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Sammanfattning 

Introduktion: Inflammation är en bidragande orsak till flera av dagens folksjukdomar t ex diabetes, 
ateroskleros, neurodegenerativa sjukdomar och vissa former av cancer. Inflammation karaktäriseras 
av en 2-4 gånger förhöjd nivå av anti- och proinflammatoriska cytokiner (framför allt IL-6 och TNF-
α) samt ökad halt C-reaktivt protein. Idag behandlas inflammation i första hand med NSAID-preparat. 
Då träning frisätter antiinflammatoriska cytokiner är syftet med detta arbete att undersöka om det 
finns vetenskapliga bevis för att träning skulle kunna vara en behandlingsmetod vid låggradig 
systemisk inflammation.  

Metod: Studien har genomförts genom att studera och utvärdera vetenskapliga artiklar inom området, 
framför allt översiktsartiklar och kliniska studier, vilka har erhållits genom sökning i vetenskapliga 
databaser.  

Resultat: Resultaten från studierna som mäter den antiinflammatoriska effekten av träning pekar på att 
träning minskar halten av TNF-α och CRP samt ökar halten av IL-6. NSAID verkar sänka nivån TNF-
α, IL-6 och CRP. Vid inflammatoriska tillstånd ses en förhöjd halt IL-6, som produceras från T-celler 
och makrofager och som effekt av ökande halt TNF-α. I samband med träning ses en ökning av IL-6 
från den kontraherande muskeln. IL-6 från muskler verkar ge såväl en metabolisk som en 
antiinflammatorisk effekt genom att påverka lipidmetabolismen respektive minska utsöndringen av 
TNF-α. 

Slutsats: Träning höjer halten IL-6, vilket även leder till en hämning av TNF-α. Den här studien kan 
dock inte avgöra om NSAID eller träning har bäst effekt för att minska systemisk låggradig 
inflammation.  
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SUMMARY 
 
Diabetes, atherosclerosis, neurodegenerative diseases and cancer are diseases, which causes 
major mortality and morbidity in the world. A common component to these diseases is the 
underlying chronic inflammation. Inflammation is usually benign and its function is to repair 
damaged tissue and eliminate bacteria and other harmful organisms/substances. Constantly 
elevated levels of certain inflammatory mediators characterize chronic inflammation, 
without any physical cause such as trauma or pathogens. The chronic inflammation is 
characterized by a 2-4 fold elevated level of pro-and anti-inflammatory cytokines. Cytokines 
are small proteins that are part of the immune system. Their task is to stimulate or inhibit the 
inflammation process. Besides elevated levels of cytokines there are also present elevated 
levels of CRP. CRP acts as an opsin and increases the phagocytosis of e.g.bacteria. 
 
In chronic low-grade inflammation,  levels of the cytokines IL-6 and TNF-α are often 
elevated. TNF-α is secreted mainly from adipose tissue and contributes to insulin resistance. 
The relationship with adipose tissue suggests that obesity is strongly linked to inflammation. 
IL-6 is controversial, as it appears to have both pro-inflammatory and anti-inflammatory 
properties. IL-6 is mainly secreted by cells of the immune system, but also from contracting 
muscles. Upon exercise, the level of IL-6 increases up to 100 times. The effect of muscle 
derived IL-6 is mainly metabolic leading to increased glucose uptake and increased fatty 
acid oxidation of the contracting muscle. IL-6 also has also systemic effects and acts in a 
hormone-like fashion causing increase in hepatic glucose production by gluconeogenesis, 
and an increase in fat degradation in the fat cells. However, IL- 6 appears also to be anti-
inflammatory as it leads to increased secretion of IL-10, which has an inhibitory effect on 
inflammation.  
 
Chronic inflammation is treated primarily with NSAIDs, which lead to inhibition of the 
cyclic oxygenases, COX:s. The inhibition of COX leads to a decrease in prostaglandin 
synthesis. Prostaglandins are important for the inflammatory response.  
 
The muscle's ability to secrete cytokines during contraction has led to the assumption that 
inactivity leads to problems in the body's organs and tissues. A large number of studies have 
been done where the influence of various cytokines have been studied in the context of 
exercise. The results have not been conclusive but suggest that exercise increases levels of 
IL-6 and protects against the negative effects that TNF-α has on insulin signaling. There is 
strong evidence that exercise affects diabetes, atherosclerosis and cardiovascular disease in a 
positive way. 
 
Training was found to increase IL-6 in the muscle, while the NSAID diclofenac lowered the 
blood concentration of IL-6. Both training and medicines lowers also the level of TNF-alpha. 
No conclusions of the effect of training regarding IL-10 can be drawn, since it was measured 
in only two studies. Exercise lowered the level of CRP. It is not possible from these studies 
to determine how diclofenac affects CRP.  
 
The conclusion is that it is not possible to compare the effects of training with the effects of 
diclofenac because they do not have an effect on the same cytokine in the same way. 
Exercise increases IL-6 in the muscle and affects its metabolism, while drugs lower the pro-
inflammatory IL-6 generally. Both exercise and drugs affect inflammatory markers and it is 
possible that training could be an alternative/complement to drug therapy at chronic 
inflammation  
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FÖRORD 
 
 
Detta arbete är en del av Farmaceutprogrammet och är utfört vid Linnéuniversitetet i 
Kalmar. Arbetet utfördes under ca 10 veckor under vårterminen 2014. 
 
Ett stort tack till Anna Asplund Persson för all hjälp och stöd under arbetets gång. 
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Tranås, 2014-03-20 
 
Malin Johansson  
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FÖRKORTNINGAR 
 
 
AMPK Adenosinmonofosfataktiverat proteinkinas 
COX Cyklooxygenas 
CRP C-reaktivt protein 
CSV Cerebrospinalvätska 
GLUT4 Glukostransportör typ 4 
IL-1a Interleukin 1a 
IL-1β Interleukin-1β 
IL-6 Interleukin-6 
IL-10 Interleukin-10 
LPS Lipopolysackarid 
NF-κB Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 
NSAID Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel 
PGE2 Prostaglandin E2 
TNF-α Tumör nekros faktor alfa  
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INTRODUKTION 
 
 

Inflammatoriska sjukdomar 
 
Låggradig systemisk inflammation är en bidragande orsak till flera av vår tids 
folksjukdomar, som diabetes, ateroskleros, neurodegenerativa sjukdomar och vissa 
former av cancer (Mathur & Pedersen, 2008; Zanchi et al., 2011). Låggradig 
systemisk inflammation kännetecknas av en 2-4 gånger förhöjd halt 
proinflammatoriska och antiinflammatoriska cytokiner i systemcirkulationen. 
Dessutom förekommer förhöjda värden av akutfasproteinet C-reaktivt protein (CRP), 
NK-celler och neutrofiler (Mathur & Pedersen, 2008; Brandt & Pedersen, 2010). 
Låggradig systemisk inflammation utvecklas långsamt och orsakerna är inte lätta att 
identifiera (Calçada et al., 2014). Den viktigaste riskfaktorn för att drabbas av 
kronisk inflammation är fysisk inaktivitet. Fysisk aktivitet har visat sig minska risken 
för inflammationssjukdomar (Mathur & Pedersen, 2008). 
 
 
 

Inflammationsprocessen 
 
En inflammation kan vara akut, som svar på infektion och/eller vävnadsskada, eller 
kronisk. Inflammationen kännetecknas av tumor (svullnad), rubor (rodnad), calor 
(värme), dolor (smärta) och functio lasea (funktionsförlust). Syftet med 
inflammationen är att starta läkningsprocessen och återställa skadan (Kindt et al., 
2007). 
 
Det första fysiska tecknet på inflammation är vasodilatation. Den ökade 
blodvolymen gör att området blir varmt och rodnar. Ökad permeabilitet i kärlen gör 
att vätska läcker ut i vävnaden, vilket resulterar i svullnad. Efter några timmar fastnar 
leukocyter på endotelcellerna och tar sig in i vävnaden. Leukocyterna fagocyterar 
patogener och frisätter inflammatoriska mediatorer, bland annat cytokiner. 
Mediatorerna rekryterar fler immunceller och aktiverar effektorceller (Kindt et al., 
2007). 
 
En viktig faktor för inflammationsprocessen är nuclear factor kappa-light-chain-
enhancer of activated B cells (NF-κB), som är en transkriptionsfaktor som 
kontrollerar transkription av gener för bland annat vissa cytokiner. NF-κB aktiveras 
som svar på bakteriella produkter (lipopolysackarid (LPS)), cytokiner och oxidativ 
stress. Felaktig reglering av NF-κB kan leda till inflammatoriska sjukdomar (Calçada 
et al., 2014; Wikipedia). 
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Inflammatoriska markörer 
 
Cytokiner är lösliga proteiner som medierar inflammatorisk respons och immunsvar 
vid exempelvis infektion och trauma (Xing et al., 1998). Nedan följer beskrivning av 
de olika cytokiner som detta arbete huvudsakligen tar upp, nämligen interleukin-6 
(IL-6), Tumör nekros faktor alfa (TNF-α), interleukin-10 (IL-10) samt det akuta fas 
proteinet C-reaktivt protein (CRP). 
 
 
 

IL-6 
 
Skelettmuskler har vid kontraktion förmågan att utsöndra olika proteiner och 
cytokiner, vilka har endokrina och parakrina effekter. Detta gör att muskeln kan ses 
som ett endokrint organ. De utsöndrade cytokinerna kallas myokiner (Zanchi et al., 
2011). IL-6 var det första myokin, som upptäcktes och troligen det viktigaste, då 
utsöndringen ökar upp till hundra gånger under träning (Brandt & Pedersen, 2010). 
Utsöndringen är proportionell mot träningens längd, intensitet och hur stor 
muskelmassa som involveras (Nielsen & Pedersen, 2008). Högst utsöndring av IL-6 
har observerats vid löpträning (Pedersen & Febbraio, 2008). 
 
Effekterna av IL-6 är kontroversiella, då detta cytokin har visat sig ha både 
proinflammatoriska och antiinflammatoriska men även metabola effekter (Brandt & 
Pedersen, 2010; Pedersen, 2011).  
 
Som proinflammatorisk cytokin utsöndras IL-6 när homeostasen störs, exempelvis 
vid infektion eller trauma (Xing, et al. 1998). IL-6 främjar sekretion av akut fas 
proteiner från levern, frisättning av kortisol och ökar antalet neutrofiler i 
cirkulationen genom att förhindra att de kan infiltrera vävnaden (Steensberg et al., 
2003; Nielsen & Pedersen, 2008). IL-6 stimulerar differentieringen av B-celler till 
antikroppsproducerande plasmaceller. Dessutom stimuleras T-cellernas tillväxt och 
differentiering. IL-6 medverkar även till feberutveckling, genom dess förmåga att 
korsa blod-hjärnbarriären och stimulera syntes av prostaglandin E2.  Feber-
utvecklingen påverkas också av att IL-6 underlättar perifer värmeproduktion genom 
att främja fettsyranedbrytningen i muskler (Muños-Cánoves et al., 2013).  
 
De antiinflammatoriska effekterna beror på att IL-6 inhiberar TNF-α, vilket 
sannolikt är en så kallad feed-back mekanism, då TNF- α stimulerar IL-6 utsöndring 
(Brandt & Pedersen, 2010). 
 
Som myokin har IL-6 även metabola effekter då det utsöndras från muskler. 
Utsöndringen främjar fettsyraoxidation i muskler och glykogenolys i muskler och 
lever. I levern främjar IL-6 även glukoneogenesen och i fettvävnaden lipolysen 
(Brandt & Pedersen, 2010), det vill säga metabola vägar som sker när insulinets 
effekter är hämmade.  
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TNF-α 
 
TNF-α är ett proinflammatoriskt cytokin, som är kopplat till autoimmunitet och 
inflammation (Pedersen & Febbraio, 2008; Yoon et al., 2012). TNF-α utsöndras av 
olika celler, bland annat av makrofager i fettvävnad och betecknas då som ett 
adipokin (Yoon et al., 2012). TNF-α från fettceller anses vara den drivande faktorn 
bakom låggradig systemisk inflammation (Pedersen, 2011). Kopplingen till 
fettvävnad gör att fetma är starkt relaterat till kronisk inflammation. Överviktiga har 
förhöjda halter av de proinflammatoriska cytokinerna TNF-α, interleukin-1β (IL-1β) 
och IL-6. Cytokinerna utsöndras både från adipocyter och från makrofager i 
fettvävnaden (Zanchi et al., 2011). 
 
TNF-α har liksom IL-6 visat sig ha inhiberande effekt på insulinsignaleringen, vilket 
leder till insulinresistens med minskat glukosupptag i adipocyter och monocyter 
(Brandt & Pedersen, 2010). Personer med diabetes uppvisar förhöjda nivåer av TNF-
α i skelettmuskler och i plasma (Mathur & Pedersen, 2008) I en studie av Krogh-
Madsen et al. visas att TNF-α tillförsel försämrar glukosupptaget i skelettmuskler 
genom att förändra insulinets signaleringsöverföring (Krogh-Madsen et al., 2006). 
Makrofager i fettvävnaden står troligtvis för den största delen av utsöndringen 
(Mathur & Pedersen, 2008). 
 
TNF-α stimulerar utsöndring av IL-6 som i sin tur har en hämmande effekt på TNF-
α (Brandt & Pedersen, 2010). Mängden TNF-α är förhöjd i möss som har IL-6-
genen borttagen, vilket tyder på att IL-6 deltar i regleringen av TNF-α utsöndringen 
(Mathur & Pedersen, 2008). 
 
 
 

IL-10 
 
IL-10 produceras av lymfocyter, monocyter och B-celler och har en inhiberande 
effekt på flera immunvägar. IL-10 har även en inhiberande effekt på cytokiner 
utsöndrade från Th1-celler, monocyter och makrofager (Steensberg et al., 2003). IL-
10 verkar förhindra utvecklingen av aterosklerotiska plack i kärlen (Kadoglou et al., 
2007). 
 
IL-10 är en del av cytokinkaskaden och koncentrationen ökar vid inflammation. 
Utsöndringen av IL-10 stimuleras av IL-6, vilket gör att förhöjda nivåer även ses vid 
träning (Steensberg et al., 2003; Mathur & Pedersen, 2008). 
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CRP 
 
CRP är ett akutfasprotein som utsöndras från levern. Syftet är att aktivera 
komplementsystemet som är en del av det medfödda immunförsvaret. CRP fungerar 
som ett opsonin, vilket främjar makrofagernas fagocytos (Kindt et al., 2007). 
 
Förhöjda nivåer av CRP förknippas med inflammation och sjukdomar som fetma, 
diabetes och framförallt hjärt-kärlsjukdom (van Erk, et al., 2010). CRP är till och 
med i högre grad än kolesterol förknippat med hjärtinfarkt (Mathur & Pedersen, 
2008). 
 
 
 

Standardbehandling för inflammatoriska sjukdomar 
 
Inflammatoriska tillstånd behandlas olika beroende på vad som är orsaken till 
inflammationen. När det gäller systemiska låggradiga inflammationer är icke-
steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) förstavalet bland läkemedel (1177; 
Janusinfo). 
 
NSAIDs antiinflammatoriska verkan antas bero på att de hämmar cyklooxygenaser 
(COX), som behövs för att arakidonsyra respektive eikosapentaensyra ska omvandlas 
till prostaglandiner och tromboxaner (Pountos et al., 2011). Enzymet finns i flera 
former, bland annat COX-1 och COX-2. COX-1 medverkar till produktionen av 
prostaglandiner och tromboxaner som är involverade i att skydda magslemhinnan, 
påverka blodkoagulering och reglera blodflödet till njurarna. COX-2 är till största 
delen kopplad till inflammation. De flesta NSAID-preparat inhiberar båda COX-
enzymerna. Troligtvis kommer den antiinflammatoriska effekten från inhiberingen 
av COX-2, medan de flesta biverkningarna uppstår på grund av hämning av COX-1 
(Rang et al., 2012). 
 
NSAIDs är de mest använda läkemedlen, men de är även förknippade med många 
och ibland allvarliga biverkningar. En anledning till att så många biverkningar 
registreras kan vara att NSAID i stor utsträckning ges till gamla människor, som ofta 
är sköra och mer benägna att få biverkningar. Dessutom används de ofta under lång 
tid vid exempelvis kroniska ledsjukdomar. Största delen av biverkningarna består av 
olika gastrointestinala besvär. COX-1 deltar i syntesen av prostaglandiner som 
sänker produktionen av syra i magen och skyddar magslemhinnan. Vanligtvis är 
biverkningarna lindriga i form av diarré och illamående, men i värsta fall kan 
läkemedlet ge magblödningar och ulcus. Utslag är en annan vanlig biverkan av 
NSAID. Biverkningarna är i de flesta fall ofarliga, men i undantagsfall kan 
biverkningarna vara allvarliga och till och med dödliga. Gamla, små barn och 
personer med hjärt-, lever-, eller njursjukdom riskerar att få njurskador och njursvikt. 
Personer i riskzonen för kardiovaskulära sjukdomar ska inte använda NSAID då 
risken för hjärtinfarkt och stroke tycks öka i dessa grupper. Ungefär 5 % kan få 
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astmatiska besvär. På grund av att aggregering av blodplättar inhiberas blir 
blödningstiden förlängd (Rang et al., 2012). 
 
Diklofenak är ett vanligt förekommande NSAID-preparat och används mot 
inflammation, feber och smärta (Fass). 
 
 
 

Träningens antiinflammatoriska effekter  
 
Skelettmusklerna kan ses som endokrina och parakrina organ tack vare deras 
förmåga att utsöndra olika cytokiner, så kallade myokiner. Utsöndringen stimuleras 
då muskeln arbetar. Ett alltför inaktivt liv leder till minskad utsöndring av myokiner 
och ökad risk för sjukdom. Den antiinflammatoriska effekten av träning beror dels på 
de utsöndrade myokinerna, framförallt IL-10 och IL-6, som verkar både lokalt i 
muskeln och har systemisk effekt. IL-6 ökar bland annat fettoxidation och 
glukosupptag i muskelcellen (Brandt & Pedersen, 2010). Träning minskar mängden 
visceralt fett (bukfett), som är förknippat med inflammation (Pedersen, 2009). 
Utsöndringen av cytokiner efter träning påminner mycket om svaret på en infektion 
med skillnaden att de proinflammatoriska cytokinerna TNF-α och IL-1β normalt inte 
utsöndras vid träning (Mathur & Pedersen, 2008). 
 
 
 

Syfte 
 
Syftet med detta arbete var att studera vilka effekter läkemedlet diklofenak 
respektive fysisk träning har på halterna av cytokinerna TNF-α, IL-6 och IL-10 och 
akutfasproteinet CRP, med störst fokus på IL-6. Jämförelsen syftar till att avgöra om 
träning kan vara ett alternativ till läkemedelsbehandling vid inflammatoriska 
sjukdomstillstånd. 
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MATERIAL OCH METODER 
 
 
Arbetet är utfört som en litteraturstudie med hjälp av PubMed och Sciencedirect 
sökmotorer. Som sökord användes: IL-6, IL-10, TNF-α, diclofenac, NSAID, 
exercise, training, cytokin, CRP, metabolism och low grade inflammation. Dessutom 
har referenser från uppsökta artiklar använts. För generell information har framförallt 
översiktsartiklar använts. De laborativa resultaten kommer från resultat uppsökta via 
sökorden ovan. Randomiserade kliniska prövningar har använts i första hand. På 
grund av ett lågt antal sökresultat av kliniska prövningar har artiklar med få deltagare 
samt en prövning gjord på djur använts. Alla studier har valts ut för att få så stor 
bredd på materialet som möjligt, därför behandlar de i de flesta fall olika 
sjukdomstillstånd. Som jämförande material i diskussionsdelen har studier som 
refererats i översikts- och originalartiklar använts.  
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RESULTAT 
 
 

Studier av träningseffekter på cytokinnivåer 
 
I en översiktsartikel av Brandt & Pedersen (2010) presenteras flera studier över hur 
träning påverkar diabetespatienter. I en meta-studie bestående av 33 studier, som 
följde totalt 883,372 personer under mer än 20 år, visas att risken att drabbas av 
hjärt-kärl dödlighet minskade med 35 % i gruppen som var fysiskt aktiv och generell 
dödlighet minskade med 33 %. Det finns även studier som visar att träning och 
kostförändringar minskar risken för diabetes typ 2. Enligt en finsk studie minskade 
risken för diabetes med 58 % hos överviktiga personer med sänkt glukostolerans. 
Studien pågick i drygt tre år. En amerikansk studie bekräftar riskreduktionen som 
den finska studien kom fram till. Enligt denna studie gav läkemedelsbehandling med 
metformin endast en riskreduktion på 31 % (Brandt & Pedersen, 2010). 
 
Människor med Downs syndrom lider ofta av övervikt, vilket leder till en ökad 
frekvens av sjukdomar associerade med övervikt som t ex diabetes och hjärt-
kärlsjukdom. En studie som gjordes på 20 kvinnor med Downs syndrom visade att 
träning påverkade nivåerna av TNF-α och IL-6 (Ordonez et al., 2013). 
Kvinnorna, som medverkade i studien, var mellan 18-30 år och hade ett BMI på 30 
kg/m2 eller mer. Kvinnorna randomiserades i två grupper, en kontrollgrupp och en 
grupp som genomgick ett 10-veckors löpträningsprogram. Träningen pågick ca en 
timme med uppvärmning och nedvarvning och utfördes tre gånger i veckan. 
Efter genomgånget program var plasmakoncentrationen av TNF-α 11,7 ± 1,6 i 
kontrollgruppen och 9,2 ± 1,3 pg/mL i träningsgruppen (p=0,022), se figur 1. IL-6 
var 8,2 ± 1,1 vs 6,1 ± 0,9 pg/mL (p=0,014), se figur 2. Båda minskningarna var 
statistiskt säkerställda. Dessutom hade CRP och fettprocenten minskat och VO2 max 
(maximalt syreupptag (Wikipedia)) förbättrats vilket tyder på ökad kondition, se 
figur 3 (Ordonez et al., 2013). 
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Figur 1. Förändring i koncentrationen av TNF-α i vecka 0 respektive  
vecka 11 hos träningsgruppen respektive kontrollgruppen. Skapad efter 
tabelldata från Ordonez et al., 2013. 
 
 

 

 
Figur 2. Förändringar i koncentration av IL-6 vid vecka 0 respektive 
vecka 11 i träningsgruppen och i kontrollgruppen. Skapad efter 
tabelldata från Ordonez et al., 2013. 
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Figur 3. Förändringar i koncentration CRP vid vecka 0 respektive 
vecka 11 i träningsgruppen och i kontrollgruppen. Skapad efter 
tabelldata från Ordonez et al., 2013. 

 
 
I en studie som utfördes på 24 friska män mättes halten IL-6 i cerebrospinalvätska 
(CSV). Männen delades in i tre grupper med jämförbar ålder, vikt, längd och BMI. 
Två grupper genomgick ett träningsprogram på fastande mage där den ena gruppen 
först intog kolhydrater och den andra fick placebo. Den tredje gruppen fungerade 
som kontroll och utförde ingen träning. Träningen utfördes på motionscykel. 
Träningen pågick i två timmar med en arbetsbelastning som motsvarade 60 % av 
VO2 max. Innan träningen och var 15:e minut fick deltagarna dricka 250 ml vatten 
som innehöll antingen placebo eller 6 % kolhydrater. Inom 10 minuter efter avslutat 
träningspass togs prov på cerebrospinalvätskan. Provet togs med hjälp av en kanyl 
som sattes mellan tredje och fjärde ländkotan. Kontrollgruppen fastade lika länge 
som de grupper som tränade men avhöll sig från fysisk aktivitet. 
Mätningarna av IL-6 visade att koncentrationen i plasma ökade 18 gånger i gruppen 
som fick placebo och 8 gånger i gruppen som fick kolhydratsdryck (p=0,05). 
Koncentrationen i CSV ökade till det dubbla jämfört med vilokoncentrationen 
(p=0,05). Koncentrationen av TNF-α var för låg för att kunna mätas (Steensberg et 
al., 2006).  
För att vidare undersöka hur träning påverkar olika cytokiner, bland annat TNF-α 
användes 96 överviktiga (BMI ≥25 kg/m2) unga japanska kvinnor (Kondo et al., 
2006). Kvinnorna var i åldern 18-23 och hade inga sjukdomar. De medverkande fick 
inte ha någon historia av hjärt-kärlsjukdom. De fick heller inte använda 
receptbelagda läkemedel. Vidare skulle de vara rökfria och inte träna regelbundet 
sedan tidigare. 
 
Träningsprogrammet pågick under sju månader och bestod av varierande 
uthållighetsträning (motionscykel, jogging, promenad) under minst 30 min 4-5 
gånger i veckan. Träningen skedde på 60-70 % av maxpuls. Undersökningen mätte 
bland annat halterna av adiponektin, leptin, HDL-kolesterol samt TNF-α. Åtta 
slumpvalda kvinnor valdes ut för tränings-programmet och jämfördes med en 
kontrollgrupp av kvinnor med ett normalt BMI på i genomsnitt 22 kg/m2.  
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Nivån av TNF-α var högre hos de överviktiga kvinnorna än hos kontrollgruppen 
innan träningsprogrammet genomfördes. Flera av de uppmätta variablerna 
förbättrades, däribland halten av TNF-α som minskade med 36,8 % (p=0,01) efter 
genomfört träningsprogram, se figur 4. CRP minskade från 0,15 ± 0,01 mg/L till 0,07 
± 0,03 i gruppen med överviktiga (p=0,05) efter träning, se figur 5 (Kondo et al., 
2006). 
 
 

 
Figur 4. Förändringar i koncentrationen TNF-α före och efter 
genomgånget träningsprogram i den överviktiga gruppen respektive 
kontrollgruppen. Förändringen i kontrollgruppen var inte statistiskt 
signifikant. Skapad efter tabelldata från Kondo et al., 2006. 
 

 

 
Figur 5. Förändringar i koncentrationen CRP före och efter 
genomgånget träningsprogram i den överviktiga respektive 
kontrollgruppen. Förändringen i kontrollgruppen var inte statistiskt 
signifikant. Skapad efter tabelldata från Kondo et al., 2006. 

 
I ytterligare en studie undersöktes om aerob träning påverkade inflammatoriska 
markörer i blodet hos personer med diabetes mellitus typ 2 (Kadoglou et al., 2007). 
Studien omfattade 60 överviktiga personer med diabetes typ 2 som inte led av någon 
hjärt-kärlsjukdom. Patienterna randomiserades i två grupper. Den ena gruppen 
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genomgick ett träningsprogram som omfattade 45-60 minuter långa pass fyra gånger 
i veckan under sex månader. Den andra gruppen användes som kontrollgrupp. 
Medelåldern hos deltagarna var ungefär 62 år. Inga kostförändringar gjordes under 
studiens gång. Fyra personer avbröt, en i träningsgruppen och tre i kontrollgruppen 
på grund av bristande motivation tidigt i studien.  
Träningen bestod av gång eller jogging på löpband, cykling och gymnastik. 
Träningsprogrammet anpassades till varje individ och började med låg intensitet som 
ökades allteftersom deltagarna fick bättre kondition. 
Efter genomgånget program gjordes flera tester där det konstaterades att CRP 
minskade i den tränande gruppen -0,19 ± 0,01 vs. -0,009 ± 0,004 mg/dl (p=0,04). 
Nivån TNF-α minskade i gruppen som tränade och ökade i kontrollgruppen men 
resultatet var inte statistiskt säkerställt. Halten av den antiinflammatoriska IL-10 
ökade i träningsgruppen 4,14 ±5,65 vs. -0,23 ± 4,73 pg/mL (p=0,039). Den ökade 
halten IL-10 korrelerade med minskad fettprocent (p<0,05). Halten IL-6 i 
cirkulationen minskade efter träning (p<0,05) men ökade i musklerna, dock inte 
signifikant (Kadoglou et al., 2007). 
 
Febbraio et al., jämförde utsöndringen av IL-6 och TNF-α från skelettmuskler vid 
vila och efter träning hos friska och hos personer med diabetes typ 2. Medverkade i 
studien gjorde nio män med diabetes och åtta friska. Medelåldern var 48 år i gruppen 
med diabetespatienter och 46 år i gruppen med friska. Alla medverkade var rökfria 
och hade inga problem med hjärt-kärlsjukdom. Deltagarna hade ett BMI på minst 35 
kg/m2. Av individerna med diabetes reglerade sju personer sin sjukdom med hjälp av 
kosten medan övriga två använde metformin varav en dessutom använde 
sylfonylurea. De personer som använde läkemedelsbehandling tog inte sina 
mediciner 24 timmar före deltagandet i experimentet.  
Blodprov togs från lårven och lårartär vid vila och precis innan träningspassets slut. 
Träningen bestod av 25 minuters cykling med 60 % av maxpuls. 
Analysen av blodproven visade att patienterna med diabetes hade en högre halt IL-6 i 
systemcirkulationen i vila än kontrollgruppen (p<0,05). Det var ingen skillnad i 
halten IL-6 mellan de båda grupperna efter träning men båda grupper hade en ökad 
halt (p<0,05). Utsöndringen av IL-6 verkade högre hos patienterna med diabetes 
jämfört med kontrollgruppen men skillnaden var inte statistiskt signifikant. 
Utsöndringen av TNF-α skiljde sig inte åt mellan grupperna och det var heller ingen 
skillnad före och efter träning (Febbraio et al., 2003). 
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Sammanfattningsvis presenteras resultaten på de olika cytokinerna och CRP efter 
genomfört träningsprogram, se tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Sammanfattning över studier som behandlar träningseffekter. 
 
Författare, år Studiedesign Behandlingstid Resultat efter träning (- = 

sänkning. + = höjning, 0 = ingen 
ändring). Statistisk signifikans 
ja/nej 

Ordonez et al., 2013 Radomiserad, 
parallell 

10 veckor IL-6 - Ja 
TNF-α - Ja 
CRP -  Ja 

Steensberg et al., 2006 Randomiserad, 
parallell 

Ett tillfälle IL-6 + Ja 
TNF-α  0  

Kondo et al., 2006 Parallell 7 månader TNF-α - Ja 
CRP - Ja 

Kadoglou et al., 2007 Randomiserad, 
interventionsstudie 
 

6 månader IL-6 + Nej 
TNF-α - Nej 
IL-10 + Ja 
CRP - Ja 

Febbraio et al., 2003 Parallell Ett tillfälle IL-6 + Ja 
TNF-α 0 

 
 
 

Studier över läkemedelseffekter på cytokinnivåer 
 
För att försöka förstå hur diklofenak påverkar inflammation har fem studier använts 
som underlag. Studierna behandlar inflammation hos överviktiga, cytokinprofil hos 
patienter med osteoartrit, inflammation i samband med vävnadsskada samt 
inflammation i samband med kirurgi. Cytokinerna IL-6 och TNF-α tros vara 
delaktiga i den smärta som är förknippad med osteoartrit. Cytokinerna påträffas hos 
84,6 % respektive 96,1 % av patienterna. Både IL-6 och TNF-α orsaker nedbrytning 
av brosk i knät. TNF-α orsakar katabolism av brosk genom att aktivera sensoriska 
neuron. Dessutom ökar TNF-α utsöndringen av andra proinflammatoriska cytokin 
och bidrar till förlust av broskmatrix. IL-6 leder till nedbrytning av brosk och 
stimulerar den excitatoriska verkan av substans P (Gallelli et al., 2013). 
 
En av studierna som genomfördes på 20 män undersökte hur låggradig systemisk 
inflammation påverkades av läkemedlet diklofenak (van Erk et al., 2010). Studien 
var randomiserad och dubbelblind. 
Deltagarna var överviktiga eller feta med BMI från 25,1 till 34,0 kg/m2. 
Exkluderingskriterier var bland annat tidigare magsår, stroke, lever- eller 
njursjukdom samt hjärt-kärlsjukdom. Dessutom uteslöts rökare och personer som 
använde läkemedel som skulle kunna påverka resultatet. En person avbröt studien 
den första dagen.  
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Deltagarna behandlades med diklofenak (nio personer) eller placebo (tio personer) i 
form av en kapsel tre gånger dagligen under nio dagar. Behandlingen med diklofenak 
uppgick till 150 mg/dygn vilket är en normaldos för korttidsbehandling. Blodprov 
togs efter nattfasta, dag 0, 2, 4, 7, 9 och 10. Flera olika inflammatoriska markörer 
mättes, bland annat CRP. 
I motsats till förväntat sjönk CRP mest i placebogruppen från 4,03 ± 3,34 µg/mL till 
2,05 ± 2,30 µg/mL (p=0,0062) medan nivån inte sjönk alls i gruppen som fick 
diklofenak. Sänkningen i placebogruppen tros bero på att fyra personer hade förhöjda 
värden som sjönk till normal nivå under experimentets gång. Diklofenak sänkte 
däremot nivån av det proinflammatoriska cytokinet TNF-α, från 2,1 ± 0,6 pg/mL till 
1,5 ± 1,1 pg/mL. I placebogruppen höjdes nivån. Någon skillnad i koncentration av 
IL-6 kunde inte mätas då halterna var för låga för att detekteras (van Erk et al., 
2010). 
 
Studien av Álvarez-Soria et al., syftade till att jämföra cytokinprofil för två olika 
läkemedel vid behandling av patienter med osteoartrit. Studien gjordes på 30 
individer som diagnosticerats med sjukdomen sedan minst ett halvår och som 
väntade på en knäoperation. Tio personer behandlades med celecoxib som är ett 
NSAID-preparat som selektivt hämmar COX-2. Dosen uppgick till 200 mg/dygn. 
Tio personer behandlades med aceklofenak. Aceklofenak är ett NSAID-preparat som 
påminner och till viss del bryts ner till diklofenak. Läkemedlet är avregistrerat i 
Sverige (Läkemedelsverket). Dosen aceklofenak var 200 mg/dygn. Tio personer 
användes som kontrollgrupp. Behandlingen pågick under tre månader. Alla deltagare 
fick paracetamol som tilläggsbehandling vid behov. 
Totalt fem personer fick avbryta studien av olika skäl, bland annat på grund av 
biverkningar samt fel vid provtagning. En person valde att avstå från operationen 
vilket gjorde att inga resultat kunde insamlas då provtagningen skedde i samband 
med operationen. 
Analysen visade att celecoxib minskade expressionen av TNF-α (p<0,05). Gruppen 
som fick aceklofenak hade en lägre genexpression jämfört med placebo men 
resultatet var inte statistiskt säkerställt (Álvarez-Soria et al., 2006). 
 
Gallelli et al. genomförde en studie på 90 patienter med osteoartrit som skulle 
genomgå artroplastik. Studien var randomiserad och öppen. Patienterna var minst 50 
år. Vidare skulle deltagarna ha ledinflammation med en gradering på 2-3 enligt 
Kellgren-Lawrence klassificering vilket innebär medel till medelsvår sjukdomsbild. 
Patienter med allvarliga sjukdomar och personer som inte var lämpade att använda 
NSAID uteslöts. Deltagare som använde mediciner vilka skulle kunna påverka 
studien uteslöts också. Patienterna delades in i sex grupper. Deltagarna behandlades 
sedan med låg eller hög dos av celecoxib (200 mg resp. 400 mg), diklofenak (75 mg 
resp. 150 mg) eller ibuprofen (1200 mg resp. 1800 mg). Behandlingen pågick i två 
veckor. Tio personer medverkade som kontrollgrupp och fick inte någon behandling. 
Analysen av halten cytokiner i ledvätskan gjordes innan behandlingen påbörjades 
samt dagen för operation (dag 14). Resultatet visade att NSAID minskade de 
proinflammatoriska cytokinerna, ju högre dos desto större minskning. Vid den höga 
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dosen var minskningen jämförbar i de tre grupperna. Skillanden mellan dag 0 och 
dag 14 var signifikant i alla grupper (p<0,05) (Gallelli et al., 2013). 
 
Syftet i de Almeidas et al. studie var att jämföra halten av proinflammatoriska 
cytokiner vid behandling med diklofenak, kryoterapi och laser i låg dos hos råttor 
med akut skelettmuskelskada.  
Råttorna delades in i åtta grupper om sex råttor i varje grupp. Råttorna gavs 
bedövning innan muskelskadan tillfogades. Den första gruppen användes som 
kontrollgrupp och fick ingen behandling. En grupp fick diklofenak topikalt efter 
skadan och en grupp fick kryoterapi. Övriga grupper fick olika doser av laserterapi. 
Råttorna avlivades efter försöket. Behandlingarna utfördes en timme efter att skadan 
tillfogats. 
Analysen av IL-6 visade att koncentrationen höjdes i diklofenakgruppen jämfört med 
kontrollgruppen (p<0,05). Halten IL-6 var högst i gruppen som gavs diklofenak och 
skillnaden jämfört med kontrollgruppen var statistiskt säkerställd (p<0,05). Halten av 
TNF-α var samma i diklofenakgruppen som i kontrollgruppen (de Almeida et al., 
2013). 
 
En studie av Madhy et al. undersökte hur diklofenak påverkade nivåerna av 
cytokinerna IL-6 och IL-10. Studien var randomiserad, dubbelblind och 
placebokontrollerad. Studien skedde i samband med planerad urologisk kirurgi. 
Deltagarna randomiserades i två grupper. Tjugofyra deltagare behandlades med 
diklofenak 50 mg var åttonde timme dagen innan operationen och med 75 mg 
intravenöst var tolfte timme under operationsdagen. Placebogruppen fick tabletter 
enligt samma schema och fysiologisk koksaltlösning intravenöst under 
operationsdagen. Blodprov togs kl. 08.00 dagen för operation och sedan 30 min. och 
2, 6, 12 och 24 timmar efter att första snittet gjorts. 
Två patienter fick avbryta studien på grund av komplikationer under operationen. 
Resultatet visade att nivån IL-6 ökade under operationen i båda grupperna och nådde 
en topp efter tolv timmar (p=0,0001). Efter tolv timmar var halten IL-6 signifikant 
lägre i gruppen som hade fått diklofenak 385 pg/mL resp. 681 pg/mL (p=0,001). 
Efter sex timmar nådde det antiinflammatoriska cytokinet IL-10 sin topp. Halten var 
signifikant högre i gruppen som fått diklofenak 136 pg/mL resp. 84 pg/mL 
(p=0,004). Halten CRP var lägre i diklofenakgruppen jämfört med kontrollgruppen 
(p=0,004) (Madhy et al., 2002). Sammanfattningsvis presenteras resultaten av de 
olika cytokinerna och CRP efter läkemedelsbehandling, se tabell 2. 
 
En värdering av samtliga studier med hjälp av Jadad-kriterier återfinns i tabell 3 
(Bilaga 1). Studierna av Ordonez et al. och Kadoglou et al. har högst bevisvärde av 
träningsstudierna. Studien av Steensberg et al. behandlade endast ett tillfälle vilket 
möjligen gör att bortfall kan anses mindre viktigt i den studien. Dubbelblindning är 
inte möjligt i träningsstudierna. Van Erk et al. och Madhy et al. har högst bevisvärde 
av läkemedelsstudierna. En av studierna som behandlar läkemedel är utförd på djur 
vilket gör att Jadad-kriterierna inte kan tillämpas på den. 
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Tabell 2. Sammanfattning över studier som behandlar läkemedelseffekter. 
 
Författare, år Studiedesign Behandlingstid Resultat efter behandling (- = 

sänkning. + = höjning, 0 = ingen 
ändring) Statistisk signifikans 
ja/nej 

van Erk, et al., 
2010 

Dubbelblind, 
randomiserad, 
parallell  

9 dagar TNF-α - Ja 
CRP + Ja 

Álvarez-Soria et 
al., 2006 

RCT 3 månader TNF-α - Nej 

Gallelli et al., 2013 Randomiserad, 
öppen 

2 veckor IL-6 - Ja 
TNF-α - Ja 

de Almeida et al., 
2013 

Kontrollerad,  
icke-human 

Ett tillfälle IL-6 + Ja 

Madhy et al., 2002 Randomiserad, 
dubbelblind, 
placebokontrollerad 

24 h IL-6 - Ja 
IL-10 + Ja 
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DISKUSSION 
 
 

IL-6 
 
Koncentrationen IL-6 höjs normalt sett i samband med träning. IL-6 leder till 
hämmning av TNF-α och ökning av IL-10 (Mathur & Pedersen, 2008). 
 
Av de genomgångna studierna där IL-6 mättes ökade mängden i samband med 
träning i alla studier utom en (Febbraio et al., 2003; Steensberg et al., 2006; 
Kadoglou et al., 2007). I en av studierna var ökningen inte signifikant (Kadoglou et 
al., 2007). Halten IL-6 har visats kunna stiga upp till 100 gånger under träning 
(Brandt & Pedersen, 2010). En ökande nivå IL-6 i samband med träning har 
registrerats även i andra studier (Mathur & Pedersen, 2008; Gray et al., 2009) medan 
ingen förändring har påvisats i ytterligare andra (Ho et al., 2012). 
 
I en av studierna som presenterats här minskade nivån IL-6. I denna studie togs dock 
proven 72 timmar efter programmets avslut och inte i samband med träning 
(Ordonez et al., 2013). En liknande studie på män med Downs syndrom gav också en 
sänkning. Även här togs proverna 72 timmar efter träningspassets avslut (Rosety-
Rodriguez et al., 2013). Koncentrationen av IL-6 verkar således öka under träning 
men sjunker snabbt tillbaka till normal nivå efter avslutat träningspass (Pedesen & 
Febbraio, 2008). IL-6 utsöndras i viss mån även från adipocyter, vilket kan förklara 
den förhöjda nivån hos överviktiga (Nawrocki & Scherer, 2004). Resultaten från de 
studier där IL-6 minskar ska kanske snarare ses som en minskning av 
inflammationsmarkörer då IL-6 i dessa fall inte är resultatet av träning. Troligen 
beror nivåerna istället på en underliggande inflammation (Steensberg et al., 2003). 
 
När halten av olika cytokiner i systemcirkulationen jämfördes med halten i CSV 
visade det sig att en ökad halt cirkulerande cytokin i blodet inte påverkar halten i 
CSV (Steensberg et al., 2006). Inom det centrala nervsystemet är nivån IL-6 
vanligtvis låg men ökar vid olika tillstånd såsom hjärnskada, inflammation, syrebrist 
och vid vissa sjukdomar. IL-6 kan passera blod-hjärnbarriären med utsöndras också 
från astrocyter i hjärnan. IL-6 i CNS kan eventuellt reglera aptit, energiförbrukning 
och kroppssammansättning. Hos möss finns visat att intracerebrovaskulär tillförsel 
av IL-6 ökar kroppens syreförbrukning (Pedersen & Febbraio, 2005). 
 
IL-6 har visats ha både proinflammatoriska och antiinflammatoriska egenskaper 
(Pedersen, 2011). IL-6 reglerar akutfas reaktioner och stimulerar differentieringen av 
B- och T-celler. IL-6 är också involverad i feberutvecklingen (Muños-Cánoves et al., 
2013). IL-6 ökar även utsöndringen av de antiinflammatoriska cytokinerna 
interleukin 1a (IL-1a) och IL-10 (Brandt & Pedersen, 2010; Pedersen 2011) och 
hämmar utsöndringen av den proinflammatoriska TNF-α (Nielsen & Pedesen, 2008). 
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I makrofager sker IL-6 signalering via bland annat NF-κB, vilket leder till bildning 
av olika cytokiner och en rad proinflammatoriska processer. Däremot sker 
signalering i muskler via andra aktiveringsvägar som inte ger samma 
inflammatoriska svar (Pedersen, 2011).  
I studierna som handlar om läkemedel sjunker halten IL-6 i samband med 
behandling. Förekomsten av IL-6 beror med största sannolikhet på en underliggande 
inflammation och är inte resultatet av träning (Steensberg et al., 2003). Inflammation 
är förknippat med förhöjda nivåer av TNF-α som även leder till utsöndring av IL-6 
(Brandt & Pedersen, 2010). Vid andra tillstånd såsom blodförgiftning ökar halten 
cirkulerande TNF-α följt av en höjning av IL-6. Vid träning höjs nivån IL-6 utan att 
koncentrationen TNF-α höjs. Detta gör att IL-6 frisatt från muskeln snarare är 
kopplad till metabolismen än till inflammation (Pedersen & Febbraio, 2008).  
 
Vad som avgör om IL-6 verkar antiinflammatoriskt eller proinflammatoriskt är 
delvis beroende av hur signaleringen går till (Calçada et al., 2014). 
Cytokinsignalering i allmänhet kännetecknas av att den kräver flera receptorer, som 
kan vara antingen agonister eller antagonister, samt närvaro av receptorer på 
cellytan. IL-6 signalerar via två receptorer, gp80 som har stor affinitet för IL-6 och 
gp130 som är den signalerande receptorn. Båda receptortyperna finns lösliga i 
plasma och på cellytor. Gp130 finns på alla typer av celler medan gp80 förekommer 
på hepatocyter och vissa immunceller. De olika typerna av receptorer gör att IL-6 
kan signalera direkt i celler som har båda typerna av receptorer, eller indirekt i celler 
som bara har gp130-receptorn, genom att binda till sig löslig gp80 (Calçada et al., 
2014). Eftersom alla celler kan aktiveras med ett komplex av IL-6 och den lösliga 
receptorn skulle potentiellt signalering kunna ske mer eller mindre konstant. För att 
detta inte ska ske krävs en viss koncentration av IL-6 för att signalering ska bli 
möjlig (Rose-John, 2012). Nivån IL-6 är under normala omständigheter mycket låg 
och då sker ingen signalering. Däremot under en inflammation då koncentrationen 
IL-6 stiger kraftigt blir koncentrationerna så höga att signalering sker. Under extrema 
omständigheter kan koncentrationen IL-6 stiga miljontals gånger. Den direkta vägen, 
även kallad klassiska vägen som kräver två membranbundna receptorer är 
förbehållen hepatocyter, vissa epitelceller och vissa leukocyter är den signalerings 
väg som ger ett proinflammatoriskt svar (Rose-John, 2012). 
 
Som ovan angivits påverkas metabolism i muskel, fettvävnad och lever av IL-6. 
Utsöndringen av IL-6 under träning beror dels på muskelkontraktionerna och dels på 
hur mycket energi som finns tillgängligt (Muños-Cánoves et al., 2013). När det finns 
lite glykogen i muskeln ökar IL-6 utsöndringen, vilket antas betyda att IL-6 är viktig 
för att uppehålla energinivån under träning. IL-6 ökar glukosproduktionen i levern 
under träning. I muskelcellen ökar IL-6 glukosupptaget och translokationen av 
glukostransportör typ 4 (GLUT4) till cellytan i myocyten. Vidare främjas 
fettoxidationen i muskeln genom att IL-6 stimulerar aktivering av adenosin 
monofosfat aktiverade proteinkinas (AMPK). Dessutom främjar IL-6 lipolysen i 
adipocyten. Hos råttor har en konstant förhöjd nivå av IL-6 visats skydda mot fetma 
orsakad av mat. Nyligen har studier visat att IL-6 verkar ha en viktig roll i 
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metabolismen hos bukspottkörtelns β-celler och leder till minskad insulinsekretion 
(Muños-Cánoves et al., 2013).  
 
 
 

TNF-α  
 
Det proinflammatoriska cytokinet TNF-α minskar både vid träning (Kondo et al., 
2006; Kadoglou et al., 2007; Ordonez et al., 2013) och vid läkemedelsanvändning 
enligt de studier som presenterats här (van Erk, et al., 2010; Gallelli et al., 2013). 
TNF-α kan ses som ett tidigt tecken på inflammation (Ho et al., 2012). I de studier 
som presenterats här har koncentrationen sänkts i samtliga studier förutom i en där 
ingen skillnad kunde noteras. Studien där inget resultat kunde erhållas omfattade 17 
personer och träningen bestod endast av ett tillfälle. Troligen sker ingen ändring så 
snabbt. De övriga studierna pågick under en längre tid. (Febbraio et al., 2003, Kondo 
et al., 2006; Kadoglou et al., 2007; Ordonez et al., 2013). Att halten TNF-α sjunker i 
samband med träning har också visats i andra studier (Straczkowski et al., 2001; Ho 
et al., 2012). Polak et al. utförde en studie på överviktiga kvinnor men där sågs ingen 
skillnad i TNF-α nivå (Polak et al., 2006). 
 
I en av de redovisade studierna var nivån TNF-α för låg för att mätas. Studien 
omfattade friska, fysiskt aktiva män vilka normalt sett inte har förhöjda nivåer. TNF-
α användes här som en kontroll då nivån normalt sett inte ändras under träning 
(Steensberg et al., 2006).  
 
Diklofenak sänker nivån av TNF-α i de två studier som presenterats ovan (van Erk, 
et al., 2010; Gallelli et al., 2013). Resultaten stöds av en studie på råttor med 
reumatoid artrit som visar att NSAID sänker nivån av proinflammatoriska cytokiner 
som IL-6 och TNF-α (Page et al., 2010). Däremot sjönk inte halten av IL-6 och 
TNF-α när försöket upprepades på mänskligt synovialmembran (Page et al., 2010). 
Den kända farmakologiska effekten av NSAIDs är att COX-enzymer inhiberas, 
vilket leder till en sänkning av halten prostaglandin E2 (PGE2). PGE2 är ett vanligt 
prostaglandin i ledvätska och anses vara en proinflammatorisk mediator. Enligt 
studien av Page et al. kan prostaglandinen även inneha antiinflammatoriska 
egenskaper då tillsats av PGE2 resulterade i sänkt eller konstant nivå av TNF-α 
(Page et al., 2010). 
 
Nivån TNF-α ökar med ökande mängd bukfett (Kondo et al., 2006). En trolig 
anledning till de sänkta nivåerna i studierna ovan är att träning minskar mängden 
bukfett, som är den vävnad som ansvarar för den största andelen utsöndrad TNF-α 
(Pedersen, 2011). Studien som utfördes av Ho et al., visade att kombinerad styrke- 
och uthållighetsträning gav den största sänkningen av TNF-α (Ho et al., 2012). 
 
Förhöjda halter av TNF-α tros leda till insulinresistens (Brandt & Pedersen, 2010). 
Förhöjd nivå ses vanligen hos diabetiker. Kroniskt förhöjda nivåer av lipider leder 
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till ackumulering av triglycerider i skelettmuskler och i levern (Nawrocki & Scherer, 
2004). Även halten fria fettsyror ökar. Frisatta fria fettsyror hämmar normalt 
insulinsignaleringen, det vill säga ger så kallad insulinresistens, vilket är naturligt då 
insulin stimulerar triglyceridsyntes, vilken måste vara inhiberad i samband med 
lipolysen. Dock kan onormalt hög fettsyrahalt i blodet leda till sjuklig 
insulinresistens. Fettsyraansamling i muskelcell leder till sänkt insulin-känslighet och 
försämrad möjlighet att ta upp glukos, vilket leder till att blodsockret höjs eftersom 
muskler är det organ som främst ansvarar för att sänka blodsockret (Nawrocki & 
Scherer, 2004). 
 
 

IL-10 
 
Eftersom så få studier mätte IL-10 koncentration kan ingen relevant jämförelse 
göras. Värt att notera är dock resultatet från träningsstudien där halten IL-10 ökade 
efter genomgånget program. En av träningens antiinflammatoriska effekter är en 
höjning av IL-10 som föregås av en IL-6 höjning. I denna studie skedde mätningen 
inte i direkt anslutning till träningstillfället utan efter ett genomgånget 
träningsprogram. Därför sågs inte någon höjning av IL-6. Kadoglou et al. anser att 
höjningen bland annat kan bero på minskad fettmängd samt minskad NF-κB aktivitet 
(Kadoglou et al., 2007; Brandt & Pedersen, 2010). 
 
En läkemedelsstudie mätte IL-10 i samband med operation. Koncentrationen höjdes 
mer i gruppen som gavs diklofenak jämfört med kontrollgruppen. Diklofenak sänker 
prostaglandinhalten och således minskar cAMP och utsöndringen av IL-6. IL-6 
stimulerar utsöndringen av IL-10 men den förklaringen är inte användbar för att 
förklara höjningen i detta fall. Det finns dock flera studier på djur som har visat att 
NSAID höjer halten av IL-10 (Madhy et al., 2002). 
 
 

CRP 
 
CRP är ett protein som är starkt kopplat till inflammation och används ofta som 
markör för att upptäcka kronisk inflammation (Ho et al., 2013).  
 
Träning har visat sig sänka nivån CRP (Kondo et al., 2006; Kadoglou et al., 2007; 
Ordonez et al., 2013), vilket även bekräftas i studier av Stewart et al. och Balducci et 
al. (Stewart et al., 2007; Balducci et al., 2010). Å andra sidan sågs ingen förändring 
av CRP-halt i studien som Marcell et al. genomfört. När minskningen av fettmängd 
jämfördes med CRP-förändring sågs ett svagt samband mellan minskad fettmängd 
och minskad halt CRP. Författarna anser att fettmängd snarare än fysisk kondition 
påverkar halten CRP (Marcell et al., 2005). 
Endast en av studierna med läkemedel mätte CRP-halt. Det förväntade resultatet 
hade varit att diklofenak skulle sänka halten CRP, men i studien stänktes nivån även 



 25 

i placebogruppen. Resultatet är troligtvis missvisande då flera personer i 
placebogruppen hade förhöjda värden, vilka under studiens gång sänktes till 
normalnivå (van Erk, et al., 2010). 
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SLUTSATSER 
 
Träning ökade koncentrationen av IL-6 i muskler (Febbraio et al., 2003; Steensberg 
et al., 2006; Kadoglou et al., 2007). Diklofenak sänkte IL-6 i två fall (Madhy et al., 
2002; Gallelli et al., 2013) och höjde koncentrationen i en studie utförd på råttor (de 
Almeida et al., 2013). Att jämföra träningseffekter och effekter av diklofenak på 
cytokinet IL-6 är problematiskt. Vid träning har IL-6 snarast en metabol effekt 
medan sänkningen vid intag av NSAID har en antiinflammatorisk effekt (Steensberg 
et al., 2003; Nielsen & Pedersen, 2008; Pedersen, 2011). 
 
Ökad halt IL-6 leder till minskad TNF-α produktion som ett resultat av en feed-back 
mekanism. Både träning (Kondo et al., 2006; Kadoglou et al., 2007; Ordonez et al., 
2013) och diklofenak (van Erk, et al., 2010; Gallelli et al., 2013) sänker nivån av 
TNF-α. Sänkningen vid träning beror troligtvis på IL-6 medan effekten av diklofenak 
inte är kopplad till IL.6.  
 
IL-10 mättes i endast i en studie men där ökade träning nivån IL-10 (Kadoglou et al., 
2007). Diklofenak ökade halten IL-10 enligt en studie (Madhy et al., 2002). IL-6 
leder till ökad IL-10 och träningen kan eventuellt ge denna effekt eller är ett resultat 
av minskad mängd fettvävnad. Diklofenaks effekt beror på minskad 
prostaglandinsyntes.   
 
Träning sänker CRP (Kondo et al., 2006; Kadoglou et al., 2007; Ordonez et al., 
2013). Det går utifrån dessa studier inte dra någon slutsats om hur diklofenak 
påverkar CRP. 
 
Att jämföra effekterna av träning med effekterna av läkemedlet diklofenak kan inte 
göras tillfredställande då ingen studie hittills gjort denna jämförelse. Studierna över 
läkemedel där nivåer av cytokiner finns representerade behandlar i flera fall 
sjukdomstillstånd som inte är förknippade med låggradig systemisk inflammation.  
Vad som framgår av denna studie är att träning påverkar inflammatoriska markörer. 
Det finns starka bevis för att träning har en positiv effekt på uppkomst och 
sjukdomsförlopp, symptom och livskvalitet vid tillstånd som insulinresistens, 
diabetes typ 2, övervikt och hjärtkärlsjukdom (Pedersen & Saltin, 2006). Träning har 
en antiinflammatorisk effekt och bör därför vara ett möjligt alternativ och/eller 
komplement till läkemedelsbehandling vid låggradig systemisk inflammation. Även 
diklofenak har en positiv effekt på inflammation och påverkar inflammatoriska 
markörer. Vad som är effektivast som behandling går dock inte att avgöra utan att 
ställa de båda alternativen mot varandra i en studie. 
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BILAGA 1 
 

Tabell 3. Jadad-tabell över studier som presenterats i arbetet. 

Författare, 
år 

Randomisering Beskrivning av 
randomisering 

Dubbel-
blindning 

Beskrivning 
av dubbel-
blindning 

Beskrivning 
av bortfall 

Total 
poäng 

Ordonez et 
al., 2013 

Ja Ja Inte 
möjligt 

- Ja 3/3 

Steensberg 
et al., 2006 

Ja Nej Inte 
möjligt 

- Nej 1/3 

Kondo et 
al., 2006 

Nej Nej Inte 
möjligt 

- Nej 0/3 

Kadoglou 
et al., 2007 

Ja Nej Inte 
möjligt 

- Ja 2/3 

Febbraio et 
al., 2003 

Nej Nej Inte 
möjligt 

- Nej 0/3 

van Erk, et 
al., 2010 

Ja Ja Ja Ja Ja 5/5 

Álvarez-
Soria et al., 
2006 

Ja Nej Nej Nej Ja 2/5 

Gallelli et 
al., 2013 

Ja Ja Nej Nej Ja 3/5 

Madhy et 
al., 2002 

Ja Nej Ja Ja Ja 4/5 

 
Studien av de Almeida et al., är inte gjord på människa och är därför inte lämpad att 
värderas enligt Jadad-skalan. Randomisering och dubbelblindning blir i den typen av 
studier problematisk att utföra. 
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