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Sammanfattning 
Bakgrund: Brun fettvävnad är en energiförbrukande fettvävnad som frisätter energi i form 
av värme genom att frikoppla elektrontransportkedjan med hjälp av uncoupling protein 1 
(UCP1). Studier har även visat att förutom klassiska bruna fettceller i brun fettvävnad finns 
det brun-lika, beiga, fettceller i vit fettvävnad som frisätter energi på samma sätt som bruna 
fettceller. Tillsammans skulle dessa två energiförbrukande fettceller kunna reglera 
energibalansen och därmed vara med i arbetet mot övervikt och överviktsrelaterade 
sjukdomar.  
Syfte: Syftet med arbetet var att undersöka om fysisk aktivitet kan öka aktiviteten av brun 
fettvävnad eller medföra en ökad bryning av vit fettvävnad.  
Metod: Arbetet är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. 
Resultat: PGC1α och FNDC5 ökade efter fysisk aktivitet i samtliga studier som undersökt 
nivåerna av dessa, i både djurstudierna och humanstudierna. Nivåerna av UCP1 syntes även 
dessa öka i de studier som undersökt det. Irisins funktion i människan är fortfarande oklar.  
Slutsats: Det verkar möjligt att fysisk aktivitet kan öka aktiviteten i brun fettvävnad samt 
kunna ha en brynande effekt på fettceller i vit fettvävnad. Tydligare resultat ses hos möss och 
råttor än hos människor. Ytterligare forskning måste göras för att fastställa resultaten.  

 

Abstract 
Background: Brown adipose tissue is an energy consuming fatty tissue that releases energy 
in the form of heat by uncoupling the electron transport chain using the uncoupling protein 1 
(UCP1). Studies have also shown that besides the classic brown fat cells in brown adipose 
tissue, there is brown-like, beige, fat cells in the white adipose tissue that releases energy in 
the same way as brown fat cells. Together, these two energy consuming fat cells could 
regulate energy balance and thus be involved in the fight against obesity and obesity-related 
diseases. 
Purpose: The purpose of this study was to examine whether physical activity can increase 
the activity of brown adipose tissue or if it can result in an increased browning of white 
adipose tissue. 
Method: This study is a literature review based on scientific articles. 
Results: PGC1α and FNDC5 increases after physical activity in all of the studies that 
examined the levels of these molecules, in both animal studies and human studies. The levels 
of UCP1 were also increased in the studies examining it. Irisins function in humans remains 
unclear.  
Conclusion: It seems possible that physical activity can increase the activity of brown 
adipose tissue and have a browning effect on fat cells in white adipose tissue. The results 
seen in mice and rats are clearer than the ones in humans. Further research must be done to 
establish the results.  
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1. Inledning 
1.1 Bruna och beiga fettceller och dess termogena effekter 

Fetma och övervikt ökar i världen och blir en allt större orsak till människors sjukdomar och 
dödlighet. Samtidigt blir fetman och övervikten en stor ekonomisk börda för samhället att 
hantera och nya utvägar för att lösa problemen utvärderas hela tiden. Brun fettvävnad är en 
energiförbrukande fettvävnad som frisätter energi i form av värme genom att frikoppla 
elektrontransportkedjan med hjälp av uncoupling protein 1 (UCP1) (1). Därmed kan brun 
fettvävnad påverka energibalansen och vara ett alternativ i arbetet mot övervikt och 
överviktsrelaterade sjukdomar som typ 2 diabetes (2). Studier har visat att förutom de bruna 
fettcellerna i de klassiska bruna fettvävnaderna finns det även brun-lika fettceller i vit 
fettvävnad, så kallade brown-in-white eller beiga fettceller (1). Dessa beiga fettceller kan 
uttrycka höga nivåer av UCP1 vid stimulering av kyla eller som resultat av olika vägar som 
höjer halten cykliskt AMP (cAMP) och då fungerar de som energiförbrukande fettceller 
genom att frisätta energi i form av värme på samma sätt som klassiska bruna fettceller (14). 

Fysisk aktivitet har visats medföra många positiva effekter för att förebygga samt behandla 
bland annat övervikt (3), typ 2-diabetes (4) och kardiovaskulära sjukdomar (5). Redan i början 
av 1900-talet upptäcktes brun fettvävnad hos människan (1) men sambandet mellan fysisk 
aktivitet och brun fettvävnad har börjat studeras först på senare år. Bland de första 
upptäckterna inom detta område redovisades i en artikel av Yoshioka et al från 1989 (6). Man 
visste sedan tidigare att aktiviteten eller bristen på aktivitet i den bruna fettvävnaden och dess 
tillhörande termogenes hade kopplingar till kroppsvikt, men i artikeln konstaterades det också 
att det är möjligt att fysisk aktivitet stimulerar termogenesen i den bruna fettvävnaden hos 
råttor (6). Ett termogent program kan även aktiveras i fettceller i vit fettvävnad som då tar på 
sig ett multilokulärt utseende och ett ökat uttryck av UCP1 och blir så kallade brun-lika, 
beiga, fettceller. Denna process kallas för bryning (4). 
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2. Syfte och frågeställning 
2.1 Syfte 

Syftet med arbetet var att studera om fysisk aktivitet kan medföra en ökad aktivering av brun 
fettvävnad eller en ökad bryning av vit fettvävnad och om detta då kan vara en delförklaring 
till en del av de positiva effekter som fysisk aktivitet för med sig. 

2.2 Frågetställning 

För att besvara syftet har detta litteraturarbete haft som frågeställningar: 

1. Kan fysisk aktivitet öka aktiviteten i brun fettvävnad eller medföra en ökad bryning av 
vit fettvävnad? 

2. Är det skillnad på resultat beroende på vilket kön man tillhör och i vilken ålder man 
är? 

3. Är det skillnad på resultat beroende på om man är underviktig, normalviktig eller 
överviktig och beroende på vilken kroppsform man redan har, det vill säga otränad, 
medeltränad eller vältränad? 
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3. Bakgrund 
3.1  Fysisk aktivitet 

3.1.1  Definition av fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som alla kroppsrörelser som är ett resultat av skelettmuskulaturens 
kontraktion och som ger en ökad energiförbrukning hos en person. Fysisk aktivitet är ett 
begrepp som innefattar alla kroppsrörelser under såväl arbete och fritid (7). Det är 
intensiteten, durationen och frekvensen vid aktiviteten som har betydelse, och för att fysisk 
aktivitet ska ge hälsofrämjande effekter rekommenderas det att aktiviteten har minst måttlig 
intensitet, med en duration av minst 30 minuter och vid en frekvens på helst varje dag (8). 

3.1.2  Mätmetoder för fysisk aktivitet 

Det finns många olika metoder för att mäta fysisk aktivitet.  

Mätningar byggda på självrapportering 

Fysisk aktivitet bedöms oftast genom att folk själva får bedöma sin egen nivå av fysisk 
aktivitet. Detta kan göras genom bland annat enkäter och dagböcker och klassas då som 
mätningar byggda på självrapportering (9).  

Det finns hundratals olika varianter av enkäter. De enklaste enkäterna frågar endast om 
individens motionsvanor och ger förutbestämda svar, de mer avancerade efterfrågar exakt vad 
som har utförts och under vilken tid (8). De mer avancerade enkäterna kan ibland även fråga 
efter hur ofta individen varit fysiskt aktiv under en bestämd tidsperiod, den tidsperioden kan 
vara den senaste veckan, månaden eller något liknande. För att beräkna energiförbrukningen 
med hjälp av enkäter så viktas de angivna aktiviteterna med ett energiförbrukningsmått för 
aktiviteten, ofta används MET (8).  MET står för Metabolic Equivalent of Task och 1 MET 
definieras som den energi det krävs för att sitta stilla (10). Aktiviteter med moderat intensitet 
innebär de aktiviteter som gör att man förbränner 3 till 6 gånger så mycket energi som när 
man är stillasittande. Alla aktiviteter som förbränner mer än 6 gånger så mycket energi 
jämfört med när man sitter stilla räknas till högintensiva aktiviteter (10).  

IPAQ, International Physical Activity Questionnaire, är en typ av enkät som togs fram av en 
grupp internationella experter med stöd från bland annat Världshälsoorganisationen, WHO 
(11). Denna enkät används som internationell standard i flera länder och av flera 
organisationer (8).  

Fördelen med enkäter är att de kräver mycket liten ansträngning av respondenten. 
Nackdelarna med enkäter är att de ofta innebär mätfel då många har svårt att minnas sitt 
deltagande i fysisk aktivitet och självrapporterar fel (9). 

Dagböcker kan i detalj återge nästan all fysisk aktivitet som utförts under en angiven period 
(9). Detta för att bestämma total energiförbrukning och även för att mäta hur aktiviteten är 
fördelad över dagen (8). Dagböcker har visat hög samstämmighet med total energiförbrukning 
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men kräver väldigt mycket tid av deltagarna. Detta gör att dagböcker sällan används vid 
längre och större undersökningar (8) utan perioden som dessa används i är ofta mycket kort 
(9). 

Eftersom dagböcker ofta används vid endast kortare perioder kan de inte presentera 
långsiktiga aktivitetsmönster. Dessutom kan användande av dagböcker förändra fysiska 
aktivitetsmönster hos deltagarna under övervakningsperioden (9) vilket ger felaktiga resultat. 

Rörelsemätare 

För att undvika problemen med dåligt minne och felaktig självrapportering kan man använda 
andra metoder för att mäta fysisk aktivitet (9), som bland annat stegräknare och 
accelerometrar. Stegräknare och accelerometrar är objektiva metoder som direkt mäter 
aktiviteten (8).  

Stegräknare ger ett grövre mått på aktiviteten och används ofta för att individer själva ska 
kunna följa sin aktivitetsutveckling vid till exempel interventioner. Nackdelen med 
stegräknare är att de inte informerar om intensiteten på aktiviteten. Den registrerar till 
exempel färre steg när individen springer än när individen promenerar, trots att intensiteten på 
aktiviteten är högre vid löpning (8). 

Accelerometrar är mer avancerade och också mer exakta (8). Med hjälp av en mekanisk 
pendel eller en digital funktion mäter de accelerationen i ett eller flera plan. Acceleration är 
direkt kopplat till mått på kroppsrörelser vilket innebär att ju högre acceleration desto högre 
intensitet. Förutom total fysisk aktivitet så kan en accelerometer ge information om 
aktivitetens mönster, d.v.s. duration, frekvens och intensitet (8). Nackdelarna med 
accelerometrar är att de är dyrare är stegräknare och andra metoder, dessutom krävs det 
mycket arbete i efterhand för att samla in rådata från en accelerometer innan man kan få en 
begriplig bild av en persons fysiska aktivitet. Såväl stegräknare som accelerometrar är 
dessutom okänsliga för aktiviteter som görs med enbart överkroppen samt för aktiviteter som 
simning och cykling (8). 

Hjärtfrekvensregistrering 

Genom att använda hjärtfrekvensregistrering, till exempel med pulsklockor, mäter man fysisk 
aktivitetet indirekt då pulsen har ett så gott som linjärt förhållande till utfört arbete (8). Pulsen 
registreras kontinuerligt med hjälp av en sensor runt bröstkorgen och en mottagare i form av 
en klocka. Flera modeller av klockor har möjlighet att lagra data och kan kopplas till en dator 
för bearbetning. Pulsklockor ger en möjlighet att mäta intensitet, frekvens och duration och 
kan även ge ett bra mått på den totala energiförbrukningen (8). 

Däremot kan enbart hjärtfrekvensen inte bestämma nivån av fysisk aktivitet under en tid då 
andra faktorer, såsom psykisk stress eller förändringar i kroppstemperatur, kan påverka 
hjärtfrekvensen avsevärt under en dag (9). 
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3.2  Fettvävnader 

3.2.1  Vit fettvävnad 

Vit fettvävnad består främst av tätt packade, stora sfäriska unilokulära fettceller som stöds av 
en rikt vaskulariserad, lös bindväv (12). Fettcellernas storlek varierar och volymen hos en 
fettcell har betydelse för dess funktioner, större fettceller har generellt högre metabolisk 
aktivitet. Hos mogna vita fettceller så fyller en lipiddroppe nästan hela cellvolymen, det är 
detta som kännetecknar unilokulära fettceller (12). Vit fettvävnad fungerar främst som ett 
reglerande centrum för energimetabolismen och som bränsleförråd men den påverkar också 
andra biologiska processer så som angiogenesen, blodtryck, blodkoagulering och immunitet. 
De reglerande funktionerna utförs genom att den vita fettvävnaden utsöndrar hormoner och 
cytokiner, så kallade adipokiner, som verkar lokalt eller på systemnivå. Dessutom ger 
fettvävnaden värmeisolering av kroppen och verkar skyddande för inre organ mot mekaniska 
skador (12). Vid ett ökat näringsintag och/eller minskad energiförbrukning lagrar den vita 
fettvävnaden överskottsbränsle i form av triglycerider. Vid insulinstimulering svarar 
fettcellerna genom att ta in glukos och nyttjar detta för att producera triglycerider för 
inlagring. Vid näringsbrist och/eller ett ökat energibehov genomgår triglyceriderna lipolys, de 
hydrolyseras av lipaser, och sedan kan de erhållna fettsyrorna från den processen transporteras 
via blod eller lymfkärl till andra platser i kroppen där de fungerar som energisubstrat (12).  

Den vita fettvävnaden är varken enhetlig eller oflexibel då den ständigt genomgår 
ombyggnation. Dess storlek och antalet fettceller anpassas efter förändringar i tillgängligheten 
av näringsämnen och förändringar i den hormonella miljön. De två största typerna av vit 
fettvävnad är det viscerala fettet, lokaliserat i buken och i mediastinum, samt underhudsfettet 
(12). Minst 10 % av kroppsvikten hos en normal, frisk människa består av vit fettvävnad (13).  

3.2.2  Brun fettvävnad 

Fettceller i de väl avgränsade bruna fettvävnaderna kännetecknas av multilokulära 
lipiddroppar (18), det vill säga att lipiderna förvaras i ett flertal små fettdroppar till skillnad 
från vita fettceller som innehåller en enda stor triglycerid-droppe (13). Den bruna 
fettvävnaden innehåller många mitokondrier och dessutom uttrycker dessa fettceller 
frikopplingsprotein 1 (UCP1) som inte hittas i vit fettvävnad. Brun fettväv finns främst i 
nacken och i de supraklavikulära områdena hos den vuxna människan (18) och är en mycket 
vaskulariserad och innerverad vävnad (1). Brun fettväv omvandlar energi som lagrats som 
triglycerider, till värme. Den rika vaskularisering som denna typ av vävnad har, är väsentlig 
för att förse vävnaden med syre och för att sedan transportera den genererade värmen till 
resten av kroppen (1). Brun fettväv är viktig för temperaturreglering hos framförallt spädbarn 
men är också involverad i denna process hos vuxna (1). Brun fettväv tar upp de fria 
fettsyrorna som frigörs från lipiderna i triglyceridrika lipoproteiner, av lipoproteinlipas (1).  

Brunt fett förser kroppen med värme som svar på stimulering av sympatiska nerver (13). 
Noradrenalin fungerar som den primära transmittorn och aktiverar beta-adrenerga signalvägar 
inom de bruna fettcellerna. Detta ger en inducering av lipolys som genererar fria fettsyror 
vilket är huvudsubstratet för värmeproduktionen. De fria fettsyrorna aktiverar i sin tur UCP1 
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(1). Brunt fett använder en hög mitokondriehalt och ett högt antal mitokondrie-UCP1 till att 
frikoppla elektrontransportkedjan och därmed avleda kemisk energi i form av värme. Gnagare 
och andra små däggdjur har rikliga depåer med brunt fett, men större däggdjur som 
människan förlorar ofta de främsta bruna fettdepåerna efter spädbarnsåldern. Klassiskt brunt 
fett har en myf-5 muskellik cellulär härkomst (14). 

Det verkar troligt att det finns en omvänd korrelation mellan volymen brunt fett och BMI 
(Body Mass Index) och mängden aktiv brun fettväv kan troligtvis utgöra ett viktigt bidrag till 
hela kroppens energibalans (13). 

För närvarande är positronemissionstomografi (PET) kombinerad med datortomografisk (CT) 
scanning den rekommenderade avbildningsmetoden för brun fettvävnad. Avbildningen av 
metaboliskt aktiv brun fettvävnad i en PET/CT scan bygger på upptaget av radioaktiva 
spårämnen där det vanligaste spårämnet är 18F-flourdeoxiglukos (15). 

3.2.3  Beige fettvävnad 

En del vit fettvävnad innehåller fettceller som kan uttrycka höga nivåer av UCP1 och tar på 
sig ett multilokulärt utseende, de bryns, vid långvarig stimulering av kyla eller som resultat av 
olika vägar som höjer halten av intracellulärt cykliskt AMP (cAMP) (14). Dessa brun-lika-
fettceller har påvisats inne i de vita fettvävnaderna och har därför fått namnet beigt fett, ibland 
BRITE (brown in white) fettceller (14). Dessa fettceller påminner alltså om de bruna men är 
ändå en undergrupp av vit fettvävnad (16). De beiga fettcellerna härstammar från icke-myf-5 
stamceller medan de bruna härstammar från myf-5-positiva stamceller. Detta innebär en 
tydlig skillnad mellan de beiga fettcellerna och de klassiska bruna fettcellerna (16).  

Den beiga fettvävnaden delar egenskaper med både vit fettväv och brun fettväv. De beiga 
fettcellerna har en mycket låg basal nivå av UCP1 genuttryck precis som de vita fettcellerna. 
Däremot har de en anmärkningsvärd förmåga att kraftfullt aktivera detta genuttryck och slå 
igång ett respirationsprogram och därmed en energiförbrukning som motsvarar den som de 
klassiska bruna fettcellerna har (14).  

 

3.3  Viktiga medverkande komponenter 

3.3.1  PGC1α 

PGC1α (Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha) är en så 
kallad transkriptionell coaktivator och reglerar därmed uttrycket av gener. Framför allt gener 
relaterade till energimetabolism. Som framgår av namnet interagerar den med 
transkriptionsfaktor PPARγ (Peroxisome proliferator-activated receptor gamma), en så kallad 
nukleärreceptor. Upprepade perioder av muskelsammandragningar under fysisk aktivitet 
främjar ombyggnationen av muskler och andra organ som en del av en normal fysiologisk 
anpassning. En ansträngnings-inducerad anpassning i skelettmuskulaturen kan vara det ökade 
uttrycket av PGC1α. Det ökade uttrycket av PGC1α är förmodligen en mekanism för att 
modulera metabola flöden i skelettmuskeln som svar på minskade ATP-nivåer och förändrade 
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bränslekrav (4). Kronisk uthållighetsträning har visats inducera mitokondriell biogenes i 
skelettmuskel, vilket regleras av uttrycket och aktiviteten av PGC1α. PGC1α har visat sig vara 
en huvud-regulator av mitokondriell biogenes i flera vävnader, inte bara i skelettmuskel. 
Därmed har överuttryck av PGC1α i skelettmuskler härmat många av de skyddande effekterna 
av träning i flera vävnader (16). Transgena möss med förhöjda halter av PGC1α i 
muskelvävnaden har visats sig vara resistenta mot åldersrelaterad fetma och diabetes och har 
dessutom en ökad livslängd (3). 

PGC1α-bildning stimuleras genom aktivering av det sympatiska nervsystemet. Detta sker 
genom att aktiveringen av det sympatiska nervsystemet leder till ökade nivåer av cykliskt 
AMP (cAMP), aktivering av proteinkinas A (PKA) och fosforylering av cAMP respons 
element-bindande protein (CREB) (17). Aktiverat CREB binder sedan till CRE i promotorn 
för PGC1α-genen och stimulerar transkription av denna (17). PGC1α är i sin tur involverat i 
regleringen av omvandling av fibertyper i muskelvävnaden och i glukos/fettsyrametabolismen 
i levern och i den vita fettvävnaden (17). Dessutom är PGC1α involverat i att aktivera 
transkription av UCP1-genen, genom att vara co-aktivator för nukleärreceptorer som reglerar 
transkription av UCP1 (1).  

3.3.2  Uncoupling protein 1 (UCP1) 

Frånkopplingen av elektrontransportkedjan och den värmeavledning som detta resulterar i 
orsakas av uttrycket av uncoupling protein 1 (UCP1) även kallat termogenin. UCP1 är ett 
intregralt membranprotein hos mitokondrierna i den bruna fettvävnaden (18). De sitter i det 
inre mitokondrie-membranet och orsakar en proton-läcka från intermembranutrymmet in till 
mitokondriens matrix (13). Denna protonläcka frikopplar den oxidativa fosforyleringen från 
elektrontransportkedjan (18). Det resulterar i att den mitokondriella membranpotentialen 
drastiskt minskar vilket tillsammans med den höga elektrontransporten i mitokondrien leder 
till förbrukning av stora mängder kemisk energi (13). 

Alla fettceller som har förmågan att bilda UCP1 räknas som bruna fettceller (19). 

Det verkar som att fettceller i olika nivåer uttrycker olika mycket av uncoupling protein 1. I 
nacken har nästan inga fettceller närmast huden UCP1 medan de djupaste fettcellerna har 
höga nivåer av UCP1 (20). 

3.3.3  FNDC5 och irisin 

FNDC5 (Fibronectine type III domain-containing protein 5) är ett prohomon som återfinns i 
cellmembranet, där det sker en proteolytisk klyvning på den extracellulära ytan av 
muskelceller och den extracellulära delen släpps ut i plasman som irisin (se nedan) (4). Hos 
människan finns FNDC5 mRNA uttryck främst i hjärtat men det finns också i muskler och i 
hjärnan. Uttrycket av FNDC5-genen sägs vara PGC1α-beroende hos möss (21).  

Irisin tros vara ett PGC1α-beroende och ett motions-lyhört myokin (4). Myokiner är ett 
samlingsnamn för kemokiner och cytokiner som muskelceller frisätter (22).  
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Irisin frisätts i blodet när membranproteinet FNDC5 (se ovan) genomgår proteolys (23). Irisin 
induceras vid fysisk aktivitet och aktiverar förändringar i underhudsfettvävnaden och 
stimulerar UCP1-uttryck (3). Irisin har även visat sig driva bryning av de vita fettcellerna hos 
möss (4). Även hos människor ökar mängden irisin i blodet vid fysisk aktivitet men det är inte 
klarlagt att detta driver bryningen av de mänskliga vita fettcellerna på samma sätt som det gör 
hos möss (23). 

Ett sätt att mäta irisin-nivåer är genom att använda ELISA (24).  

3.3.4  PRDM16 

PRDM16 (PR domain zinc finger protein 16) är en transkriptionsfaktor som uttrycks främst i 
bruna fettceller (1). Överuttryck av PRDM16 i fibroblaster eller i vita fettcellers 
prekursorceller inducerar ett gen-program för en brun fettcell och stimulerar både 
mitokondriell biogenes och frånkopplad elektrontransportkedja (1). Dessutom så ger en 
minskning av cellulära PRDM16-nivåer i bruna preadipocyter en minskning i uttrycket av 
bruna fettcells-associerade gener. Ett ökat transgent uttryck av PRDM16 i vit fettvävnad hos 
möss ökar gener associerade med bruna fettceller och ökar antalet brunliknande fettceller, de 
beiga fettcellerna. När fenotypen för bruna fettceller ökar så minskar samtidigt uttrycket för 
vita fettcells-associerade markörer (1). 
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4. Metod 
Denna rapport är en litteraturstudie där litteratur till resultatet hämtades från PubMed samt 
CINAHL (Ebscohost.com). En artikelsökning på PubMed gjordes i april 2015 och då 
användes sökorden ”brown fat” AND ”exercise” och begränsning av art till människor. Detta 
gav 16 resultat varav två av studierna valdes ut till arbetet. Aritkelsökningen på CINAHL 
(Ebscohost.com) gjordes även den i april 2015. Databaserna som inkluderades i sökningen på 
CINAHL var Academic search elite, AMED, CINAHL with full text, MEDLINE och 
SPORTDiscus. Sökorden var ”brown adipose tissue” AND ”exercise” AND ”physical 
activity” och resultaten begränsades genom att välja att samtliga sökord skulle inkluderas i 
resultatet och att studierna skulle ha publicerats de senaste 5 åren. Detta gav 16 resultat varav 
två av studierna valdes ut till arbetet. Ytterligare en sökning gjordes på PubMed i maj 2015 
för att utöka antalet studier i arbetet. Denna sökning gjordes med sökorden ”brown fat” AND 
”running” och begränsning av studier till de som publicerats de senaste 5 åren. Detta gav 4 
resultat varav en av studierna valdes ut till arbetet. 

Anledningen till att studierna är begränsade till de senaste 5 åren är för att irisin upptäcktes 
2012 (3) och i och med detta förändrades forskningen inom brun fettvävnad till att undersöka 
både redan existerande bruna fettceller och bryningen av vita fettceller och det var det jag var 
intresserad av i det här arbetet. 

Fyra artiklar valdes bort för att de var ”opinion”-artiklar som saknade primärdata. Ytterligare 
fem studier valdes bort på grund av att abstraktet inte berörde de specifika områden som jag 
tagit med i min frågeställning. Övriga 22 studier vid sökningarna på PubMed och CINAHL 
(Ebsochost.com) valdes bort på grund av att de behandlade endast en del av intresseområdet 
(endast irisin, endast brunt fett eller endast fysisk aktivitet), för att de behandlade brunt fett i 
samband med kyla eller för att de var diet-baserade och inte fysisk aktivitet-baserade.  
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5. Resultat 
En sammanfattning av studierna som använts i resultatet presenteras i tabell 1. 

Artikeltitel Syfte, metod Deltagare Resultat Slutsats 

Exercise as a 
new 
physiological 
stimulus for 
brown adipose 
tissue activity. 
 
Skriven av:  
De Matteis R, 
et al. 2013. 
(25) 

• Syftet var att undersöka 
effekterna på BAT hos råttor 
efter löpträning för att 
klargöra rollen av träning på 
aktiviteten och förvärvningen 
av brun fettvävnad.  

• Metod var löpträning på 
löpband 5 dagar i veckan, 
både i 1 vecka och i 6 
veckor. 

• Mätmetoder: qPCR för att 
bestämma mRNA uttryck för 
PGC1α och UCP1.  

• Råttor av art 
Sprague Dawley, 
28 stycken. 

• 10 veckor gamla. 
• Kroppsvikt på 

mellan 340-370 g. 

• Löpträning påverkade 
morfologin och sympatiska 
tonen i brun fettvävnad, 
oberoende av varaktigheten i 
stimuli. 

• PGC1α uttryck ökade samt en 
svag ökning av termogenesen. 

• UCP1 kluster och multilokulära 
fettceller upptäcktes i visceralt 
fett hos råttorna som genomgått 
löpträning. 

• Träning var ett stimuli för 
brun fettvävnads 
termogenes, dock inte ett 
starkt stimuli.  

• Bryning av visceralt fett 
tyder på att fysisk aktivitet 
kan vara ett fysiologiskt 
stimuli för att motverka 
fetma, genom en adrenerg 
reglerad brun rekrytering 
av fettceller. 

A PGC1-α-
dependent 
myokine that 
drives brown-
fat-like 
development of 
white fat and 
thermogenesis. 
 
Skriven av:  
Boström P, et 
al. 2012. 
(3) 

• Syftet var att undersöka 
PGC1α effekter på bryning 
av fettvävnad i möss och 
människor vid fysisk 
aktivitet. 

• Undersökning med qPCR av 
möss med transgent ökade 
nivåer av PGC1α i musklerna 
(MCK- PGC1α transgena) av 
specifika gener relaterade till 
termogenetiska genprogram 
och karaktäristiska gener för 
brun fettvävnad.  

• 10 möss gick igenom 3 
veckor löpträning, 10 möss 
gick igenom 3 veckor 
simträning. En genanalys 
utfördes och irisinnivåer 
mättes (med Wester blot) och 
jämfördes med en inaktiv 
kontrollgrupp. 

• 8 män utförde 
uthållighetsträning i 10 
veckor, FNDC5 mRNA 
nivåerna mättes från 
muskelbiopsier med qPCR. 
Irisinnivåer mättes med 
Western blot. 

• 7 möss injicerades med 
FNDC5-adenovirus, 7 andra 
möss injicerades med GFP 
adenovirus för att kontrollera 
FNDC5 effekter på UCP1 i 
underhudsfettvävnad och 
brun fettvävnad från mellan 
skulderbladen. 

• 7 stycken MCK-
PGC1α transgena 
möss och 7 
stycken 
kontrollmöss från 
samma kull. 

• 44 stycken möss. 
• 8 stycken friska, 

icke diabetiska 
män. 

• UCP1 mRNA ökningen i 
visceralt fett hos möss var 
tvåfaldig efter 3 veckors 
löpträning. Ökningen var 25-
faldig i underhudsfettet. 

• UCP1 mRNA ökningen i 
visceralt fett hos möss efter 3 
veckors simträning var liten. 
Ökningen i underhudsfettet var 
65-faldig. 

• Selektiva gener för brunt fett 
visade inga signifikanta 
förändringar i uttryck i de bruna 
fettvävnaderna mellan 
skulderbladen eller i visceralt 
fett hos MCK-PGC1α transgena 
möss. 

• UCP1 mRNA ökade i 
underhudsfettvävnaden hos 
MCK-PGC1α transgena möss 
och multilokulära celler 
observerades. 

• FNDC5 mRNA nivåerna ökade i 
muskeln hos tränade möss. 

• FNDC5 mRNA nivåerna ökade 
även hos människor efter 
uthållighetsträning. 

• Irisinkoncentrationen ökade hos 
både möss och människor efter 
fysisk aktivitet. 

• UCP1 mRNA ökade 13-faldigt i 
underhudsfett hos möss efter 
injicering av FNDC5-
adenovirus. Förändringarna 
åtföljdes av en ökning UCP1 
positiva, multilokulära celler. 

• UCP1 mRNA i den bruna 
fettvävnaden mellan 
skulderbladen visade ingen 
skillnad efter injicering av 
FNDC5-adenovirus.  

• Muskelspecifikt uttryck av 
PGC1α driver bryning av 
underhudsfettvävnad.  

• FNDC5 mRNA ökar hos 
både möss och människor 
efter fysisk aktivitet. 

• FNDC5 har betydelse för 
aktivering av 
termogenetiska gener och 
bryning. 

• Irisin finns närvarande i 
både mus- och 
människoplasma och ökar 
med fysisk aktivitet. 

• Måttliga ökningar av 
cirkulerande irisin kan 
inducera bryning av den 
vita fettvävnaden.  

• FNDC5 hade ingen effekt 
på UCP1 mRNA i redan 
brun fettvävnad. 
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The effects of 
acute and 
chronic 
exercise on 
PGC1-α, irisin 
and browning 
of subcutaneous 
adipose tissue 
in humans. 
 
Skriven av: 
Norheim F, et 
al. 2014. 
(4) 

• Syftet var att undersöka om 
akut och kronisk träning 
ökar transkription av PGC1α 
och FNDC5 i normalviktiga 
och pre-diabetes deltagare. 
Samt att undersöka om 12 
veckors träning kan inducera 
bryning av underhudsfett 
från buken och om 
bryningen är relaterad till 
irisin. 

• För att mäta irisinnivåerna 
användes ett ELISA kit. 

• För att undersöka PGC1α 
och FNDC5 uttryck i 
skelettmuskler samt för att 
mäta bryning av fettceller 
användes qPCR. 

• Den fysiska aktiviteten var 
12 veckor kombinerad 
styrke- och 
uthållighetsträning med två 
pass cykelträning och två 
pass helkropps-styrketräning 
per vecka.  

• 26 inaktiva män.  
• 13 stycken 

normalglykemiska 
och normalviktiga 
som kontrollgrupp. 

• 13 stycken något 
hyperglykemiska 
och överviktiga 
som pre-diabetes 
grupp.  

• Åldrar 40-65 år.  

• PGC1α och FNDC5 mRNA 
nivåerna i skelettmusklerna 
ökade efter 12 veckors träning i 
både kontrollgruppen och pre-
diabetesgruppen. 

• Cirkulerande irisin reducerades 
som svar på 12 veckor av 
träning och ökade endast akut 
efter träning. 

• Plasmakoncentrationerna av 
irisin var högre hos pre-diabetes 
patienter än i kontrollgruppen 
både före och efter 
träningsperioden. 

• Endast en liten ökning av 
genuttryck för bland annat 
PRDM16 som inducerar 
bryning i 
underhudsfettvävnaden efter 12 
veckor av träning.  

• UCP1 mRNA korrelerade inte 
med FNDC5 uttryck i 
underhudsfettvävnad eller i 
skelettmuskler eller med irisin-
nivåer i plasman.  

• Ökade nivåer av PGC1α 
och FNDC5 i muskler efter 
12 veckors träning men 
detta resulterade inte i 
ökade irisinnivåer. 

• Ingen kronisk ökning av 
cirkulerande irisinnivåer 
efter långsiktig träning, 
snarare reducerade nivåer. 

• Inga korrelationer mellan 
cirkulerande irisin och 
UCP1 mRNA uttryck i 
underhudsfettvävnad.   

• Liten effekt av träning på 
bryningen av 
underhudfettet i 
människor. 

 
 
 
 

Association 
between 
habitual 
physical 
activity and 
brown adipose 
tissue activity 
in individuals 
undergoing 
PET-CT scan. 
 
Skriven av:  
Dinas PC, et al. 
2015. 
(26) 

• En retrospektiv studie där 
syftet var att undersöka om 
vanemässig fysisk aktivitet är 
kopplad till aktiviteten i och 
massan av brun fettvävnad. 

• Metod för att mäta fysisk 
aktivitet var IPAQ 
frågeformulär. 

• Metod för att mäta brun 
fettvävnad var PET/CT 
scanning. 

• 40 patienter med 
cancer.  

• 26 män och 14 
kvinnor.  

• Åldrar mellan 52,7 
± 17,5. 

• BMI mellan 26,4 ± 
4,5. 

• Signifikant samband mellan 
vanemässig fysisk aktivitet och 
aktiviteten i brun fettvävnad 
(P=0,02). 

• Ett negativt samband mellan 
BMI och BAT aktivitet 
(P=0,006). 

• Högre aktivitet i brun fettvävnad 
hos deltagare med hög nivå av 
fysisk aktivitet i jämförelse med 
deltagare med moderat eller låg 
fysisk aktivitetsnivå (P<0,05). 

• Mer fysisk aktivitet är 
kopplat till högre aktivitet i 
brun fettvävnad. 

• Individer med normalt 
BMI påvisar högre BAT 
aktivitet i jämförelse med 
personer med övervikt eller 
fetma. 

• Ålder har ett omvänt 
samband med BAT 
aktivitet (P=0,01). 

• Kvinnor påvisar högre 
BAT aktivitet än män 
(P=0,02). 

Plasma irisin in 
runners and 
non-runners: 
no favorable 
metabolic 
association in 
humans. 
 
Skriven av: 
Hew-Butler T, 
et al. 2015. 
(24) 

• Syftet var att undersöka 
skillnaderna på irisin-
nivåerna mellan vana löpare 
och icke-löpare. Även 
aktiviteten på brun fettvävnad 
hos två vana löpare mättes. 

• Metoden var att mäta 
irisinnivåerna före och efter 
ett VO2 max-löptest med 
ELISA. Och därefter 
genomgick 9 damer ett 10 
veckors träningsprogram och 
gjorde sedan om VO2 max-
löptestet varpå irisinnivåerna 
mättes igen.  

• Metoden för att mäta 
aktiviten av brun fettvävnad i 
områdena ovanför 
nyckelbenen var PET/CT 
scanning. 

• 16 vana löpare (8 
kvinnor, 8 män) 
med BMI mellan 
21,4 ± 2,3, som 
sprang minst 50 
km/veckan. 

• 17 icke-löpare (9 
kvinnor, 8 män) 
med BMI mellan 
30,2 ± 6,0 

• Samtliga i åldrarna 
18-50 år. 

• Inga signifikanta skillnader i 
irisin-koncentration upptäcktes 
hos löpare och icke-löpare 
varken före eller efter VO2 
max-löptestet. 

• Irisin-koncentration något 
högre hos icke-löpare i 
jämförelse med löpare. 

• Irisin-koncentrationerna 
tenderade att minska hos de 9 
kvinnor som fullföljde ett 10 
veckors träningsprogram. 

• Ingen aktiverad brun fettvävnad 
detekterades i PET/CT scan 
varken hos den kvinnliga vana 
löparen eller hos den manliga 
vana löparen. 

• Inga positiva korrelationer 
observerades mellan 
koncentrationen av irisin 
och kondition, varken i vila 
eller efter 
träningsstimulering. 

• Irisin-koncentrationen 
tenderade att vara lägre hos 
löpare än hos icke-löpare 
både före och efter löptest. 

• Irisin-koncentrationen 
tenderade att minska efter 
fullföljande av 10 veckors 
träningsprogram. 

• Ingen aktiv brun 
fettvävnad upptäcktes i de 
undersökta regionerna hos 
de två löparna. 
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5.1 Sammanfattning av studie 1 

- Exercise as a new physiological stimulus for brown adipose tissue activity. 

De Matteis R, et al. 2013. (25) 

 
Metod 

Deltagarbeskrivning 

Han-råttor av rasen Sprague Dawley användes i detta experiment, 28 stycken 10 veckor 
gamla. Samtliga råttor hade en inledande kroppsvikt på mellan 340-370 gram. Råttorna 
förvarades i ett temperatur-reglerat rum med en konstant temperatur på 22 °C. 

Experimentets utformning 

20 råttor utsattes för akut träning och 8 råttor utsattes för kronisk träning. Träningen var 
löpning på ett motordrivet löpband 5 dagar i veckan. För råttorna med akut träning var 
träningsperioden 1 vecka, för råttorna med kronisk träning var träningsperioden 6 veckor. 
Löpbandet ökade gradvis tempot upp mot en hastighet på 18 meter/minut under 60 minuter. 
En inaktiv grupp med råttor användes som kontrollgrupp. 

En vecka innan experimentet fick råttorna gå igenom en kort period, 10 minuter, av träning på 
ett löpband för att de skulle vänja sig vid den experimentella proceduren. 

Interskapulär (mellan skulderbladen) brun fettvävnad (iBAT), retroperitoneal (bakom 
bukhinnan) vit fettvävnad (rpWAT) och vit fettvävnad från bitestikeln (eWAT) dissekerades 
omedelbart ut efter avslutad träningsperiod.  

Analyser 

Vävnadsbitar färgades med hematoxylin-eosin för att bedöma morfologin. För 
immunohistokemin användes antikroppar mot UCP1 och tyrosinhydroxylas (TH). 
Tyrosinhydroxylas är ett enzym som är relaterat till innehållet i sympatiska noradrenerga 
nerver. Noradrenerga nervfibrer är strikt associerade med bruna men inte med vita fettceller. 

Tyrosinhydroxylas räknades i den interskapulära bruna fettvävnaden (iBAT). 20 stycken 
slumpmässigt utvalda multilokulära områden studerades i iBAT-depån för varje djur, 6 
stycken från gruppen med akut träning och 4 stycken från gruppen med kronisk träning. 
Densiteten av TH immunoreaktiva fibrer beräknades som antalet fibrer per fettcell.  

Kvantifiering av isolectin-positiva kärl per fettcell erhölls genom att räkna 20 olika områden 
från varje djur, 6 stycken från gruppen med akut träning och 4 stycken från gruppen med 
kronisk träning. Resultaten uttrycks som antalet kapillärer per fettcell. 

Kvantifieringen av UCP1 immunoreaktiva fettceller utfördes på rpWAT. UCP1 
immunoreaktiva celler räknades med mikroskop. UCP1 immunoreaktiva fettcellers densitet 
(antal/mm2) beräknades för varje djur. iBAT-vävnadsfragment undersöktes med 
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transmissionselektronmikroskop. qPCR användes för att bestämma mRNA-
expressionsnivåerna av bland annat PGC1α och UCP1-gener från iBAT, rpWAT och eWAT. 

Statistisk analys 

Alla resultat uttrycktes som medelvärde ±	  S.E.M. Resultaten från qPCR analyserades med 
ANOVA-test, följt av ett post hoc Bonferroni-test. 

Resultat 

I ljusmikroskop presenterade alla tränade djur en morfologi i den bruna fettvävnaden mellan 
skulderbladen med storleksmässigt mindre bruna fettceller än motsvarande kontrollråttor 
(P=<0,01). Den genomsnittliga storleken på lipiddropparna i de bruna fettcellerna hos tränade 
råttor verkade klart krympta i jämförelse med kontrollråttor både i djur efter 1 veckas 
löpträning (P<0,001) och efter 6 veckor av samma träning (P<0,001). Dessutom noterades det 
att de tränade råttorna uppvisade bruna fettceller med lipiddroppar mer jämnt fördelade än hos 
kontrollråttorna. 

Tyrosinhydroxylas (TH), det katekolamin-syntetiserande enzymet vars uttryck är relaterat till 
noradrenalinsyntes och innehållet i sympatiska noradrenerga nerver, användes som en markör 
för perifert sympatiskt noradrenergt påslag. TH-immunoreaktiva parenkymala nervfibrer är 
fibrer associerade till bruna fettceller. TH-immunoreaktiva fibrer märktes och räknades i 
iBAT. Densiteten av TH-immunoreaktiva parenkymala nervfibrer ökade markant i brun 
fettvävnad hos tränade råttor, både efter en vecka (P<0,001) och efter sex veckor (P<0,01) av 
träning. Detta omtyder att löpträning påverkar det sympatiska påslaget av brun fettvävnad 
oberoende av varaktigheten i stimulus. 

Noradrenalin styrde termogenesprocessen i brun fettvävnad och UCP1 var det viktigaste 
proteinet för noradrenalin-inducerad termogenes. Effekten av träning på brun fettvävnads 
termogenes analyserades med immunolokalisering av UCP1 protein och kvantifiering av 
UCP1 mRNA med hjälp av qPCR i den bruna fettvävnaden mellan skulderbladen hos råttor 
som gått igenom 1 veckas löpträning. Efter träning visade alla bruna fettceller en mer intensiv 
UCP1-märkning i jämförelse med fettcellerna hos kontrollråttorna och, på den 
ultrastrukturella nivån, många stora mitokondrier. En ökad mängd PGC1α mRNA visades 
också hos tränade råttor (P<0,05) i jämförelse med kontrollråttorna. 

Rekryteringen av brun-lika fettceller inom visceral vit fettvävnad är associerat med ökad 
resistens mot fetma och ökad insulinkänslighet. Bara 1 vecka av löpträning var tillräckligt för 
att minska storleken på de vita fettcellerna i fettvävnadsdepåerna i buken och bitestikeln. I 
samtliga tränade råttor dök vissa kluster med multilokulära fettceller upp i fettvävnaderna i 
bukfettet men inte i bitestikelfettet. Mer än 80 % av de brun-lika fettcellerna UCP1-
immunofärgades och visade fina, tätt kopplade, Tyrosinhydroxylas immunoreaktiva fibrer. 
Kvantifieringen av UCP1 immunoreaktiva fettceller blandade med vita fettceller i bukfettet 
visade att antalet bruna celler var åtta gånger högre i tränade råttor än hos kontrolldjuren 
(P<0,05).  
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Genuttrycksanalyserna visade att bruna genmarkörer, bland annat PRDM16, företrädesvis 
uttrycktes i den bruna fettvävnaden mellan skulderbladen och var bara knappt uttryckt i de 
viscerala vita fettvävnaderna hos tränade råttor. Fysisk aktivitet kunde inte inducera ett ökat 
uttryck av bruna genmarkörer både i brun och i vit fettvävnad. 

Slutsats 

Löpträning ökar densiteten av Tyrosinhydroxylas (TH) immunoreaktiva parenkymala fibrer 
som svar på en ökning av noradrenergt påslag i vävnaden och rekryteringsstadiet av bruna 
fettceller, både under akut (1 vecka) och kronisk träning (6 veckor). TH immunoreaktiva 
parenkymala fibrer är associerade med bruna fettceller. 

En ökning av PGC1α nivåerna hos tränade råttor upptäcktes samt en ökning av den metabola 
aktiviteten hos bruna fettceller och en svag aktivering av termogena program genom en svag 
ökning av UCP1. De många UCP1 immunoreaktiva multilokulära cellerna som observerades i 
bukfettvävnad efter endast 1 veckas löpträning omtyder att dessa celler kan vara ett 
intermediärt steg i processen att bryna vita fettceller. Förekomsten av brun-lika multilokulära 
celler omtyder att träning kan vara ett lovande stimuli för ökad energiförbrukning i vit och 
brun fettvävnad genom bryning av fettceller. 

Det visades att en veckas löpträning kan vara en effektiv stimulans för bryning av det 
viscerala fettet och en endokrin roll föreslogs för de framträdande bruna fettcellerna.  

 

5.2 Sammanfattning av studie 2 

– A PGC1-α-dependent myokine that drives brown-fat-like development of white fat 
and thermogenesis.  

Boström P, et al. 2012. (3) 

 
Metod 

Deltagarbeskrivning 

Totalt 58 möss varav: 

• 14 stycken möss från samma kull varav 7 stycken hade transgent ökade nivåer av 
PGC1α i musklerna (MCK-PGC1α transgena) och 7 stycken användes som 
kontrollmöss.  

• 44 stycken möss, varav 14 stycken genomgick en hög-fett-diet i tjugo veckor, med 
start i 6-veckors ålder.  

Åtta friska icke-diabetiska män deltog i ett 10 veckors övervakat uthållighetsträningsprogram.  

Experimentets utformning 
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Djurstudie: 

De 7 MCK-PGC1α transgena mössen och de 7 kontrollmössen undersöktes efter specifika 
gener som är relaterade till termogena genprogram och som är karaktäristiska för brun 
fettvävnad. 

Av de 44 mössen hölls 10 möss inaktiva, 10 stycken fick genomgå tre veckor med fri 
löpning i hjul och 10 stycken simmade i varmt (32°C) vatten upprepade gånger i tre 
veckor. En analys av gener utfördes. 

Sju av de 14 möss som fått hög-fett-diet injicerades med FNDC5-adenovirus och de övriga 
sju mössen injicerades med grönt fluorescerande protein (GFP) adenovirus som kontroll. 

Humanstudie:  

Blodprover och skelettmuskelbiopsier togs från de åtta manliga deltagarna före och efter 
10 veckor av uthållighetsträning. Träningsprogrammet innehöll cykling på motionscykel 4-
5 gånger i veckan i 20-35 minuter per gång med en medelintensitet på ca 65 % av VO2 

max.  

Analyser 

En qPCR utfördes av brunt fett och termogena gener i visceral fettvävnad, klassisk brun 
fettvävnad och underhudsfettvävnad från ljumsken hos de 7 MCK-PGC1α transgena mössen 
och hos de 7 kontrollmössen.  

En qPCR-analys gjordes av mRNA för PRDM16, UCP1, Cidea, PGC1α och Adipoq gener i 
bruna fettvävnads-depåer i ljumskarna, bitestiklarna (visceralt) och mellan skulderbladen hos 
de 10 möss som genomgått tre veckor med fri löpning i hjul, de 10 möss som upprepade 
gånger simmat i varmt vatten samt de 10 möss som varit inaktiva för jämförelse. 

Blodnivåerna av irisin hos de möss som gått igenom tre veckor av löpträning analyserades 
genom Western blot mot irisin och jämfördes med kontrollmöss.  

10 dagar efter att mössen injicerats med antingen FNDC5-adenovirus eller GFP-adenovirus 
utfördes en qPCR-analys av den bruna fettvävnaden mellan skulderbladen samt den vita 
underhudsfettvävnaden i ljumsken hos samtliga möss som fått en hög-fett diet. 

FNDC5 applicerades direkt på primära vita underhudsfettceller under differentiering in vitro i 
6 dagar för att undersöka FNDC5s effekt på UCP1. 

För att mäta blodnivåerna av irisin i de humana proverna analyserades dessa genom Western 
blot mot irisin före och efter 10 veckors uthållighetsträning. En qPCR-analys gjordes av 
FNDC5 mRNA i muskelbiopsierna från de åtta männen. 

Statistisk analys 

Statistisk utvärdering utfördes med Students t-test. 
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Resultat 

En tvåfaldig ökning av uttrycket av UCP1 mRNA observerades i visceralt fett i bitestikeln hos 
möss efter tre veckor av löpning i hjul i jämförelse med en inaktiv grupp med kontrollmöss. 
En mycket större förändring, ca 25-faldig, upptäcktes i underhudsfettvävnaden hos de aktiva 
mössen i jämförelse med kontrollmössen. På liknande sätt ses en liten ökning av uttrycket av 
UCP1 mRNA i visceralt fett hos möss efter upprepade perioder av simning i tre veckor medan 
en mycket stor ökning, 65-faldig, ses i underhudsfettet hos de aktiva mössen i jämförelse med 
gruppen av inaktiva kontrollmöss. 

Det fanns inga signifikanta förändringar i uttrycket av selektiva gener (UCP1, PGC1α, 
PRDM16 bland annat) för brunt fett i de bruna fettvävnaderna mellan skulderbladen eller i de 
viscerala fettvävnaderna från bitestikeln varken hos MCK-PGC1α transgena möss eller hos 
gruppen med kontrollmöss. I underhudsfettvävnaden däremot fanns det signifikanta ökningar 
av bland annat UCP1 mRNA. Det observerades också ökade UCP1 proteinnivåer och mer 
UCP1 positiva färgade multilokulära celler i de transgena mössen jämfört med 
kontrollmössen (P<0,05).  

Tio dagar efter injektion av FNDC5-adenovirus för att bedöma FNDC5s biologiska och 
terapeutiska effekter ökade UCP1 mRNA 13-faldigt i underhudsfettet i förhållande till samma 
fettdepåer i kontrollmössen som endast erhöll adenovirus som uttryckte grönt fluorescerande 
protein (GFP). Förändringarna i genuttryck i underhudsfettvävnaden åtföljdes av en tydlig 
ökning av antalet UCP1 positiva, multilokulära fettceller. I den bruna fettvävnaden mellan 
skulderbladen observerades det ingen skillnad i UCP1 mRNA uttryck efter injicering av 
FNDC5-adenovirus eller GFP-adenovirus. 

Blodnivåerna av irisin undersöktes efter 3 veckors löpträning i hjul hos möss. Möss hade 
signifikant förhöjda (65 %) plasmakoncentrationer av irisin efter träningsperioden. 
Kvantitativ PCR visade att mRNA nivåerna av FNDC5 ökade i muskeln hos tränade möss i 
jämförelse med en inaktiv grupp av kontrollmöss vilket påvisar en korrelation mellan FNDC5 
och irisin efter träning. 

Liknande analyser gjordes hos män som hos möss. Även hos män som utförde 10 veckors 
övervakad uthållighetsträning ökade nivåerna av FNDC5 mRNA i muskler. Blodnivåerna av 
irisin påvisade en tvåfaldig ökning av cirkulerade irisinnivåer i jämförelse med innan 
träningsprogrammet. Även här påvisades en korrelation mellan FNDC5 nivåerna och 
irisinkoncentrationen. 

I elektronmikroskop observerades att FNDC5-behandlade underhudsfettceller in vitro 
uppvisade en stor ökning av UCP1 positiva fettceller med multilokulära fettdroppar samt en 
högre täthet av mitokondrier i jämförelse med kontrollceller, vilket överensstämmer med 
brun-fettliknande fenotyp. Däremot visar FNDC5 liten eller ingen effekt på de klassiska bruna 
fettcellerna isolerade från fettvävnadsdepåer mellan skulderbladen. 

Slutsats 
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De ökade nivåerna multilokulära celler och de ökade UCP1 nivåerna i både MCK-PGC1α 
transgena möss och de möss som gått igenom tre veckor av antingen löpträning eller 
simträning påvisar att muskelspecifikt uttryck av PGC1α driver bryning av 
underhudsfettvävnaden. En ökning av FNDC5 mRNA hos både möss och människor efter 
fysisk aktivitet observerades och irisin fanns närvarande i både mus- och människoplasma och 
ökade med fysisk aktivitet vilket påvisade en korrelation mellan FNDC5 och cirkulerande 
irisin. Måttliga ökningar av cirkulerande irisin kan inducera bryning av den vita 
underhudsfettvävnaden in vivo och ger också ett ökat uttryck av UCP1. 

Underhudsfettvävnaden verkar vara den fettvävnad som påverkas mest av fysisk aktivitet, den 
redan bruna fettvävnaden påvisar inga förändringar i uttryck av selektiva bryningsgener eller 
uttryck av UCP1 mRNA. 

FNDC5-behandlade celler in vitro påvisar en brun-fettliknande fenotyp med ökade UCP1 
nivåer vilket tyder på att FNDC5 spelar en stor roll vid aktivering av bryning och 
termogenetiska gener.  

 

5.3 Sammanfattning av studie 3 

– The effects of acute and chronic exercise on PGC1α, irisin and browning of 
subcutaneous adipose tissue in humans. 

Norheim F, et al. 2014. (4) 

 
Metod 

Deltagarbeskrivning 

26 stycken friska men fysiskt inaktiva (<1 omgång fysisk aktivitet per vecka under det 
föregående året) män i åldrar mellan 40-65 år delades in i två grupper; 13 stycken 
normalviktiga (23,5 ± 2,0 kg*m-2) och normalglykemiska i en kontrollgrupp och 13 stycken 
överviktiga (29,0 ± 2,4 kg*m-2) och hyperglykemiska i en pre-diabetes grupp. Hyperglykemi 
definierades som nedsatt fasteglukos (<5.6 mmol/L), och/eller nedsatt glukostolerans (2 
timmars serumglukos <7,8 mmol/L). 

Experimentets utformning 

Båda grupperna fick kombinerad styrke- och uthållighetsträning i 12 veckor. Varje vecka 
utfördes två uthållighetssessioner på cykel i 60 minuter samt två styrketräningspass för hela 
kroppen i 60 minuter. Före och efter den 12 veckor långa träningsperioden genomgick 
samtliga 26 deltagare ett 45 minuters cykeltest på 70 % av VO2max. Innan cykeltestet 
utfördes en 10 minuters uppvärmning med tre olika arbetsbelastningar som motsvarade 50 % 
(4 minuter), 55 % (3 minuter) och 60 % (3 minuter) av VO2max. 

Analyser 
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Blod- och skelettmuskelprover togs före, direkt efter och 2 timmar efter det 70 % cykeltestet 
(akut träning), både före och efter 12 veckor av träning. En biopsi på underhudsfett från buken 
togs 30-60 minuter efter cykeltestet. Kvantitativ PCR utfördes för att analysera mRNA 
nivåerna av bland annat FNDC5, PGC1α, PRDM16 och UCP1. Irisinkoncentrationen mättes 
med ELISA. 

Statistisk analys 

Statistisk utvärdering utfördes med Students t-test för parade eller oparade observationer. 

Resultat 

Vid starten var PGC1α-uttrycket i båda grupperna ungefär 7,4-faldigt högre i skelettmuskeln 
två timmar efter cykeltestet i jämförelse med innan. Transkription av PGC1α var signifikant 
inducerad i skelettmuskeln efter både akut och kronisk träning. Efter 12 veckor av träning 
ökade nivåerna av PGC1α mRNA efter akut träning (cykeltestet) 6,1-faldigt i kontrollgruppen 
och 4,9-faldigt i pre-diabetesgruppen. Kronisk träning ökade mRNA uttrycket av PGC1α 1,2-
faldigt i kontrollgruppen och 1,6-faldigt i pre-diabetesgruppen. Pre-diabetesgruppen 
uppvisade signifikant högre PGC1α uttryck i skelettmuskeln efter 12 veckor av träning i 
jämförelse med kontrollgruppen.  

Kronisk träning ökade skelettmuskel-uttrycket av FNDC5 mRNA 1,4-faldigt i den friska 
kontrollgruppen och 2-faldigt i pre-diabetesgruppen. Det fanns ingen effekt av akut träning på 
FNDC5 uttrycket under de första 2 timmarna efter avslutat träningspass. Pre-diabetesgruppen 
visade ett signifikant högre uttryck av FNDC5 i skelettmuskel efter 12 veckor av träning i 
jämförelse med kontrollgruppen. Uttrycket av PGC1α mRNA var starkt korrelerat med 
FNDC5 uttryck både i starten och efter 12 veckor av träning, och även vid beräkning av 
inducering av genexpression (P<0,01). 

I den friska kontrollgruppen visades det en kortvarig liten ökning av cirkulerande irisin direkt 
efter akut träning, ökningen var ca 1,2-faldig, innan nivåerna återgick till samma som innan 
träning. Både före och efter 12 veckor av träning observerades den kortvariga ökningen av 
irisin. En liknande effekt av akut träning sågs i pre-diabetesgruppen men den var bara 
statistisk signifikant efter 12 veckor av träning, ca 1,2-faldig. Vid sammanställning av data 
efter 12 veckor visades att kronisk träning hade en signifikant minskning på plasmanivåerna 
av irisin i båda grupperna (P<0,01) och cirkulerande irisin var högre hos pre-diabetesgruppen 
än hos kontrollgruppen både vid start och efter 12 veckor av träning. För att vidare undersöka 
effekterna av kronisk träning på plasmanivåerna av irisin, repeterades mätningarna på nio 
personer från kontrollgruppen och åtta personer från pre-diabetesgruppen, denna gång 
användes en annan typ av antikropp vid analysen. Återigen visades det att 12 veckor av 
träning inte hade någon effekt eller tenderade att minska nivåerna av irisin i plasman hos båda 
grupperna. Uttrycket av FNDC5 mRNA tenderade att korrelera med cirkulerande irisin, både 
före (P=0,11) och efter (P=0,08) träningsperioden. Uttrycket av PGC1α mRNA visade inga 
signifikanta korrelationer med irisinnivåerna i plasman varken vid start (P=0,627) eller efter 
12 veckors träning (P=0,361).  



20	  
	  

I underhudsfettet från buken var nivåerna av PGC1α och FNDC5 mRNA högre i 
kontrollgruppen i jämförelse med pre-diabetesgruppen både före och efter 12 veckor av 
träning. PGC1α och FNDC5 mRNA ökade inte signifikant som svar på kronisk träning i 
underhudsfettvävnaden. Inget uttryck av UCP1 mRNA upptäcktes i underhudsfettet hos 6 av 
deltagarna före respektive 2 av deltagarna efter träningsperioden. Även om det endast 
upptäcktes små uttryck av UCP1 i underhudsfettvävnaden så tenderade uttrycket att öka i 
båda grupperna efter träning och en signifikant ökning upptäcktes när data från båda 
grupperna kombinerades (P<0,05). Varken den selektiva genen för brun fettvävnad, 
PRDM16, eller någon av de andra kända brynande generna hade någon signifikant förändring 
i underhudsfettvävnaden som svar på kronisk träning i någon av grupperna.  

Även om det inte påvisades någon ökning i de brynande generna efter 12 veckor av träning så 
observerades en ökning av UCP1 mRNA uttrycket i underhudsfett. Varken uttrycket av 
FNDC5 mRNA i underhudsfett eller FNDC5 mRNA i skelettmuskel eller irisinnivåerna i 
plasman hade en korrelation till UCP1 genuttryck före eller efter 12 veckor av träning. 

Slutsats 

Ökat uttryck av PGC1α och FNDC5 i muskler efter 12 veckor av träning upptäcktes, men 
inga kroniska ökningar av plasmakoncentrationerna av irisin eller en korrelation mellan 
cirkulerande irisin och uttrycket av UCP1 mRNA i underhudsfett kunde påvisas. Små uttryck 
av UCP1 i underhudsfettvävnaden observerades och uttrycket tenderade att öka i båda 
grupperna efter träning. Effekten av kronisk träning på ökat FNDC5 mRNA gick inte att 
översätta till ökade plasmanivåer av irisin. För att säkerställa resultaten användes två olika 
ELISA kit och båda påvisade en minskning av irisinnivåerna. Det fanns liten eller ingen effekt 
av långtidsträning på selektiva bryningsgener i underhudsfettvävnaden. 

 

5.4 Sammanfattning av studie 4 

- Association between habitual physical activity and brown adipose tissue activity in 
individuals undergoing PET-CT scan 

Dinas PC, et al. 2015. (26) 

Metod 

Deltagarbeskrivning 

40 patienter, 26 män och 14 kvinnor. Samtliga i åldrarna 52,7 ± 17,5 med ett BMI mellan 26,4 
± 4,5. Samtliga deltagare genomgick PET/CT scanning för cancerdetektion. Deltagarna 
delades upp i tre grupper efter BMI enligt standardkriterier: normal <25, överviktig 25–29,9 
och fetma >30.  
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Exkluderingskriterierna för experimentet var patienter som genomgått kemoterapi under de 
senaste 14 dagarna, patienter som tog medicin kända för att påverka metabolismen eller var 
diagnostiserade med diabetes mellitus och/eller hypermetabola sjukdomar, patienter med 
blodglukos på >150 mg/dl på undersökningsdagen samt patienter där de undersökta områdena 
påverkades av cancertumörer eller andra patologiska hypermetabola vävnader. 

Experimentets utformning 

Samtliga bedömningar ägde rum under sju månader. Patienterna genomgick fasta i >6 timmar, 
tillhandahöll sin medicinska historia och utvärderade sin fysiska aktivitetsnivå genom att 
svara på IPAQ-frågeformulär. Alla procedurer utfördes i en 22-24 graders miljö och inga 
deltagare värmdes eller hade ombetts undvika kyla inför PET/CT undersökningen. 

Analyser 

Bilder från basen av skallen till den övre tredjedelen av låret togs. Mätningarna av brun 
fettvävnad erhölls från vänster och höger sida av de supraklavikulära (ovanför nyckelbenen) 
områdena och längs området runt ryggraden. 

Medelvärdet för varje område beräknades från de högsta värdena för BAT volym (cm3) och 
BAT aktivitet [standardiserat upptagsvärde] och summerades för att uppskatta de totala 
värdena för varje enskild deltagare. Värdena för brun fettvävnads massa/aktivitet 
normaliserades efter kroppsvikt, kroppsyta och muskelmassa. 

Mätningarna av den fysiska aktivitetsnivån hos varje individ gjordes genom ett IPAQ 
frågeformulär som skulle representera en vanlig vecka i deltagarnas liv. Enligt riktlinjerna för 
IPAQ omvandlades de insamlade uppgifterna till metabola ekvivalenter per vecka (METs-
minuter/vecka) baserade på låg, moderat och hög intensitet, antal dagar i veckan samt antal 
minuter per dag vid deltagande av fysisk aktivitet. Följande ekvationer användes: 

1. Låg nivå = 3.3 METs * minuters gång * dagar av aktivitet 
2. Moderat nivå = 4 METs * minuters gång * dagar av aktivitet 
3. Hög nivå = 8 METs * minuters gång * dagar av aktivitet 

Totala METs-minuter/vecka för varje deltagare räknades ut genom ekvationen: 

• MET-minuter/vecka = låg (METs*min*dagar*) + moderat (METs*min*dagar) + hög 
(METs*min*dagar). 

Beroende på antal dagar i veckan, minuter per dag och antal METs-minuter per vecka av 
fysisk aktivitet skapades kategorier. En ”hög fysisk aktivitetsnivå” tilldelades deltagare som 
rapporterade antingen 1) högintensiv aktivitet minst tre gånger i veckan med minst 1500 
METs-minuter/vecka, eller 2) 7 dagar i veckan av någon kombination av låg, moderat eller 
högintensiva aktiviteter med minst 3000 METs-minuter/vecka. En ”moderat fysisk 
aktivitetsnivå” tilldelades deltagare som rapporterade antingen 1) tre eller fler dagar i veckan 
av högintensiv aktivitet med minst 20 minuter per dag, eller 2) fem eller fler dagar i veckan 
med moderatintensitets aktivitet och/eller lågintensiva aktiviteter i minst 30 minuter per dag, 



22	  
	  

eller 3) fem eller fler dagar med någon kombination av låg, moderat eller högintensiva 
aktiviteter med minst 600 METs-minuter/vecka. En ”låg fysisk aktivitetsnivå” tilldelades de 
deltagare som inte uppfyllde kriterierna för hög eller moderat nivå.  

Statistisk analys 

Genomgående användes icke-parametriska tester: Kruskal-Wallis variansanalys med post hoc 
Mann-Whitney U-test. 

Resultat 

Baserat på de tidigare beskrivna kategorierna för fysisk aktivitet rapporterade 45,5 % av 
patienterna en låg aktivitetsnivå, medan 30,3 % respektive 24,2 % rapporterade en moderat 
respektive en hög aktivitetsnivå. Ett signifikant samband mellan den totala 
energiförbrukningen i METs-minuter/vecka och aktiviteten i brun fettvävnad upptäcktes 
(P=0,02). Dessutom upptäcktes också omvända korrelationer mellan BMI och aktiviteten i 
brun fettvävnad (P=0,006). Inga signifikanta samband observerades dock för massan av brun 
fettvävnad (P>0,05). Ålder var också omvänt korrelerat med BAT-aktivitet (P=0,01). 

Resultaten visade att aktiviteten i brun fettvävnad varierade kraftigt mellan låga, moderata, 
och höga nivåer av stadigvarande deltagande av fysisk aktivitet. Post hoc tester visade att 
BAT-aktiviteten var högre hos deltagare med hög fysisk aktivitetsnivå jämfört med deltagare 
med måttlig eller låg aktivitetsnivå (P<0,05). Däremot kunde det inte observeras några 
statistiskt signifikanta skillnader i BAT-massa (P>0,05) beroende på högt, moderat eller lågt 
deltagande vid fysisk aktivitet. Deltagare med normalt BMI visade högre aktivitet i brun 
fettvävnad än de överviktiga och obesa motsvarigheterna (P<0,05) och aktiviten i brun 
fettvävnad skilde sig åt över BMI-kategorierna hos båda könen. Det upptäcktes även att 
aktiviteten hos brun fettvävnad var högre hos kvinnor än hos män (P=0,02), något som kan 
förklaras av skillnader i könshormoner. 

Slutsats 

Ökat deltagande vid stadigvarande fysisk aktivitet är sammankopplat med högre aktivitet i 
brun fettvävnad. Inget samband mellan stadigvarande fysisk aktivitet och massan av brun 
fettvävnad upptäcktes. Individer med normalt BMI påvisade högre aktivitet i brun fettvävnad i 
jämförelse med överviktiga eller obesa individer.  

Ålder har en omvänd koppling till aktivitet i brun fettvävnad och det indikerar att nivåerna av 
brun fettvävnad minskar vid åldrande. Kvinnor påvisar högre aktivitet i brun fettvävnad i 
jämförelse med män.  

 

5.5 Sammanfattning av studie 5 

– Plasma irisin in runners and nonrunners: no favorable metabolic associations in 
humans.  
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Hew-Butler T, et al. 2015.(24) 

 
Metod 

Deltagarbeskrivning 

33 friska deltagare som antingen var vana löpare (>50 km/vecka löpning i >3 månader) eller 
icke-löpare (<60 minuter uthållighetsträning i >3 månader). Samtliga i åldrar mellan 18-50 år. 
Antalet vana löpare var 16 stycken, åtta kvinnor och åtta män med BMI mellan 21,4 ± 2,3. 
Antalet icke-löpare var 17 stycken, nio kvinnor och åtta män med BMI mellan 30,2 ± 6,0. 

Löparna i denna studie var samtliga mycket vältränade med ett VO2 max över 90-percentilen 
och den manliga skaran inkluderade professionella elitlöpare.  

Experimentets utformning 

Samtliga undersökningar ägde rum efter minst 4 timmars fasta. Längd, vikt och 
kroppskomposition mättes och samtliga deltagare utförde ett test på löpband för att fastställa 
kondition (VO2 max). Under löptestet började de vana löparna på en lätt joggningshastighet 
medan icke-löparna började på en bekväm promenadshastighet. Efter 1 minut ökade 
hastigheten med 0,8 km/timmen varje minut tills deltagaren inte längre kunde följa med i 
löpbandets tempo. Blodprover togs före och 15 minuter efter löptestet. Rumstemperaturen var 
mellan 22-24°C. 

Inom fem dagar från utgångsdagen startade de nio icke-löpande kvinnorna ett 10 veckors 
övervakat gång/löp-program anpassat för nybörjare som vill klara av att springa ett 5 
kilometers lopp. Inom fem dagar från att de sedan slutfört 5 kilometersloppet utförde de VO2 
max-löptestet igen.  

Två av de vana löparna, en man och en kvinna, genomgick även en kall-stress PET/CT 
scanning för att undersöka aktiviteten hos brun fettvävnad.  

Mätningar 

Irisin mättes med hjälp av ett ELISA kit. Plasmaproteiner mättes med användning av en 
klinisk refraktometer. 

Den terma-regulatoriska PET/CT undersökningen utfördes med hjälp av ett specialiserat 
helkroppsplagg genom vilket försökspersonerna exponerades för stimulering av kall 
temperatur. För att uppnå maximal stimulering kyldes varje försökperson ner tills de var nära 
att börja skaka och därefter ökades temperaturen med 0,5°C och hölls stadigt därefter. Aktivt 
brunt fett i de supraklavikulära (ovanför nyckelbenen) depåerna ansågs närvarande om det 
fanns vävnadsområden som var mer än 5 mm i diameter, hade en CT densitet som fettvävnad 
och ett maximalt standardiserat upptagsvärde av FDG (SUV) av minst 2,0.  

Statistisk analys 
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Oparade t-tester användes för att uttrycka skillnader mellan grupperna, löpare och icke-löpare, 
samt mellan könen i grupperna. Parade t-tester användes sedan för att utvärdera 
förändringarna före och efter träning hos de icke-löparna som fullföljde det 10 veckor långa 
träningsprogramet för gång/löpning. Linjära regressionsanalyser utfördes för att bedöma 
samband mellan variabler.  

Resultat 

Mellan grupperna av löpare och icke-löpare upptäcktes inga signifikanta skillnader av 
koncentrationen av irisin före och efter VO2 max-löptestet. Det observerades en trend för 
något högre irisinkoncentration i icke-löpare i jämförelse med löpare, men båda grupperna 
visade en icke-statistisk signifikant ökning av irisin efter löptestet.  

De nio icke-löpande kvinnorna fullföljde framgångsrikt det 10 veckor långa gång/löp-
träningsprogrammet. Sex av kvinnorna gick ner i vikt (viktminskning) under 
träningsprogrammet, genomsnittet var ca 2 kg, och tre av kvinnorna gick antingen upp i vikt 
eller bibehöll den vikt de redan hade (viktökning). Det observerades att irisinkoncentrationen 
tenderade att minska efter fullföljandet av träningsprogrammet i jämförelse med innan 
träningsprogrammets start trots förbättrad kondition hos deltagarna. Irisinkoncentrationens 
minskning var oberoende av om viktminskning eller viktökning skett och syntes på 
mätningarna både precis innan det andra VO2 max-testet och efter det. Däremot fanns det en 
signifikant skillnad i koncentrationen av irisin före VO2 max-löptestet mellan deltagare med 
viktminskning och deltagare med viktökning (169,9 respektive 204,0 ng/mL; P<0,001) där 
deltagare med viktökning demonstrerade högre irisinkoncentration både före och efter det 10 
veckor långa träningsprogrammet. 

Vid PET/CT scanningen kunde ingen aktiverad brun fettvävnad detekteras ovanför 
nyckelbenen varken hos den kvinnliga vana löparen (SUVmax 1,5) eller hos den manliga vana 
löparen (SUVmax 0,7).  

Slutsats 

Det observerades inga positiva korrelationer mellan koncentrationen av irisin och kondition 
varken i vila (före VO2 max-test) eller efter träningsstimulering (efter VO2 max-test). 
Irisinkoncentrationen tenderade att vara lägre hos löpare än hos icke-löpare både före och 
efter löptestet.  Irisinkoncentrationen tenderade dessutom att minska efter fullföljande av ett 
10 veckors träningsprogram trots förbättrad kondition hos deltagarna, däremot syntes en 
skillnad i irisinkoncentration före VO2 max-testet mellan deltagare med viktökning och 
deltagare med viktminskning där deltagarna med viktökning påvisade en högre 
irisinkoncentration både före och efter det 10 veckor långa träningsprogrammet. De som gått 
ner i vikt hade alltså en lägre irisinkoncentration före både det första och det andra löptestet. 
Fysiskt vältränade personer uppvisade inga förhöjda irisinkoncentrationer trots lång kronisk 
träning, snarare uppvisade dessa personer lägre koncentrationer än fysiskt inaktiva personer. 
Om irisinkoncentrationerna kan öka vid fysisk aktivitet är detta inget som observerades i 
denna studie. 
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Det upptäcktes ingen aktiv brun eller beige fettvävnad i de undersökta regionerna hos löparna 
som gick igenom PET/CT scanningen. Detta påvisar att fysiskt vältränade personer 
förmodligen inte har aktiv brun fettvävnad ovanför nyckelbenen.  
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6. Diskussion 
6.1 Fysisk aktivitet och aktiviteten i brun fettvävnad 

Av de fem studierna i arbetet stödjer två av dem hypotesen att fysisk aktivitet ökar aktiviteten 
i brun fettvävnad. De Matteis et al (25) presenterar resultat som tyder på ökad densitet av 
Tyrosinhydroxylas immunoreaktiva parenkymal fibrer hos tränade råttor, något som är tätt 
associerade med bruna fettceller. Dessutom påvisades ökade PGC1α nivåer i brun fettvävnad 
hos de tränade råttorna, en ökning av metabol aktivitet hos bruna fettceller samt även en svag 
aktivering av termogena program genom en svag ökning av UCP1. Dinas et al (26) visar 
resultat som stödjer att ökat deltagande vid regelbunden fysisk aktivitet ökar aktiviteten i brun 
fettvävnad hos människor, samt att det är stora skillnader på brun fettvävnads-aktivitet mellan 
personer med låg, moderat och hög fysisk aktivitetsnivå. Metoden för mätningarna var att 
deltagarna självrapporterat sin fysiska aktivitetsnivå och sedan mättes aktiviteten i brun 
fettvävnad genom en PET/CT scanning.  

En av studierna i arbetet stödjer dock inte hypotesen att fysisk aktivitet ökar aktiviteten i brun 
fettvävnad. Hew-Butler et al (24) hittade ingen aktiv brun eller beige fettvävnad hos de två 
vana löparna som rapporterat att de springer mer än 50 km i veckan och gjort så i mer än tre 
månaders tid. Dessa två löpare, en kvinna och en man, påvisade inga signifikanta nivåer av 
aktiv brun eller beige fettvävnad i en PET/CT scanning. 

De övriga två studierna, Boström et al (3) och Norheim et al (4), har inte undersökt sambandet 
mellan fysisk aktivitet och aktiviteten i brun fettvävnad.  

6.2 Ålderns betydelse för aktiviteten i brun fettvävnad 

Av de två studierna som stödjer hypotesen att fysisk aktivitet ökar aktiviteten i brun 
fettvävnad så är en av dem, De Matteis et al (25), en råttstudie. Samtliga råttor var i samma 
ålder så inga skillnader i resultat går att urskilja mellan åldrar. I Dinas et al studien (26), som 
var en humanstudie, var åldrarna mellan 35-70 år och här hade det observerats att brun 
fettvävnads aktivitet minskar med ålder. Den termogenes som är kopplad till brun fettvävnad 
minskar vid åldrande som resultat av förändringar i de bruna fettcellerna själva, snarare än 
som en effekt av ålder på sympatiska nervsystemet (27).  När brun fettvävnad minskar finns 
det utrymme för vit fettvävnad att öka och visceral fetma kan uppstå, något som inte är 
ovanligt vid åldrande. De med högre nivåer av brun fettvävnad upprätthåller en lägre 
kroppsvikt och uppvisar en bättre hälsa när de åldras (27). Hew-Butler et al (24), som inte 
stödjer hypotesen om att fysisk aktivitet kan öka aktiviteten i brun fettvävnad, mätte brun 
fettvävnad på endast två personer. Ingen av dessa två personer uppvisade några signifikanta 
mängder aktiv brun fettvävnad men kvinnan uppvisade ändå mer (SUVmax=1,5) brun 
fettvävnad än mannen (SUVmax=0,7). Kvinnan var 48 år och mannen var 24 år. Den äldre 
deltagaren uppvisade alltså mer aktiv brun fettvävnad än den yngre men ingen av dem 
uppvisade nivåer som var statistiskt signifikanta.  

6.3 Skillnader i aktiviteten i brun fettvävnad mellan kön  
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Skillnader mellan kön gick inte heller att urskilja i De Matteis et al studien (25) då samtliga 
råttor i studien var han-råttor. Dinas et al (26) undersökte både män och kvinnor och 
observerade högre nivå aktiv brun fettvävnad i kvinnor. Detta är ett resultat som kan förklaras 
av skillnader i hormoner mellan könen. Hew-Butler et al (24) observerade att hos de två 
deltagarna som genomgick PET/CT scanning uppvisade den kvinnliga deltagaren något högre 
aktivitet i brun fettvävnad (se ovan) i jämförelse med mannen (se ovan). Ingen av dessa två 
deltagare uppvisade dock några signifikanta nivåer av aktiv brun fettvävnad som svar på 
långvarig fysisk aktivitet. 

6.4 Vikten och kroppsformens betydelse för aktiviteten i brun fettvävnad 

Samtliga råttor i De Matteis et al studien (25) var normalviktiga och otränade så inga 
jämförelser kan göras mellan normalviktiga/överviktiga eller otränade/vältränade råttor. Dinas 
et al (26) observerade att deltagare med normalt BMI uppvisade högre aktivitet i brun 
fettvävnad i jämförelse med de överviktiga eller obesa motsvarigheterna. Dinas et al (26) 
påvisade också att högre nivå av deltagande vid stadigvarande fysisk aktivitet ger högre 
aktivitet i brun fettvävnad. Den kvinnliga deltagaren som genomgick PET/CT scanning i 
Hew-Butler et al studien (24) hade ett BMI på 17 vilket klassas som undervikt. Den manliga 
deltagaren som gjorde detsamma hade ett BMI på 22 vilket klassas som normalt. Den 
kvinnliga deltagaren uppvisade, som tidigare nämnt, något högre mängd aktiv brun fettvävnad 
än den manliga. Både den kvinnliga och den manliga deltagaren var mycket fysiskt vältränade 
och uppvisade trots detta inte någon aktiv brun fettvävnad vilket är anledningen till att Hew-
Butler et al (24) inte stödjer hypotesen att fysisk aktivitet kan öka aktiviteten i brun 
fettvävnad. 

6.5 Funderingar kring studierna om brun fettvävnadsaktivitet 

De Matteis et al studien (25) är, som tidigare nämnt, en studie med enbart råttor. Resultaten 
från denna studie kan därför bli svåra att översätta till människor. Träningsperioden för dessa 
råttor var också relativt kort och pågick i antingen en vecka eller sex veckor. En längre studie 
hade eventuellt kunnat innebära annorlunda resultat. 

Samtliga deltagare i Dinas et al studien (26) hade någon typ av cancer. Alla områden som 
mättes för att detektera brun fettvävnad var cancerfria men det ska ändå tas med i beaktande. 
Dessutom självrapporterade deltagarna sin fysiska aktivitetsnivå. Som nämnt i bakgrunden är 
det lätt hänt att överrapportering och felrapportering sker vid denna typ av mätmetod och 
detta kan därmed innebära mätfel (se bakgrund). Dock är IPAQ-frågeformulär ett 
internationellt accepterat frågeformulär som används som internationell standard i flera 
länder. 

Hew-Butler et al (24) har endast mätt aktiviteten av brun fettvävnad på två deltagare, en man 
och en kvinna. Dessutom har de endast mätt områdena ovanför nyckelbenen i PET/CT 
scanningen. Detta kan jämföras med Dinas et al studien (26) som använde samma metod, 
PET/CT scanning, men mätte från basen av skallen till den övre tredjedelen av låret och 
därmed täckte ett mycket större område för detektion av aktiv brun fettvävnad. I Dinas et al 
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studien (26) genomgick dessutom 40 deltagare PET/CT scanning i jämförelse med de två i 
Hew-Butler et al studien (24). 

6.6 Fysisk aktivitet och bryning av vit fettvävnad 

Av de fem studierna i arbetet stödjer tre av dem hypotesen att fysisk aktivitet kan medföra 
bryning av vit fettvävnad. De Matteis et al (25) presenterar resultat som påvisar att ökat 
uttryck UCP1 immunoreaktiva multilokulära celler observerades i bukfettvävnad efter endast 
1 veckas löpträning hos råttor. Dessa celler föreslogs vara ett intermediärt steg i processen att 
bryna vita fettceller. De Matteis et al (25) observerade att endast 1 veckas löpträning var 
tillräckligt för att minska storleken på de vita fettcellerna i underhudsfettvävnaden hos råttor. 
Multilokulära fettceller framstod i underhudsfettvävnaden och kvantifieringen av UCP1 
immunoreaktiva fettceller bland de vita fettcellerna i underhudsfettvävnad från buken visade 
att antalet bruna fettceller var åtta gånger högre i tränade råttor än hos kontrolldjuren. 
Boström et al (3) observerade stora ökningar av UCP1 mRNA uttryck i underhudsfettvävnad 
(25-faldig ökning) hos möss efter tre veckors löpträning i hjul och en ännu större ökning (65-
faldig) observerades i underhudsfett hos möss efter tre veckors regelbunden simträning. Det 
observerades också ökade nivåer av multilokulära celler och ökade UCP1 nivåer i både MCK-
PGC1α transgena möss och de möss som gått igenom tre veckor av antingen löpträning eller 
simträning vilket påvisar att muskelspecifikt uttryck av PGC1α driver bryning av 
underhudsfettvävnaden. Boström et al (3) observerade ökat FNDC5 mRNA hos både möss 
och människor efter fysisk aktivitet samt att irisin finns närvarande i både mus- och 
människoplasma och ökar även det med fysisk aktivitet vilken påvisar en korrelation mellan 
FNDC5 och cirkulerande irisin. Måttliga ökningar av irisin tros därmed kunna inducera 
bryningen av den vita underhudsfettvävnaden och ge ett ökat uttryck av UCP1. Dessutom 
ökade UCP1 mRNA 13-faldigt 10 dagar efter injektion av FNDC5-adenovirus och 
förändringarna i genuttryck åtföljdes av en tydlig ökning av antalet UCP1 positiva, 
multilokulära fettceller i underhudsfettvävnaden. Norheim et al (4) påvisade små ökningar av 
UCP1 uttryck i underhudsfettvävnaden hos både kontrollgruppen och pre-diabetesgruppen 
och uttrycket tenderade att öka efter fysisk aktivitet i båda grupperna. 

Två av studierna i arbetet, Hew-Butler et al (24) och Dinas et al (26), har inte undersökt 
sambandet mellan fysisk aktivitet och bryning av vit fettvävnad. Hew-Butler et al (24) har 
dock undersökt irisinkoncentrationerna hos vana löpare och hos icke-löpare och observerat att 
nivåerna av irisin är mindre i vana löpare som utfört långtidsträning i jämförelse med icke-
löpare som varit inaktiva. Detta motsäger Boström et al studien (3) som menar att 
irisinkoncentrationen ökar vid fysisk aktivitet. På grund av den höga homologin mellan 
murina och humana DNA-sekvenser har det spekulerats i att översättningen av terapeutiska 
behandlingssätt från musmodell till människomodell är möjlig (21). En alignment av FNDC5-
gener från olika organismer visade att FNDC5-gener ser liknande ut i många arter, bland 
annat råttor och möss, och har ATG som startkodon. Den humana sekvensen skiljer sig dock 
då sekvensen vid platsen för startkodonet i FNDC5-genen i människan är ATA. Denna 
mutation leder till att det bildas ett felaktigt FNDC5 protein som bland annat saknar 
signalpeptiden och nästan 50 % av irisinsekvensen. Troligen bildas också mycket mindre 
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mängd FNDC5 protein. Därmed föreslås funktionen av irisin i möss gå förlorad i människor 
(21). 

6.7 Ålderns betydelse på bryning av vit fettvävnad 

Av de tre studier som stödjer hypotesen att fysisk aktivitet kan medföra en ökad bryning av 
vit fettvävnad så är De Matteis et al studien (25) en studie som innehåller enbart råttor. 
Samtliga råttor var i samma ålder så åldersskillnader går ej att urskilja i denna studie. I 
Boström et al studien (3) framgår inte i vilken ålder deltagarna är, vilket gör att det inte heller 
i den studien går att urskilja skillnader i resultat beroende på ålder. Deltagarna i Norheim et al 
studien (4) är samtliga mellan 40-65 år men det framgår inte om det fanns några skillnader i 
resultat mellan åldrarna. 

6.8 Skillnader i bryning av vit fettvävnad mellan kön 

Inga skillnader mellan kön går att urskilja i De Matteis studien (25). Det framgår inte om 
mössen i Boström et al studien (3) är hannar eller honor. Samtliga mänskliga deltagare i 
Boström et al (3) och Norheim et al (4) är män och därmed kan det inte avgöras om det finns 
skillnader i bryning av vit fettvävnad mellan kön. 

6.9 Vikten och kroppsformens betydelse för bryning av vit fettvävnad 

Som tidigare nämnt var samtliga råttor i De Matteis et al studien (25) var normalviktiga och 
otränade så inga jämförelser kan göras mellan normalviktiga/överviktiga eller 
otränade/vältränade råttor. Det framgår inte i Boström et al studien (3) hur mössens fysiska 
form var men det kan antas att de 7 möss som fått en hög-fett-diet eventuellt var aningen 
överviktiga. Samtliga möss i studien var från början otränade. Det framgår inte heller vikt och 
fysisk form på de manliga deltagarna i Boström et al studien (3). Norheim et al (4) hade en 
grupp med normalviktiga inaktiva män (kontrollgrupp) och en grupp med något överviktiga 
inaktiva män (pre-diabetesgrupp) och här observerades en UCP1 ökning i båda grupperna. 
Pre-diabetesgruppen uppvisade dock signifikant högre PGC1α uttryck och FNDC5 uttryck i 
skelettmuskeln efter 12 veckor av träning i jämförelse med kontrollgruppen. Även 
irisinkoncentrationen var högre hos pre-diabetesgruppen både före och efter det tolv veckor 
långa träningsprogrammet. Dock så tenderade irisinkoncentrationen att minska i plasman hos 
båda grupperna efter avslutat träningsprogram. 

6.10 Funderingar kring studierna om bryning av vit fettvävnad 

Som tidigare nämnt var deltagarna i De Matteis et al studien (25) samtliga råttor och därmed 
går det inte att garantera att liknande resultat kan observeras hos människor. Även många av 
resultaten i Boström et al studien (3) är från undersökningar på möss och inte heller där går 
det att garantera en direkt översättning till människor. De mänskliga deltagarana i Boström et 
al studien (3) är samtliga män och endast 8 stycken, vilket ger ett tunt underlag för att dra 
några bestämda slutsatser. Deltagarna i Norheim et al (4) är också samtliga män och samtliga 
i ålder mellan 40-65 år. Som tidigare förklarats så kan den termogena effekten hos bruna 
fettceller minska vid åldrande, om detsamma skulle gälla för bryning av vita fettceller så är 
detta eventuellt en något för gammal åldersgrupp att undersöka på. Boström et al (3) är de 
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enda som observerat ökade irisinkoncentrationer efter fysisk aktivitet, samtliga andra studier 
påvisar snarare en reducering av irisin. Om det är som Boström et al (3) påstår, att irisin 
bryner vit fettvävnad så stämmer inte detta ihop med varför Norheim et al (4) sett ökad 
bryning trots minskar irisinkoncentration. Med tanke på förklaringen om att FNDC5 inte kan 
ge ett fullständigt irisin hos människor är det underligt att Boström et al (3) överhuvudtaget 
har fått fram de humana resultat som de fått. De är också, som sagt, ensamma om att få fram 
dessa resultat. 

6.11 Sammanfattningsvis 

Sammanfattningsvis verkar det möjligt att fysisk aktivitet kan öka både aktiviteten i brun 
fettvävnad samt medföra en bryning av vit fettvävnad. Hur denna process går till kräver dock 
vidare utredning. Tydligare resultat kan ses hos råttor och möss men även hos människor har 
det observerats en ökad mängd aktiv brun fettvävnad samt en bryning av vit fettvävnad. Hew-
Butler et al studien (24) ger en intressant bredd på arbetet i och med att samtliga andra studier 
varit interventioner för inaktiva deltagare medan Hew-Butler et al (24) använder sig av redan 
fysiskt vältränade personer. Resultaten från Hew-Butler et al studien (24) är även dem 
intressanta för hypotesen om att fysisk aktivitet ska kunna öka aktiv brun fettvävnad då detta 
inte observerades i de elitmotionärer som deltog i studien. Förslagsvis skulle en ny liknande 
studie göras men med fler deltagare som genomgår PET/CT scanning och med en scanning 
som mäter mer än ovanför nyckelbenen för att säkerställa resultaten. PGC1α och FNDC5 ökar 
efter fysisk aktivitet i samtliga studier som undersökt nivåerna av dessa, i både djurstudierna 
och humanstudierna. UCP1 syntes även detta öka i de studier som undersökt detta. Irisins 
funktion i människan förblir okänd och ytterligare forskning behöver göras för att säkerställa 
dess eventuella effekter.  

Samtliga studier var relativt korta och hade få deltagare. Annorlunda resultat kanske kan 
observeras vid längre eller större studier. Majoriteten av den fysiska aktiviteten som utfördes i 
dessa studier var uthållighetsträning, kanske kan det observeras annorlunda resultat i studier 
som undersöker enbart styrketräningens effekter.  
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