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Trening for et bedre og lengre liv 
 

Velkommen ved prodekan Hilde Irene Nebb og  

professor Christian A. Drevon 

 

Kulturelt innslag ved «A Scalpella» 

Jubileumsfilm 

Lørdagsseminar 13.september 2014 



Foredrag 

- Hva skjer ved fysisk trening? 

       Ved professor Christian A. Drevon 

- Hjerne og trening 

      Ved professor Linda H. Bergersen 

- Mental helse – trening i psykiatrien 

      Ved professor Egil Martinsen 

- MORO-prosjektet – mosjon på Romsås 
       Ved professor Anne Karen Jenum 

 

Spørsmål fra salen og oppsummering av dagens tema 
Møteleder professor Christian A. Drevon 

 

Følg oss på sosiale medier: 

Facebook.com/UniOslo.MED | @UniOsloMed | #medisin200 |  

www.uio.no/medisin200 





Mini CV for CAD 

MD 1970, PhD 1977, professor since 1987 

Research since1972: Life-style& health 

10 persons in vitamins, fatty acids, antioxidants, cholesterol & exercise  

CVD, overweight, diabetes, cancer, inflammatory diseases 

Supervised ~ 70 master students, 29 PhD & 10 postdoctoral fellows 

Published ~ 570 articles (~ 300 international) 

Teach students in medicine, odontology & nutrition 

Inform the public & on committees, interviews & talks 100 times/y 

Founder of two biotech companies: Vitas (15 people; analyses of 

nutrients, biomarkers & small molecules), DBG (consulting) 



Fysisk aktivitet reduserer risiko for 

– CVD; Thompson ATVB 2003, 23, 1319-1321  

– Obesity; Catenacci & Wyatt Nat. Clin. Pract. 

Endocrinol. Metab 2007, 3, 518-529  

– T2D; Knowler et al. NEJM 2002, 346, 393-403  

– Osteoporosis; Gass & Dawson-Hughes Am J Med 

2006, 119, S3-11  

– Dementia; Lautenschlager et al. JAMA 2003, 300, 

1027-1037  

– Depression; Martinsen Acta Psychiatr Scand Suppl 

1994, 377, 23-27  

– Cancer; WCRF report 2007, colorectal, breast, 

prostate 



Muskelens anatomi 

* Skjelett muskel er 

det største organet i 

kroppen (~40 % av 

total kroppsvekt) 

 

* ~ 600 ulike 

muskler i kroppen 



Muskelkontraksjon 

Actin 



Dette skjer ved 

kontraksjon 

Denne 

prosessen gir 

mange gunstige 

helse-effekter 



Hvorfor skulle fysisk aktivitet gi helse? 

• Reduserer mengden kroppsfett 

• Senke utskillelsen av adipokiner 

• Skiller ut myokiner 

• Proteiner som produseres, uttrykkes og frigjøres 

fra muskel fibre  

• Utøver sine effekter lokalt (parakrint) eller på andre 

organer (endokrint) 

 

 



Myokiner – signalproteiner fra muskel 

Pedersen BK, Febbraio MA, Nat Rev Endocrinol, 2012 



Belgisk blå – mutert gen som koder for 

myostatin som hemmer muskelvekst 



Strategi for å oppdage nye myokine 

Proteinmåling av det som skilles ut Målrettet immunoassay  

Dyrking av humanse stamceller 

Proteiner som er de mest dominerende Antatte nye myokiner 

Biologisk betydning? 

Hvor i cellene lages de, hvordan utskilles,  

hvor virker de, følsomme for fysisk aktivitet,  

kosthold og hvilken virkning har de? 



Norheim et al. Am J Physiol. Endocrinology & Metabolism, 2011, 301, E1013-21  

Mange matriks proteiner og immunproteiner som 

svarer på fysisk trening 



DESIGN 



MUSKEL og FETT BIOPSI 



MyoGlu samarbeidspartnere 

• Torgrim Langleite, Helse Sør-Øst 
– Myokines & diabetes, clinical aspects 

• Marit Hjort, UiO 
– Myokines & diabetes, basic aspects 

• Anders Kielland, Helse Sør-Øst 
– Biology of myokines 

• Torgeir Holen NutriTech (FP7) 

• Frode Norheim, UiO 
– Myokines & cancer 

• Knut Tomas Dalen 

•  Perilipins 

• Kristin Eckardt 

• Chistian A. Drevon (PI) 

Arild C. Rustan ++ 

 Cell culture 

Jørgen Jensen ++ 

 Training 

Kåre I. Birkeland, Hanne L. Gulseth 

 Clamp 

Bernd Thiede 

 Proteomics 

Tryggve Storås, Atle Bjørnerud 

 MRI 

Jens P. Berg +  

 MR blood 

Gregor Gilfilan 

 RNA sequencing 

 miRNA 



12 ukers trening resulterte i 

• Litt lavere kroppsvekt  

• Mindre livvidde 

• Mindre kroppsfett 

• Mye bedre utholdenhet 

• Mye bedre muskelstyrke 

• Mye bedre insulinfølsomhet 

– Økt produksjon av visse myokiner (IL-6) 

– Redusert produksjon av visse adipokiner (OPG 

og SFRP4) 

– Endringene kan forklare bedret insulinfølsomhet  



Konklusjoner 

 

12 ukers trening  

 - øker dannelsen av en del myokiner som kan øke 

 insulinfølsomhet 

 

  - reduserer  fettvevsinflammasjon og mange adipokiner i 

 prediabetikere 

 

 - reduserer fettmasse og plasmanivået av SFRP4 og OPG i 

 prediabetikere 

 

 - Redusert SFRP4 og OPG korrelerer med bedret 

 kroppssammensetning, redusert inflammasjon og bedret 

 glukosefølsomhet 



Lørdagsseminar 13.september:  

Trening for et bedre og lengere liv  


