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Forskning kring fysiologiska
könsskillnader
IVIycket länge ansågs det att idrott var skadligt för kvinnors hälsa. Frågor som aldrig skulle ha ställts
till en manlig idrottare ställdes till den kvinnliga idrottaren. Kommer hon att förlora förmågan att
föda barn? Blir hon maskuliniserad? Mån har långe varit normen inom olika idrotter och når kvinnorna kommit in i idrotten har det ofta varit till idrotter som är utformade för män av mån. Finns
det då några skillnader mellan mån och kvinnor som man måste ta hänsyn till när man utformar
idrotten för kvinnor? Så gick diskussionerna på BO-talet. Detta är bakgrunden till att den forskning
vid Idrottsmedicinska enheten i Umeå som rör fysiologiska könsskillnader och dess betydelse för
idrotten. Här nedan följer en sammanställning av några av resultaten av de projekt som har utförts
eller pågår vid enheten i relation till annan forskning.

• • • De första muskelmorfologiska
studierna som uöördes var ofta studier på olika idrottsgrupper där man
fann aö maratonlöpare hade fler typ
I öbrer än typ II öbrer medan sprinters hade mer typ II öbrer än typ I
öbrer (1,2). Nästa steg var aö undersöka vilka könsskillnader som finns
med avseende på muskelfibertypsuppsättning. I våra ödiga studier
jämfördes muskelfibertyps- uppsäöningen hos män och kvinnor med
ungefär samma muskelstorlek.
Detta visade aö kvinnors muskler
innehöll 25% färre öbrer och 35%
mindre öbrer, således ungefär 60%
av den totala aköva muskelfiberytan
som män hade (3), detta utan aö
hänsyn tagits öll kroppsstorlek.
Fiberlokalisaöon i muskeln skilde
också mellan könen, kvinnomas typ
H öbrer var mer lokaliserade öll de
ventrala delarna av muskeln medan
mäns typ II öbrema var lokaliserade
öll de mera centrala delarna (3). I
andra samödiga muskelmorfologiska studier hade man påvisat att
kvinnor hade öll storleken mindre
både typ I och typ II celler än män.
Män hade normalt sett också större
typ II än typ I öbrema medan kvinnor oöast hade större typ I celler än
typ II celler (4, 5). Deöa var bakgrunden öll att vi ville xmdersöka
sambandet mellan muskelstyrka,
styrkeuöiållighet, aköveringsmönter och muskelmorfologi hos kvinnliga idroöare.
Metoder
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med öppen kirurgisk teknik. Fryses
ner och färgades för myoöbrillärt
ATPas. Minst 400 muskelöbrer klassificerades in i grupperna Typ 1,2A,
2B och 2C. Fiberarean bestäms i
minst 75 fibrer av varje typ.
Ytandelen av respeköve fibertyp
beräknades enligt medel öber arean
x öber proporöonen = procentuella
ytandelen. Muskelstyrka: Muskelstyrkan mättes i en isokineösk dynamometer (Biodex system 2, Biodex
Corporaöon, New York, USA).
Försökspersonerna får dels uööra
eö maximalt styrketest vid olika vinkelhasögheter och ett uöxållighetstest med en vinkelhasöghet på 90
grader/s. Ergometer tester: En
ramptester utiors på anöngen en
cykelergometer eller eö löpband
med samödig registrering av blodmjölksyra, syreupptag och koldioxidproduköon för bestämning av
anaerobatrösklar och beräkning av
maxVC^ (Eosprint, Jaeger, Tysk-

Muskelstyrka

De vid enheten utnyttjade metoderna för de olika projekten är. Muskelstyrka bestäms av hur många
Muskelbiopsier: Muskelbiopsier tas muskelfibrer vi kan rekrytera odi

muskelstyrka är därför relaterad Öll
muskeltvärsnittsyta (6). Mäter man
muskelstyrka hos män och kvinnor
så önner man aö kvinnor har generellt seö ungefär 70% av mannens
styrka i undre delen av kroppen och
ungefär 50% av mannens styrka i
övre delen av kroppen En del av
dessa skillnader beror dock på aö
kvinnor allmänt sett är mindre än
vad män är. Det önns också studier
som tyder på aö kvinnor kan producera samma mängd styrka per tvärsniösyta muskel som män kan (7)
bröts aö det önns en skillnaden i
aköv muskelmassa per tvärsnittsyta
mellan män och kvinnor (3).
Hos män har man tidigare funnit
samband mellan andelen typ 2 öbrer
i en muskel och den kraft som en
muskel kan producera (8). I våra studier av kvinnor har vi istället funnit
eö samband mellan relaöva typ 1
öber förekomsten och PT (maximalt
vridmoment, Nm) (5). MöjÖgen
beror detta på aö kvinnor oöast har
större typ 1 öbrer än typ 2 öbrer vilket leder öll att typ 1 öbrema kommer att utgöra en relaövt större
andel av muskeltvärsniösytan.
Detta storleksförhållande mellan typ
1 och typ 2 öbrema kan också vara
orsaken öll aö kvinnor oöa vid eö
styrketest har svårare aö iniöalt producera maximal styrka än vad män
har (9). Vid muskulär uöxållighetstest visar våra studier en signifikant
relaöv sänkning av muskelstyrkan
öll ca 80% av referenskontraköon
efter 100 konöaköoner, vad gäller
PT (maximalt vridmoment)(10).
Något samband mellan någon av de
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muskelmorfologxska parametrarna
och dexma relativa sänkningavmuskelstyrkan fanx^x vi ej. Däremot framkom ett samband m e l l a n d e n a b s o luta styrkan under trötthetstestex^
och procentuella ytan av muskeln
som utgjordes ^xv typ 1 fibrer. Vid
jämförelse av muskulär uthållighet
mellan män och kvinnor har vi inte
heller kunnat påvisa någon skillnad
i relativ trötthetsutvecklxng eller
upplevelsen av trötthet mellarx
könen (11)
Det inte bara fibertypsuppsättnxnge n u t a n även muskelxxsgrövre arkitektur som påverkar styrkeutvecklingex^ från en muskel, l^ropperxs
flesta muskler är fjäderformade. Hos
m ä n h ^ r m ^ n f ö r e s l a g i t att vxnkein
mellanmuskelfibrernaochdragriktxxxrxgenökariochmedattfibrerx^a
hypertrofier^xr.Hos kvinnor som har
ett reservutrymme i sina muskler
har vi dock påvisat 2itt det mte firms
något samband mellan muskelfiberstorlek och muskelfibervxnkel (1^).
Däremot farms det istället samband
mellan muskelfiberlängd och fiber
vinkel. Detta skulle således kunna
led^ till ^ t t m a n får en god inre bio
mekanikimuskelx^.
Eran El^l^registrering2xr erhållna
l^lEE(meanpox^erfrequency)under
maximala kontr^xktxoner uppvisade
ett nära negativt samband med procentuella andelen ^v typ 1 fibrer,
dett2xs2xmb^ndkvarstodmenförsvagadesnågot under trötthetsutveck
ling.Något s a m b a n d m e l l a n E l ^ ^
parametern I^IEE och fiberstorlek
som tidigare påvisats för män framkommer inte i våra studier (5, 13,
1^)
Styrketräning
Vad fixms det då för skillnad mellan
män och kvixmor när det gäller styr
keträning7Tränande män har större
typ II fibrer än typ 1 fibrer (^).
Styrketränande kvinnor har kvar
samma fiber area ratio som otränade
kvinnor dvs större eller lika stora
typ 1 celler som typ 11 celler (1^).
lämfört med otränade kontroller har
de 1 ^ större typlfxbrer och t y p l l
fibrer. Vilket tyder på att styrketrän i n g h o s kvxrmor har en effekt på
både t y p l o c h typ 11 fibrerna. Detta
stämmer överens med våra ovan
beskrivna resultat a t t d e t inte fixms
x^ågot samband mellan förekomsten
av typ ^fibrer ochkraftutveckling
under ett styrketest hos kvinnor (^).

Däremot finns ett samband mellan
t y p l f i b e r förekomsten och kraftutvecklingen.
Styrketräning ^ach könshormoner
l^Blan har påvisat att kvinnor har
högsta handstyrkan uxxder själva
menstruationen och att kvinnor
hopparlärxgrexstående längdhopp
under menstruationen (16). x^m detta är relaterat till variation av de
kvxnnligakönshormonemaeller en
variation i endogent testosteron är
inte känt.
En ök^d prestation under vissa delar
av menstruationscykeln kan eventuellt också leda till en variation i
effektenavträningunder olika delar

av menstruationscykein. Vilket skulle kurma utnyttjas vid planering av t
exstyrketräxnng. Vi har därför vid
Idrottsmedxcmska Enheten i Umeå
startat ett projekt där vi driver perio
diceringen av styrketräningen uöfrån de hormonella förändringarna
under menstruationscykeln.Erojektet syftar till att studera om man på
detta sätt kan öka effektenav styrketräning. 1 pilotstudie med enstaka
försökspersoner har man erhållit
mycket goda resultatmed dexma typ
av träning.
Aerob arbetsförmåga
generellt sett har kvinnor xxngefär
70% av den maximala syreupptag
nxngsförmåga som män har mätt i

