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Ordlista 

AEE (Activity Energy Expenditure) Energiåtgången för vardagliga aktiviteter och fysisk träning. 

BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) Bioelektrisk impedansanalys, en indirekt metod för att ta reda 

på kroppssammansättningen. Bygger på att olika vävnader har olika strömledningsförmåga. 

BMR (Basal Metabolic Rate) Basalmetabolismen, den energiförbrukning som krävs för att 

upprätthålla kroppens funktioner i vaket tillstånd vid psykisk och fysisk vila. Används ofta synonymt 

med vilometabolism (RMR) men ställer högre krav på vila och fasta vid standardiserad mätning. 

 Cystisk fibros (CF) Medfödd ärftlig sjukdom som drabbar lungor, bukspottkörtel och flera andra 

organ i kroppen. 

EPOC (Excessive Post-Exercise Oxygen Consumption) Förhöjd energiförbrukning efter avslutad 

fysisk aktivitet. Omfattning och längd varierar med intensitet och varaktighet av aktiviteten. 

FEV1 (Forced Expiratory Volume) Forcerad expiratorisk volym under första utandningssekunden, 

ett mått på lungfunktion som mäts m.h.a. spirometri. 

FFM (Fat Free Mass) Fettfri massa, den delen av kroppen som inte består av fett, exempelvis muskler. 

FFM % Andelen fettfri massa i förhållande till kroppens totala massa 

FM (Fat Mass) Fettmassa, den del av kroppen som består utav adipocyter. 

FM % Andel fettmassa i förhållande till kroppens totala massa. 

Joule (J) Energienhet. 1000 joule är 1 kilojoule (kJ). 1 kilojoule motsvarar 0,239 kilokalorier.  

Kalori (cal) Energienhet. 1000 kalorier är 1 kilokalori (kcal). 1 kilokalori motsvarar 4,184 kilojoule 

d.v.s. 4184 joule. 

RMR (Resting Metabolic Rate) Vilometabolism, används ofta synonymt med basalmetabolism (BMR), 

men med lägre krav på vila och fasta vid standardiserad mätning och är således något högre. 

RQ (Respiratory Quotient) Respiratorisk kvot. Anger förhållandet mellan producerad koldioxid och 

förbrukad syrgas. 

TBW (Total Body Water) Totala mängden vätska i kroppen. 

TEE (Total Energy Expenditure) Individens totala energiomsättning, utgör summan av 

energiåtgången för basalmetabolism, vardagsaktivitet och träning, matens termogena effekt samt 

tillväxt. 

TEF (Termic Effect of Food) Matens termogena effekt som leder till ökad energiförbrukning i relation 

till måltid. 

VO2 max (Maximum Volume Oxygen) Maximal syreupptagningsförmåga, ett mått på kondition. 
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Abstract 

Key words: Resting metabolic rate (RMR), Cystic fibrosis (CF), Fat Free Mass (FFM), Fat 

Mass (FM), Activity Energy Expenditure (AEE) 

Objective: To explore correlation and differences between resting metabolic rate (RMR), body 

composition and physical activity in patients with Cystic fibrosis (CF). Both physical activity 

and adequate nutrition are important aspects in the treatment. If physical activity would lead to 

increased energy expenditure not only during activity but also to a higher RMR during the rest 

of the time this is valuable knowledge when assessing nutritional status. 

Method: Present study is based on previously collected material. 18 patients (10-18 years) were 

enrolled. They had undergone measurements of body composition, RMR and physical activity 

as a part of the disease investigation. Journals were examined and suitable data were collected 

for statistical analysis. 

Results: There was no correlation in this study between RMR and physical activity nor between 

RMR and proportion of fat free mass (FFM %). There were no difference in RMR or FFM % 

depending on physical activity. FFM correlates better with RMR than weight and FM. 

Conclusion: Physical activity does not seem to have any effect on RMR or vice versa, and there 

would be no need to include such a feature in the calculation of energy expenditure, results that 

both support and contradict previous research. Results concerning FFM% differed from what 

was to be expected and could be due to study design or CF. Further studies with a larger number 

of participants and with a different design would be needed. It is FFM that one should take into 

account the most when calculating energy needs, a result supporting previous research.  
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Sammanfattning 

Nyckelord: Cystisk fibros (CF), Vilometabolism (RMR), Basalmetabolism (BMR), Fettfri 

massa (FFM), Fettmassa (FM), Energiförbrukning relaterad till fysisk aktivitet (AEE) 

Bakgrund: Cystisk fibros är en sjukdom som drabbar lungor och flera andra organ i kroppen. 

Det finns ingen botande behandling, men överlevnaden förbättras successivt i takt med att den 

symptomatiska behandlingen blir bättre och bättre. En viktig del i behandlingen är fysisk 

aktivitet, en annan är upprätthållandet av en god näringsbalans. Båda dessa delar har 

konstaterats leda till minskad sjuklighet. Att kombinera dessa två är inte helt lätt, vid fysisk 

aktivitet ökar energiåtgången vilket ökar kraven på tillräcklig nutrition. Forskning har visat att 

individer med cystisk fibros har en förhöjd vilometabolism jämfört med friska kontroller. 

Annan forskning pekar åt att vilometabolismen kan öka på grund utav fysisk aktivitet, samt att 

den fettfria massan ökar vid fysisk aktivitet. FFM är mer metaboliskt aktivt än FM, d.v.s. 

förbrukar mer energi. Alltså borde RMR öka med ökad andel FFM. Om fysisk aktivitet ger en 

mer kronisk ökning av RMR så är denna kunskap av värde vid bedömning av nutritionsstatus 

och beräkning av energibehov.   

Syfte: Att utforska samband och skillnader avseende kroppssammansättning, fysisk aktivitet 

och vilometabolism hos barn och ungdomar med cystisk fibros.  

Metod: Barn och ungdomar med cystisk fibros kommer till enheten för klinisk nutrition och 

metabolism som en del i utredningen. Olika variabler avseende bl.a. kön, ålder, 

kroppssammansättning, aktivitetsregistrering och vilometabolism samlades in från olika 

individer vid mättillfällen under flera års tid. Indirekt respiratorisk kalorimetri användes för 

mätning av RMR. Med hjälp utav en registreringsapparatur på hand och fotled, en 

accelerometer uppskattades den aktivitetsrelaterade energiförbrukningen. Kaliper, våg, 

skjutmått och bioelektrisk impedansmätning användes för beräkning av kroppssammansättning. 

Data sammanställdes utifrån dessa tidigare gjorda mätningar och statistisk analys avseende 

skillnader och samband mellan olika variabler utfördes. 

Resultat: De statistiska beräkningarna resulterade i att inget signifikant samband kunde ses 

mellan fysisk aktivitet och RMR vilket både stödjer och motsäger tidigare studier. Ingen 

korrelation mellan fysisk aktivitet och FFM kunde heller ses. Som förväntat korrelerade FFM 

bäst med RMR vid jämförelse med vikt och FM. Ingen skillnad kunde ses mellan en den mest 

och minst aktiva gruppen, vare sig avseende RMR eller andel FFM.  
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Slutsats: Fler studier på ett större material och med en annan design behövs för att säkert kunna 

utesluta ett samband mellan vilometabolismen och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med 

cystisk fibros. Om resultatet i denna studie stämmer så skulle man inte behöva ta någon särskild 

hänsyn till en förhöjd vilometabolism relaterat till fysisk aktivitet vid beräkning av energibehov 

för denna grupp. Vidare så verkar det inte som att det finns något samband mellan andel fettfri 

massa och vilometabolism samt att det inte finns någon skillnad avseende andel fettfri massa 

beroende på fysisk aktivitet, resultat som går emot vad som var förväntat. Detta skulle dels 

kunna förklaras av studiens design, men skulle också kunna bero på sjukdomen i sig då andelen 

fettfri massa ligger väsentligen högt och inte skiljer sig så mycket mellan individerna vilket 

lämnar utrymme för påverkan av andra faktorer. Slutligen kan konstateras att den fettfria 

massan som förväntat korrelerar bättre med vilometabolismen än både vikt och fettmassa.  Den 

fettfria massan är alltså den variabeln som det bör tas störst hänsyn till vid utformning av 

formler för beräkning av vilometabolism hos denna grupp. 
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Bakgrund  

Energi 

Människans totala energiförbrukning (TEE, Total Energy Expenditure) utgörs av den basala 

energiförbrukningen, födans termogenes och den vardagliga aktiviteten samt den fysiska 

träningen (Abrahamsson, 2006). Basalmetabolimen står för den största delen, runt 65 % av TEE 

hos inaktiva personer, vardagsaktiviteter tillsammans med den fysiska träningen för cirka 25 % 

och födans termogena effekt (TEF, Termogenic Effect of Food) för cirka 10 % (Lazzer et al., 

2010).  

   TEE varierar inom och mellan individer och detta förklaras främst av skillnader i 

vardagsaktiviteter och den fysiska träningen (AEE, Activity Energy Expenditure). 

Energiförbrukningen av olika aktiviteter varierar med intensitet, duration, frekvens, kondition 

och rörelsemönster, men även vikten har betydelse. Energiförbrukningen ökar även efter 

avslutad fysisk aktivitet (både efter konditions- och styrketräning) och denna ökning benämns 

EPOC (Excessive Post-Exercise Oxygen Consumption). Omfattningen, varaktigheten och 

individuella variationer är inte helt klarlagda (Abrahamsson, 2006). 

   Den energiförbrukning som en person har i vaket tillstånd under psykisk och fysisk vila utgör 

basalmetabolismen (BMR, Basal Metabolic Rate). BMR står alltså för summan av energin som 

går åt till att upprätthålla kroppens olika basala funktioner (Abrahamsson, 2006). 

Energiförbrukningen för olika delar av kroppen beror på massan och ämnesomsättningen hos 

de olika vävnaderna och organen. De inre organen (hjärta, lever, njure osv.) har en mycket högre 

ämnesomsättning än skelettmuskulatur i vila och står för cirka 60 % av BMR trots att de bara 

utgör 7 % av kroppsmassan. Skelettmuskulatur har å sin sida mycket högre energiomsättning 

än fettmassa (Lazzer et al., 2010). BMR påverkas alltså av både kroppsstorlek och 

kroppssammansättning. I princip kan man säga att ju högre kroppsvikt desto högre BMR. 

Muskelceller har alltså en högre metabolism än fettceller, så BMR blir högre om kroppen 

innehåller procentuellt sett mer muskler än fett jämfört med motsatsen vid samma kroppsvikt. 

Muskler ingår i den fettfria kroppsmassan (FFM, Fat Free Mass) som är positivt korrelerad med 

BMR.  FFM antas öka med ökad fysisk aktivitet. Fettmassan (FM, Fat Mass) korrelerar också 

positivt med BMR, men inte lika tydligt. Kön, ålder, hormoner, svält och olika 

sjukdomstillstånd har också betydelse för BMR (Abrahamsson, 2006; Lazzer et al., 2010). 

Skillnader i FFM kan förklara cirka 80 % av den individuella variationen av BMR (Nordic 

Council of Ministers, 2005). 

   BMR mäts oftast med indirekt respiratorisk kalorimetri på en vilande person efter 12 timmars 
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fasta. BMR kan också beräknas enligt olika formler. Vilometabolism (RMR, Resting Metabolic 

Rate) används ofta synonymt med BMR, men mäts efter bara 3-4 timmars fasta och 30 minuters 

vila och blir då något högre (cirka 3-5%) (Abrahamsson, 2006).  

Mätmetoder 

Kalorimetri 

Det finns två principiellt skilda metoder för att mäta den basala energiförbrukningen. Direkt 

kalorimetri mäter kroppens värmeförluster och därigenom kan energiförbrukningen bestämmas 

eftersom att all energi som kroppen utnyttjar så småningom omvandlas till värme om den inte 

lämnar kroppen i form utav externt arbete (exempelvis cykling). Mätningar kan ske på 

försökspersonen i en välisolerad kammare eller dräkt där värmeavgivningen från kroppen 

registreras. Detta är dyr metod som dessutom måste pågå under minst 24 h.  

   Indirekt respiratorisk kalorimetri är alltså den metod som ofta används för registrering av 

BMR och är den metod som använts i denna studie. Metoden bygger på principen att 

syrgasförbrukningen är direkt proportionell mot energiförbrukningen i kroppen.  Individens 

syrgas- och koldioxidproduktion mäts under en bestämd tid och därur kan energiförbrukningen 

beräknas.  Den respiratoriska kvoten (RQ) kan också beräknas. RQ anger förhållandet mellan 

producerad koldioxid och förbrukad syrgas, och varierar beroende på vilka energisubstrat som 

kroppen i huvudsak använder. Näringsämnen som relativt sett innehåller större andel syre 

kräver mindre syrgasmängd vid oxidation och får ett högre RQ. Glukos innehåller högst mängd 

syre och har ett RQ på ett, fettsyror har lägre andel och får ett RQ på ca 0,7. Vid blandad kost 

hamnar RQ kring 0,85. För varje RQ-värde kan energiförbrukningen per liter syre eller 

koldioxid, den s.k. energiekvivalenten beräknas. Totala energiförbrukningen beräknas genom 

att energiekvivalenten multipliceras med volymen förbrukad syre eller förbrukad koldioxid. 

Beräkningen kan förenklas genom att bara syrgasförbrukningen mäts 

och ”medelenergiekvivalenten” 20,6 kJ (5 kcal) per liter syrgas används. 

   Vid indirekt respiratorisk kalorimetri sker mätningen med hjälp av en respirometer. Det går 

till så att personen andas via en mask eller munstycke som är kopplat till en dator, där syrgas 

och koldioxidmängden i utandningsluften analyseras. Vid mätning av BMR pågår mätningen i 

cirka 30 minuter, så att en ”steady-state” nivå infinner sig (Abrahamsson, 2006; Haugen et al., 

2007). 

Dubbelmärkt vatten 

Den totala energiförbrukningen kan bestämmas genom en teknik med dubbelmärkt vatten 

(DLW, Doubly Labeled Water). Mätningen kan pågå under längre perioder och inskränker inte 

på rörelsefriheten. En bestämd mängd av de naturligt förekommande stabila isotoperna 18O 
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(syre) och 2H (väte) ges i engångsdos vatten. När energi förbrukas bildas koldioxid och vatten. 

Koldioxid lämnar kroppen med utandningsluften medan vattnet lämnar kroppen genom urin, 

utandningsluft och hud. Syreisotopen finns i både koldioxid och vatten medan väteisotopen 

endast finns i vattnet. Genom att mäta skillnaden i eliminationshastighet mellan de två 

isotoperna kan en persons totala koldioxidproduktion beräknas. Energiförbrukningen beräknas 

sedan med hjälp utav koldioxidproduktionen på samma sätt som för indirekt respiratorisk 

kalorimetri. Genom att kombinera DLW för att mäta TEE och indirekt respiratorisk kalorimetri 

för beräkning av BMR kan man räkna fram den del av energiförbrukningen som motsvaras av 

fysisk aktivitet, dock säger det inte något om under vilken intensitet som aktiviteten skett. DLW 

anses idag vara ”golden standard”, men är fortfarande kostsam och bara ett fåtal laboratorium 

utför analyser (Abrahamsson, 2006). Andra, enklare och billigare metoder används därför 

fortfarande i kliniken, men DLW används bl.a. för validering av dessa metoder.  

Accelerometermätning 

Den totala energiförbrukningen kan också beräknas genom att kombinera indirekt respiratorisk 

kalorimetri för bestämning av BMR/RMR med en uppskattning av aktivitetsrelaterad 

energiförbrukning. För detta finns olika metoder.  

   En objektiv sådan är accelerometern, en liten registreringsapparatur som fästs på hand, fot 

eller höft. Acceleration d.v.s. rörelse per tidsenhet kan mätas med hjälp utav denna (Corder et 

al., 2007). Varje rörelse ger en acceleration som genererar en spänning proportionell till 

accelerationen och denna spänning registreras (de Vries et al., 2009). Registreringen ger en 

”count”. Vid ett visst antal ”counts” per minut (cpm) definieras aktivitetsnivån stillasittande, 

låg, medel till hög. Dessa ”counts” registreras under ett visst tidsintervall, tidsepok som kan 

ställas in. På små barn är så korta tidsepoker som möjligt bäst. Ju kortare tidsepok, desto mer 

korrekt registreras snabba intensitets- och rörelseförändringar. Förenklat så kan man säga att 

om man exempelvis hoppar jämfota under den första halvan av en minut och därefter står stilla 

så skulle detta registreras som en hög- respektive låg aktivitet under 30 sekunder vardera utifall 

att intervallet är inställt på 30 sekunder. Om intervallet istället skulle vara inställt på 60 så skulle 

det i registreringen se ut som att man var medelaktiv under en minut (Corder et al., 2007). 

   Formeln som användes i detta arbete för att bestämma den aktivitetsrelaterade 

energiförbrukningen, AEE, utformades av Heil et al. och är validerad på barn från 8-17 år. Man 

lät då deltagarna använda kalorimeter tillsammans med accelerometer och därur utformades en 

algoritm för hur AEE per kilo kan beräknas ur accelerometerdata från handled och fotled (2006). 

    Det finns flera olika accelerometrar, i denna studie har accelerometerbaserad 

aktivitetsregistrering med ActiCal© använts. ActiCal© är validerad mot kontinuerlig mätning 
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med kalorimetri och resultaten kan användas för att skilja på olika nivåer av fysisk aktivitet 

(Pfeiffer et al., 2006; Puyau et al., 2004). ActiCal© är mest känslig för rörelseförändringar i 

vertikalplan, men även känslig för rörelser i andra riktningar. Output är en sammanslagning av 

de olika riktningarnas signaler (de Vries et al., 2009). En begränsning med accelerometern är 

exempelvis att den ökade energiåtgången när man springer uppför jämfört med att springa på 

platt underlag inte kan detekteras (Pfeiffer et al., 2006). 

   Under hur många dagar som registreringen skall ske för att vara rättvisande finns det flertalet 

studier på. I en review konstaterades att antalet dagar med aktivitetsregistrering som krävs för 

att ge en så realistisk bild av fysisk aktivitet som möjligt är 4-9 (Trost et al., 2005). 

Aktivitetsdagbok 

Att själv uppskatta sin aktivitet och fylla i en dagbok över denna är en annan metod som används 

för att räkna ut energibehov och mäta aktivitet. Detta är alltså en subjektiv metod. För flertalet 

av deltagarna i denna studie fanns detta registrerat i form av en aktivitetsdagbok utformad av 

Bratteby och medarbetare. I denna skattar deltagarna själva sin aktivitetsnivå för varje 15-

minutersperiod under dygnet. Skalan är då mellan 1-9 där 1 är vila och 9 maximal ansträngning. 

Metoden är validerad med DLW. Utifrån denna och individens beräknade BMR kan sedan TEE 

och fysisk aktivitetsnivå (PAL, Physical Activity Level) beräknas (Bratteby et al., 1997).  

Fysisk aktivitet   
PAL är ett mått på hur aktiv man är i förhållande till sin basala ämnesomsättning under ett dygn. 

PAL-värdet kan räknas ut genom en uppskattning av hur stor del av dagen som ägnas åt olika 

aktiviteter. Denna uppskattning kan ske genom exempelvis accelerometermätning eller genom 

att individen fyller i en aktivitetsdagbok. Om PAL värdet multipliceras med BMR så får man 

TEE. Omvänt så kan PAL räknas ut som en kvot av beräknat eller uppmätt BMR och TEE 

(TEE/BMR=PAL) (Abrahamsson, 2006). 

   Nordiska ministerrådet har sedan 1980 regelbundet publicerat ”Nordiska Närings 

Rekommendationer ” (NNR). I denna finns tabeller för hur aktivitetsnivån kan delas in i låg, 

moderat och hög utifrån PAL samt vilket näringsintag som rekommenderas för respektive nivå 

och åldersgrupp (bilaga 1, tabell I) (Nordic Council of Ministers, 2005). En ny version är 

planerad för publicering under 2013, men den är i skrivande stund ej tillgänglig. 

Fysisk aktivitet och vilometabolism 

Fysisk aktivitet ger en ökad mängd fettfri massa och minskad fettmassa. Denna minskning 

verkar vara mindre hos kvinnor som tenderar att bevara energibalansen vid ökad träning genom 

att öka energiintaget (Westerterp, 1998). Fysisk aktivitet kan tänkas ge två effekter för ökad 

vilometabolism, dels ovannämnda ökning av muskelmassa men också genom att påverka olika 
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fysiologiska processer i kroppen som i sin tur skulle kunna tänkas påverka metabolismen 

(Speakman and Selman, 2003). Som nämnts ovan så ökar även RMR på grund utav fysisk 

aktivitet även på kortare sikt, innan någon eventuell förändring av kroppssammansättning 

hunnit ske, detta på grund utav ökad syrgasförbrukning efter träning, EPOC (Abrahamsson, 

2006). EPOC delas in i korttids- och långtids-EPOC. Korttids-EPOC innefattar de första 

timmarna efter fysisk aktivitet med en fortsatt förhöjd syreförbrukning, där laktat skall tas om 

hand, ATP resyntetiseras, kroppstemperaturen är förhöjd, man har en ökad cirkulation mm. Vad 

som händer vid långtids-EPOC vet man mindre om, men energiförbrukningen ligger 

uppskattningsvis runt 5-10% av RMR. Skillnader i RMR beroende på EPOC har uppmätts i 

upp till 48 timmar efter träning, vid 72 har dock ingen skillnad setts (Speakman and Selman, 

2003). Födans termogena effekt höjer energiförbrukningen över RMR efter matintag. Det är i 

studier accepterat att 10-12 timmar fasta innan RMR-mätning utesluter påverkan av matintag 

på RMR. Det finns däremot inte lika säker forskning på den kvardröjande effekten av EPOC på 

RMR, även om man enligt ovan i vissa studier sett en effekt i upp till 48 timmar efteråt så gäller 

det inte för alla studier och någon spikad gräns för när denna effekt helt kan räknas bort finns 

inte (Adriaens et al., 2003). Hur länge man ser en effekt av EPOC är beroende av träningens 

duration och intensitet samt individuella skillnader (Børsheim and Bahr, 2003).  

   Vissa studier visar ett mer kroniskt samband mellan fysisk aktivitet och BMR/RMR 

(oberoende av förändringar i kroppssammansättning) (Lawson, 1987; Poehlman, 1992; Sjödin 

et al., 1996) medan andra inte kunnat påvisa något samband (Bingham et al., 1989; Broeder et 

al., 1992). I en studie fick en grupp kvinnor genomgå ett 10 veckor långt joggingprogram. Efter 

10 veckor såg man en signifikant ökning av RMR, utan att någon förändring i kroppsvikt eller 

kroppssammansättning hade skett. Orsakerna till detta diskuteras i studien och termogena 

effekter av träning samt ökat energiintag anges som möjliga förklaringar (Lawson, 1987). En 

liknande studie kom också fram till att träning gav ett ökat RMR på 10-11 % (Poehlman, 1992). 

En svensk studie som jämförde elitidrottare med otränade kontroller såg att elitidrottarna hade 

signifikant högre BMR i relation till både FM och FFM (Sjödin et al., 1996) Samtidigt finns 

det studier som pekar på att RMR är oberoende av konditions- och träningsstatus. Exempelvis 

en studie där RMR mättes på 6 personer före och efter ett 9 veckors träningsprogram. I denna 

kunde det inte ses någon signifikant skillnad i RMR trots förbättring i kondition (Bingham et 

al., 1989). I en tvärsnittsstudie där 69 män delades in utifrån konditionsnivå mätt i VO2max 

fann man inga signifikanta skillnad mellan grupperna avseende RMR mellan grupperna 

(Broeder et al., 1992). 
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Kroppssammansättning  

I detta arbete har kroppens massa delats in i fettfri massa och fettmassa. För att bestämma 

förhållandet mellan dessa båda finns olika metoder. I detta arbete är det en kombination av 

bioelektrisk impedansmätning och kaliper som har använts. 

Bioelektrisk impedans 

Kroppens impedans (elektriska motstånd) korrelerar väl till kroppens vätskevolym (Hoffer et 

al., 1969). Bioelektrisk impedans analys (BIA) är en billig och användarvänlig metod för 

bestämning av kroppens totala vattenhalt (TBW) och baseras på överledningen av en tillämpad 

elektrisk ström. Ström skickas mellan olika elektroder och ledningsförmågan genom kroppen 

mäts. Denna ledningsförmåga varierar mellan kroppens olika vävnader. Fettfri massa innehåller 

mer vatten och joner än FM och leder därför ström bättre (Lukaski et al., 1986).  

Kalipermätning 

Kalipermätning är en metod där man med en kaliper (”tång”) mäter tjockleken på ett hudveck 

och därigenom uppskattar hur stor andel fett en person har. Eftersom 40-60 % av det totala 

kroppsfettet sitter subkutant så lämpar sig denna metod utmärkt och är snabb, portabel och enkel 

(Wang et al., 2000). Det är viktigt att den som gör mätningen gör detta på ett standardiserat och 

metodiskt sätt för att resultatet skall bli korrekt. Över 17 olika mätpunkter finns beskrivna. De 

vanligaste punkterna är dock, biceps (mitt på överarmens framsida), triceps (mitt på överarmens 

baksida), subskapularis (under skulderbladet) och suprailiaca (ovan höftbenskam) (Wang et al., 

2000). Utifrån tjockleken på de olika hudvecken kan man bestämma kroppens densitet och 

sedan indirekt beräkna andelen FM (Abrahamsson, 2006). 

Flerkompartmentsmodeller 

 Mer exakta beräkningar för kroppssammansättning kan ske genom att använda kombinera flera 

indirekta metoder (Abrahamsson, 2006). I detta arbete har kroppssammansättningen räknats ut 

via en 3-kompartmentekvation (FM + vatten + torr vikt FFM) framtagen av Forslund et al. 

Bioimpedans har använts för att ta reda på mängden vatten och kaliper för beräkning av 

kroppsvolym. Dessa metoder är lämpliga för fältstudier (Forslund et al., 1996). 

Cystisk fibros 

Cystisk fibros (CF) är kanske mest känd som en lungsjukdom, men är en sjukdom som drabbar 

flertalet organ i kroppen. Det är en autosomalt recessiv sjukdom som orsakas av en mutation i 

en gen på kromosom 7. Genen kodar för en kloridjonkanal som fått namnet cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator (CFTR) (Kerem et al., 1989; Riordan et al., 1989). CFTR 

uttrycks i exokrina körtlar och sjukdomen drabbar de organ där dessa finns; lungor, 
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bukspottkörtel, lever, svettkörtlar, sädesledare och livmoder. Den defekta kloridkanalen bidrar 

bland annat till ett segare sekret i berörda organ och påverkar på så sätt organen negativt (Moëll 

et al., 2011).  

   Enligt Socialstyrelsen föds det i Sverige 20 barn med CF per år och det finns idag ca 650 

patienter med CF. Diagnosen ställs genom DNA-baserad teknik eller genom att två svettest har 

visat onormalt hög halt av kloridjoner plus symptom som tyder på sjukdomen. Det är en klinisk 

diagnos och det finns fall med klassiska symptom på CF där man trots allt inte hittar någon 

mutation (Socialstyrelsen, 2013). Kvinnor har en sämre prognos och en signifikant lägre 

medianålder för dödsfall (Fogarty et al., 2000; Rosenfeld et al., 1997). Vad detta beror på är ej 

helt klarlagt. 

Organpåverkan  

Det lättflytande slemskikt som produceras i lungorna och bidrar till att avlägsna föroreningar 

blir alltså mer segt.  Detta gör att flimmerhåren inte klarar att transportera upp det sega sekretet 

och resultatet blir att detta kan täppa igen luftvägarna. Sekretet blir även en grogrund för 

bakterier. Upprepade infektioner med vanliga och ovanliga bakterier kan på sikt skada 

luftvägarna och leda till en försämrad lungfunktion. Infektionerna blir också ofta kroniska 

(Socialstyrelsen, 2013). Luftvägarna täpps inte bara igen utav sekret. Bidragande till 

obstruktionen är även ödem, glattmuskelhypertrofi och bronkkonstriktion relaterat till de 

upprepade infektionerna (Davis, 2006). 

   Mortaliteten är för de flesta patienter relaterad till lungsjuklighet. Vissa patienter avlider dock 

i leversjukdom. Svår leversjukdom vid CF utgörs av bl.a. biliär cirros och portal hypertension. 

Även gallsten är vanligt med en förekomst av 15 procent hos patienter med CF (Davis, 2006). 

   I bukspottkörteln täpps körtlarna igen av att det slem som bildas där också blir tjockt och segt. 

Detta gör att de enzymer som bildas där för nedbrytning av exempelvis fetter ej når tarmen, 

vilket i sin tur gör att fetterna ej bryts ned. Otillräcklig nedbrytning av fetter leder till närings- 

och vitaminbrist (Socialstyrelsen 2013) (Davis, 2006). Problemet slutar dock inte här. 

Enzymerna fastnar på vägen och kan leda till inflammation och autodigestion av pankreas, 

resulterande i pankreatit. Progressiv pankreassjukdom leder till att även de langerhanska 

cellöarna skadas och patienterna utvecklar en diabetes (Davis, 2006). Detta sker hos upp till en 

fjärdedel av patienterna och resultatet blir då ett mellanting av typ 1 och typ 2 diabetes 

(Socialstyrelsen, 2013). Eftersom att även andra hormoner som exempelvis glukagon så 

presenterar sig denna form utav diabetes sällan som en ketoacidos (Davis, 2006). 
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   CFTR utrycks även i mag-tarmkanalen och när denna inte fungerar kan detta leda till 

intestinal obstruktion, troligen på grund utav att vätskesekretionen ut i tarmlumen minskar. 

Under neonatalperioden kan detta leda till mekoniumileus och även senare i livet kan CF-

patienter drabbas utav obstruktion av tarmarna (Davis, 2006). 

Fertiliteten försämras hos både kvinnor och män på grund utav att det tjocka sekretet minskar 

framkomligheten för spermierna. Det är alltså inget fel på ägg och spermier vilket innebär att 

de flesta kan bli hjälpta med in vitro-fertilisering. Malnutrition kan också leda till en störd 

menstruationscykel vilket också kan leda till svårigheter att bli gravid.  

   CF patienter förlorar också mycket salt när de svettas vilket kan leda till problem i varmare 

klimat, vid träning, magsjuka och kräkningar (Socialstyrelsen, 2013). 

Ökad metabolism vid CF 

Man såg tidigt att odlade CF-fibroblaster hade en högre syrgasförbrukning än normala (Feigal 

and Shapiro, 1979). Därefter har många forskare rapporterat en ökad vilometabolism (RMR) 

hos patienter med CF (7-35%). Variationen är stor mellan olika individer. Alla forskare 

rapporterar inte några skillnader i den totala energiförbrukningen, trots en ökad vilometabolism, 

pekandes på att dessa personer kompenserar för den ökade vilometabolismen genom att röra 

mindre på sig (Selvadurai, 2003; Shepherd et al., 2001; Sinaasappel et al., 2002; Tomezsko, 

1994).  

   Vad denna ökning av RMR skulle bero på råder ingen klar konsensus kring. Flera av de tidiga 

studierna som visade på ökad vilometabolism förutsatte att detta var relaterat till svårigheten av 

lungsjukdom och/eller malnutrition. När sedan studier på spädbarn visade att dessa också hade 

ett ökat TEE utan att ha hunnit utveckla någon svår lungsjukdom föreslogs att den ökade 

metabolismen kunde ha att göra med någon underliggande gendefekt (Gaskin, 2013). 

I en stor studie har man undersökt 104 patienter med nära nog normal lungfunktion och kommit 

till slutsatsen att det var pankreasinsufficiens som var huvudorsaken till ökad vilometabolism 

(Allen, 2003). Eftersom pankreasinsufficiens är genetiskt bestämt hos patienter med CF 

föreslogs att det finns en genetisk komponent hos pankreasinsufficienta som förklarar ökningen. 

I denna studie sågs också att flickor med mild CF hade en signifikant högre ökning av RMR 

jämfört med pojkar (Allen, 2003), vilket konfirmerades senare i ytterligare en longitudinell 

studie (Magoffin et al., 2008). Moudiou et al. stödjer också hypotesen om pankreasinsufficiens 

som förklaring till ett ökat RMR. De menar även att vilometabolismen i förhållande till den 

beräknade är en objektiv prediktor av sjukdomssvårighet, progress och energibehov (Moudiou 

et al., 2007).  Dorlöchter och medarbetare har sett ett samband mellan ett förhöjt RMR och 



16 

 

minskat FEV1, varför man menar att det är viktigt att upptäcka förändringar av RMR då detta 

skulle kunna vara ett första tecken på försämrad lungfunktion (Dorlöchter et al., 2002). Varför 

tjejer har en ökad vilometabolism jämfört med killar är än så länge oklart, men det skulle kunna 

bidra till att förklara varför tjejer har en sämre överlevnad jämfört med killar (Stallings, 2003). 

En studie med 16 kvinnliga elittränade CF-patienter, där friska träningspartners användes som 

kontroller visade på en sämre anaerob förmåga och lägre muskelstyrka hos CF-patienterna. CF-

patienterna hade också en signifikant högre RMR jämfört med sina träningspartners 

(Selvadurai, 2003). 

Behandling 

Det finns fyra olika CF-centra i Sverige, i Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala där alla 

patienter med cystisk fibros kommer på regelbundna kontroller. På dessa centra arbetar man i 

team, läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, dietist, kurator, psykolog och sekreterare. Även 

forskning bedrivs. Behandlingen är alltså multidisciplinär, förebyggande och symptomatisk, 

men det finns ingen botande behandling (Socialstyrelsen, 2013). Hörnstenar i behandlingen är 

nutrition, fysisk aktivitet, andningsgymnastik och inhalationer för behandling av 

andningsobstruktion, antibiotikabehandling samt inflammationssuppression.  

   För att förhindra försämring utav lungfunktionen vill man undvika upprepade infektioner. 

Detta genom direkt attack på bakterierna genom vaccinationer, antibiotikabehandling, både 

förebyggande och vid exacerbationer, men även förebyggande genom att förbättra miljön i 

luftvägarna. Inhalation av slemlösande och bronkdilaterande läkemedel samt 

andningsgymnastik och regelbunden fysisk träning är viktiga delar av behandlingen för 

bibehållen lungfunktion (Davis, 2006; Socialstyrelsen, 2013). 

   Andningsgymnastik sker efter instruktion från sjukgymnast, en till flera gånger per dag, från 

en kvart till en timme per gång beroende på svårighetsgrad. Även fysisk aktivitet som innebär 

ökad andningsfrekvens är en viktig del varför patienterna från barnaåren stimuleras att röra på 

sig så mycket som möjligt (Davis, 2006; Kerem et al., 2005; Moëll et al., 2011; Socialstyrelsen, 

2013). 

   Forskning stödjer denna integrering av fysisk träning i rutinbehandlingen för CF (Wilkes et 

al., 2009). I en systematisk reviewartikel från 2010 konstateras att fler randomiserade kontroll 

studier (RCTs) inom området vore välkomna, men att det ändå i nuläget finns stöd för att både 

konditions- och styrketräning har en positiv effekt på såväl lungfunktion, kondition och styrka 

hos patienter med CF (van Doorn, 2010). Exempelvis så sker den gradvisa försämringen av 

lungfunktionen vid CF långsammare vid regelbunden konditionsträning (Schneiderman-

Walker et al., 2000). Man har också sett en bättre återhämtning efter lunginflammation, där 
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styrketräning gav en bättre viktuppgång, lungfunktion och benstyrka, medan konditionsträning 

gav bättre kondition, livskvalitet och högre aktivitetsnivåer jämfört med enbart 

andningsgymnastik (Selvadurai et al., 2002).  

   I en annan studie jämfördes energiförbrukningen av vardagsaktiviteter hos 148 barn och 

ungdomar med CF jämfört med matchade friska kontroller.  Man fann ingen skillnad på pojkar 

och flickor före puberteten. Efter puberteten fann man att pojkar var signifikant mer aktiva än 

flickor. Barn med mild CF var mer aktiva än kontrollerna. Efter, puberteten var barnen med 

måttlig till svår CF signifikant mindre aktiva. I gruppen medel till svår CF så korrelerade graden 

av fysisk aktivitet till nutritionsstatus. Pankreasinsufficient hade störst påverkan på 

vardagsaktiviteter hos puberterade tjejer. Orsakerna är inte klarlagda, men genetik, hormoner 

och sociala faktorer diskuteras (Selvadurai et al., 2004). 

    Patienter med cystisk fibros får alltså recidiverande och kroniska infektioner i lungorna vilket 

leder till nedsatt lungfunktion. Kronisk inflammation dämpar aptiten. Pankreasinsufficiens 

leder enligt ovan till malabsorption av fett och vitaminer. Patienterna behöver därför få i sig 

mer energi än det beräknade energibehovet på grund utav ökade energiförluster. Både 

andningsgymnastik och fysisk träning enligt ovan ökar också energibehovet (Moëll et al., 2011; 

Sinaasappel et al., 2002). Detta kräver tillförsel av extra kalorier, exogena pankreasenzymer 

och vitaminer (Davis, 2006). Flera studier stödjer att nutritionsaspekten är en viktig del i 

behandlingen av cystisk fibros. Mindre muskelmassa och ett lägre BMI är associerat med ökad 

mortalitet vid CF (Fogarty et al., 2012). Exempelvis ses att barn som går upp stadigt i vikt har 

en bättre utveckling över tid av sin lungfunktion med en större ökning av FEV1 än barn med 

ett avvikande viktmönster (Peterson et al., 2003).  King och medarbetare visade att försämrat 

FEV1, som är associerat med ökad mortalitet, är associerat med minskad FFM (King et al., 

2010). I en annan studie sågs att personer som vägde mer och var längre hade en längre 

medelöverlevnad, trots att skillnader i lungfunktion saknades (Corey et al., 1988). Tillräcklig 

nutrition är alltså av yttersta vikt för att undvika viktnedgång och en dietist är därför knuten till 

CF-teamet. Antropometriska mått samt pankreasfunktion är viktiga i bedömningen av 

nutritionsstatus (Kerem et al., 2005). Minskning i FFM är enligt ovan viktigt att upptäcka 

eftersom det är associerat med sämre prognos men enbart mått på vikt eller BMI riskerar att 

missa denna minskning (King et al., 2010). 

   Livslängden har ökat markant, från 6 månader till över 30 år i dagsläget, detta trots att 

behandlingen endast är förebyggande och symptomatisk. I framtiden hoppas man kunna 

angripa sjukdomen genom att exempelvis farmakologiskt kringgå den defekta jontransporten 

samt med allelspecifika terapier för att korrigera specifika defekter av CFTR eller genterapi 
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(Davis, 2006).  

Problemformulering 

Det finns flera studier som har letat efter orsaker till en högre vilometabolism (RMR) hos 

patienter med cystisk fibros (Allen, 2003; Moudiou et al., 2007; Zemel et al., 1996). Det finns 

också flera studier som har undersökt vilken effekt cystisk fibros har på energiförbrukningen 

vid fysisk aktivitet (Richards et al., 2001; Selvadurai, 2003). Fysisk aktivitet har i flera studier 

visats höja RMR (Lawson, 1987; Poehlman, 1992; Sjödin et al., 1996), även om andra inte har 

visat detta (Bingham et al., 1989; Broeder et al., 1992). Studier på om det finns något samband 

mellan fysisk aktivitet och RMR hos individer med cystisk fibros saknas. Detta vore av intresse 

att veta eftersom både fysisk aktivitet och tillräcklig nutrition är viktiga delar av behandlingen 

(Davis, 2006; Moëll et al., 2011; Socialstyrelsen, 2013).  

   Förhöjt RMR ses som en negativ prediktor för morbiditet hos cystisk fibros (Moudiou et al., 

2007). Om träning i sig skulle öka RMR skulle detta kunna ses som en ”förmildrande 

omständighet” vid ett högt RMR hos någon som idrottar mycket eftersom fysisk träning är 

förknippat med en bättre prognos hos CF-patienter. Det skulle också vara av intresse att veta 

om RMR skulle påverkas av fysisk aktivitet när man beräknar energibehov. Om man beräknar 

energibehovet baserat på RMR innan man börjar med ett träningsprogram och bara 

kompenserar för den extra energiåtgången vid träningen så riskerar man att underskatta 

energibehovet om det skulle vara så att även vilometabolismen ökar. Vilometabolismen står 

som ovan skrivet, för den största delen av TEE. 

   Fysisk aktivitet förväntas också öka mängden FFM och minska FM (Westerterp, 1998). 

Således borde ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och FFM % finnas. Om en sådan 

ökning sker så skulle det kunna vara en del av förklaringen av en eventuell ökning av RMR 

beroende av träning. Därför kommer aktuell studie undersöka om det finns något samband 

mellan fysisk aktivitet och andel fettfri massa. 

   RMR korrelerar generellt sett starkast till mängden fettfri massa (Abrahamsson, 2006; Lazzer 

et al., 2010). Aktuell studie kommer undersöka om detta stämmer för denna grupp, detta för att 

veta vad man skall ta störst hänsyn till i beräkning av energibehov och för vidareutveckling för 

formler för detta. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa olika aspekter av fysisk aktivitet och 

kroppssammansättningens påverkan på RMR hos patienter med cystisk fibros (10-18 år). 
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Frågeställningar 

1. Finns det något samband mellan fysisk aktivitetsnivå och vilometabolism hos barn och 

ungdomar med cystisk fibros? 

2. Finns det någon skillnad gällande vilometabolism beroende på aktivitetsnivå hos barn och 

ungdomar med cystisk fibros? 

3. Finns det något samband mellan andelen fettfri massa och vilometabolism hos barn och 

ungdomar med cystisk fibros? 

4. Finns det någon skillnad på andelen fettfri massa beroende på aktivitetsnivån hos barn och 

ungdomar med cystisk fibros? 

5. Vad av vikt, FFM, och FM korrelerar bäst till vilometabolismen hos barn och ungdomar med 

cystisk fibros? 
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Metod 

Studiedesign 

Studien är icke experimentell, deskriptiv, komparativ och korrelationsprövande och baseras på 

tidigare insamlat material (Polit, 2010). 

Studiepopulation/material  

a) inklusionskriterier 

Barn och ungdomar med cystisk fibros som remitterats från regioncentrum för cystisk fibros på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala till enheten för klinisk nutrition och metabolism.  Där har 

mätningarna utförts under flera år och där finns resultatet samlat. Individerna har informerats 

och tackat ja till deltagande i huvudprojektet. 

   Individer i åldrarna 10-18 år valdes ut då det för dessa finns definierade PAL-värden för 

indelning i aktivitetsnivåer enligt NNR. 

   För inkludering krävdes även registrering av uppmätt RMR genom indirekt respiratorisk 

kalorimetri samt mätning av kroppssammansättning (BIA, kaliper, våg, skjutmått). Vidare 

valdes att enbart inkludera de individer som hade fullständiga aktivitetsregistreringar under 

minst två dagar i form utav accelerometer på både hand och fotled.  

b) exklusionskriterier 

Individer med exacerbationer vid undersökningstillfället och de som förväntades må dåligt av 

en senarelagd frukost exkluderades från undersökningen.  

c) studiepopulationens storlek 

Sammanlagt har mätresultat för 36 individer granskats, 23 pojkar och 13 flickor. Alla matchade 

dock inte inklusionskriterierna. Två pojkar och tre flickor visade sig vara över 20 år. Tre pojkar 

saknade helt aktivitetsregistrering. Tre pojkar och två tjejer saknade 

accelerometerregistreringar. Fyra pojkar och en flicka var under 10 år. Uppgifter om hur många 

som exkluderats på grund utav exacerbationer eller misstanke om att de skulle må dåligt på 

grund utav senarelagd frukost saknas. Sammanfattningsvis resulterade inklusions- och 

exklusionskriterierna totalt i 18 individer varav sju var flickor och 11 var pojkar.  

Datainsamlingsmetod 

Utredningsresultat från mätningar enligt nedan finns arkiverat i pärmar hos enheten för klinisk 

nutrition och metabolism. Hämtade uppgifter inkluderade kön, ålder, vikt, längd, FM (kg), FFM 
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(kg), FM%, FFM %, RMR (kJ/dag, kJ/kg/dag, kJ/kgFFM), TEE (kJ/kg/dag) FFM, AEE 

(kJ/kg/dag) och grupp (H/L, hög/låg fysisk aktivitet). 

   I redovisningen av detta projekt används kilojoule (kJ) som energienhet, då kJ används i 

NNR. Omvandlingen mellan kJ och kilokalorier (kcal) har skett enligt formeln 1 kcal=4,184 

kJ. 

Tillvägagångssätt 

Som en del i utredningen av CF-patienter remitteras dessa alltså ibland till enheten för klinisk 

nutrition och metabolism för att kartlägga bland annat vilometabolism, energibehov och 

kroppssammansättning. Barnen spenderar då en förmiddag på avdelningen, genomgår tester 

och får med sig utrustning för aktivitetsregistrering hemma enligt nedan.  

Mätning av vilometabolismen 
Mätningarna av vilometabolismen (RMR) utfördes genom indirekt respiratorisk kalorimetri 

under totalt 30-45 minuter. Pulsen registrerades och patienterna andades genom en mask 

kopplad till en dator. Under tiden fick de välja om de ville se på film eller lyssna på musik. 

Mängden syrgas och koldioxid mättes i utandningsluften. Bestämning av vilometabolismen 

samt hur mycket fett och kolhydrater som förbrändes gjordes enligt ovan. Mätningarna som 

gjordes kan sägas vara ett mellanting mellan en BMR- och en RMR-mätning. Detta eftersom 

att barnen fastade från kvällen innan, men inte övernattade på sjukhuset, utan kom på morgonen 

kl. 8.00 för mätningarna. Kravet för 12 timmars fasta var alltså uppnått, men patienterna hade 

inte vilat så länge som krävs vid en BMR-mätning. I redovisningen av detta arbete har valts att 

använda RMR. Det fanns inga restriktioner avseende fysisk aktivitet dagen innan mätningen. 

RMR uttryckt i kJ/kg/dag och kJ/kgFFM/dag räknades ut genom division med vikt (kg) 

respektive FFM (kg). 

Aktivitetsregistrering 
 För uppskattning av aktivitet så fanns både aktivitetsdagbok och accelerometervärden 

registrerade, men vissa personer hade bara använt sig av den ena av mätmetoderna. I denna 

studie valdes att använda värden från accelerometern. Detta för att accelerometermätning är en 

objektiv metod jämfört med aktivitetsdagboken som är en subjektiv metod samt att det efter 

granskning stod klart att storleken på denna grupp var störst. Patienterna fick vid hemgång med 

sig två förprogrammerade accelerometrar av märket AciCal ©. Denna bars på hand-och fotled 

i mellan 2-3 dagar och var inställd på att mäta counts i 15 sekunders epoker, vilket är den 

kortaste tid som den modell av Actical© som används vid enheten för klinisk metabolism och 

nutrition kan ställas in på. Vid slutet av registreringen skickades accelerometern tillbaka till 
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sjukhuset och där analyserades registrerade data. Med hjälp av ett dataprogram räknades counts 

om till counts per minut samt AEE (aktivitetsrelaterad energiförbrukning) (Heil, 2006). AEE 

uttryckt i kJ/kg/dag erhölls genom division med vikt (kg). Den genomsnittliga totala 

energiförbrukningen, TEE/dag, räknades ut genom att addera, det med indirekt respiratorisk 

kalorimetri uppmätta, RMR/dag till genomsnittligt AEE/dag (TEE = RMR/dag + (AEE för alla 

registrerade dagar/antal registrerade dagar)).  I detta arbete användes ett medelvärde av data 

från både fot- och handledsregistreringar. PAL värdet räknades ut genom att dela ovan beräknat 

TEE med uppmätt RMR. 

   Planen ifrån början var att dela in grupperna utifrån aktivitetsnivå utifrån låg-medel och 

medel-hög aktivitet enligt tabell för PAL enligt rekommendationer från NNR (se bilaga I). Det 

visade sig dock att bara tre personer nådde upp till medel- till hög aktivitetsnivå, varför denna 

indelning inte fungerade. Dessutom är uträkningen av PAL beroende av RMR 

(PAL=TEE/RMR). Genom att istället använda AEE (kJ/kg/dag), d.v.s. den energiförbrukning 

per kilo som uppmättes vid aktivitetsregistreringen med accelerometer, kunde individerna delas 

in efter ett mått på aktivitet som är oberoende av RMR. Individernas AEE-värden rangordnades 

varpå de delades in i en grupp med de högsta värdena på AEE och en med de lägsta. 

Åldersbegränsningen (10-18 år) behölls för att kunna beskriva gruppen utifrån PAL-nivåer. 

Kroppssammansättning 

För att ta reda på hur mycket FM respektive FFM som patienterna hade så genomfördes mätning 

med kaliper och BIA enligt nedan. Längd mättes stående utan strumpor med ett vertikalt 

skjutmått (Ulmer Stadiometer) och individerna vägdes på en våg (7001 Seca 701 klass III, AJ 

Medical). 

   Bioimpedensmötning (BIA) är en metod som, beskrivet enligt ovan, bygger på att det 

elektriska motståndet mellan olika vävnader varierar beroende på hur mycket vatten och joner 

de innehåller. Elektroder applicerades på patienternas högra hand- och fotrygg Genom att 

skicka svaga strömmar genom kroppen och mäta hur väl de överleds kan kroppens elektriska 

impedans bestämmas och ur denna kan sedan totala mängden vatten i kroppen (TBW) beräknas. 

(Ellis, 2000; Lukaski et al., 1986). TBW har sedan använts i en trekompartmentsmodell enligt 

nedan för bestämning av kroppssammansättningen (Forslund et al., 1996). 

    Kalipermätning, synonymt med hudvecksmätning, baseras på att det finns ett samband 

mellan underhudsfett och kroppens densitet. Underhudsfettet sitter lättillgängligt till och kan 

uppskattas genom mätning av hudveck på olika ställen på kroppen. Ju tjockare hudveck, desto 

mer underhudsfett. Med patienterna stående i en avslappnad ställning mättes, med hjälp utav 
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en Harpenden kaliper, en sorts ”hudvecks-tång”, tjockleken på patienternas hudveck på biceps, 

triceps, subskapularis och suprailiaca tre gånger, medelvärdet av dessa användes för beräkning 

av kroppens densitet enligt åldersspecifika ekvationer framtagna av Durnin och Womersley 

(Durnin and Womersley, 1974). Kroppens volym räknades ut genom att dela densiteten med 

kroppsvikten (volym = massa/densitet). 

   Resultat från BIA och kalipermätning kombinerades sedan i en trekompartmentsmodell enligt 

Forslund et al. för en mer exakt beräkning. Denna modell delar upp kroppen i tre delar 

(kompartments) där en del är FM och där FFM delas upp i två delar, vatten och protein + 

benmineraler. Kroppens volym från kalipermätningen och TBW från BIA används i denna 

modell. Andel fett och fettmassa beräknas och varefter även FFM och FFM % beräknas utifrån 

kroppsvikt (Forslund et al., 1996).  

Statistisk bearbetning 

Relevanta data ur patientjournaler fördes i tabellform i Microsoft Office Excel 2013 där den 

statistiska analysen genomfördes (bilaga 2; tabell VI och bilaga 3; tabell VII). För den 

deskriptiva statistiken räknades först medelvärden inklusive standardavvikelser ut för tjejer, 

killar, hela gruppen samt för hög och lågaktivitetsgruppen avseende: ålder, FFM %, RMR 

(kJ/kg/dag, kJ/kgFFM/dag), TEE (kJ/kg/dag), AEE (kJ/kg/dag) och PAL. 

   Korrelationsanalys enligt Spearman mellan uppmätt BMR och PAL samt mellan BMR och 

FFM% utfördes. Detta är ett rangkorrelationstest. Grupperna rangordnas först enligt den ena 

och sedan den andra variabeln varefter är korrelationen i rang beräknas. Vid detta test beräknas 

rho som kan sträcka sig från -1 till +1. Ett rho-värde på 1 innebär maximal positiv korrelation 

och -1 maximal negativ korrelation, ju närmre 0 detta värde är desto sämre korrelation. Rho 0-

0.2 tolkades som ett svagt samband, rho 0.3-0.6 som moderat och 0.7-1 som ett starkt samband 

(Brace et al., 2009). Signifikansnivån sattes till 0,05. 

   För att påvisa statistiska skillnader i RMR utifrån skillnader i fysisk aktivitetsgrad (AEE 

kJ/kg/dag) och FFM% används ett Mann-Whitney U-test. Nollhypotesen, H0, var att ingen 

skillnad mellan grupperna finns. Den alternativa hypotesen, Ha, var att skillnad mellan 

grupperna finns. För att förkasta nollhypotesen sattes signifikansnivå till 0,05.  

   Båda dessa statistiska metoder har valts med hänsyn till att detta är en liten grupp där variabeln 

inte är normalfördelad (Ejlertsson, 2012; Gunnarsson, 2011) 

Etiskt tillstånd 
Huvudprojektet som ligger till grund för detta arbete godkändes av etikprövningsnämnden i 

Uppsala 2007-02-07 (Dnr 2006/311). Uppgifter därur hämtades med tillstånd av handledare 
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Roger Olsson. Data har bearbetats konfidentiellt och kodats för avidentifiering av patienterna. 

Deltagandet i huvudprojektet var frivilligt. Både barn och vårdnadshavare tillfrågades samt 

informerades skriftligen. 
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Resultat  

Tabeller och grafer 

Nedan redovisas först bakgrundsdata avseende medelvärden och gruppindelning. Därefter 

redovisas resultat från samtliga korrelationsanalyser enligt Spearman, sedan resultat från Mann-

Whitney-U-test och slutligen ett kortfattat besvarande av frågeställningar.  

   Medelvärden avseende de olika variablerna som undersöktes räknades ut och presenteras 

tillsammans med standardavvikelser i nedanstående tabell (tabell II). För beskrivning av 

grupperna ingår även ålder i tabellen. Flick- och pojkgruppen ter sig relativt lika ut förutom en 

skillnad i andel fettfri massa (FFM %) på sju procentenheter, pojkarna är också i genomsnitt 

något år äldre. Tittar man på låg- och högaktiva grupperna så är de i den lågaktiva gruppen i 

genomsnitt något äldre. Vissa skillnader ses i vilometabolism (RMR), både per kilo och per 

kilo fettfri massa (FFM), där den högaktiva gruppen har något högre värden. Genomsnittliga 

värden för aktivitetsrelaterad energiförbrukning (AEE) är såklart högre i den högaktiva gruppen 

eftersom gruppindelningen är gjord enligt AEE, så alla i denna grupp har alltså högre värden. 

PAL-värdena skiljer sig också åt, i snitt 1,66 i den högaktiva- och 1,40 i den lågaktiva gruppen. 

Ett PAL-värde på 1,66 räcker för att komma upp i medelhög aktivitetsnivå enligt NNR (bilaga 

1, tabell I) för gruppen flickor 13-17 år, men för resten av gruppen räcker inte 1,66 för att 

komma upp över låg aktivitetsnivå. I gruppen som helhet så var det endast tre individer som 

nådde upp till medel-höga värden enligt NNR 2004, både då indelningen gjordes utifrån PAL-

värde och utifrån totala energiförbrukningen (TEE (kJ/kg/dag)) (tabell III). 

Tabell II. Bakgrundsdata i form av medelvärden (+/- standardavvikelse) för flickor, pojkar, hela gruppen samt 

för hög-respektive lågaktivitet enligt AEE (kJ/kg/dag). 

 Flickor 

(n=7) 

Pojkar 

(n=11) 

Hela 

gruppen 

(n=18) 

Låg 

aktivitet 

 (n =9) 

Hög 

aktivitet 

(n=9) 

Ålder 12,3  (2,1) 14,4 (2,2) 13,6 (2,4) 14,6 (2) 12,6 (2,0) 

FFM % 79 (4) 86 (4) 84 (5) 84 (5) 83 (5) 

RMR/kg/dag 148 (33) 144 (199) 146 (24) 144 (26) 147 (24) 

RMR kJ/kgFFM/dag 189 (45) 170 (26) 177 (135) 175 (35) 180 (38) 

TEE kJ/kg/dag 223 (37) 220 (33) 221 (221) 200 (23) 243 (29) 

AEE(kJ/kg/dag) 75 (17) 76 (29) 76 (24) 56 (8) 95,5 (17) 

PAL 

(TEE/RMRIRC) 

1,53 (0,19) 1,54 (0,23) 1,53 (0,53) 1,40 (0,11) 1,66 (0,16) 
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Tabell III. Antal deltagare i respektive grupp (hög/låg aktivitet utifrån AEE (kJ/kg/dag)) som når upp till 

moderat-hög och hur många som ligger på en låg aktivitetsnivå efter indelning enligt NNR, både utifrån PAL-

värde (TEE/RMRIRC) och TEE (kJ/kg/dag). 

NIVÅ Hög aktivitet (n=9) Låg aktivitet (n=9) 

PAL TEE PAL TEE 

Moderat - hög 3 3 0 0 

Låg 7 7 9 9 

 

För att avgöra vad av vikt, FFM och FM som korrelerade bäst med RMR (kJ/dag) utfördes tre 

korrelationsanalyser enligt Spearman. Resultatet redovisas i tabell IV. För både vikt och FFM 

ses en stark signifikant korrelation med RMR (kg/dag). Vad det gäller FM så ses inget 

signifikant samband för gruppen som helhet. Som kan utläsas ur tabell IV så är det FFM som 

korrelerar starkast med RMR (kJ/dag) (rho: 0,798, p<0,05), vikt korrelerar också väl (rho: 0,765, 

p<0,05). 

Tabell IV.  Korrelationsanalys enligt Spearman för hela gruppen med cystisk fibros (10-18 år) (n=18) avseende 

korrelation mellan RMR och FFM, FM, samt vikt. 

 rho p 

RMR (kJ/dag) vs FFM (kg) 0,798 <0,05 

RMR (kJ/dag) vs FM(kg) 0,195 >0,05 

RMR (kJ/dag) vs totalvikt (kg) 0,765 <0,05 

 

Observera att korrelationsanalys enligt Spearman är ett test på korrelation i rang, d.v.s. om 

rangvärden för den ena variabeln korrelerar med rangvärden för den andra. För att illustrera hur 

variablerna korrelerar/ej korrelerar mot varandra har ändå har ändå RMR plottats mot FFM, 

vikt och FM i figur 1 . Dock kan ingen trendlinje användas för att illustrera ovanstående 

samband enligt Spearman då det är ett samband i rang och inte i värden. 
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Figur 1. Korrelation för hela gruppen cystisk fibros (10-18 år) mellan RMR och i a) FFM, b) 

vikt och c) FM. (n=18) 
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Nedanstående tabell V visar resultatet utav korrelationsanalys enligt Spearman mellan AEE 

(kJ/kg/dag) och RMR (kJ/kg/dag) vilken resulterade i rho -0,042,( p>0,05). En mycket svag, 

icke signifikant, negativ korrelation d.v.s. inget signifikant samband mellan variablerna kunde 

ses. Ej heller kunde något statistiskt signifikant samband ses mellan andel fettfri massa FFM % 

och RMR (kJ/kg/dgn) (p>0,05). För att illustrera brist på samband har även här RMR plottats 

mot AEE respektive FFM%  i figur 2 och samma sak gäller här som enligt ovan, att Spearman 

är ett test på rangkorrelation och därför kan inte någon trendlinje användas i diagramet. 

Tabell V. Korrelation enligt Spearman avseende hur AEE respektive FFM % korrelerar med RMR (kJ/kg/dag). 

 rho p-värde 

AEE kJ/kg/dag och RMR (kJ/kg/dag) -0,042 > 0,05 

FFM% och RMR (kJ/kg/dag) -0,315 > 0,05 

 

 

Figur 2.  Korrelation mellan RMR (kJ/kg/dag) och i a) FFM % samt i b) AEE. 
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ej förkasta H0 (p>0,05), d.v.s. ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna kan påvisas.  

Uppställning enligt rangordning från högst till lägst i figur 3 illustrerar att spridningen av 

rangordningen är väsentligen likartad för de båda grupperna. I denna figur kan även fås en 

uppfattning om hur stora skillnaderna är avseende RMR (kJ/kg/dag) mellan hög och låg rang. 

 

Figur 3. Skillnad avseende RMR mellan hög (n=9) och låg aktivitet (n=9). Hög aktivitet representeras av gula 

staplar och låg aktivitet utav blå. 

Medelvärdet avseende FFM % skiljde en procentenhet mellan grupperna. Vid Mann-Whitney 

U-test kunde ingen skillnad avseende FFM% ses (p>0,05).  Även här illustreras den jämna 

spridningen i rangordning mellan de olika grupperna i figur 4 samt hur värden avseende FFM % 

skiljer sig mellan hög och låg rang. 

   Observera att Mann-Whitney-U testet egentligen inte säger någonting om skillnad i median 

eller medelvärde mellan grupperna, testet kan påvisa en skillnad i rang, d.v.s. om det är 

signifikant fler i den ena gruppen som har högre värden än de andra. Grupperna skulle kunna 

ha helt olika medelvärden utifall något enstaka värde skiljer sig avsevärt, detta är alltså inte 

något som påvisas genom valt test. De skulle också kunna ha exakt samma medelvärde och 

ändå skilja sig åt i rang. Om en signifikant skillnad skulle ses så är det ju dock fler med högre 

värden i en utav grupperna eftersom att de hamnar högre i rang, men som sagt kan ingenting 

sägas avseende hur stor en skillnad i median eller medelvärde är.  
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Figur 4.  Skillnad avseende FFM% mellan hög (n=9) och låg aktivitet (n=9). Hög aktivitet representeras av 

gula staplar och låg utav blå. 

Besvarande av frågeställningar 

1.  Finns det något samband mellan fysisk aktivitetsnivå och vilometabolism hos barn och 

ungdomar med cystisk fibros 

   Nej, inget signifikant samband kunde ses mellan AEE (kJ/kg/dag) och RMR (kJ/kg/dag). 

2. Finns det någon skillnad gällande vilometabolism beroende på aktivitetsnivå hos barn och 

ungdomar med cystisk fibros? 

   Nej. Ingen statistiskt signifikant skillnad kunde ses vid Mann-Whitney-U-test avseende RMR 

(kJ/kg/dag) mellan grupperna hög respektive låg aktivitet enligt AEE (kJ/kg/dag). 

3. Finns det något samband mellan andelen fettfri massa och vilometabolism hos barn och 

ungdomar med cystisk fibros? 

   Nej. Tvärtemot vad som hade kunnat förväntas utifrån bakgrunden och resultat av 

frågeställning 5, så visade korrelation enligt Spearman mellan FFM % och RMR (kJ/kg/dag) 

inget signifikant samband. 

4. Finns det någon skillnad på andelen fettfri massa beroende på aktivitetsnivån hos barn och 

ungdomar med cystisk fibros? 

   Nej. Gruppindelning enligt AEE (kJ/kg/dag) i högre respektive lägre värden ger vid Mann-

Whitney-U-test ingen signifikant skillnad avseende FFM % mellan grupperna, tvärtemot vad 

som var förväntat utifrån bakgrunden. 
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5. Vad av vikt, FFM och FM korrelerar bäst till RMR för hela gruppen? 

   Som förväntat så är det FFM (kg) som korrelerar bäst med RMR (kJ/dag), tätt följt utav vikt 

(kg). FM (kg) har för denna grupp dock ingen signifikant korrelation med RMR (p>0,05). 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Fysisk aktivitet, vilometabolism och kroppsbyggnad 

Ingen signifikant skillnad har kunnat påvisas mellan högre och lägre aktivitetsnivå (AEE), vare 

sig avseende vilometabolism (RMR) eller andel fettfri massa (FFM%). Ej heller har några 

signifikanta samband påvisats mellan AEE eller FFM % avseende RMR. 

   Eftersom att ingen skillnad mellan grupperna avseende FFM% fanns kan man dra slutsatsen 

att eventuella skillnader i RMR (kJ/kg) inte skulle ha förklarats utav skillnader i FFM%. Nu 

fanns det inte heller någon signifikant skillnad avseende RMR mellan grupperna med högst och 

lägst aktivitetsrelaterad energiförbrukning. Ej heller fanns något samband mellan fysisk 

aktivitet och RMR. Dessa resultat stödjer resultat från tidigare forskning som inte har kunnat 

påvisa någon skillnad i RMR beroende på fysisk aktivitet (Bingham et al., 1989; Broeder et al., 

1992). Baserat på detta så skulle ingen hänsyn behöva tas till ett förhöjt RMR beroende på 

fysisk aktivitet, förutom den ökade energiförbrukningen i direkt anslutning till träning, vid 

beräkning av energibehov. Fysisk aktivitet skulle ej heller kunna vara del av förklaringen till 

förhöjt RMR vid cystisk fibros (CF). Resultatet motsäger dock annan forskning som har påvisat 

en skillnad i RMR beroende på fysisk aktivitet. Skillnaderna i aktivitetsnivå mellan grupperna 

var kanske inte tillräckligt stora. Det var bara 3 individer i gruppen med högst aktivitetsrelaterad 

energiförbrukning som nådde upp till medel-hög PAL-nivå enligt NNR (se tabell III), dock kan 

en svaghet med indelning enligt PAL skönjas då PAL är beroende av RMR. Aktuell studie 

undersökte om det fanns något samband mellan fysisk aktivitet och RMR. PAL-värdet speglar 

hur fysiskt aktiv en person är i förhållande till RMR (PAL=TEE/RMR) d.v.s. ju högre RMR 

desto lägre PAL vid samma AEE. Ett högre RMR bidrar även till ett högre TEE, men för två 

personer, med identisk kroppssammansättning och olika RMR på grund utav exempelvis 

sjukdom, som utför samma aktivitet och erhåller samma AEE så kommer PAL ändå att bli lägre 

för personen med högst RMR. Om exempelvis AEE (kJ/kg/dag) för båda personerna är 75, 

RMR (kJ/kg/dag) för person ett är 140 och för person två är 145 så kommer PAL för person ett 

att bli 1,54 och PAL för person två att bli 1,52, alltså ett lägre PAL trots samma aktivitet och 

energiförbrukning. För personen med högre RMR krävs ytterligare aktivitet för att nå upp i 
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samma aktivitetsnivå. Sjödin et al. fann en signifikant skillnad avseende RMR när man 

jämförde elitskidåkare med otränade individer (Sjödin et al., 1996). I aktuell studie var 

skillnaderna i träningsmängd mellan grupperna avsevärt mindre, framförallt mellan de individer 

som hamnade på gränsen till den ena eller andra gruppen. Detta skulle kunna förklara varför 

ingen signifikant skillnad avseende aktivitetsrelaterad energiförbrukning (AEE) inte fanns. 

Ingen hänsyn är heller tagen till vilken intensitet som den aktivitetsrelaterade ökningen av TEE 

har skett under. Kanske är det så att högintensitetsträning, under en kortare period skulle kunna 

öka RMR medan lågintensitetsträning inte skulle göra det, även om energiåtgången skulle vara 

större vid mer långvarig lågintensitetsträning. Information om hög/låg-intensitet finns 

registrerat ifrån accelerometermätningarna. Vid eventuella nya studier för att undersöka 

eventuella skillnader i RMR beroende på träning så är detta något att fundera över. Andra 

studier som sett en skillnad i RMR har använt sig utav strukturerade träningsprogram mellan 

olika grupper eller mätt RMR på en och samma individ före och efter påbörjandet av ett 

träningsprogram (Lawson, 1987; Poehlman, 1992). Bingham et al. använde sig av VO2max som 

är ett mått på konditionen för gruppindelning och såg då ingen skillnad i RMR mellan grupperna 

(Bingham et al., 1989). Sett till detta så skulle man kunna tänka sig att skillnaderna i RMR 

mellan olika individer är så pass stora, oavsett träningsmängd och kompensation för FFM, att 

tvärsnittsstudier inte är lämpliga för att upptäcka träningsrelaterade skillnader i RMR. Istället 

kanske longitudinella interventionsstudier är mer lämpliga där man kan se en förändring över 

tid hos individen och i gruppen. 

   Speakman et al. menar att en viktig orsak till varför vissa studier visar på skillnader i RMR 

beroende på träning och att andra inte gör det är skillnader i när mätningarna sker i förhållande 

till senaste träningstillfälle. En tendens ses till att de studier som visat skillnad i RMR har skett 

inom tidsfönstret för när EPOC har uppmätts i olika studier (upp till 36-48h efter), d.v.s. att den 

skillnad som uppmäts egentligen bara är långtids-EPOC (Speakman and Selman, 2003). 

Samtidigt så finns studier som talar emot detta, Adriaens och medarbetare lät försökspersoner 

ha varierande aktivitetsnivå dagen innan mätning och undersökte interindividuella variationer 

på BMR vid 3 olika mätningar. Man såg en genomsnittlig interindividuell variation på 3,3 % 

på BMR mellan de olika mätningarna, vilket dock ej kunde förklaras av skillnader i fysisk 

aktivitet dagen före mätning (Adriaens et al., 2003). Sjödin och medarbetare uppmätte en 

skillnad då minst 39 h hade gått efter det senaste träningstillfället (Sjödin et al., 1996).  

   Cystisk fibros som sjukdom höjer metabolismen i sig (Moudiou et al., 2007; Selvadurai, 2003; 

Shepherd et al., 2001). Bara för att RMR är förhöjt behöver detta inte alltid betyda att TEE är 
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förhöjt då kompensation för denna höjning kan ske genom minskad aktivitet (Tomezsko, 1994). 

Selvanduri et al. såg att barn med mild CF var mer aktiva än friska kontrollbarn, men att barn 

med måttlig till svår CF var signifikant mindre aktiva efter puberteten (Selvadurai et al., 2004). 

Om två personer jämförs avseende RMR då person ett har en förhöjd basalmetabolism relaterat 

till svårare sjukdomsgrad jämfört med person två, så kan man tänka sig att det skulle vara person 

två som rör på sig mest och att person ett inte kan eller orkar röra på sig lika mycket. Ändå 

kanske person ett skulle ha högst RMR även om det skulle vara så att fysisk aktivitet leder till 

förhöjt RMR. Då skulle det verka som om träning inte höjer RMR, även om så är fallet.  I 

aktuell studie är ingen hänsyn till sjukdomsgrad tagen, förutom att patienter med exacerbationer 

dagen för mätningen uteslöts. Att korrigera för sjukdomsgrad och för hur mycket sjukdomen i 

sig påverkar RMR blir komplicerat. Om man istället hade jämfört skillnader före och efter 

starten av ett träningsprogram individuellt enligt ovan, så kanske man skulle se en skillnad hos 

båda personerna. 

   Aktivitetsnivån verkar alltså i aktuell studie inte ha någon betydelse för FFM % för barn och 

ungdomar med cystisk fibros inom åldersspannet 10-18 år. Utifrån tidigare forskning där FFM 

förväntas öka och FM minska med ökande aktivitet (Westerterp, 1998) så skulle man förvänta 

sig att de individer som har högst aktivitetsnivå också skulle ha en högre andel FFM. Att ingen 

sådan skillnad kunde påvisas i denna studie kan ha flera olika förklaringar. Först och främst kan 

gruppindelningen i hög respektive låg aktivitetsnivå diskuteras. Att bara dela gruppen på mitten 

gav kanske inte en tillräckligt stor skillnad i aktivitetsnivå för att någon skillnad skulle kunna 

uppmätas, resonemang enligt ovan. De individer som har en högre FM skulle kunna tänkas ha 

en bättre nutritionsstatus, vara friskare och därför röra på sig mer. Inget signifikant samband 

kunde heller ses mellan FFM% och vilometabolism. Resultatet skiljer sig från vad som var 

förväntat eftersom FFM, är mer metabolt aktivt än FM (Abrahamsson, 2006; Lazzer et al., 

2010) och alltså borde RMR (kJ/kg/d) vara högre vid högre FFM % vilket alltså inte var fallet. 

Resonemang enligt ovan gäller även här avseende nutritionsstatus, sjukdomsgrad osv. 

Selvanduri et al. fann att graden av fysisk aktivitet korrelerade till nutritionsstatus hos gruppen 

medel-svår CF (Selvadurai et al., 2004). Mindre muskelmassa och lägre BMI är associerat med 

ökad sjuklighet vid CF (Fogarty et al., 2012; King et al., 2010) samtidigt som även förhöjt RMR 

är associerat med ökad sjuklighet (Dorlöchter et al., 2002; Moudiou et al., 2007). Alltså skulle 

RMR kunna vara förhöjt relaterat till sjukdomen hos vissa individer vilket skulle kunna leda till 

att de trots en lägre FFM uppmäter ett högre RMR än någon med mildare CF men med högre 

andel FFM. I aktuell studie låg medelvärdet avseende FFM% på 84 % och värdena sträckte sig 
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från 74.4 till 91,8 %. Enligt nedan så korrelerade vikten i denna studie nästan lika bra som FFM 

till RMR. Ju mer likartade procentsiffror desto större chans att någon annan faktor såsom 

sjukdomsgrad, slump etc. är större än eventuellt samband. Om det i undersökt grupp hade varit 

en större spridning i FFM% skulle man kunna tänka sig att ett positivt samband visat sig. 

Sambandet mellan kroppssammansättning och vilometabolism 

Liksom förväntat (Abrahamsson, 2006; Lazzer et al., 2010) korrelerade den fettfria massan 

(FFM) bättre med vilometabolismen (RMR) än både total vikt och fettmassa (FM). FM hade 

ingen signifikant korrelation alls. Eftersom beräkningen skedde enligt Spearmans 

rangkorrelation så kan man bara säga hur stark korrelationen är, inte dra en trendlinje genom 

diagrammen i figur 1. Av resultatet av döma så är det FFM som det bör tas störst hänsyn till när 

nya formler tas fram för beräkning av RMR för denna grupp. Vikten hade dock en nästan lika 

hög korrelation till RMR som FFM och det är ju den mest lättillgängliga variabeln, endast en 

personvåg krävs för mätning. I aktuell studie så stod FFM för i genomsnitt 84 procent av vikten. 

Vid en lägre andel FFM är det möjligt att vikten skulle ha en svagare korrelation till RMR.  

Metoddiskussion 

Urval 

Urvalet var inte slumpmässigt. Alla de individer som fanns med i studien kommer ifrån CF-

centret i Uppsalas upptagningsområde. Således kan det diskuteras om studiepopulationen (10-

18 år) kan påstås vara representativ för hela Sverige då både socioekonomiska och skillnader i 

behandling mellan olika CF-centren kan finnas. Exkluderade från studien var de individer som 

hade en pågående exacerbation eller som förväntades må dåligt av senarelagd frukost. Man kan 

tänka sig att fler individer i denna grupp hade en svårare sjukdomsgrad. De som inkluderades 

kan möjligen ha haft en mildare grad av CF än genomsnittet. 

   Deltagarantalet var i det minsta laget, varför icke-parametriska test valdes. Då CF är en 

ovanlig sjukdom så är antalet ändå acceptabelt. Man skulle dock ha önskat ett större antal. Med 

tanke på att gruppindelningen slutligen skedde genom rangordning efter AEE och inte enligt 

PAL så skulle man kunna tänka sig att åldersspannet kunde ha breddats för att erhålla ett större 

deltagarantal. Om data från både aktivitetsdagbok och accelerometer hade använts så skulle 

också ett större deltagarantal erhållits med den nackdelen att vissa enbart hade registreringar 

med en objektiv och andra en subjektiv metod.  

   Något som å andra sidan också hade varit önskvärt men som blir svårt med tanke på ett 

begränsat material hade varit en ännu snävare indelning, både i pojk- och flickgrupper men 
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också avseende sjukdomsgrad, pubertetsutveckling, nutritionsstatus osv. En större studie på 

CF-patienter från hela Sverige eller internationellt skulle i sådana fall behövas. 

Gruppindelning 

Aktivitetsnivån delades alltså in efter AEE (kJ/kg/dag), den aktivitetsrelaterade 

energiförbrukningen som är oberoende av RMR. Värdena rangordnades varpå de med högst 

aktivitetsnivå hamnade i ena gruppen och de med lägst i den andra. Initialt var tanken att 

indelning skulle ske efter PAL värden och hur många som nådde upp till medel-hög nivå enligt 

NNR. Problemet var dock (som enligt ovan beskrivet) att när skillnader och samband skulle 

mätas avseende RMR så är ju PAL beroende av RMR. Dessutom nådde bara tre deltagare upp 

till medel-hög nivå, vilket var en för liten grupp för att någon analys avseende skillnader kunde 

göras. Alltså användes istället AEE.  För AEE finns ingen motsvarande tabell för 

gruppindelning enligt aktivitetsnivå som den för PAL varför det beslutades om att ändå använda 

PAL för beskrivning av de båda grupperna och således valdes gruppen 10-18 år då det bara 

finns referensvärden för PAL för barn 10 år och uppåt. Gruppindelning enligt AEE ger ingen 

information om under vilken intensitet som aktiviteterna skett. Ingen hänsyn har heller tagit till 

konditionsnivå. Indelningen ger inte heller två extrema grupper avseende fysisk aktivitet, mot 

mitten så närmar sig de två grupperna varandra. Med tanke att det kan diskuteras hur 

representativ aktivitetsregistreringen var så kan man tänka sig att det var lite slumpartat vilken 

grupp som de som befann sig i mitten av rangordningen hamnade i. Om man i framtida studier 

skulle vilja undersöka hur metabolism och fysisk aktivitet hänger ihop, så skulle ett bättre mått 

på aktivitetsnivån vara önskvärd och gärna även två mer extrema grupper. 

I framtida studier skulle man kunna göra som Sjödin et al. (1996), att matcha uppenbart 

otränade och tränade kontroller utifrån kroppssammansättning, men även sjukdomsgrad. Man 

skulle kunna använd accelerometervärdena och göra indelning efter antal timmar med hög 

intensitetsträning etc. Alternativt inte göra någon indelning utifrån aktivitetsgrad utan helt 

enkelt göra som ovan föreslaget, att låta en grupp patienter genomgå ett träningsprogram och 

mäta RMR före och efter för att se om någon skillnad kan ses. Att göra en sådan studie skulle 

dock kräva mer av både patienter och personal. Aktuell studie har använt tidigare insamlat 

material som inte bara samlats in i forskningssyfte, utan som även använts i 

sjukdomsbedömningen, varför liknande studier skulle vara lättare att genomföra än 

interventionsstudier. 
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Aktivitetsregistrering 

Andningsgymnastik är också energikrävande, men medför ju ingen accelerationsmätning på 

hand och fotled. Således ger det heller inget bidrag till den registrerade aktivitetsrelaterade 

energiåtgången. Ej heller kan den förhöjda energiåtgången när man springer uppför jämfört 

med på plant underlag detekteras (Pfeiffer et al., 2006). I en genomgång av flera olika studier 

konstaterades att antalet dagar med aktivitetsregistrering som krävs för att ge en så realistisk 

bild av fysisk aktivitet som möjligt är 4-9 (Trost et al., 2005). I aktuell studie har registreringen 

skett under kortare tid, under 2-3 dagar och det kan alltså diskuteras huruvida dessa få dagar är 

representativa för barnets aktivitetsnivå eller inte. De flesta, men inte alla deltagare har även 

fyllt i en aktivitetsdagbok. Det är möjligt att denna påverkar hur mycket deltagarna rört på sig 

under registreringsdagarna, då dessa kanske vill ”prestera” och ha något att skriva i dagboken. 

Som alternativ till accelerometer och aktivitetsdagbok skulle exempelvis DLW som ju anses 

vara ”golden standard” kunna användas. Då skulle ett mer exakt värde avseende 

aktivitetsrelaterad energiförbrukning erhållas, dock med begränsningen att ingen information 

avseende intensitet skulle registreras. DLW är dessutom en dyr metod och ytterligare 

sjukhusbesök skulle ha behövts.  

Indirekt respiratorisk kalorimetri 

Långtidseffekten av träning, EPOC, tas det inte någon hänsyn till i denna studie. Ett uppmätt 

förhöjt RMR skulle kunna vara en kvardröjande effekt av EPOC från det senaste 

träningstillfället och inte någon långvarig effekt av träning på metabolismen (Speakman and 

Selman, 2003). Både deltagare med hög och låg aktivitet skulle kunna ha denna effekt om det 

slumpar sig så att de mer lågaktiva har hög aktivitet dagen före mätning. Detta skulle kunna 

leda till typ 1 fel, att nollhypotesen accepteras trots att den är falsk. Omvänt kan man tänka sig 

att det skulle vara större chans att de som generellt har en högre fysisk aktivitetsgrad också 

skulle ha det dagen före, vilket skulle kunna leda till nollhypotesen förkastas trots att den är 

sann, ett typ 2 fel. Å andra sidan så kan man tänka sig att om en person tränar varannan dag och 

EPOC sitter i under 48 timmar så spelar det ingen roll för beräkning av energibehov att det inte 

är en mer kronisk ökning av RMR som erhålls eftersom det då för individen kommer finnas en 

konstant effekt av EPOC. Någon sådan effekt har dock ej setts i denna studie. 

   Aktuell studie var ett mellanting mellan BMR och RMR mätning, då kravet för fasta var 

uppfyllt, men inte för vila, eftersom att deltagarna inte övernattat på sjukhuset utan tagit sig dit 

hemifrån. Poehlman et al. mätte RMR hos äldre individer, efter att de övernattat på sjukhuset 

och efter att de tagit sig till labbet själva, hemifrån. De som hade tagit sig till sjukhuset hemifrån 
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fick vila innan mätningarna, alltså som i aktuell studie. Samma sak gjordes efter ett åtta veckor 

långt träningsprogram. Som man skulle kunna förvänta sig så blev RMR högre hos dem som 

transporterat sig själva till sjukhuset. Man såg också att RMR ökade med träning både när man 

mätte efter övernattning och efter transport hemifrån. Slutsatsen blev att RMR blir högre om 

man tar sig till labbet själv, men att RMR ökar med träning och att denna skillnad kan upptäckas 

på båda sätten (Poehlman, 1992). Sett till denna studie så skulle en skillnad i RMR relaterad till 

träning kunna upptäckas när deltagarna som i aktuell studie tar sig till labbet själva. Detta borde 

alltså inte ha påverkat resultatet av aktuell studie.  

Kroppssammansättning 

Kroppssammansättningen har räknats ut genom en trekompartmentsmodell (Forslund et al., 

1996) för att på så sätt få mer exakta värden.  Mätningar från kaliper och bioelektrisk 

impedansanalys har använts. Kaliper är som ovan skrivits en bra och billig metod, men är 

användarberoende och kräver van personal. Personalen vid enheten för klinisk metabolism och 

nutrition har vana av att utföra de olika mätningarna och upprepade mätningar sker efter ett 

standardiserat system, dock kan möjligheten att mätningarna ändå skiljer sig något åt beroende 

vem som har utfört dem inte helt uteslutas. BIA är en bra och billig metod som ej är 

användarberoende på samma sätt. BIA är dock känslig i förändringar i vattenmängd i kroppen 

(Lukaski et al., 1986). Om man exempelvis gör mätningar före och efter ett träningspass där 

man svettas mycket så skulle en mätning med BIA resultera i det nedslående resultatet att man 

ökat i fettmassa under träningspasset, vilket ju inte stämmer. Vad som har hänt är att mängden 

vätska i kroppen har minskat. I denna studie har inga särskilda instruktioner för träning eller 

vattenintag dagen före mätningarna funnits och detta skulle alltså ha kunnat ha en viss påverkan 

på BIA-resultatet. 

Statistisk bearbetning 

På grund utav gruppens ringa storlek användes två icke-parametriska test. Begränsningarna 

med att dessa test mäter skillnad och samband i rang beskrivs under resultatdelen. 

   Utifrån utformningen av denna studie så skulle man inte ha kunnat säga något om vad som 

var orsak och verkan vid eventuella skillnader mellan grupperna. Vid en observerad skillnad så 

skulle frågor kvarstå. Är det så att förhöjt RMR leder till att man tränar mer eller har man ett 

förhöjt RMR för att man tränar? Om man vill utreda orsakssamband, så skulle det behövas en 

randomiserad studie där interventionsgruppen får träna, men inte kontrollgruppen. Om då RMR 

har höjts efter påbörjan av träning och inte i kontrollgruppen så skulle man kunna dra slutsatsen 

att det är på grund utav träning. 
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   Fem olika frågeställningar kan ha varit för mycket med tanke på studiens relativt begränsade 

material. Ju fler analyser som görs på samma grupp desto större är risken för typ-2 fel.  

Slutsats 

 Ingen signifikant skillnad i RMR eller andel FFM beroende på aktivitetsnivå har kunnat 

påvisas. Ej heller har något signifikant samband mellan aktivitetsnivå respektive andel FFM 

och RMR kunnat påvisas.  

   Utifrån aktuell studie verkar det alltså inte som att fysisk aktivitet har någon påverkan på 

RMR eller vice versa, resultat som både stödjer och motsäger tidigare forskning. Hittills har 

dock inga andra studier gjorts avseende detta på gruppen cystisk fibros. Fler studier med ett 

större urval och andra metoder exempelvis randomiserade interventionsstudier skulle behövas. 

Med tanke på att gruppen cystisk fibros är så pass liten så skulle fler studier på friska personer 

vara önskvärt för att fastslå om det finns något samband mellan fysisk aktivitet och träning. 

Vad är i sådana fall är avgörande? Kondition, träningens intensitet, eller kanske träningens 

längd? Då skulle det vara lättare att genomföra liknande studier för att se om samma sak gäller 

för cystisk fibros.  

   Aktuell studie kunde alltså inte påvisa någon skillnad i andel fettfri massa mellan de två 

grupperna d.v.s. individerna som rörde mer på sig hade inte högre FFM%. Det fanns inte heller 

något samband mellan FFM% och vilometabolism.  Dessa resultat var oväntade och 

överensstämmer inte med tidigare forskning. Detta skulle dels kunna förklaras av studiens 

design, men skulle också kunna bero på sjukdomen i sig då FFM% ligger väsentligen högt och 

inte skiljer sig så mycket mellan individerna vilket lämnar utrymme för påverkan av andra 

faktorer.  

   Resultaten denna studie tyder även på att den fettfria massan korrelerar bäst med 

vilometabolismen för aktuell studiegrupp d.v.s. pojkar och flickor mellan 10-12 år med cystisk 

fibros. Detta överensstämmer väl med tidigare studier och alltså är det FFM som man bör ta 

störst hänsyn till vid beräkning av energibehov för denna grupp. 
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Bilaga I 
 

Tabell I Nordiska näringsrekommendationer NNR 2004. 
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Bilaga II 
 

Tabell VI. Underlag för analys. Data avseende ålder och kroppssammansättning för hela gruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Pojkarnas ID börjar på P och flickornas på F. 2) Uppmätt med våg. 3) Uppmätt med skjutmått 4) Beräknat 

enligt trekompartmentsmodell enligt Forslund och medarbetare, baseras på BIA och kalipermätning. 

  

ID1 

Ålder 

(år) 

Vikt 2 

(kg) 

Längd3 

(cm) 

FM4 

(%) 

FM4 

(kg) 

FFM4 

(%) 

FFM4 

(kg) 

P1 11 43 143 20,3 8,71 79,7 34,3 

P3 13 36,9 146 15,1 5,56 84,9 31,3 

P4 16 51,6 169 10,7 5,36 89,3 45,0 

P5 13 40,6 151 15,7 6,39 84,3 34,2 

P6 16 57,6 172 12,1 6,82 87,9 49,4 

P7 14 40,3 156 15 6,05 85 34,3 

P8 16 49,8 175 18,4 9,14 81,6 40,7 

P10 16 55,7 175 8,2 4,41 91,8 51,1 

P12 14 62,6 172 10,9 6,67 89,1 54,7 

P13 11 32,7 135 17,1 5,47 82,9 26,6 

P15 18 66,7 181 10,1 6,64 89,9 59,3 

F2 10 36,5 145 21,1 7,7 78,9 28,8 

F3 13 50,5 163 20,2 10,2 79,8 40,3 

F4 11 26,7 137 24,7 6,59 75,3 20,1 

F5 15 41 158 17,5 7,07 82,5 33,4 

F6 11 42 150 22,5 9,46 77,5 32,5 

F7 15 52,7 157 24,6 12,65 75,4 38,8 

F8 11 33,7 140 14,7 4,94 85,3 28,7 
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Bilaga III 
 

Tabell VII. Underlag för analys. Data för hela gruppen avseende RMR, TEE, PAL och AEE samt 

gruppindelning. 

ID1 

RMR2 

(kJ/dag) 

RMR2 

(kJ/kg/dag) 

RMR2 

(kJ/kgFFM/dag) 

TEE3 

(kJ/dag) 

TEE3 

(kJ/kg/dag) 

PAL4 

 

AEE5 

(kJ/kg/dag) Grupp6 

P1 7146 166,2 208,4 11268 262,1 1,58 95,9 H 

P3 4561 123,6 145,5 7725 209,4 1,69 85,8 H 

P4 6991 135,5 155,5 9434 182,8 1,35 47,3 L 

P5 6368 156,8 186,1 8231 202,7 1,29 45,9 L 

P6 7368 127,9 149,1 10533 182,9 1,43 55,0 L 

P7 6561 162,8 191,5 9170 227,5 1,40 64,7 L 

P8 8046 161,6 197,9 10666 214,2 1,33 52,6 L 

P10 9033 162,2 176,7 13917 249,9 1,54 87,7 H 

P12 7167 114,5 131,0 14116 225,5 1,97 111,0 H 

P13 4904 150,0 184,5 9212 281,7 1,88 131,8 H 

P15 8364 125,4 141,1 12155 182,2 1,45 56,8 L 

F2 7058 193,4 245,1 8763 240,1 1,24 46,7 L 

F3 5473 108,4 135,8 8733 172,9 1,60 64,6 L 

F4 5008 187,6 249,0 7460 279,4 1,49 91,8 H 

F5 4987 121,6 149,4 8153 198,8 1,63 77,2 H 

F6 6590 156,9 202,5 10120 241,0 1,54 84,1 H 

F7 6648 126,2 171,2 10164 192,9 1,53 66,7 L 

F8 4845 143,8 168,6 8037 238,5 1,66 94,7 H 
1) Pojkarnas ID börjar med P och flickornas med F. 2) RMR uppmättes genom indirekt respiratorisk kalorimetri 

3) Total energiförbrukning (AEE + RMR) 4) Fysisk aktivitetsnivå (TEE/RMR) 5) Aktivitetsrelaterad 

aktivitetsförbrukning uppmätt m.h.a. accelerometer. 6) Högst (H) och lägst (L) AEE.  


