobic capacity. LaRocca et al., 2010.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om åldersrelaterad förkortning av LTL påverkas av 

regelbunden uthållighetsträning, samt även maximal syreupptagningsförmåga (VO2max).  

 

Studiedesign 

57 män och kvinnor inkluderades i studien, varav 10 yngre (18-32 år) och 17 äldre (55-72 år) 

regelbundet tränande individer samt 15 yngre och 15 äldre stillasittande individer. Deltagarna 
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var friska, icke obesa och icke rökare. De som räknades till den aktiva gruppen utförde 

regelbunden uthållighetsträning (≥ 5 dagar/vecka, > 45 min/ dag), vilket de hade gjort under 

minst en femårsperiod, medan de som tillhörde den stillasittande gruppen inte utförde någon 

regelbunden uthållighetsträning (< 2 dagar/ vecka, < 30 min/ dag). 

LTL mättes med Southern blot-metod, och maximal syreupptagningsförmåga mättes på 

deltagarna med hjälp av träningstest på löpband. All mätning gjordes efter tolv timmars fasta 

och 24 timmar utan intag av alkohol samt fysisk aktivitet. Skillnader mellan grupperna 

analyserades med hjälp av variansanalys (ANOVA). P-värdet < 0,01 användes.  

 

Resultat 

LTL hos de äldre uthållighetstränande var ungefär 900 baspar längre jämfört med de 

stillasittande äldre. LTL var kortare hos de stillasittande, äldre deltagarna jämfört med de 

yngre stillasittande deltagarna. Dessutom sågs en signifikant positiv association mellan LTL 

och VO2max bland de äldre deltagarna. (Se Figur 2). 

Det var inte någon signifikant skillnad i LTL mellan de äldre och yngre uthållighetstränande 

deltagargrupperna, och inte heller någon signifikant skillnad i LTL mellan yngre 

uthållighetstränande och yngre stillasittande. Inga könsskillnader sågs relaterat till LTL, och 

efter analys av andra kovariabler var det enbart VO2max som oberoende förklarade 20 % av 

skillnad i LTL efter analys. 

 

Figur 2. (A) Leukocyttelomerlängd (LTL) var kortare hos stillasittande äldre individer men inte hos tränande 

äldre individer, jämfört med yngre stillasittande och tränande individer. (B) LTL var positivt relaterat till 

maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) (LaRocca et al., 2010). Figur använd med tillstånd från Elsevier. 
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4.6 Studie 6: 

The power of exercise: Buffering the effect of chronic stress on telomere length. Puterman 

et al., 2010. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om träning kan ha en dämpande effekt på stressrelaterad 

telomererosion (med utgångspunkt från att kronisk stress är relaterat till kortare LTL). 

 

Studiedesign 

63 friska, icke rökande postmenopausala kvinnor mellan 54 och 82 år ingick i studien. De 

rekryterades via flygblad och affischer i samhället och var en del av en prospektiv studie kring 

vårdande av anhöriga med demens relaterat till fysiska och psykologiska effekter av stress. 

Även icke vårdande kvinnor med upplevd stress inkluderades, men högre stressnivåer sågs 

hos de vårdgivande. De lämnade blodprov på morgonen efter fasta. LTL mättes med PCR-

analys. 

Psykologisk stress mättes genom att deltagarna besvarade frågor baserat på olika skalor om 

upplevd stress under den senaste månaden.  

Fysisk aktivitet mättes genom självrapportering av tre dagars totala mängd fysisk aktivitet av 

högre intensitet, vilken definierades utifrån ökad hjärtrytm och/ eller svettning. Utifrån de 

rådande rekommendationerna av 75 minuters fysisk aktivitet av hög intensitet per vecka 

(motsvarande 33 minuter under en tredagarsperiod) delades deltagarna in i två grupper. Till 

den stillasittande gruppen räknades de som var aktiva mindre än 33 minuter, och till den 

aktiva gruppen räknades de som var aktiva mer än 33 minuter.  

För statistisk analys (”multiple regressionsanalys”) undersöktes variablerna fysisk aktivitet, 

stress, ålder, utbildning, antioxidantvitaminintag, BMI och LTL. P-värdet < 0,05 användes. 
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Resultat 

Fysisk aktivitet bevarade LTL hos kvinnor som upplevde stress, medan det sågs förkortning 

av LTL hos de kvinnor som inte tränade och upplevde stress, justerat för utbildning, BMI, 

ålder och antioxidantvitaminintag. 

Efter en analys över hur många minuters fysisk aktivitet som krävdes för att skydda mot stress 

på telomererna sågs att de som tränade mindre än 42 minuter under tre dagar och som 

upplevde stress hade en signifikant högre risk att ha kortare LTL. För de som tränade mer än 

42 minuter under tre dagar och upplevde stress sågs ingen sådan association, och 14 minuters  

 

4.7 Studie 7: 

Habitual physical exercise has beneficial effects on telomere length in postmenopausal 

women. Kim et al., 2012.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka relationen mellan regelbunden fysisk aktivitet och LTL, 

hos postmenopausala kvinnor. Anledningen till att postmenopausala kvinnor undersöktes var 

att det i andra studier visat sig att östrogen verkar bevara telomerlängd, och postmenopausala 

kvinnor har lägre östrogennivåer (Barret et al., 2011). 

 

Studiedesign 

44 friska, icke rökande, postmenopausala kvinnor i åldrarna 52-68 år inkluderades i studien. 

De som tränade regelbundet rekryterades via affischer på ett gym, och frekvens och tid på 

gymmet mättes genom ett kort vid in- och utpassering. Regelbunden träning definierades efter 

de som utförde kombinerad uthållighets- och motståndsträning i minst 60 minuter, mer än tre 

gånger i veckan under mer än tolv månader. En stillasittande livsstil definierades som mindre 

än 75 minuters fysisk aktivitet av högre intensitet per vecka, och de stillasittande deltagarna 

rekryterades genom affischer i samhället.  

Inga deltagare behandlades med hormonterapi. Hälsoundersökning utfördes, blodprov togs 

efter nattfasta och LTL mättes genom PCR-analys. Statistikprogram SAS 9.1 användes, och 
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Fisher’s exakta test och t-tester användes för statistiska analyser mellan de aktiva och 

stillasittande kvinnorna. Ett p-värde på < 0,05 användes. 

 

Resultat 

LTL var signifikant längre hos de kvinnor som utförde regelbunden träning jämfört med de 

som räknades som stillasittande. 73 % av skillnaden i LTL mellan de båda grupperna kunde 

relateras till regelbunden träning.  

Inga signifikanta skillnader sågs mellan de båda grupperna rörande exempelvis ålder, BMI, 

midjeomfång, blodtryck, fasteblodsocker, totalt kolesterol eller LDL-kolesterol. Däremot sågs 

lägre nivåer av bl.a. serumtriglycerider, fasteinsulin, samt högre nivåer HDL-kolesterol och 

cirkulerande nivåer av hormonet adiponectin, hos de som tränade regelbundet jämfört med de 

som var stillasittande. 

 

4.8 Studie 8: 

Physical activity in midlife and telomere length measured in old age. Savela et al., 2012. 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka associationen mellan fysisk aktivitet i medelåldern (medelålder 47) 

och LTL vid äldre ålder (medelålder 76).  

 

Studiedesign 

204 män inkluderades i studien. Materialet var från den s.k. Helsinki Businessmen Studie, 

som sedan 1960-talet följt inledningsvis 1815 friska män med hög socioekonomisk status, 

födda mellan åren 1919 och 1934. 

Information om fysisk aktivitet fanns från år 1974 för 204 män, och fysisk aktivitetsnivå 

bestämdes genom att deltagarna år 1974 fick besvara frågeformulär kring både arbets- och 

fritidsrelaterad fysisk aktivitet. De delades därefter in i tre grupper efter att ha kategoriserats 
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som lågaktiva, medelaktiva alternativt högaktiva. 38 (18 %) av deltagarna räknades till den 

lågaktiva gruppen, 95 (47 %) till den medelaktiva, samt 71 (35 %) till den högaktiva gruppen.  

LTL mättes med Southern blot-metod och både medeltelomerlängd (LTL) samt andelen korta 

telomerer mättes (åren 2002-2003). 

Statistikprogrammet NCSS 2004 användes, och ANCOVA användes för att studera relationen 

mellan fysisk aktivitet, medeltelomerlängd och andelen korta telomerer. S.k. Fisher’s multiple 

comparision användes för att jämföra grupperna. P-värde bestämdes till 0,05.  

 

Resultat 

De som tillhörde den medelaktiva gruppen hade signifikant längre LTL, jämfört med de som 

tillhörde den lågaktiva respektive högaktiva gruppen, efter justering för ålder, BMI, kolesterol 

samt rökning år 1974. Andelen med korta telomerer var även signifikant färre i den 

medelaktiva gruppen jämfört med den högaktiva gruppen, medan det inte sågs någon 

signifikant skillnad mellan den medelaktiva och den lågaktiva gruppen (se Figur 3). Detta 

efter justeringar för ålder, BMI, kolesterol samt rökning år 1974. 

172 baspar skilde i medeltelomerlängd mellan de som var medelaktiva respektive lågaktiva, 

vilket författarna jämför med cirka fyra till sex års skillnad i biologisk ålder vid antagandet att 

en årlig förlust är ungefär 30-40 baspar. 

 

 

Figur 3. Leukocyttelomerlängd (LTL) visas till vänster och proportionen korta telomerer till höger, för de tre 

olika grupperna baserat på fysisk aktivitetsnivå. *Justerat för ålder. ** Justerat för ålder, BMI, kolesterol samt 

rökning år 1974 (Savela et al., 2012). Figur använd med tillstånd från Elsevier.  
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4.9 Studie 9: 

Physical activity, sedentary behavior, and leukocyte telomere length in women. Du et al., 

2012. 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka LTL i relation till fysisk aktivitet och stillasittande hos kvinnor.  

 

Studiedesign 

Totalt 7813 kvinnor i åldrarna 43-70 år, från den s.k. Nurses’ Health Study (NHS), 

inkluderades i studien, varav 3251 inkluderades till testgrupp och 4562 till kontrollgrupp.  

Mellan åren 1989 och 1990 lämnade kvinnorna i NHS blodprov samt fyllde i frågeformulär. 

Deltagarna besvarade frågeformulär angående genomsnittlig tid som spenderades på åtta 

vanliga aktiviteter, samt rapporterade sitt normala gångtempo och antal trappor som bestegs 

dagligen. Frekvens, duration och intensitet av aktiviteter räknades om i Metabolic Energy 

Turnover (MET). Tre MET eller mer definierades som medel till hög intensitet av fysisk 

aktivitet. Stillasittande beteende kartlades med hjälp av frågeformulär. LTL mättes genom 

PCR-analys. 

Statistikprogram SAS 9.1 användes. Statistiska analyser (”multivariate linear regression”, 

”Spearman partial rank correlation coefficients”, ”F tests”) gjordes för olika typer av aktivitet 

eller stillasittande, och justerades för bl.a. ålder, rökning, menopausal status, postmenopausal 

hormonanvändning och BMI. Ytterligare variabler analyserades, men hade ingen inverkan på 

resultatet. P-värdet ≤ 0,05 användes.   

 

Resultat 

De kvinnor som var fysiskt aktiva av medel till hög intensitet visade sig ha statistiskt 

signifikant längre LTL än de kvinnor som var mindre aktiva, efter justering för ålder. 

Justeringar för andra variabler förändrade inte resultatet väsentligt. Längre LTL sågs dock inte 

hos de kvinnor som var mest aktiva jämfört med de som räknades som medelaktiva. 



21 

 

För de som var mer aktiva och mindre stillasittande sågs den största skillnaden i LTL, i 

jämförelse med de som var minst aktiva och mer stillasittande. 

Särskilt de kvinnor som höll på med aerobics eller liknande aktiviteter associerades med 

längre LTL. Hos de kvinnor som i högre utsträckning tog raska promenader eller cykelturer 

sågs även en tendens till längre LTL, men associationen var inte signifikant.  

 

5. Diskussion 

Åtta av de nio studierna presenterade ovan tyder på att det verkar finnas en association mellan 

fysisk aktivitet och längre LTL, även om resultaten från de olika studierna är inkonsekventa 

kring vilken grad av fysisk aktivitet som verkar påverka LTL i positiv riktning. En studie 

(Woo et al., 2008), skiljer sig från mängden, då den inte påvisar någon association mellan 

fysisk aktivitet och LTL. Studierna kommer att mer ingående diskuteras nedan. 

 

5.1 Olika studier visar på olika samband mellan fysisk aktivitet och LTL 

Studie ett (Cherkas et al., 2008) påvisar ett linjärt samband mellan fysisk aktivitet och LTL, 

d.v.s. ett positivt samband sågs mellan en ökad nivå av fysisk aktivitet och längre LTL. I 

studie nio (Du et al., 2012) sågs ingen skillnad av LTL hos de som var mest fysiskt aktiva 

jämfört med de som var medelaktiva, men var längre än de som var mindre aktiva. Studie två 

(Ludlow et al., 2008) samt studie åtta (Savela et al., 2012) visade däremot på en omvänd u-

kurva, där de som var måttligt aktiva hade längre LTL. (Se Figur 4 nedan för en illustration). 

 

Figur 4. A: Cherkas et al. (2008) studie påvisar ett linjärt samband mellan fysisk aktivitet och 

leukocyttelomerlängd (LTL). B: Du et al. (2012) studie visar att de som var medelaktiva hade längre LTL än de 

som var minst aktiva, medan ingen skillnad sågs mellan de som var medelaktiva och mest aktiva. C: Studierna 

Ludlow et al. (2008) samt Savela et al. (2012) påvisar en omvänd u-kurva, där de som var måttligt aktiva hade 

längst LTL. 
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Eventuellt kan dessa skillnader i resultat förklaras av olika klassificeringar av fysiska 

aktivitetsnivåer studierna emellan. I studien där ett linjärt samband mellan LTL och fysisk 

aktivitet sågs (Cherkas et al., 2008) var de som räknades till tungt aktiva i genomsnitt aktiva i 

199 minuter per vecka, vilket i jämförelse med andra studier kan ses som kort tid för att 

klassificeras som tungt aktiv. Deltagarantalet i studierna som Cherkas et al. (2008) samt Du et 

al. (2012) gjort, var å andra sidan högt i jämförelse med övriga studier. 

Specifikt för studie 8 (Savela et al., 2012) var att andelen korta telomerer även undersöktes 

hos deltagarna. Deltagarna i den medelaktiva gruppen hade signifikant mindre andel korta 

telomerer än deltagarna i den högaktiva gruppen, medan det förvånande nog inte sågs någon 

signifikant skillnad mellan de medelaktiva respektive lågaktiva deltagarna. 

 I studie fyra (Werner et al., 2009) där längre telomerer sågs hos de äldre tränande individerna 

jämfört med de äldre otränade individerna, var de som var fysiskt aktiva, maratonlöpare och 

triathleter, vilket får anses som en hög grad av fysisk aktivitet. Tillskillnad från Ludlow et al. 

(2008) och Savela et al. (2012) som inte såg någon skillnad mellan de som var inaktiva och de 

som var tungt aktiva, pekar detta resultatet på att högre grad av fysisk aktivitet i form av 

uthållighetsträning även kan skydda LTL mot förkortning.  

I studie sex (Puterman et al. 2010) och studie sju (Kim et al., 2010) var 

undersökningsmaterialet postmenopausala kvinnor, och båda studierna fann att fysisk aktivitet 

bevarade LTL, medan stillasittande sågs förkorta LTL. I de studierna klassificerades 

deltagarna (precis som i studie 4 och 5) enbart som antingen aktiva respektive stillasittande, 

vilket tyvärr inte möjliggör någon analys kring huruvida olika grader av fysisk aktivitet 

påverkar LTL.   

Puterman et al. (2010) skiljer sig dessutom från övriga studier då de undersökte effekten av 

fysisk aktivitet på LTL hos kvinnor som upplevde stress. Eftersom upplevd psykologisk och 

kronisk stress visat sig öka oxidativ stress i kroppen, minska telomerasaktivitet samt förkorta 

LTL (Epel et al., 2004), kan fysisk aktivitet tänkas dämpa dessa negativa effekter på 

telomerer. 

Intressant var även att studie 5 (LaRocca et al., 2010) såg en positiv association relaterat till 

VO2max, eftersom VO2max anses vara ett bra mått för kardiorespiratorisk fitness (Bouchard 

et al., 2006), eller en persons kondition i mer vardagligt tal.  
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5.2 Studie där ingen association mellan fysisk aktivitetsnivå och LTL sågs 

I studie tre (Woo et al., 2008) sågs ingen association mellan fysisk aktivitet och LTL, vilket 

kan tänkas bero på flera orsaker. I majoriteten av övriga studier uppges inga uppgifter kring 

vilken population materialet består av, men baserat på studiernas härkomst dras en slutsats att 

majoriteten av deltagarna består av caucasier. Studien som Woo et al (2008) gjort är däremot 

utförd på en kinesisk population, och genetiska skillnader samt miljömässiga parametrar kan 

därmed tänkas haft inverkan på resultatet.  

Denna studie är tyvärr väldigt sparsam på information om studien. Exempelvis uppges inte 

andelen deltagare som har diverse sjukdomar i de olika kvartilerna baserat på fysisk 

aktivitetsnivå. Enbart det totala antalet deltagare med sjukdomar som hjärtsjukdom, demens 

och osteoporos uppges. Eftersom kortare LTL associeras med sjukdomar som exempelvis 

hjärtsjukdom och osteoporos (Ludlow & Roth, 2011), vilka en stor andel av deltagarna har i 

studien kan detta möjligtvis haft inverkan på resultatet, eftersom justeringar för dessa 

sjukdomar inte verkar ha utförts vid analys. I studien redogörs det dessutom inte för fysisk 

aktivitetsnivå tillbaka i tiden, vilket också kan påverka resultatet, då fysisk aktivitet tillbaka i 

tiden skulle kunna tänkas ha långsiktiga effekter på telomerers funktion. 

 

5.3 Fysisk aktivitets påverkan på LTL bland äldre respektive yngre individer 

Studie fyra (Werner et al., 2009) och fem (LaRocca et al., 2010) undersökte båda äldre och 

yngre tränande och otränade/ stillasittande individer med liknande resultat, där kortare LTL 

sågs hos de äldre otränade/ stillasittande individerna. LTL blir normalt kortare med åldern 

(Slagboom et al., 1994), och eftersom kortare LTL observerades hos de äldre otränade/ 

stillasittande individerna kan denna förkortning av LTL eventuellt förklaras av en 

åldersmässig påverkan av LTL. Då sådana observationer inte gjordes för de som tränade kan 

träning därmed tänkas skydda mot åldersmässig förkortning av LTL.  

 

5.4 Geners påverkan 

Eftersom längden på LTL till viss del kan förklaras av genetiska faktorer (Blackburn, 1991), 

är Cherkas et al. (2008) studie intressant, eftersom de gjorde jämförelser inom tvillingpar som 

var aktiva respektive mindre aktiva. Intressant är den eftersom enäggstvillingar delar 100 % 

av generna och tvåäggstvillingar delar 50 % av generna, och eftersom tvillingparen vuxit upp 
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tillsammans kan både genetisk och miljömässig påverkan av LTL till stor del uteslutas. Att 

utesluta sådana faktorer är svårt i andra studier. Dock bestod tvillingparen till största del av 

tvåäggstvillingpar, och fler enäggstvillingpar hade vägt tyngre för att utesluta geners 

påverkan. Tyvärr var det dessutom få tvillingpar med aktivitetsnivåer som skilde från lägsta 

till högsta, och jämförelser mellan tvillingpar där den ena klassificeras som inaktiv och den 

andra som tungt aktiv hade varit mer önskvärt. Intressant är ändå att de bland tvillingparen 

fann att de som var mer aktiva hade längre LTL än de som var inaktiva, vilket tyder på att 

LTL till stor del kan förklaras av fysisk aktivitet. 

 

5.5 Justeringar för kön och ålder 

Då det visat sig att kvinnor i vuxen ålder har något längre LTL än män (Barrett & 

Richardsson, 2011), kan könsskillnader tänkas vara en faktor som kan påverka resultatet i de 

studier som undersökt könsmässigt heterogena grupper. Åldersskillnader bland deltagarna kan 

också tänkas påverka resultatet, då LTL normalt förkortas med åldern (Slagboom et al., 1994). 

I en av studierna (Werner et al., 2009) framgick inte vilka kovariabler det justerats för, men 

övriga studier har gjort justeringar för kön samt ålder. 

 

5.6 Självrapporters inverkan 

Självrapporter har använts i samtliga studier med undantag av en studie. Det kan tänkas vara 

svårt att mäta fysisk aktivitet på något annat sätt, särskilt vid studier som undersöker ett stort 

antal deltagare, men mätmetoden har en del svagheter. Eftersom social önskvärdhet är något 

som kan påverka deltagarnas svar samt att det finns tendenser till att överdriva fysisk aktivitet 

och underskatta stillasittande (Shephard, 2003), kan detta möjligtvis haft inverkan på 

studiernas resultat. Eftersom det saknas information om vilken typ av frågeformulär en del 

studier använt sig av är det svårt att göra en jämförelse dem emellan. I ett flertal studier har en 

del äldre personer dessutom deltagit, och eftersom kognitionen med tiden kan försämras hos 

äldre (Shephard, 2003) bör det beaktas att även detta till viss del kan ha påverkat 

rapporteringen av fysisk aktivitet.  
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5.7 Påverkan av mätmetod av LTL 

Tre olika typer av mätmetoder har använts för mätning av LTL i studierna. Fem av studierna 

har använt sig av PCR-analys, tre av Southern blot-metod, och en studie har använt sig av 

FISH-analys (kontrollerad med PCR-analys). Val av mätmetod skulle möjligtvis kunna 

påverka resultatens betydelse.  

Eftersom telomerlängd kan variera mellan olika typer av leukocyter (Weng et al., 1998), finns 

dessutom en möjlighet att resultaten till viss del kan ha påverkats av vilken typ av leukocyt 

som telomerlängd mätts från. FISH-analys kan skilja mellan olika typer leukocyter, vilket inte 

är möjligt med PCR-analys eller Southern blot-metod (Baerlocher et al., 2006). Studie 4 

(Werner et al., 2009) använde sig av FISH-analys och kunde därmed skilja mellan LTL i 

lymfocyter samt granulocyter. Resultaten kontrollerades med PCR-analys, men någon 

skillnad mellan metoderna sågs inte i resultaten. 

 

6. Konklusion 

Fysisk aktivitet av måttlig intensitet verkar bevara LTL, medan oenighet råder huruvida 

tyngre fysisk aktivitet skyddar mot telomererosion. Resultaten från studierna tyder på att LTL 

verkar förkortas fortare hos personer som är mer inaktiva, och fysisk inaktivitet kan därmed 

förslagsvis bidra till en snabbare åldrandeprocess och därtill åldersrelaterade sjukdomar. Dock 

krävs det fler och mer omfattande studier för att mer konkreta slutsatser ska kunna dras. 

Särskilt kring huruvida tyngre fysisk aktivitet påverkar LTL. Dessutom är det möjligt att olika 

typer av fysisk aktivitet som exempelvis uthållighetsträning respektive styrketräning kan ha 

olika effekter på LTL, och mer studier kring olika träningsformer och påverkan av LTL krävs 

därmed. 
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BILAGA 

Studie 

(första 

författare, 

år) 

Titel Undersökningsgrupp Syfte Mätmetod   

(telomerlängd) 

Klassificering av fysisk aktivitet Huvudsakliga fynd 

Cherkas et 

al. (2008) 

“The association between 

physical activity in leisure 

time and leukocyte 
telomere length”. 

Studie från Storbritannien: 

- Totalt: 2401 tvillingar (caucasier) 

- Män: 249 

- Kvinnor: 2151 

- Åldrar: 18-81 

Undersöka om graden av fysisk 

aktivitet på fritiden är associerad 

med LTL.  

Southern blot - Inaktiva 

- Lätt aktiva 

- Medelaktiva 

- Tungt aktiva 

En association mellan längre LTL 

och en ökad grad av fysisk aktivitet 

sågs.  

Ludlow et 
al. (2008) 

“Relationship between 
physical activity level, 

telomere length, and 

telomerase activity”. 

Studie från USA, Maryland: 

- Totalt: 69 

- Män: 34 

- Kvinnor: 35 

- Åldrar: 50-70 år 

 

Undersöka relationen mellan 
energiförbrukning under träning 

med LTL och telomerasaktivitet. 

PCR 4 aktivitetsnivåer baserade på 
energiförbrukning vid 

träning/vecka. 

Individer som var måttligt fysiskt 
aktiva hade längre LTL än både de 

som var stillasittande samt de med 

högre grad av fysisk aktivitet. 

Woo et al. 

(2008) 

“No association between 

physical activity and 

telomere length in an 
elderly Chinese 

population 65 years and 

older”. 

Studie från Hong Kong, Kina: 

- Totalt: 2006 (kinesisk population) 

- Män: 976 

- Kvinnor: 1030 

- Åldrar: > 65 år (medelålder: 72,8, 

respekrive 72,0 år) 

Undersöka associationen mellan 

fysisk aktivitet och LTL hos äldre.   

PCR (kalibrerad mot 

Southern blot) 

4 grupper baserade på olika 

aktivitetsnivåer. 

Ingen signifikant skillnad sågs 

mellan LTL och de olika graderna 

av fysisk aktivitet.  

Werner et 
al. (2009) 

“Physical exercise 
prevents cellular 

senescense in circulating 

leukocytes and in the 
vessel wall”. 

 

 
 

 
 

 

Studie från Tyskland: 

- Totalt: 104 män och kvinnor. 

- 32 yngre medel- och långdistanslöpare 

(medelålder 20) 

- 25 medelålders maratonlöpare samt 

triatleter (medelålder 51) 

- 26 yngre (kontrollgrupp, medelålder 

22) 

- 21 medelålders (kontrollgrupp, 

medelålder 51) 

 

Undersöka effekter av längre tids 
uthållighetsträning på LTL. 

FISH samt PCR - Tränande individer: ca 68-87 
km löpning/ vecka 

(uthållighetsträning) 

 

- Kontrollgrupper: < 1 h 

träning/ vecka 

 

Längre LTL sågs hos äldre som 
tränat uthållighet under lång tid, 

jämfört med äldre stillasittande 

individer. 

LaRocca et 

al. (2010) 

“Leukocyte telomere 

length is preserved with 
aging in endurance 

exercise-trained adults 

and related to maximal 
aerobic capacity”. 

 

 

Studie från Colorado, USA: 

- Totalt: 57 män och kvinnor 

- 10 yngre (18-32 år) samt 17 äldre (55-

72 år) regelbundet tränande 

- 15 yngre samt 15 äldre stillasittande 

 

Undersöka om åldersrelaterad 

förkortning av LTL är relaterad till 
regelbunden uthållighetsträning och 

maximal aerob kapacitet (VO2max).  

 

 

Southern blot - Regelbundet tränande 

individer: uthållighetsträning 

≥ 5 dagar/vecka, > 45 min/ 
dag 

 

- Stillasittande individer: 

uthållighetsträning < 2 dagar/ 
vecka, < 30 min/ dag 

LTL var längre hos de äldre 

uthållighetstränande individerna, 
jämfört med de äldre stillasittande. 

LTL var positivt relaterat till 

VO2max hos de äldre individerna. 
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BILAGA forts. 

Studie 

(första 

författare, 

år) 

Titel Undersökningsgrupp Syfte Mätmetod 

(telomerlängd) 

Klassificering av fysisk aktivitet Huvudsakliga fynd 

Puterman et 
al. (2010) 

“The power of exercise: 
Buffering the effect of 

chronic stress on telomere 

length”. 

Studie från San Francisco, USA 
(majoritet caucasier): 

- Totalt: 63 (postmenopausala) kvinnor 

- Åldrar: 54-82 år 

Undersöka om träning kan ha en 
dämpande effekt på stressrelaterad 

telomererosion.  

PCR - Aktiva: > 33 minuters 

aktivitet/ 
 

- Stillasittande: < 33 minuters 

aktivitet/dag 

En association till kortare LTL sågs 
hos de som inte tränade och som 

upplevde stress. 

Kim et al. 
(2012) 

“Habitual physical 
exercise has beneficial 

effects on telomere length 

in postmenopausal 
women”. 

Studie från Seoul, Sydkorea: 

- Totalt: 44 postmenopausala kvinnor 

- Åldrar: 52-68 år  

 

Undersöka relationen mellan 
regelbunden fysisk aktivitet och 

LTL. 

PCR - Regelbundet tränande 

individer: > 60 minuter, > tre 
gånger/ vecka 

 

- Stillasittande: < 75 minuter 
fysisk aktivitet vecka 

LTL var längre hos de som utförde 
regelbunden träning jämfört med de 

stillasittande. 

Savela et 

al. (2012) 

 

“Physical activity in 

midlife and telomere 

length measured in old 
age”. 

Studie från Helsingfors och Oulu, 

Finland: 

- Totalt: 204 män 

- Födelseår 1919-1934 (varav 
medelålder 47 år 1974, och 

medelålder 76 vid uppföljning år 

2003) 

Undersöka associationer mellan 

fysisk aktivitet i medelålder och 

LTL vid äldre ålder. 

Southern blot - Lågaktiva,  

- Medelaktiva 

- Högaktiva  

LTL var längre hos måttligt fysiskt 

aktiva, jämfört med både de som 

var mindre fysiskt aktiva samt de 
som var mycket fysiskt aktiva.  

Du et al. 

(2012) 

“Physical activity, 

sedentary behavior, and 

leukocyte telomere length 
in women”. 

 

 
 

Studie från Boston, USA: 

- Totalt 7813 kvinnor (varav 3251 

kvinnor som inkluderades i testgrupp 
och 4562 i kontrollgrupp) 

- Åldrar: 43-70 år (medelålder 59) 

Undersöka relationen mellan LTL i 

relation till fysisk aktivitet och 

stillasittande hos kvinnor.  

PCR - Medel-hög intensitet av fysisk 

aktivitet 

 

- Stillasittande  

Det totala antalet MET-timmar/ 

vecka var positivt associerat med 

LTL. Måttlig- eller högintensiv 
träning associerades med längre 

LTL. 
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