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Sammanfattning
Vid hypoxi kompenserar kroppen den bristande syretillförseln genom en rad olika 
mekanismer. En viktig sådan kompensationsmekanism är angiogenes som innebär nybildning 
av kapillärer. Kompensationen sker vid både fysiologiska och patofysiologiska tillstånd. 
Angiogenes regleras av en mängd olika faktorer varav VEGF är en av de viktigaste. Dock har 
forskningen visat på varierande resultat när det gäller regleringen av VEGF vid akut och 
kronisk hypoxi. Syftet med den här litteraturstudien var att jämföra VEGF-inducerad 
angiogenes i skelettmuskulatur vid akut och kronisk hypoxi. Elva artiklar erhölls efter 
systematiska sökningar i databaserna Pubmed och Medline samt tre artiklar efter manuella 
sökningar. Artiklarnas resultat delades in i fyra kategorier. Vid akut hypoxi förefaller VEGF 
öka på både mRNA och protein nivå samt regleras av HIF-1α. Vid kronisk hypoxi tycks 
VEGF på mRNA och på protein nivå påverkas av flera faktorer och resultaten varierar 
avsevärt mer än vid akut hypoxi. Likaså ter sig VEGF-receptorerna öka vid akut hypoxi 
medan regleringen skiftar betydligt mer vid kronisk hypoxi.

Nyckelord: fysiologi, skelettmuskulatur, hypoxi, angiogenes, VEGF
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1. Inledning
Angiogenes beskrevs för första gången 1935 och under 1970-talet och framåt studerades 
angiogenes och dess mekanismer för att försöka förstå och behandla tumörtillväxt. Senare 
forskning har inriktat sig på att stimulera angiogenes för att behandla patologiska tillstånd 
som kännetecknas av reducerat blodflöde, såsom ischemisk hjärtsjukdom och perifer 
artärsjukdom. Angiogenes är också en viktig faktor för att öka syresättningen och 
prestationsförmågan i skelettmuskulaturen vid träning (1). Angiogenes är en komplex process 
och forskningen är inte sällan inkonsekvent (2). Det gör det till ett intressant 
forskningsområde.

2. Bakgrund

2.1 Skelettmuskulatur
Skelettmuskulaturen motsvarar ungefär 45 % av kroppens vikt och kan ses som kroppens 
största organ (3). De flesta skelettmuskler är förankrade i ben men vissa är även fästa i andra 
delar såsom ligament och ledkapslar (4). Muskeln omges ytterst av en stark bindvävshinna, 
fascian, som åtskiljer muskeln från omkringliggande strukturer och medger densamme att
glida i förhållande till dessa. Innanför fascian finns ett annat bindvävsskikt, epimysium. Det 
står i sin tur i förbindelse med en annan bindvävshinna som kallas perimysiet, vilket är ett 
förhållandevis tjockt bindvävsskikt som delar in muskeln i muskelbuntar eller fasciklar, 
perimysiet innehåller även blodkärl och nerver. Inuti en fascikel omges en enskild muskelcell
av en bindvävshinna, endomysiet, som sammanlänkar muskelfibrerna med varandra och 
innehåller kapillärer samt nervfibrer (5,6). En muskelfiber är 50-100 µm i diameter och från
några mm upp till cirka 10 cm lång (4). Varje muskelfiber består av hundra till tusen 
kontraktila trådar, myofibriller (Figur 1). Myofibrillerna består i sin tur av tunna aktinfilament 
och tjocka myosinfilament. Filamenten bildar sarkomerer som är muskelcellens minsta 
funktionella enhet. Myosinmolekyler är uppbyggda av tunga och lätta kedjor och på de tunga 
kedjorna sitter myosinhuvuden (Figur 1). Det är dessa huvuden som fäster i aktinfilamentet 
och gör det möjligt för muskeln att kontraheras. Den serie av kontraherande rörelser som 
myosinhuvuden utför när de binder till aktinet kallas korsbryggecykler (3,5).
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Figur 1. Illustration av skelettmuskelns anatomi. Hämtad från Fundamentals of  Anatomy & 
Physiology, Martini (2004).

Muskelfibrerna delas in i typ I, typ IIx (även kallad typ IIb) och typ IIa. Typ I fibrer brukar 
kallas långsamma muskelfibrer och utnyttjar framförallt aerob metabolism. De innehåller en 
stor mängd mitokondrier och oxidativa enzymer. Typ IIx fibrer brukar refereras till som 
snabba muskelfibrer, de innehåller en hög koncentration av glykolytiska enzymer och 
utnyttjar i stort sett endast anaerob metabolism. Typ IIa fibrer besitter både oxidativa och 
glykolytiska egenskaper (5).

2.1.1 Musklernas kärlförsörjning
Vissa muskler försörjs av flera artärgrenar medan andra försörjs av en enda artärstam. Inne i 
muskeln delar artärerna upp sig i ett grovt nät med de flesta kärlstammarna riktade längs med 
muskelfibrerna. Från artärnätet avgår flera arterioler som grenar upp sig och bildar ett fint och 
långt kapillärnät kring muskelfibrerna (4). Arteriolerna består bland annat av glatt muskulatur 
vilket medför att de kan kontrahera och dilatera sig. Arteriolerna övergår i så kallade 
metarterioler, dessa kärl har ingen fortlöpande muskulär struktur utan enstaka glatta 
muskelfibrer som omger kärlet (7). Från metarteriolerna utgår sedan kapillärer vars vägg
består av ett enkelt membran av endotelceller och tillåter diffusion av små och fettlösliga 
molekyler (3). Blodflödet till kapillärerna regleras av prekapillära sfinktrar som är belägna på 
de ställen där en kapillär utgår från en metarteriol. Konstriktion av en sfinkter minskar 
blodflödet medan dilatation ökar blodflödet till kapillärerna. Sfinktrarna regleras bland annat 
av lokala faktorer såsom minskad syrgasnivå eller ökad koldioxidnivå i blodet, laktat och 
kväveoxid. Dessa faktorer verkar relaxerande på sfinktrarna och ökar blodflödet och för med 
sig syre, näringsämnen och buffertar. Faktorer som verkar kontraherande på prekapillära 
sfinktrar är bland annat prostaglandiner, thromboxane (frisätts av trombocyter och leukocyter) 
och endothelin (frisätts av skadade endotelceller). I höga koncentrationer kan dessa parakrina 
faktorer även dilatera och kontrahera arterioler. Regleringen av blodflödet i arteriolerna styrs 
normalt av endokrina och neurala mekanismer (5).

2.2 Angiogenes
Angiogenes bör inte förväxlas med arteriogenes eller vasculogenes som är nybildning av 
större kärl respektive kärlbildning av stamceller från benmärgen. Angiogenes innebär 
nybildning av kapillärer och är en komplex process som påverkas av flera olika faktorer. 
Processen regleras av stimulerande och hämmande faktorer, olika signalvägar samt receptorer 
och innefattar delning och spridning av endotelceller för att bilda nya kärl från redan 
befintliga blodkärl (1,2). Nybildning av kapillärer kan dels vara en normal fysiologisk 



6

reaktion, som vid uthållighetsträning, men också en patologisk reaktion, som vid tumörtillväxt
(2). 
Det finns olika varianter av angiogenes, av vilka den mest välkända är sprouting angiogenes. 
Oberoende av orsaken till sprouting angiogenes påbörjas processen genom proteolytisk
nedbrytning av cellmembranet som omger kapillärerna. Detta leder till en utvandring av 
normalt vilande endotel till interstitiet där en celldelning äger rum. Endotelcellerna bildar 
abluminala skott (sprout), dessa sträcks ut, lumen bildas, och till slut binds de samman med en 
annan kapillär och en anastomos har skapats (2) (Figur 2). Förutom aktiverade endotelceller 
nedregleras extracellulär matrix så att endotelcellerna och de nya kapillärerna kan sträckas ut 
och utvecklas (8). 
En annan form av angiogenes är intussusception. Den här typen av kärlnybildning innebär att 
endotelceller sträcks ut genom lumen, som en rygg, och skapar en förbindelse med 
endotelceller på motsatt sida. Cellmembranet blir då perforerat och interstitiella celler tränger 
in i den transluminala ryggen som snabbt byggs upp (1). När endotelcellerna har mognat och 
bildat en ny lumen så delas kapillären upp i två mindre kapillärer (2) (Figur 2).

Figur 2. Illustration på sprouting angiogenes och intussusception. Hämtad från What makes 
vessel grow with exercise training? Prior, Yang & Terjung (2004).

2.2.1 VEGF och faktorer som reglerar angiogenes
Som redan nämnts regleras angiogenes av ett flertal olika faktorer. Tillväxtfaktorn vascular 
endothelial growth factor (VEGF) är en peptid som finns i olika isoformer varav den 
vanligaste är VEGF-A (1,2). Flera olika celler kan producera VEGF, däribland leukocyter, 
glatta muskelceller, tumörceller, keratinocyter och astrocyter. Produktionen sker fortlöpande 
men förstärks och uppregleras av vissa cytokiner (IL-1ß och  IL-6) och tillväxtfaktorer 
(platelet-derived growth factor-ß, basic fibroblast growth factor och transforming growth 
factor). Kväveoxid (NO) och vissa prostaglandiner (PGE1, PGE2 och PGJ2) spelar också en 
viktig roll i att förmedla och förstärka effekter av VEGF, såsom kärldilatation och
kärlpermeabilitet (9,10). Andra faktorer som påverkar VEGF är tumörsuppressorgener som 
till exempel von Hippel-Lindau (vHL) Vid inaktivering av vHL-genen ökar förekomsten av 
VEGF vilket leder till ökad kapillärisering och tillväxt av tumörer (10).
Ytterligare faktorer som stimulerar angiogenes är angiopoietin 1 (Ang 1) och angiopoietin 2 
(Ang 2). Ang 1 hämmar effekten av VEGF och främjar därmed mognad och stabilisering av 
kapillärnätverk. Ang 2 ökar effekten av VEGF och underlättar på så sätt kärlnybildning (2). 
För att angiogenes ska kunna äga rum måste extracellulär matrix nedregleras och cellulära 
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barriärer brytas ner så att endotelceller tillåts vandra ut i interstitiet och påbörja celldelningen. 
Den här nedregleringen kontrolleras av olika enzymer. Matrix metalloproteaser (MMP), 
plasminogenaktivator (PA) och urokinas stimulerar till nedreglering medan tissue inhibitors 
of matrix metalloproteinases (TIMP) hämmar MMP och stabiliserar nedregleringsprocessen 
(11). Även yttre faktorer kan stimulera till ökad produktion och effekt av VEGF. 
Hypoglykemi och hypoxi ökar förekomsten av VEGF genom att stabilisera VEGF-molekylen 
på mRNA-nivå (12). Liknande funktion har mekanisk stretchning av muskulaturen, men exakt 
hur angiogenes induceras av stretchning är inte klarlagt (11).
För att angiogenesprocessen ska kunna regleras och inte bli okontrollerbar finns också 
inhiberande faktorer. Angiostatin, endostatin, platelet factor 4 (PF-4), thrombospondin-1 
(TSP-1) och soluble VEGFR1 (sFlt-1) har olika funktioner men i huvudsak hämmar de 
celldelning och migration av endotelceller (2).

2.2.2 VEGF-receptorer
Det finns tre olika VEGF-receptorer: VEGFR-1 (flt-1), VEGFR-2 (flk-1/KDR) och VEGFR-3
(flt-4) som är så kallade tyrosinkinasreceptorer (1). VEGFR-1 och VEGFR-2 finns 
huvudsakligen i endotelceller och binder VEGF-A. VEGFR-3 finns i lymfvävnad och binder 
VEGF-C och VEGF-D. VEGFR-1 binder också VEGF-B (13,10). Både VEGFR-1 och 
VEGFR-2 är viktiga för regleringen av angiogenes, dock inducerar de olika biologiska 
effekter. Båda receptorerna aktiverar cellmigrering men det är endast VEGFR-2 som 
inducerar celldelning (1,10). 
När VEGF binder till receptorn börjar endotelcellerna dela sig och migrera. Endotelcellerna 
hittar fram till den vävnad som kräver ökat blodflöde med hjälp av kemotaxi (celler rör sig 
mot eller från en ökad koncentration av ett kemiskt ämne) samt adhesiva molekyler och 
integriner som binder och släpper endotelceller. När endotelcellerna når sin destination så 
bildar de omogna kapillärer. Dessa är väldigt genomsläppliga och läcker plasma. Mognaden 
av kapillärerna regleras främst av Ang 1 och Ang 2 (7,14).
En uppreglering av VEGF-receptorerna sker vid träning och shear stress. Både VEGFR-1 och 
VEGFR-2 uppregleras vid träning medan endast VEGFR-2 ökar vid shear stress. Träning 
inducerar angiogenes även genom att ha en uppreglerande effekt på VEGF mRNA (8,11).

2.3 Hypoxi
Hypoxi definieras som bristande syrgashalt i kroppsvävnaderna (15). Hypoxi kan orsakas av 
både fysiologiska faktorer (uthållighetsträning, vistelse på hög höjd) och patofysiologiska 
faktorer (ischemiska förändringar, obstruktiva lungsjukdomar, blodtromboser, perifer 
kärlsjukdom) (16,17). Vid hypoxi i muskelcellen generas energi genom anaeroba processer; 
adenosintrifosfat (ATP) kreatinkinas-systemet (ATP-CrP) och glykolysen. Vid anaerob 
metabolism bildas laktat som restprodukt, laktat sänker pH-värdet vilket har negativa effekter 
på kroppens vävnader (5). För att cellerna effektivt ska kunna producera tillräckligt med 
energi under en längre tids ansträngning krävs syre. ATP bildas då i den oxidativa 
fosforyleringen som också är kroppens huvudsakliga ATP-producent (17). 
Kroppen har flera kompensationsmekanismer för att bibehålla normal muskelfunktion vid 
hypoxi. De respiratoriska och kardiovaskulära mekanismerna inkluderar en ökning av den 
alveolära ventilationen och hjärtminutvolymen. Detta sker i störst utsträckning under den 
akuta hypoxin som varar cirka 24 timmar. Vid längre period av hypoxi (kronisk) ökar 
mängden erytropoietin, ett hormon som stimulerar till ökad erytrocytproduktion och därmed 
fler syrgastransportörer (17,18). Även mängden myoglobin (syrebindande protein i 
muskelfibrerna) ökar vid längre tids hypoxi vilket medför en ökad syretransport i 
muskelvävnaden (19).
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2.4 Hypoxi-inducerad angiogenes
En annan kompensationsmekanism vid hypoxi är angiogenes, vilket sker genom att hypoxi 
har en uppreglerande effekt på VEGF (2,8). Alstringen av VEGF sker både på 
transkriptionsnivå och genom stabilisering av VEGF mRNA. Den transkriptionella reglering
förmedlas genom aktivering av olika transkriptionsfaktorer varav hypoxia-inducible factor-1 
(HIF-1) är en av de viktigaste. HIF-1 är ett protein som produceras i de flesta mänskliga 
vävnader och är av typen helix-loop-helix och består av två undergrupper; HIF-1α och HIF-
1ß. Vid hypoxi binder HIF-1 till HRE (hypoxia-responsive element) på en gens kodon och 
aktiverar transkription av VEGF (9). Vid normoxi inaktiveras HIF-1 med hjälp av vHL som 
binder HIF vilket leder till ubikvitinlisering då proteinet styrs till cellens proteosomer där det 
bryts ned (20).
Att detta är svarsmekanismen vid akut hypoxi har flera studier visat (2,19), dock är det 
fortfarande kontroversiellt huruvida samma process sker vid kronisk hypoxi (21,22). 

3. Syfte och frågeställningar
Syftet med litteraturstudien är att jämföra VEGF-inducerad angiogenes i skelettmuskulatur 
vid akut och kronisk hypoxi.
Frågeställningar som ska besvaras är: 
Finns det någon skillnad vad gäller nivåer och reglering av VEGF vid akut och kronisk 
hypoxi?
Finns det någon skillnad i upp – och nedreglering av VEGF-receptorer vid akut och kronisk 
hypoxi?

4. Metod
Denna studie är en litteraturstudie som bygger på flödesschemat enligt Polit & Beck (23) 
vilket innebär att identifiera sökord, göra elektroniska och/eller manuella sökningar, samla 
artikelmaterial och granska materialet för att finna relevant information. Utifrån materialet 
exkluderas irrelevanta studier medan studierna som inkluderats granskas, analyseras och 
organiseras utifrån likheter.

4.1 Sökstrategi
Systematiska sökningar gjordes i databaserna Pubmed och Medline (se bilaga 1). Sökorden 
som användes var physiology (fysiologi), skeletal muscle (skelettmuskel), VEGF (vascular 
endothelial growth factor), acute hypoxia (akut hypoxi) och chronic hypoxia (kronisk hypoxi). 
Manuella sökningar gjordes genom att läsa ”related articles” i Pubmed samt genom referenser 
i de inkluderade artiklarna. Vogts (24) artikel inkluderades genom att den var refererad i 
Lundbys (25) studie. En artikel av Milkiewicz (26) inkluderades då den var refererad till i van 
Weels (27) artikel. Ytterligare en artikel författad av Tang (28) inkluderades eftersom den 
refererades till i en annan artikel av samma författare (29).

4.2 Urval
Inklusionskriterier var: fysiologi, skelettmuskulatur, VEGF, angiogenes och hypoxi samt att 
artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Begränsningar som användes i båda databaserna 
var att artiklarna skulle ha publicerats mellan 1999 och 2011. I urval 1 lästes 44 titlar, av 
dessa exkluderades 10 artiklar eftersom de var reviews. 34 abstracts lästes och av dem 
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exkluderas fyra artiklar på grund av att de inte studerade VEGF, ytterligare fyra artiklar 
exkluderas på grund av att de undersökte hjärtmuskulaturen, två artiklar exkluderades 
eftersom de inte studerade angiogenes vid hypoxi, en artikel ansågs inte vara vetenskaplig, en 
artikel handlade om obduktion och en annan studerade nervsystemet och exkluderades 
följaktligen. Efter urval 1 inkluderades 21 artiklar i studien. I urval 2 lästes dessa 21 artiklar 
och av dessa exkluderades två artiklar då de studerade angiogenes vid träning och inte 
specifikt vid hypoxi, två artiklar exkluderades eftersom de jämförde angiogenes mellan olika 
åldersgruppen och inte specifika uttryck av VEGF. En artikel handlade om generell hypoxi-
adaptation i skelettmuskulaturen men inte särskilt om VEGF, en annan studerade HIF i 
specifika muskelgrupper och en tredje studerade angiogenes men inte VEGF, således 
exkluderades även dessa tre artiklar. Slutligen inkluderades 14 artiklar i studien.

4.3 Värdering
Artiklarna värderades utifrån hur stor populationen var, om studien var gjord på människor 
eller på försöksdjur, om det fanns något bortfall och skillnader i jämförelsegrupperna. 
Studiernas etiska godkännande granskades, fem av de sex artiklar som studerade människor 
hade godkännande från en etisk kommitté, den sjätte (27) uppgav att de följde etiska riktlinjer
och var också publicerad i en tidskrift med etiska riktlinjer. Fyra av de nio studier (en artikel 
studerade både människor och djur (30)) som undersökte försöksdjur hade blivit godkända av 
antingen en etisk kommitté eller en djurförsöksetisk kommitté. De resterande fem studierna 
(26,28,29,31,32) följde etiska riktlinjer och var publicerade i tidskrifter som har etiska 
riktlinjer.

4.4 Bearbetning och analys
Artiklarna lästes i sin helhet och resultaten sammanställdes i en artikelmatris (bilaga 2). 
Resultaten som svarade på litteraturstudiens syfte delades in i fyra kategorier: Akut hypoxi i 
skelettmuskulatur hos försöksdjur, kronisk hypoxi i skelettmuskulatur hos försöksdjur, akut 
hypoxi i skelettmuskulatur hos människor, kronisk hypoxi i skelettmuskulatur hos människor.

5. Resultat

5.1 Akut hypoxi i skelettmuskulatur hos försöksdjur
Fyra inkluderade artiklar berör akut hypoxi i skelettmuskulatur hos försöksdjur (26,28,29,33).
En studie av Milkiewicz (26) undersökte 31 råttor som delades in i fem olika 
interventionsgrupper och utsattes för hypoxi genom att reducera blodflödet till ett av benen.
Sju råttor fungerade som kontrollgrupp och utsattes inte för någon intervention. I den här 
studien sågs en signifikant ökning av både VEGF på protein och på mRNA nivå i den grupp 
(n=4) som blivit utsatta för hypoxi i en dag. 
I Tangs (28) studie från 2004 inkluderades 12 råttor varav sex råttor fick vistas i hypoxi 
medan sex råttor vistades i normoxi och utgjorde en kontrollgrupp. I Zwetsloot (33)
studerades 11 möss som fick vistas två timmar i hypoxi och 16 möss användes som 
kontrollgrupp och vistades i normoxi. I dessa två studier ökade VEGF mRNA signifikant i 
hypoxigrupperna. I Tangs (28) studie ökade även VEGF protein signifikant i hypoxigruppen. 
I samma studie undersöktes även HIF-1α på mRNA och på protein nivå vid hypoxi och 
elektrisk stimulering av det ena bakbenet. HIF-1α protein ökade vid hypoxi i kombination 
med elektrisk stimulering men inte vid enbart hypoxi. HIF-1α mRNA nivåerna förändrades 
inte i någon av de studerade grupperna (28). I en annan studie av Tang från 2010 (29)
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inkluderades 12 råttor som delades in i två grupper varav interventionsgruppen fick vistas två 
timmar i hypoxi medan kontrollgruppen vistades i normoxi. Ingen signifikant skillnad kunde 
mätas i VEGF mRNA nivåer mellan hypoxi – och kontrollgruppen (29).

5.2 Kronisk hypoxi i skelettmuskulatur hos försöksdjur
Sex inkluderade artiklar tar upp kronisk hypoxi i skelettmuskulatur hos försöksdjur (26,30-
32,34,35).
Rissanen (30) kunde påvisa en ökning av VEGF på protein nivå i ischemiska skelettmuskler. 
Studiens population bestod av 20 kaniner som delades in i fyra grupper, dessa fick blodflödet 
kraftigt reducerat genom kirurgi till ett av bakbenen. Det andra bakbenet fungerade som 
kontrollvävnad. Efter tre dagar hade VEGF, men inte receptorn VEGFR-2, ökat signifikant i 
hela muskeln. Efter en och tre veckor var VEGF protein framförallt påtaglig i regenererande 
myocyter, detta gällde även VEGFR-2. Återbildningen hade avtagit efter sex veckor och 
ingen signifikant ökning av VEGF protein kunde då uppmätas, detta i jämförelse med 
kontrollvävnaden från det andra bakbenet. Däremot kunde VEGFR-2 påvisas i regenererande 
myocyter efter sex veckor.
I en studie av Milkiewicz (26) inkluderades 31 råttor som också fått blodflödet reducerat till 
ett av bakbenen. Både VEGF protein och VEGF mRNA nivån var efter tre dagar (n=3) 
signifikant högre jämfört med hos en kontrollgrupp med sju råttor. Efter en vecka (n=6) hade 
VEGF protein sjunkit till strax över kontrollgruppens nivå. Efter 14 dagar (n=9) sågs en liten, 
men inte signifikant, ökning av VEGF protein jämfört med nivån efter en vecka, däremot 
gjorde ökningen att nivån var signifikant högre än kontrollgruppens nivå. Efter 35 dagar (n=9)
var nivån ungefär densamma som efter 14 dagar. Till skillnad från protein nivån låg mRNA 
nivån i försöksgruppen under kontrollgruppens nivå efter en vecka. Nivån av VEGF mRNA i 
försöksgruppen sjönk ytterligare efter 14 dagar och efter 35 dagar var VEGF mRNA nivån
ungefär 50 % av kontrollgruppens nivå.
I en studie av Vilar (32) undersöktes VEGF mRNA och VEGF protein nivåer hos åtta 
spontant hypertensiva råttor (SHR) och hos en kontrollgrupp bestående av åtta Wistar-Kyoto 
(WKY) råttor. Både SHR och WKY råttorna vistades i hypoxi under åtta veckor. Både VEGF
på mRNA och på protein nivå ökade signifikant hos hypoxiska SHR i jämförelse med 
normoxiska SHR. Hos WKY råttorna kunde ingen signifikant skillnad mätas i VEGF nivåer 
mellan de råttor som vistats i hypoxi och de som vistats i normoxi. I den här studien 
studerades även receptorn VEGFR-2 på protein nivå. Resultaten visar att receptorn ökade 
signifikant hos hypoxiska SHR men inte hos hypoxiska WKY råttor (32).
I en studie av Hudlicka (2002) användes elektrisk lågfrekvens-stimulering för att uppnå 
hypoxi i muskulaturen hos 10 kaniner. Dessa utsattes för stimulering i åtta timmar per dag 
under två (n=5) eller fyra (n=5) dagar. Kontrollvävnad användes från muskler som inte 
utsattes för stimulering. Protein nivåerna av VEGF hade ökat signifikant efter två dagar 
jämfört med kontrollvävnaden, efter 16 timmars vila hade protein nivåerna av VEGF minskat 
något, dock inte signifikant, efter fyra dagar hade dessa signifikant ökat igen jämfört med 
kontrollvävnaden (31).
Två studier av Olfert (34,35) från 2001 visade att träning i samband med kronisk hypoxi 
minskar VEGF på mRNA nivå. I båda studierna ingick 24 råttor som delades upp i två 
grupper, en fick vistas i normoxi (n=12) och en i hypoxi (n=12). VEGF på mRNA nivå 
minskade vid vila under hypoxi i jämförelse med normoxi. En timmes träning efter åtta 
veckors vistelse i antingen hypoxi eller normoxi framkallade en signifikant ökning av VEGF 
mRNA i båda grupperna, ökningen var störst i normoxigruppen (34). Likaså gav en timmes 
träning, fem dagar i veckan under åtta veckors vistelse i hypoxi eller i normoxi en signifikant 
ökning av VEGF mRNA, ökningen var störst i normoxigruppen (35).  I Olferts studier (34,35) 
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analyserades även VEGF receptorer. Både VEGFR-1 och VEGFR-2 minskade signifikant på 
mRNA nivå i vila hos hypoxigruppen (34,35). Också tillväxtfaktorn basic fibroblast growth 
factor (bFGF) som uppreglerar produktionen av VEGF studerades på mRNA nivå. I den ena 
studien ökade bFGF mRNA signifikant i hypoxigruppen jämfört med normoxigruppen (34). I 
den andra studien sågs en signifikant minskning av bFGF mRNA hos de råttor som vistades i 
hypoxi (35).

5.3 Akut hypoxi i skelettmuskulatur hos människor
Fyra inkluderade artiklar berör akut hypoxi i skelettmuskulatur hos människor (27,30,36,37).
Tre olika studier (27,30,36) undersökte amputerad undre extremitet hos patienter som 
drabbats av akut ischemi, kontrollvävnad togs från den friskaste delen av den amputerade 
extremiteten. Studiernas akut ischemigrupp bestod alla av två patienter. I två av studierna sågs 
en signifikant, diffus ökning i hela muskeln av VEGF både på mRNA och på protein nivå 
(30,36). I den tredje studien ökade VEGF mRNA signifikant medan mätvärdena för VEGF 
protein var för små för att kunna göra statistiska beräkningar (27). I Rissanens (30) och 
Tuomistos (36) studier studerades även VEGF receptorer, en ökning av VEGFR-2 i atrofiska 
myocyter kunde påvisas i båda studierna (30,36). I Rissanens (30) studie ökade VEGFR-1 
signifikant i endotelceller. I Tuomistos (36) studie sågs ingen signifikant förändring av 
VEGFR-1 och VEGFR-3.
Studierna av van Weel (27) och Tuomisto (36) visade en signifikant uppreglering av HIF-1α
på mRNA och på protein nivå i ischemisk vävnad. 
bFGF studerades i Richardsons (37) studie där sex, i vardagen, stillasittande män fick utföra 
ensidiga knäextensor övningar i 30 minuter. Först utfördes övningen i normoxi med vänster 
ben och ett antal veckor senare i hypoxi med höger ben. Kontrollvävnad togs från det 
otränade benet. Ingen signifikant förändring kunde påvisas när det gäller bFGF i det tränade 
benet jämfört med det otränade. Även VEGF mRNA undersöktes i den här studien. Faktorn 
ökade signifikant efter träning såväl under normoxi som under hypoxi. Ingen signifikant 
skillnad i VEGF mRNA nivåer påvisades mellan träning i normoxi och i hypoxi (37).

5.4 Kronisk hypoxi i skelettmuskulatur hos människor
Fem inkluderade artiklar tar upp kronisk hypoxi i skelettmuskulatur hos människor 
(24,25,27,30,36).
I en studie (25) av Lundby från 2004 fick åtta personer som var bosatta på havsnivå befinna 
sig på hög höjd (4100 meter över havet) under åtta veckor. Kontrollgruppen bestod av sju 
personer bosatta på hög höjd. Muskelbiopsier togs när studien började, efter två samt efter åtta 
veckor. Ingen signifikant skillnad förelåg mellan lågländare och högländare vare sig det gäller 
nivåer av VEGF – eller HIF-1α mRNA i studiens början. Inte heller efter två veckor hade 
VEGF - eller HIF-1α mRNA förändrats signifikant hos personerna från havsnivå jämfört med 
kontrollgruppen. Efter åtta veckor sågs inte heller någon signifikant skillnad i VEGF och HIF-
1α på mRNA nivå hos lågländarna, varken jämfört med kontrollgruppen eller med de biopsier 
som togs efter två veckor (25).
I en annan studie (24) med en population på 30 otränade män fick försökspersonerna träna 30 
minuter, fem gånger i veckan i sex veckor. Antingen tränade de högintensivt i normoxi eller i 
hypoxi, eller lågintensivt i normoxi eller i hypoxi. Hos de försökspersoner som tränade 
högintensivt i hypoxi ökade VEGF och HIF-1α på mRNA nivå. I de andra grupperna kunde 
ingen signifikant skillnad uppmätas i nivåer av VEGF mRNA. Däremot ökade HIF-1α mRNA 
även hos den grupp som tränade lågintensivt i hypoxi (24).
I två studier(30,36) undersöktes sex amputerade undre extremiteter från patienter som led av 
kronisk ischemi. I båda studierna sågs en signifikant ökning av VEGF protein och VEGF 
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mRNA i atrofiska myocyter. I den ena studien ökade även dessa faktorer i regenererande 
myocyter (36), medan den andra studien endast kunde påvisa en likadan ökning i tre av de sex 
extremiteterna (30). Receptorn VEGFR-2 ökade signifikant i Rissanens (30) studie medan 
receptorn inte förändrades signifikant i Tuomistos (36) studie. I Rissanens (30) studie sågs en 
signifikant ökning av receptorn VEGFR-1 i endotelceller medan Tuomistos (36) studie inte 
kunde påvisa något signifikant uttryck av VEGFR-1 eller VEGFR-3 receptorer.
I en tredje studie (27) undersöktes också undre amputerade extremiteter hos patienter som led 
av kronisk ischemi, den här studien inkluderade 13 extremiteter. I nio av dessa extremiteter 
minskade VEGF mRNA nivåerna signifikant i ischemisk muskelvävnad jämfört med 
förhållandevis frisk muskelvävnad. I två extremiteter ökade VEGF mRNA signifikant. När 
det gäller VEGF protein kunde ingen signifikant skillnad uppmätas mellan ischemisk 
muskelvävnad och relativt frisk muskelvävnad. Detsamma gäller HIF-1α mRNA och HIF-1α 
protein (27).
Inte heller i Tuomisto (36) sågs någon signifikant förändring av HIF-1α på mRNA eller på 
protein nivå jämfört med förhållandevis frisk muskelvävnad.

6. Diskussion

6.1 Metoddiskussion
Sökningen i denna studie begränsades till åren 1999-2011 då så aktuellt resultat som möjligt
söktes. Detta kan ha inneburit en begränsning, men under sökningarna upptäcktes det att 
majoriteten av forskningen kring VEGF-inducerad angiogenes har gjorts på 2000-talet, därför
utvidgades inte tidsbegränsningen. Endast artiklar som var skrivna på engelska inkluderades i 
studien. Eftersom ingen av artiklarna som påträffades var skrivna på något annat språk än 
engelska ses inte det som en begränsning. Sökorden som användes kan ha inneburit en 
begränsning men eftersom artiklar som innehöll inklusionskriterierna eftersöktes så 
begränsades antalet sökord. Enligt sökmatrisen hittades 140 artiklar medan det i metoden står 
att 44 titlar lästes. Anledningen till detta är att 96 träffar innehöll artiklar som påträffats i mer 
än en sökning.

6.2 Resultatdiskussion
I den här litteraturstudien jämförs uttryck av VEGF, faktorer som påverkar VEGF samt
VEGF-receptorer vid akut och kronisk hypoxi. En exakt definition av hur lång tid akut 
respektive kronisk hypoxi varar var svårt att hitta i litteraturen. Akut hypoxi definieras som 
snabb förbrukning av tillgängligt syre i vävnaden, medan kronisk hypoxi är en mer långsam 
minskning av syrgastillgång i vävnaden (38). Likväl delar Ward (18) upp akut och kronisk 
hypoxi i en tabell där akut hypoxi utgör det första dygnet och kronisk hypoxi tiden efter.
I de studier där författarna inte tydligt har skrivit om studien tar upp akut eller kronisk hypoxi 
har ovanstående definition använts, det vill säga om populationen har blivit utsatta för hypoxi 
i mer än ett dygn har den forskningen placerats under rubriken kronisk hypoxi.

Fyra studier (26,27,30,36) använder inte ordet hypoxi utan beskriver att deras forskning har 
studerat processer i ischemiska extremiteter. Dock definierar både Lindskog (15) och 
Wallentin (39) ischemi som lokal syrebrist i vävnad beroende på bristande till – eller avflöde 
av blod. Därför inkluderades även dessa fyra artiklar i studien. Emellertid kan responsen på 
ischemi och hypoxi se olika ut. I de studier som undersökt ischemiska extremiteter har 
försökspersonerna lidit av kronisk ischemi under en längre tid, det vill säga månader eller år. I 
de studier som uttryckligen beskrivit responsen på kronisk hypoxi har försökspersonen som 
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längst utsatts för hypoxi i åtta veckor. Detta i kombination med att olika processer (som inte 
nödvändigtvis sker vid hypoxi) startas i ett ischemiskt område, såsom kraftig ansamling av 
olika metabola produkter (39), kan ha påverkat resultatet.

När det gäller faktorer som påverkar VEGF tas bFGF och HIF-1α upp. Flera artiklar har 
studerat andra faktorer men det var endast dessa tre som togs upp i fler än en artikel, och var 
således de enda faktorer vars uttryck gick att jämföra mellan akut och kronisk hypoxi.

6.2.1 Akut hypoxi hos försöksdjur
Enligt resultaten från de inkluderade studierna förefaller akut hypoxi öka VEGF på både 
mRNA och protein nivå. I Tang (28) och i Zwetsloot (33) ökade VEGF mRNA vid hypoxi. I 
Tangs studie (28) från 2004 ökade också VEGF protein. Däremot fanns det ingen skillnad i 
VEGF mRNA nivåerna i Tangs studie (29) från 2009. Skillnaden mellan Tangs studier var att 
i den ena bestod försöksgruppen av sex råttor som fick vistas i hypoxi i en timme, (28) medan 
den andra studien bestod av sex möss som fick vistas i hypoxi i två timmar (29). Det är svårt 
att dra någon slutsats om varför VEGF mRNA nivåerna är olika i de två studierna. 
Tidsdifferensen kan ha en viss inverkan, en annan förklaring kan vara att det finns en skillnad 
mellan olika djurstammar (40,41), detta är också något författarna tar upp i artikelns 
diskussion. Flera studier har också visat att muskelfibertyper har betydelse för regleringen av 
angiogenetiska faktorer. Till exempel visar studier av Cherwek (42) och Mounier (43) att 
VEGF ökar mer i muskler som framförallt har en oxidativ muskelfibertyp än i muskler där 
glykolytiska fibrer är överrepresenterade. Studierna av Tang (28,29) och Zwetsloot (33) 
undersöker olika muskler och detta kan ha påverkat resultatet. Populationerna i Tangs (28,29) 
båda studier var relativt små vilket försvagar resultatet, dock stöds Tangs (28) resultat av 
Zwetsloot (33) som hade en något större population. Att VEGF ökar vid akut hypoxi hos djur 
bekräftas också av Milkiewicz (26) studie där både mRNA och protein nivåerna steg efter en 
dag.
I Tang (28) från 2004 studerades HIF-1α på mRNA och på protein nivå. mRNA nivåerna
förändrades inte i någon grupp medan protein nivåerna ökade hos de möss som vistades i 
hypoxi och samtidigt fick elektrisk stimulering. Endast hypoxi räckte inte för att HIF-1α 
protein skulle öka. I den här studien fick mössen andas gas som innehöll åtta procent syrgas. I 
artikelns diskussion jämförs deras resultat med en studie av Stroka från 2001 (44) där möss 
fick andas hypoxisk gas med sex procent syre i en timme. I den studien (44) sågs endast en 
lätt ökning av HIF-1α uttryck i skelettmuskulaturen. Det kan vara så att hypoxisk gas med ett 
åtta procentigt syrgastryck är för litet för att framkalla ökning av HIF-1α. Å andra sidan fick 
mössen i Tangs (29) studie från 2009 andas hypoxisk gas med sex procent syre i två timmar. I 
den studien undersöktes inte HIF-1α, däremot studerades VEGF på mRNA nivå och då HIF-
1α stimulerar VEGF på transkriptionsnivå (9) skulle den förväntade reaktionen vara en ökning 
av VEGF mRNA. Men då studien inte berör HIF-1α nivåer är det svårt att dra någon slutsats 
från den studien angående HIF-1α uttryck.
I Tangs (28) studie från 2004 ökar VEGF både på mRNA och på protein nivå medan HIF-1α 
inte ökar alls. Detta tyder på att det finns fler faktorer än HIF-1α som kan stimulera till en 
förändring av VEGF nivåer. 

6.2.2 Kronisk hypoxi hos försöksdjur
När det gäller kronisk hypoxi är det svårare att dra någon slutsats. Under de första tre till fyra 
dagarna av hypoxi verkar det som att både VEGF mRNA och VEGF protein ökar hos 
försöksdjur (26,30,31). Efter en veckas hypoxi börjar resultaten skilja sig åt; i en studie ökar 
VEGF protein (30) medan en annan studie visar en minskning av VEGF på både protein och 
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mRNA nivå (26). Efter två veckor har VEGF protein ökat igen i den sistnämnda studien av 
Milkiewicz (26), och ökningen kvarstår upp till fem veckor medan VEGF på mRNA nivå 
minskar både efter två och fem veckor i samma studie (26). I Rissanens (30) studie minskar 
VEGF protein efter sex veckor av hypoxi. Varför resultatet skiftar mellan Milkiewicz (26) 
och Rissanens (30) studier är svårt att dra någon slutsats om. Skillnader i muskelfibertyper
kan ha påverkat resultatet eftersom det är olika muskler som undersöks i de två studierna. 
Beroende på om musklerna har en större del av oxidativ fibertyp eller glykolytisk fibertyp kan
VEGF komma att stimuleras olika (42,43).
Eftersom båda studierna (26,30) reducerar blodflödet till ett av bakbenen framgår det inte hur 
mycket syrgastrycket sänks i vävnaden. Då HIF-1α uttryck verkar påverkas av vilket 
syrgastryck vävnaden utsätts för (28,44) är det tänkbart att även VEGF påverkas av hur stor 
syrgasminskningen är. Således skulle skillnaden i VEGF uttryck mellan studierna kunna 
förklaras i olika grad av hypoxi i muskelvävnaden.
När det gäller Hudlickas (31) studie bör det påpekas att VEGF även stimuleras av yttre 
mekaniska faktorer (8,11). Då man i denna studie (31) utsatte kaninerna för både hypoxi och 
elektrisk stimuleringen är det svårt att dra någon slutsats om vilken av faktorerna som 
framkallade ökningen av VEGF protein.
Efter åtta veckor av hypoxi verkar VEGF antingen ha nedreglerats eller inte förändrats alls. I 
Vilars (32) studie skedde ingen förändring av vare sig mRNA eller protein nivåer hos WKY 
råttorna som utsattes för hypoxi. Hypertension förefaller påverka VEGF på ett sådant vis att 
någon slutsats är svår att dra om hur kronisk hypoxi påverkar VEGF uttryck hos SHR (32). I 
Olferts (34) ena studie medföljde vistelsen i kronisk hypoxi att VEGF mRNA minskade hos 
de råttor som inte tränat. Hos de råttor som tränade ökade visserligen VEGF mRNA hos de 
hypoxiska råttorna men inte lika mycket som hos de normoxiska (34,35). Eftersom träning 
uppreglerar VEGF (8) förefaller det snarare vara träningen som ger upphov till ökningen av
VEGF medan hypoxin tvärtom hämmar responsen. I artiklarnas diskussion tar författarna upp 
att hämningen av VEGF vid kronisk hypoxi kan bero på negativ feedback. Det vill säga att 
kroppen efter en längre tids syrebrist har kompenserat med bland annat ökat blodflöde och 
ökat hemoglobinvärde, så att syrebristen i vävnaden avtagit och på så vis minskar behovet av 
angiogenes (45). Resultatet att kronisk hypoxi inte ökar VEGF uttryck vid träning styrks i en 
studie av Gustafsson (46) från 2007 där 11 försökspersoner fick utföra unilaterala 
benövningar fyra gånger i veckan i fem veckor. De fick träna i 45 minuter, först det ena benet 
som fått blodflödet reducerat och sedan det andra benet med icke reducerat blodflöde. Ingen 
skillnad i VEGF uttryck kunde påvisas mellan grupperna. Denna studie påpekar att metabola 
faktorer kan vara inblandade i den här responsen (46). Vidare visar en annan studie av 
Gustafsson (47) från 1999 att det finns ett förhållande mellan laktat och VEGF mRNA, det är 
dock osäkert vilken faktor som påverkar vilken. I en review av Cerretelli (48) från 2009 
skriver författarna att det har visat sig att laktat är lägre efter en träningssession hos personer 
som vistats mer än tre veckor på hög höjd (>3000 meter), i jämförelse med personer som 
utsatts för en kortare tid av hypoxi. I studierna av Olfert (34,35) och Vilar (32) tas inte laktat 
upp men det skulle kunna vara så att det finns ett samband mellan en avtagande laktatnivå och 
en reduktion av VEGF uttryck. Vilken eller vilka faktorer som orsakat den uteblivna 
förändringen av VEGF hos WKY råttor samt nedregleringen av VEGF i Olferts (34,35) 
studier är svårt att dra någon slutsats om. Dessutom togs biopsierna först tidigast efter åtta 
veckor i alla tre studier (32,34,35). Det är möjligt att VEGF uttrycken såg annorlunda ut 
tidigare under interventionen.
I Olferts (34,35) båda studierna studerades även tillväxtfaktorn bFGF. I Olferts (34) ena studie
sågs en liten, men signifikant, ökning av bFGF i hypoxigruppen medan i Olferts (35) andra 
studie så minskade samma faktor i hypoxigruppen. bFGF verkar främst uppreglera VEGF och 
inducera angiogenes vid cellskada och genom mekanisk stretchning (1,2), och inte i huvudsak 
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vid träning (49). I Olferts (34) ena studie fick råttorna genomföra ett träningspass efter åtta 
veckor medan råttorna i Olferts (35) andra studie fick genomgå regelbunden träning under åtta 
veckor. Det skulle kunna vara så att råttorna i Olferts (35) andra studie reagerade på träningen 
med en större andel cellskador och mekanisk stretchning än råttorna i Olferts (34) första 
studie som hade acklimatiserats i större grad till träning. Att bFGF ökar i en studie (34) och 
minskar i en annan (35) samtidigt som VEGF minskar i både dessa studier (34,35) kan tolkas 
som att bFGF har en begränsad effekt på regleringen av VEGF.
Också VEGF receptorer studerades i Olferts (34,35) studier. I hypoxigrupperna minskade 
både VEGFR-1 och VEGFR-2 signifikant på mRNA nivå efter träning. Den här minskningen 
skulle, precis som för VEGF, kunna bero på negativ feedback, alltså att kroppen har 
kompenserat för hypoxin så att syrebristen i vävnaden avtagit och på så vis minskar behovet 
av angiogenes (45). I artiklarnas diskussioner tar författarna upp att forskning har visat att 
VEGF-receptorer svarar på träning först efter ungefär 16 timmar (50). Eftersom biopsierna i 
studierna togs mindre än en timme efter träningen kan det ha påverkat uttrycken av VEGF-
receptorerna. 

6.2.3 Akut hypoxi hos människor
Att VEGF mRNA ökar i human skelettmuskulatur som utsätts för akut hypoxi visas i tre olika 
studier (27,30,36) I Richardsons (37) studie ökade VEGF på mRNA nivå efter träning, dock 
var det ingen skillnad mellan försökspersonerna som tränade i hypoxi och de som tränade i 
normoxi. VEGF ökade även på protein nivå i Rissanens (30) och i Tuomistis (36) studier, i 
van Weels (27) var värdena för små för att kunna göra några statistiska beräkningar.
Att träning har en uppreglerande effekt på VEGF mRNA har tidigare visats (8) och bekräftas 
av Richardsons (37) studie, som också visar att VEGF mRNA inte ökar ytterligare i den grupp 
som tränat i hypoxi. Det kan bero på att syrgastrycket inte har sjunkit tillräckligt lågt för att 
stimulera fler angiogenes-inducerande faktorer (28,44). 
I Rissanen (30) och i Tuomisto (36) undersöktes också VEGF receptorer. I den ena studien 
ökade VEGFR-1 och VEGFR-2 (30) medan den andra studien inte kunde visa någon 
signifikant förändring av VEGFR-1 eller VEGFR-3 (36). Att VEGFR-3 inte ökar beror 
troligtvis på att den receptorn förmedlar angiogenes i lymfsystemet (1), och inte 
skelettmuskulaturen. När det gäller VEGFR-1 och det faktum att den receptorn inte ökar i 
Tuomistos (36) artikel finns det studier som har föreslagit att VEGFR-1 verkar som en falsk 
receptor för VEGF-A (1). Detta tillsammans med att VEGF receptorerna inducerar olika 
angiogenetiska effekter (det vill säga att VEGFR-2 inducerar celldelning vilket inte VEGFR-1 
gör (1)) skulle kunna vara en förklaring till att VEGFR-1 inte ökar.
Studierna av Tuomisto (36) och van Weel (27) visar att HIF-1α ökar vid akut hypoxi, både på 
mRNA och på protein nivå.
Enligt Richardsons (37) förändrades inte bFGF nivåerna signifikant av akut hypoxi. Som 
tidigare har diskuterats förefaller bFGF snarare uppregleras av cellskada och stretchning och 
inte främst av träning och hypoxi (1,2,49). Det kan vara en orsak till att bFGF inte ökar i 
Richardsons (37) studie. 

6.2.4 Kronisk hypoxi hos människor
VEGF mRNA ökade hos människor som tränat högintensivt i hypoxi under sex veckor medan 
lågintensiv träning i hypoxi inte gav någon förändring i VEGF mRNA i jämförelse med 
värdena före träningsperioden (24). I Hoppeler & Vogts (19) reviewartikel presenteras 
forskning som har visat ett liknande resultat, det vill säga att VEGF mRNA i huvudsak ökar 
vid hypoxi i kombination med högintensiv träning (19). I Lundbys (25) studie påverkades inte 
VEGF mRNA av åtta veckors vistelse på hög höjd (kronisk hypoxi). Dessa resultat skulle 
kunna förklaras, som tidigare diskuterats, genom en tillvänjning och kompensation från 
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kroppen så att angiogenes inte längre är nödvändigt för att tillgodose muskelvävnadens 
syrgasbehov (45). Men de kan också tolkas genom det eventuella förhållandet mellan en 
minskning av laktat efter minst tre veckor på hög höjd (48) och den medföljande reduktionen 
av VEGF (47).
I de studier där forskarna har undersökt extremiteter från patienter som drabbats av kronisk 
ischemi ökade VEGF mRNA i alla sex extremiteter i Tuomistos (36) studie, i tre av sex 
extremiteter i Rissanens (30) studie samt två av 13 extremiteter i van Weels (27) studie. I van 
Weels (27) studie minskade också VEGF mRNA i nio av 13 extremiteter medan protein 
nivåerna inte påverkades alls. HIF-1α förändrades inte i någon av dessa tre studier (27,30,36). 
Då HIF-1α är en viktig stimulerande faktor för VEGF kan det vara en förklaring till att VEGF 
inte ökar i vissa extremiteter. Det finns även andra faktorer som påverkar regleringen av 
VEGF, såsom kväveoxid, tillväxtfaktorer, metabola – och mekaniska faktorer (9-12), vilket å 
andra sidan kan förklara att VEGF ökar i vissa extremiteter. Studierna beskriver inte graden 
av ischemi eller hur länge patienten har lidit av kronisk ischemi. Eftersom både tiden och 
graden förefaller kunna påverka regleringen av VEGF (28,44,45) kan dessa två faktorer ha 
påverkat studiernas resultat. Vidare leder ischemi till en ansamling av metabola faktorer (39) 
och eftersom dessa faktorer förefaller stimulera den angiogenetiska responsen (46) kan en 
ökad koncentration av metabola produkter ha framkallat en ökning av VEGF i vissa 
extremiteter.
I Rissanen (30) och i Tuomisto (36) studerades VEGF receptorer. I den ena studien ökade 
både VEGFR-1 och VEGFR-2 (30) medan ingen av VEGFR-1, VEGFR-2 eller VEGFR-3 
förändrades signifikant i den andra studien (36). Dessa tydliga skillnader i resultatet tyder på 
att regleringen av VEGF receptorer är en komplex process som kan påverkas av flera faktorer. 
På samma vis som för VEGF nivåerna kan graden och tiden ha påverkat regleringen av 
receptorerna (28,44,45). 
När det gäller HIF-1α ökade faktorn på mRNA nivå i Vogts (24) studie hos de 
försökspersoner som tränade i hypoxi, både högintensivt och lågintensivt. Att HIF-1α ökade i 
båda hypoxigrupperna medan VEGF endast ökade i den ena hypoxigruppen kan tyda på att 
HIF-1α endast regleras av hypoxi medan VEGF även regleras av andra faktorer, i detta fall 
träning. Den tydliga skiljaktigheten mellan en uppreglering av HIF-1α men inte av VEGF hos 
de försökspersoner som tränade lågintensivt i hypoxi kan eventuellt förklaras av en additiv 
effekt (51). Det vill säga att mycket ansträngande träning i kombination med hypoxi gav en 
uppreglering av VEGF medan mindre ansträngande träning förenat med hypoxi gjorde att 
uppregleringen uteblev.
I Lundbys (25) studie kunde ingen signifikant förändring av HIF-1α påvisas, vare sig på 
mRNA eller på protein nivå. Att HIF-1α inte förändras skulle kunna förklaras, precis som på 
VEGF nivå, med att kroppen har kompenserat en längre tids syrebrist med hjälp av andra 
mekanismer så att angiogenes inte längre är nödvändigt (45).

6.3 Slutsatser
Slutsatserna i den här litteraturstudien är osäkra men VEGF förefaller öka på både mRNA och 
protein nivå vid akut hypoxi samt regleras till stor del av HIF-1α. Vid kronisk hypoxi verkar 
fler faktorer vara inblandade i regleringen av VEGF mRNA och VEGF protein och nivåerna 
tenderar att variera. Även VEGF-receptorerna tenderar att uppregleras vid akut hypoxi medan 
de vid kronisk hypoxi varierar mellan att upp – och nedregleras samt förbli oförändrade.
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Bilaga 1.                         Sökmatris
Datum Databas Sökord Resultat Urval 1 Urval 2
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and acute hypoxia
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            22
            21           13               8
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13.00

Pubmed Physiology
and skeletal muscle
and vegf
and chronic hypoxia
+begränsningar 
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Medline Physiology
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and acute hypoxia
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2 626 071
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Medline Physiology
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and chronic hypoxia
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Pubmed Physiology
and skeletal muscle
and angiogen*
and chronic hypoxia
+begränsningar
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          865
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110210
16.00

Pubmed Physiology
and skeletal muscle
and angiogen*
and acute hypoxia
+begränsningar

8 458 365
   163 745
          865
            22
            21             1               0

110211
12.00

Medline Physiology
and skeletal muscle
and angiogen*
and chronic hypoxia
+begränsningar

2 626 071
     66 271
          495
            16
            15             0               0

110211
16.00

Medline Physiology
and skeletal muscle
and angiogen*
and acute hypoxia
+begränsningar

2 626 071
     66 271
          495
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Bilaga 2.   Artikelmatris
Författare
Artikelns titel
Tidskrift, år
Land

Syfte
Metod

- Design
- Population

Resultat

Hudlicka, O., Milkiewicz, M., 
Cotter, M. A. & Brown, M. D.

Hypoxia and expression of 
VEGF-A protein in relation to 
capillary growth in electrically 
stimulated rat and rabbit skeletal 
muscle.

Experimental Physiology (2002).

Storbritannien

Att undersöka funktionen av 
hypoxi som stimulering till tidig 
uppreglering av VEGF, blodflöde, 
syrgaskonsumtion och 
kapillärtäthet i snabba 
skelettmuskler under kronisk 
elektrisk lågfrekvens-stimulering

Design: Experimentell
Population och metod: Kaniner 
delades upp i olika grupper. 10 
kaniner undersöktes i 
hypoxigruppen. För att uppnå 
hypoxi i musklerna, fick de 
elektrisk stimulering i ett av 
benen under åtta timmar/dag, följt 
av 16 timmars vila. Biopsier togs 
efter två (n=5) eller efter fyra 
dagar (n=5). Biopsierna togs 
direkt efter stimulering samt efter 
16 timmars vila. Kontrollvävnad 
togs från det benet som inte 
utsattes för elektrisk stimulering.

VEGF protein ökade efter två 
dagar i muskler som blev 
elektriskt stimulerade. Efter 16 
timmars vila minskade VEGF 
protein något men ökade igen 
efter fjärde dagens stimulering. 



Författare
Artikelns titel
Tidskrift, år
Land

Syfte
Metod

- Design
- Population

Resultat

Lundby, C., Pilegaard, H.,
Andersen, J. L., van Hall, G., 
Sander, M. & Calbet, J. A. L.

Acclimatization to 4100 m does 
not change capillary density or 
mRNA expression of potential 
angiogenesis regulatory factors in 
human skeletal muscle.

The Journal of Experimental
Biology (2003).

Danmark

Att testa huruvida HIF-1α, VEGF 
mRNA och kapillärisering i 
skelettmuskulatur ökar hos 
personer från lågländer vid 
acklimatisering till hög höjd 
jämfört med vistelse på havsnivå. 
Att testa huruvida nivåer av HIF-
1α och VEGF mRNA samt 
kapillärisering är högre hos 
höghöjdsinvånare jämfört med 
nivåer uppmätta hos personer från 
lågländer både på havsnivå och 
efter höghöjdsacklimatisering.

Design: Experimentell
Population och metod:
En grupp med åtta personer 
bosatta på havsnivå (sex män, två 
kvinnor) som fick vistas på hög 
höjd i åtta veckor. 
En grupp med sju män bosatta på 
hög höjd utgjorde 
kontrollgruppen. 
Muskelbiopsier togs efter två och 
åtta veckor.

Ingen signifikant skillnad fanns i 
VEGF mRNA nivåer hos 
personerna bosatta på havsnivå 
jämfört med högländarna. Dock 
tenderade VEGF mRNA att öka 
efter två veckor men ökningen var 
inte siginfikant. VEGF mRNA 
nivåerna var ungefär desamma 
efter åtta veckor hos 
höghöjdsinvånarna jämfört med 
personerna från havsnivå.



Författare
Artikelns titel
Tidskrift, år
Land

Syfte
Metod

- Design
- Population

Resultat

Milkiewicz, M., Hudlicka, O., 
Egginton, S. & Brown, M. D.

Vascular endothelial growth 
factor mRNA and protein do not 
change in parallel during non-
inflammatory skeletal muscle 
ischaemia in rat.

Journal of Physiology (2006).

Storbritannien

Att jämföra uttryck av VEGF 
mRNA och protein med 
kapillärtäthet och 
muskelblodflöde i extensor 
digitorium longus hos råttor som 
genomgått unilateral ligering av 
arteria iliaca communis.

Design: Experimentell
Population och metod: 31 råttor 
fick blodflödet begränsat i ett av 
benen genom ligering av a. iliaca 
communis. Råttorna delades upp i 
fem grupper och studerades en 
(n=4), tre (n=3), sju (n=6), 14 
(n=9) eller 35 dagar (n=9) senare. 
En grupp på sju råttor utan 
intervention fungerade som 
kontrollgrupp.

VEGF mRNA nivåer steg med 
~65% efter både efter en och tre 
dagar. Därefter uppmättes en 
sänkning efter sju dagar jämfört 
med kontrollgruppen, och en 
signifikant sänkning efter 14 
dagar samt en 50 % sänkning efter 
35 dagar. VEGF protein hade ökat
sjufaldigt efter både en och tre 
dagar, dock var nivåerna normala 
efter sju dagar. Efter 14 och 35 
dagar steg nivåerna igen i 
jämförelse med kontrollgruppen, 
dock inte signifikant.



Författare
Artikelns titel
Tidskrift, år
Land

Syfte
Metod

- Design
- Population

Resultat

Olfert, M., Breen, E. C., Mathieu-
Costello, O. & Wagner, P. D.

Chronic hypoxia attenuates 
resting and exercise-induced 
VEGF, flt-1 and flk-1 mRNA 
levels in skeletal muscle.

Journal of Applied Physiology 
(2001).

USA

Att bestämma effekten av kronisk 
hypoxi på genuttryck av VEGF i 
skelettmuskulatur, dess receptorer 
(flt-1 och flk-1), basic fibroblast 
growth factor och transforming 
growth factor-β1. 

Design: Experimentell
Population och metod: Wistar 
råttor utsattes för kronisk hypoxi 
(n=12) eller normoxi (n=12). 
Efter åtta veckor fick sex djur från 
varje grupp genomföra en timmes 
träning medan de resterande 12 
djuren fungerade som 
kontrollgrupp.
M. gastrocnemius opererades bort 
direkt efter 
träningsinterventionen, blev 
nedfryst och undersöktes senare.

VEGF mRNA nivåer minskade i 
vila vid både kronisk hypoxi och i 
normoxi. VEGF mRNA ökade vid 
ansträngning i kronisk hypoxi, 
dock signifikant mindre än vid 
ansträngning i normoxi. Kronisk 
hypoxi minskade även nivåerna 
av VEGFR-1 mRNA och 
VEGFR-2 mRNA vid vila. 
VEGFR-2 mRNA minskade vid 
ansträngning både i normoxi och i 
kronisk hypoxi, dock var 
minskningen endast signifikant 
hos djuren i normoxigruppen. 
VEGFR-1 mRNA tenderade att 
öka vid ansträngning men 
ökningen var inte signifikant i 
någon av grupperna.



Författare
Artikelns titel
Tidskrift, år
Land

Syfte
Metod

- Design
- Population

Resultat

Olfert, M., Breen, E. C., Mathieu-
Costello, O. & Wagner, P. D.

Skeletal muscle capillarity and 
angiogenic mRNA levels after 
exercise training in normoxia and 
chronic hypoxia.

Journal of Applied Physiology 
(2001).

USA

Att undersöka effekterna av 
träning i normoxi och hypoxi på 
kapillärisering i skelettmuskulatur 
hos råttor, samt effekterna av 
träning på genuttryck av VEGF, 
dess receptorer (flt-1 och flk-1), 
transforming growth factor β1 och 
basic fibroblast growth factor.

Design: Experimentell
Population och metod: 24 wistar 
råttor utsattes för träning i åtta 
veckor, en timme per dag, fem 
dagar i veckan, antingen i 
normoxi (n=12) eller i kronisk 
hypoxi (n=12). Som 
kontrollgrupp användes 24 wistar 
råttor, dessa fick också vistas i 
normoxi (n=12) eller kronisk 
hypoxi (n=12) men utsattes inte 
för någon träning.
M. gastrocnemius opererades bort 
direkt efter 
träningsinterventionen, blev 
nedfryst och undersöktes senare.

VEGF mRNA ökade i både 
interventions- och 
kontrollgruppen hos de råttor som 
vistades i kronisk hypoxi, men i 
jämförelse med råttorna som 
vistades i normoxi var ökningen 
signifikant mindre. Både VEGFR-
1 och VEGFR-2 minskade 
signifikant på mRNA nivå i vila 
hos hypoxigruppen i jämförelse 
med kontrollgruppen. Träning i 
normoxi dämpade VEGFR-1 
mRNA och VEGFR-2 mRNA 
påverkades inte signifikant av 
träning men tenderade att minska 
vid ansträngning i kronisk hypoxi.



Författare
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Tidskrift, år
Land

Syfte
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- Design
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Resultat

Richardson, R. S., Wagner, H., 
Mudaliar, S. R. D., Henry, R., 
Noyszewski, E. A. & Wagner, P. 
D.

Human VEGF gene expression in 
skeletal muscle: effect of acute 
normoxic and hypoxic exercise.

American Journal of Physiology –
Heart and Circulatory Physiology 
(1999).

USA

Att testa hypotesterna: 1. Ett 
överflöd av VEGF mRNA 
kommer att öka efter en enskild 
träningsomgång. 2. att andas 
hypoxisk gas kommer att 
ytterligare öka överflödet av 
VEGF mRNA. 3. bFGF mRNA 
kommer att uppregleras mindre 
påtagligt vid träning i normoxi 
och hypoxi än ökningen av VEGF 
mRNA. 4. Det kommer att vara 
ett omvänt förhållande mellan 
intracellulärt syrgastryck under 
träning och VEGF mRNA 
överflöd efter träning.

Design: Experimentell
Population och metod: Sex , i 
vardagen, stillasittande män fick 
utföra en knäextensor övning med 
vänster ben. Fem minuters 
uppvärmning, sedan 30 minuters 
träning på 50 % av maxkapacitet. 
Ungefär 60 minuter efter 
övningen togs en muskelbiopsi 
från det tränade benet (vänster) 
och från det otränade (höger). 
Samma procedur utfördes ett antal 
veckor senare, den här gången 
fick deltagarna träna höger ben 
och andas hypoxisk gas under 
övningen.

Vid vila var VEGF mRNA 
nivåerna mycket låga. VEGF 
mRNA ökade signifikant en 
timme efter övningen, både i 
normoxiska och hypoxiska 
förhållanden. Det fanns ingen 
signifikant skillnad i VEGF 
mRNA nivåer mellan träning i 
normoxi och hypoxi. Inget 
signifikant samband fanns mellan 
intracellulärt syrgastryck under 
träning och överflöd av VEGF 
mRNA efter träning.
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Rissanen, T. T., Vajanto, I., 
Hiltunen, M. O., Rutanen, J., 
Kettunen, M. I., Niemi, M., 
Leppänen, P., Turunen, M. P., 
Markkanen, J. E., Arve, K., 
Alhava, E., Kauppinen, R. A. & 
Ylä-Herttuala, S.

Expression of vascular endothelial 
growth factor and vascular 
endothelial growth factor 
receptor-2 (KDR/Flk-1) in 
ischemic skeletal muscle and its 
regeneration.

American Journal of Pathology 
(2002).

Finland

Att beskriva uttryck av 
VEGF och VEGFR-2 i 
skelettmuskelceller från 
kritiskt ischemisk undre 
extremitet hos människa och 
från ischemiskt bakben hos 
kanin.

Design: Experimentell
Population och metod: Åtta 
patienter och 20 kaniner. Prov togs 
från ischemisk skelettmuskel från 
patienter som genomgått 
amputation av en undre extremitet. 
Sex patienter led av kronisk 
ischemi (långvarig smärta 
och/eller vävnadsförlust som varit 
i över två veckor). Två patienter 
led av akut ischemi (orsakat av 
emboli eller stor trombos). Prov 
togs från den friskaste samt den 
värst ischemidrabbade delen av 
den amputerade extremiteten. 
På kaninerna opererades den ytliga 
femoralisartären bort och den 
djupa ligerades. Prov togs från m. 
soleus och från m. tibialis anterior 
efter tre dagar, samt en, tre och sex 
veckor senare (n=5 i varje grupp).

En kraftig och diffus ökning av VEGF 
protein sågs i de värst ischemi-
drabbade delarna av extremiteten hos 
akut ischemigruppen, även en ökning 
av VEGFR-2 kunde uppmätas. 
VEGFR-1 ökade signifikant i 
endotelceller. 
När det gäller kronisk ischemi sågs en 
ökning av VEGF protein och VEGF 
mRNA i atrofiska myocyter. I tre av 
extremiteterna sågs en ökning av 
dessa faktorer även i regenererande 
myocyter. VEGFR-2 ökade också 
signifikant vid kronisk ischemi.
Hos kaninerna sågs en ökning av 
VEGF protein efter tre dagar, främst i 
nekrotiska myocyter, dock kunde 
endast en liten ökning av VEGFR-2 
uppmätas. Efter en, tre och sex veckor 
kunde VEGFR-2 uppmätas i 
regenererande myocyter. VEGFR-1 
ökade signifikant i endotelceller Efter 
en och tre veckor uppmättes en ökning 
av VEGF protein främst i 
regenererande muskelceller. Efter sex 
veckor kunde endast en liten ökning 
av VEGF protein uppmätas.
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Tang, K., Breen, E. C., Wagner, 
H., Brutsaert, T. D., Gassmann, 
M. & Wagner, P. D.

HIF and VEGF relationships in 
response to hypoxia and sciatic 
nerve stimulation in rat 
gastrocnemius.

Respiratory Physiology & 
Neurobiology (2004).

USA

Att bestämma om HIF-1 kan 
reglera VEGF i skelettmuskulatur 
som svar på ansträngning eller 
hypoxi.

Design: Experimentell
Population och metod: Wistar 
råttor delades upp i 
interventionsgrupper och 
kontrollgrupper med sex råttor i 
varje grupp. Hypoxigruppen fick 
andas åtta procentig hypoxisk gas 
i en timme, lika länge blev ES 
(elektrisk stimulering)-gruppen 
utsatt för stimulering. Biopsier 
togs direkt efter ES och hypoxi.

Under hypoxi i vila steg VEGF 
mRNA nivåer nästan tre gånger så 
mycket som vid normoxi. Även 
VEGF protein steg vid hypoxi, 
ungefär dubbelt så mycket som 
vid normoxi. I grupperna som 
utsattes för både hypoxi och 
elektrisk stimulering ökade VEGF 
mRNA sexdubbelt medan VEGF 
protein ökade fyrdubbelt jämfört 
med kontrollgruppen.
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Tang, K., Xia, F. C., Wagner, P.
D. & Breen, E. C.

Exercise-induced VEGF 
transcriptional activation in brain, 
lung and skeletal muscle.

Respiratory Physiology & 
Neurobiology (2010).

USA

Att utvärdera 
genregleringsmekanismer för 
uttryck av VEGF i enskilda organ 
hos möss som utsätts för träning 
eller akut svår hypoxi.

Design: Experimentell
Population och metod: Möss 
blev uppdelade i interventions –
och kontrollgrupper med sex möss 
i varje. Hypoxigruppen fick vistas 
i en kammare med sex procentig 
hypoxisk gas i två timmar. 
Biopsier togs från fem olika 
skelettmuskler direkt efter 
hypoxi-exponeringen.

Ingen av musklerna som 
undersöktes visade någon ökad 
nivå av VEGF mRNA.
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Tuomisto, T. T., Rissanen, T. T., 
Vajanto, I., Korkeela, A., 
Rutanen, J. & Ylä-Herttuala, S.

HIF-VEGF-VEGFR-2, TNF-α
and IGF pathways are upregulated 
in critical human skeletal muscle 
ischemia as studied with DNA 
array.

Atherosclerosis (2004).

Finland

Att profilera förändringar i 
genuttryck i akut och kronisk 
kritisk ischemi. 

Design: Experimentell
Population och metod:
Amputerad extremitet från åtta 
patienter som led av kritisk 
extremitetsischemi på grund av 
perifer artärsjukdom. Kronisk 
ischemigruppen (n=6) hade 
långvarig smärta och/eller 
vävnadsförlust (>2 veckor). Akut 
ischemigruppen (n=2) fick ”acute-
on-chronic” (kronisk ischemi som 
övergår kritisk ischemi på mindre 
än 14 dagar) extermitetsischemi 
på grund av emboli eller stor 
trombos. Kontrollvävnad togs från 
relativt frisk muskelvävnad.

VEGF mRNA och VEGF protein 
uppreglerades diffust i hela 
muskeln vid ”acute-on-chronic” 
ischemi. Vid kronisk ischemi 
uppreglerades dessa faktorer 
endast i atrofiska och 
regenererande myocyter. VEGFR-
2 blev signifikant uppreglerad vid  
”acute-on-chronic” ischemi men 
inte vid kronisk ischemi. VEGFR-
1 och VEGFR-3 förändrades inte 
signifikant, varken vid akut eller 
vid kronisk ischemi.
HIF-1α på mRNA och på protein 
nivå ökade signifikant
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Van Weel, V., Seghers, L, de 
Vries, M. R., Kuiper, E. J., 
Schlingemann, R. O., Bajema, I. 
M., Lindeman, J. H. N., Delis-van 
Diemen, P. M., van Hinsbergh, V.
W. M., van Bockel, J. H. & Quax, 
P. H. A.

Expression of vascular endothelial 
growth factor, stromal cell-
derived factor-1 and CXCR4 in 
human limb muscle with acute 
and chronic ischemia.

Arteriosclerosis, Thrombosis and 
Vascular Biology (2007).

Nederländerna

Att undersöka uttrycksmönster av 
VEGF, SDF-1 och CXCR4 i 
relation till andra typer av 
angiogenes i amputerade 
extremiteter med kronisk eller 
akut ischemi.

Design: Experimentell
Population och metod: 16 
patienter med kronisk ischemi 
som var planerade för amputation 
av ett underben. 2 patienter fick 
akut ischemi strax före 
amputationen varför de blev en 
egen interventionsgrupp. 
13 patienter blev en kronisk 
ischemigrupp. 
1 bortfall på grund av att 
vävnaden inte gick att RNA 
analysera.
Biopsier togs från relativt frisk 
vävnad samt från ischemisk 
vävnad.

Hos nio patienter i kronisk 
ischemigruppen minskade VEGF 
mRNA signifikant i jämförelse 
med vävnad utan ischemi. I två 
extremiteter ökade VEGF mRNA. 
Hos patienter i akut 
ischemigruppen ökade VEGF 
mRNA signifikant.
När det gällde VEGF protein i 
kronisk ischemigruppen fanns det 
ingen signifikant skillnad mellan 
ischemiska och icke ischemiska 
muskler. I akut ischemigruppen 
var mätvärdena för små för att 
kunna göra statistiska 
beräkningar.
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Vilar, J., Waeckel, P. B., Cochain, 
C., Loinard, C., Duriez, M., 
Silvestre, J-S. & Lévy, B. I.

Chronic hypoxia induced 
angiogenesis normalizes blood 
pressure in spontaneously 
hypertensive rats.

Circulation Research (2008).

Frankrike

Hypotes: Aktivering av 
angiogenes genom kronisk hypoxi 
kan påverka vaskulär resistans 
och följaktligen blodtrycksnivåer i 
spontant hypertensiva råttor 
(SHR).

Design: Experimentell
Population och metod:
Hypertensiva vuxna SHR (12 
veckor gamla) fick vistas i hypoxi 
i åtta veckor, sedan under 
normoxi i två timmar eller tre 
veckor. En annan grupp 
hypertensiva vuxna SHR fick 
vistas under hypoxi i en vecka och 
sedan under normoxi i ytterligare 
en vecka. Whistar-Kyoto råttor 
(WKY) användes som 
kontrollgrupper. Varje grupp 
innehöll åtta råttor.

VEGF mRNA och VEGF protein 
ökade hos hypoxiska SHR jämfört 
med normoxiska SHR. Hos WKY 
råttorna kunde ingen signifikant 
skillnad påvisas i VEGF nivåer 
mellan hypoxi – och 
normoxigruppen. 
VEGFR-2 ökade hos hypoxiska 
SHR i jämförelse med 
normoxiska SHR. VEGFR-2 
förändrades inte signifikant 
mellan normoxiska och hypoxiska 
WKY råttor.
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Vogt, M., Puntschart, A., Geiser, 
J., Zuleger, C., Billeter, R. & 
Hoppeler, H.

Molecular adaptations in human 
skeletal muscle to endurance 
training under simulated hypoxic 
conditions.

Journal of Applied Physiology 
(2001).

Schwiez

Att undersöka förändringar i 
genuttryck som en konsekvens av 
uthållighetsträning på två olika 
intensitetsnivåer under 
normoxiska och hypoxiska 
förhållanden.

Design: Experimentell.
Population och metod: 30 
otränade manliga deltagare blev 
randomiserat uppdelade upp i fyra 
olika grupper. Alla tränade i 30-
minutersperioder, fem gånger i 
veckan i totalt sex veckor. Två 
grupper tränade högintensivt 
(blodlaktatnivåer: 4-6mM), den 
ena gruppen i normoxi (n=8) och 
den andra gruppen i hypoxi (n=7). 
De andra två grupperna tränade 
lågintensivt (blodlaktatnivåer: 2-
3mM), en normoxigrupp (n=8) 
och en hypoxigrupp (n=7). 
Muskelbiopsier togs från m. 
vastus lateralis före och efter 
träningsperioden.

VEGF mRNA nivåerna ökade i 
gruppen som tränade högintensivt 
i hypoxi. HIF-1α mRNA ökade 
även i den gruppen som tränade 
lågintensivt. I de andra grupperna 
skedde ingen signifikant 
förändring.
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Zwetsloot, K. A., Westerkamp, L.
M., Holmes, B. F. & Gavin, T. P.

AMPK regulates basal skeletal 
muscle capillarization and VEGF 
expression, but is not necessary 
for the angiogenic response to 
exercise.

The Journal of Physiology (2008).

USA

Att undersöka om AMPK (5’-
adenosinmonofosfat-aktiverat 
protein kinas) reglerar 
kapillärisering i 
skelettmuskulaturen samt den 
angiogenetiska responsen på 
träning. 

Design: Experimentell.
Population och metod: Totalt 
användes 70 WT (wild-type) möss 
och 89 DN (inaktiverat 
muskelspecifikt AMPK) möss. 
Mössen delades upp i olika 
grupper beroende på intervention. 
11 WT möss och 14 DN möss 
fick vistas två timmar i hypoxi. 
Direkt efter interventionen togs 
prov från m. gastrocnemius. 
Vilande WT (n=16) och DN 
(n=24) möss fick vistas i normoxi 
och användes som kontrollgrupp.

Hos WT mössen som vistades i 
hypoxi ökade VEGF mRNA 
signifikant i jämförelse med dem 
som vistades i normoxi. 



Bilaga 3.       
Förkortningar

Ang 1 Angiopoietin 1
Ang 2 Angiopoietin 2
ATP Adenosintrifosfat
ATP-CrP Adenosintrifosfat kreatinkinas
bFGF Basic fibroblast growth factor
HIF-1 Hypoxia-inducible factor -1
HRE Hypoxia-responsive element
IL-1β Interleukin-1β
IL-6 Interleukin-6
MMP Matrix metalloproteaser
NO Kväveoxid
PA Plasminogenaktivator
PF-4 Platelet factor-4
PGE1 Prostaglandin E1

PGE2 Prostaglandin E2

PGJ2 Prostaglandin J2

sFLT-1 soluble VEGFR1
SHR Spontant hypertensiva råttor
TIMP Tissue inhibitors of matrix metalloproteinaser
TSP-1 Thrombospondin-1
VEGFR-1 Vascular endothelial growth factor receptor 1
VEGFR-2 Vascular endothelial growth factor receptor 2
VEGFR-3 Vascular endothelial growth factor receptor 3
VEGF-A Vascular endothelial growth factor A
VEGF-B Vascular endothelial growth factor B
VEGF-C Vascular endothelial growth factor C
VEGF-D Vascular endothelial growth factor D
vHL von Hippel-Lindau
WKY Wistar-Kyoto råttor


