
Eksamen THP202,  

Eksamen består av to deler som teller like mye; utholdenhetstrening (totalt 

30 poeng) og styrketrening (totalt 30 poeng). 

 

Del 1: Utholdenhet 

 

1. Beskriv hvordan blodvolumet endres etter en periode med utholdenhetstrening for en i 

utgangspunktet utrent person. Få med tidsaspektet for endringene av de ulike delene av 

blodet. Forklar også hvilke faktorer i Fick’s ligning som endringene i blodvolumet vil påvirke 

og hvordan endringene i blodvolum påvirker disse (10 poeng). 

 

Fasit: En periode med utholdenhetstrening fører vanligvis til en økning av blodvolumet med 10-20 

prosent med store individuelle forskjeller. Tidsaspektet i denne endringen er ulik for blodets ulike 

bestanddeler. I starten av treningsperioden skyldes økningen i blodvolum utelukkende økning i PV 

som kan være økt etter bare en økt. Dette fører til en nedgang i Hb-konsentrasjonen og hematokrit. 

Etter 2-3 uker med trening vil også volumet av røde blodceller og Hb-massen begynne å øke og etter 

hvert vil økningen bli relativt sett like stor eller litt lavere enn økningen i PV. Dette fører til at Hb-

konsentrasjonen går tilbake igjen til verdien før trening eller litt lavere enn denne. Økningen i 

blodvolum vil kunne påvirke både minuttvolumet og a-vo2 differansen. En økning i blodvolum vil 

uansett årsak (økt PV eller økt RCV) øke den venøse tilbakestrømmingen og dermed slagvolumet og 

minuttvolumet gjennom Frank- Starling mekanismen. En økning i PV uten økning av Hb-masse eller 

RCV vil føre nedgang i Hb-konsentrasjonen som vil føre til lavere oksygeninnhold i arterieblodet og 

isolert sett vil dette være negativt for a-v02 differansen.  Øker PV og Hb-masse i samme grad slik at 

Hb-konsentrasjonen er uendret vil det ikke påvirke oksygeninnholdet i arterieblodet.     

 

2. Beskriv hvordan det å legge til styrketrening til den vanlige utholdenhetstreningen til en 

utholdenhetsutøver kan påvirke hver enkelt av de ulike faktorene (maksimalt oksygenopptak, 

arbeidsøkonomi og utnyttingsgrad) som er med på å bestemme prestasjonen i 

kondisjonsidretter som sykling og løping. Drøft også kort mulige mekanismer bak de 

endringene du beskriver (8 poeng). 

 

Fasit: De tre hovedfaktorene som bestemmer prestasjonen i kondisjonsidretter er VO2maks, 

utnyttingsgrad og arbeidsøkonomi. Styrketrening har vist seg å ha ingen effekt på Vo2maks, hverken 

positiv eller negativ. Når det gjelder arbeidsøkonomi har styrketrening vist seg å ha en positiv effekt 

både i sykling og løping. I løping har både tung og eksplosiv trening vist å ha god effekt, mens bare 

tung styrketrening ser ut til å gi effekt i sykling. Når det gjelder utnyttingsgrad er bildet mer usikkert 

siden dette er lite undersøkt, men noen studier tyder på at styrketrening kan bedre denne, spesielt i 

sykling. Det er flere mulige mekanismer bak bedringen i arbeidsøkonomi. En går ut på at 

styrketrening øker stivheter til muskler og sener som igjen øker mengden elastisk energi som kan 

lagres i løpsteget. Denne gjelder altså bare i løping. En annen mulig mekanisme er bruk av mer 

energiøkonomiske muskelfibre ved samme absolutte belastning. Dette skje enten ved en 

fibertyperovergang fra type IIX til type IIA etter styrketrening og/eller at man jobber på en lavere del 

av den maksimale kraften etter styrketrening. Dette fører igjen til at det brukes muskelfibre lengre 

ned i rekrutteringshierarkiet. Mulige mekanisme bak en bedret utnyttingsgrad er at man kan nå 



makskraften tidligere i sykkeltråkket og dermed få lavere tid med avklemt blodtilførsel og at 

styrketrening fører til en økning i mengden aerobe enzymer som kan dele på muskelarbeidet pga økt 

muskeltverssnitt. I tillegg til å påvirke de tre tradisjonelle faktorene som bestemmer prestasjonene vil 

også økt muskelmasse og muskelstyrke kunne bedre anaerob kapasitet og spurtstyrke som kan være 

avgjørende for utfallet i konkurranser, spesielt med fellesstart. 

 

 

3. Utholdenhetstrening fører til en stor økning av kapillærtetthet i muskulaturen. Likevel er det 

ingen eller bare en liten til moderat økning i den maksimale arterievenøse oksygendifferansen 

etter en periode med trening. Forklar da hvilken rolle økningen i kapillærtetthet har for 

endringene vi ser i VO2maks etter utholdenhetstrening (6 poeng). 

 

Fasit: Selv om a-v 02 differansen ikke øker mye ved trening så er den økte kapillærtettheten viktig for 

den økningen vi ser i VO2maks. Etter trening ser man en økning i det maksimale minuttvolumet. Det 

betyr at ved maksimalt arbeid så er det en større mengde blod som skal strømme gjennom 

muskulaturen per tidsenhet enn før treningsperioden. Hadde man ikke sett enn økning i 

kapillærtetthet etter trening måtte det økte minuttvolumet strømmet gjennom samme antall 

kapillærer som før trening som betyr at blodet ville strømmet raskere igjennom og tiden blodcellene 

er i kapillærene (mean transit time) ville blitt kortere. Dette ville igjen ført til at tiden tilgjengelig for 

gassutveksling ikke ville blitt tilstrekkelig for fullstendig diffusjon av oksygen. Dette ville ført til en 

økning i oksygeninnholdet i veneblodet og dermed en nedgang i a-vo2 differansen. Økningen i 

kapillærtetthet er dermed viktig for å opprettholde a-vo2 differansen ved økt minuttvolum.   

 

4. Diskuter om det hovedsakelig er de sentrale faktorene som står for oksygenleveransen til 

muskulaturen eller faktorer i muskulaturen selv som er mest begrensende for VO2maks ved 

arbeid med stor muskelmasse (>15 kg) som under sykling, løp og langrenn. Her bør dere ta 

med funn fra forskning som støtter opp under deres argumenter (6 poeng)   

 

Fasit: Det er hovedsakelig de sentrale faktorene som bestemmer oksygenleveransen til arbeidene 

muskulatur som er begrensende for VO2maks ved helkroppsarbeid.  

Dette bør studentene argumentere for ved å vise til funn fra forskning som støtter opp under dette. 

Eksempler på slike funn er at man finner en økning i VO2maks ved å øke oksygenleveransen og en 

reduksjon i VO2maks ved å redusere oksygenleveransen.  Måter å øke oksygenleveransen på kan for 

eksempel være bloddoping, mens man kan redusere oksygenleveransen ved blodtapping eller opphold 

i høyden. Andre eksempler på funn i forskning som støtter at oksygenleveransen er begrensende er 

studier viser at ved maksimalt arbeid ved et beins kneekstensjon har musklene et betydelig større 

oksygenopptak og blodgjennomstrømning enn ved maksimalt arbeid med stor muskelmasse som for 

eksempel ved sykling. Det er også vist at når man legger til et armarbeid til et pågående beinarbeid 

så synker oksygenleveransen til beina selv om arbeidet (oksygenkravet) der er uendret. Dette tyder på 

at det maksimale minuttvolumet ikke er stort nok til å forsyne en stor mengde muskelmasse samtidig 

med nødvendig oksygen. 

  



Del 2: Styrke 

1. Styrketrening gir nevrale tilpasninger, men disse tilpasningene avhenger av hvordan 

styrketreningen utføres. Ta utgangspunkt i 2 metoder/former for styrketrening og 

forklar hvilke nevrale tilpasninger du forventer. Si noe om hvorfor disse nevrale 

endringene er av betydning, eventuelt hvorfor de ikke er særlig viktige sammenliknet 

med andre tilpasninger, som muskelvekst (8 poeng) 
 

Fasit: Ved power-trening, med maksimal innsats og intensjon om raske bevegelser, forventes det økt 

fyringsfrekvens, særlig i starten av en isometrisk/konsentrisk kontraksjonen. Såkalte dubletter og 

tripletter i starten av en kontraksjon kan komme opp i 200 Hz etter trening. Det er også mulig å se en 

redusert (kraft-) terskel for rekruttering av motoriske enheter. Både raskere rekrutteringen og, 

spesielt, økt fyringsfrekvens er nødvendig for økt rate of force development (RFD), som igjen er 

prestasjonsbegrensende i mange bevegelser/idretter der spenst og hurtighet er viktig. I komplekse 

øvelser som hopp- og kast-bevegelser vil også raskere rekruttering av motoriske enheter, samt en 

mer effektiv koordinering mellom agonister, synergister og antagonister være å forvente og viktig for 

bedre prestasjon.  

Kroppsbyggertrening/hypertrofi-trening, foregår ofte med relativt rolige bevegelser. Det er også 

vanlig å benytte isolasjonsøvelser med bevegelse i kun et ledd, som kneekstensjon eller «bicpes-curl». 

Hypertrofitrening setter lave krav til nervesystemet, for det er muskelvekst som er viktig. Følgelig 

forventes det beskjedene nevrale tilpasninger til denne type trening. Velges knebøy eller markløft 

som treningsøvelser, vil vi likevel kunne se en bedre koordinering mellom agonister, synergister og 

antagonister. 

 

2. Styrketrening gir endringer i både muskler og senene. Forklar hvordan styrketrening 

påvirker senene. Diskuter om det kan være forskjell på hvordan man trener styrke og 

om det kan være forskjeller på hvilken sene det er snakk om (akilles, patellarsenen, 

etc.). (6 poeng) 
 

Fasit: 

Styrketrening påfører sene en mekanisk belastning. Når en sene overfører kraft vil fibroblastene som 

ligger mellom kollagenfibrene stimuleres mekanisk. Denne mekaniske belastningen vil igangsett 

cellulære prosesser som gir netto økt kollagenproduksjon; altså syntesen øker i forhold til 

nedbrytningen. Sentrale signalmolekyler er Ca2+, IP3, TGF-beta, IGF-1 MMP (nedbryt.), TIMP. 

Styrketrening vil primært øke fjærstivheten til en sene, som gjør senen mer robust. Mekanismen er 

endringer i materialegenskapene (Youngs moduls) og/eller økt sene-tykkelse/-tverrsnitt.  

For diskusjon om forskjeller på styrketreningsmetoder og mellom sener er det et godt svar å si at her 

vet vi for lite – det trengs mer forskning.  

Det ser ut til at kraften som påføres senene må være høy, >80% av maks, for at tilpasninger skal skje 

– det handler om at senen må utsettes for en viss «strain». Det er usikkert om sene tilpasser seg 

spesifikt (eller generelt), f.eks. ved at spenst- og hurtighetstrening gir bedre elastiske egenskaper i 

senene enn rolig-tung-styrketrening. Dette er også uklart, men ulike sener ser ut til å tilpasse seg ulikt 

ved trening. Dette kan handle om egenskapene til en sene før treningen igangsettes og/eller hvordan 



sene belastes under trening. F.eks. er akilles en felles sene for triceps-surae-musklene og de ulike 

musklene vil kunne påvirke akillessenen forskjellig avhengig av treningsøvelsen (f.eks. ettbeins tåhev 

vs to beins etc.). I patellarsenen er det observert klare regionale tilpasninger, med mer 

tverrsnittsøkninger proksimalt og distalt enn i midtpartiet. Det er uklart om dette er hensiktsmessige 

(spesifikke) eller om det er en dårlig respons i midtpartiet.  

 

3. Stimuli for muskelvekst (10 poeng) 

 

a. Både mekanisk drag og metabolsk stress regnes som primære stimuli for 

muskelvekst ved styrketrening. Beskriv kort hvor disse stimuliene fanges opp i 

muskelvevet og hvordan de primære stimuli gjennom aktivering av ulike 

signalveier påvirker hastighet på muskelproteinsyntesen de første timer og 

dager etter en styrketreningsøkt (4 poeng) 
 

Fasit: Mekanisk drag «fanges opp» i strekkfølsomme reseptorer i membran (integriner), 

cytoskjelettet og i myofibrillstrukturene. Reagerer ulikt på passivt drag i muskelfibrene og på aktiv 

tensjon skapt av aktin-myosin interaksjonen under en kontraksjon. I tillegg kan enkelte ødeleggelser i 

strukturer og membraner som følge av et stort mekanisk drag sette i gang prosesser som følge av økt 

Ca2+ lokalt og eventuelle inflammasjonsprosesser (protstaglandiner). Metabolsk stress er mer 

usikkert hvor «fanges opp», men det er vist at bl.a. redusert pH, akkumulering av enkelte 

metabolitter og økt oksidativt stress kan aktivere signalveier som påvirker muskelproteinsyntesen 

og/eller produksjon av vekstfaktorer. Akkumulering av metabolitter kan også gi cellescelling som 

indirekte kan aktivere strekk sensitive reseptorer. 

Stort sett samme signalveier som påvirkes ved mekanisk drag og ved metabolsk stress; mTOR veien 

og MAPK. Aktivering av mTOR fører til økt hastighet på muskelproteinsyntesen vi økt aktivering av 

initieringsfaktorer og elongeringsfaktorer som styrer hastigheten på translasjonsprosessen. Dette er 

en rask prosess som kan ses allerede de første timene etter en treningsøkt. Aktivering av MAPK kan 

også aktivere mTOR og i tillegg starte transkripsjonen av vekstfaktorer. Den siste prosessen er 

tregere siden vekstfaktorene først må lages, deretter skilles ut og virke tilbake på nærliggende 

muskelfibre. Dette er da en forsinket respons (andre bølge), men kan ha effekt opptil et par dager 

etter økten. 

b. For at muskelveksten skal fortsette over tid må kapasiteten for hele 

proteinsyntesemaskineriet økes. Beskriv kort hvilke komponenter vi vet 

påvirkes ved styrketrening over tid og hvordan tilpasninger i disse 

komponentene påvirker kapasiteten til å produsere nye muskelproteiner og 

dermed bidrar til stor muskelvekst over tid (flere uker)! (3 poeng) 
 

Fasit: Det er først og fremst kapasiteten i ribosomene (kapasitet i translasjonsprosessen) og antall 

muskelcellekjerner (total transkripsjonskapasitet) som ser ut til å kunne bli begrensende om en 

muskelfiber skal vokse mye. De samme signalene som øker hastigheten på muskelproteinsyntesen 

etter en styrketreningsøkt ser også ut til å påvirke syntesen av ribosomale proteiner og ribosomalt 

RNA. Mengden med ribosomer ser derfor ut til å øke i takt med muskelveksten slik at 

translasjonskapasiteten holder tritt. Parallelt blir også satellittceller aktivert og begynner å dele seg. 

Noen av disse vil over tid smelte sammen med de voksende muskelfibrene og tilføre nye 



muskelcellekjerner slik at forholdet mellom muskelfibrenes volum og antall cellekjerner holdes 

relativt konstant. 

c. Det ser ut til at styrketrening med lav motstand med okklusjon kan gi 

muskelvekst i samme størrelsesorden som tradisjonell styrketrening med tung 

motstand. Beskriv kort hvor stor muskelvekst vi kan forvente over 10-12 uker 

med de to treningsformene og diskuter likheter og ulikheter vi ser med 

muskelveksten som følger tradisjonell trening med tunge vekter vs. 

muskelveksten vi ser med okklusjonstrening med lette vekter. (3 poeng) 
 

Fasit: Om utgangspunktet er at man har liten erfaring med styrketrening vil vi forvente en 

muskelvekst på 0,1-0,6% per økt om man gjennomfører et godt program som belaster hver 

muskelgruppe 2-3 økter per uke. Totalt kan omkrets på en gitt muskel da økes med typisk 7-14% for 

beinmuskler og 12-20% for overkroppsmuskler (overkroppsmuskler vokser litt raskere). NB! Meget 

store individuelle variasjoner så det er snitter for en gruppe som vil ligge på rundt 10% for bein og ca. 

15% for overkropp. Om man er bedre styrketrent vil potensialet for videre muskelvekst være mindre. 

Det som ser ut til å skille de to treningsformene er at ved tradisjonell tung styrketrening vokser type II 

fibrene mest (typisk 20-40% mot 10-20% for type I), mens ved okklusjonstrening med lette vekter ser 

man enten vekst i samme størrelsesorden for de to fibertypene eller i noen tilfeller større vekst i type 

I fibre (styrkeløftere). I tillegg kan de tenkes at muskellengde påvirkes forskjellig ved de to metodene, 

men dette er foreløpig lite undersøkt.  

4. Styrketrening for eldre (6 poeng) 

a. Beskriv hvilke endringer vi normalt ser ved aldring fra 50-års alder og 

oppover for muskelstyrke, muskelmasse og muskelkvalitet (3 poeng) 
 

Fasit: Muskelstyrke reduseres ca. med 15% per 10-år fra 50-70 års alder og dette akselereres til ca. 

30% per 10-år fra 70-års alder og oppover. Muskelmassen reduseres med 7-10% per 10-år (noe mer i 

bein enn i overkropp og større reduksjon i type II enn i type I fibre) og muskelkvaliteten reduseres da 

tilsvarende som differansen mellom tap av muskelstyrke og muskelmasse.  

b. Hvordan kan riktig tilrettelagt styrketrening påvirke muskelstyrke, 

muskelmasse og muskelkvalitet hos en ellers frisk 80-åring som starter med 

styrketrening og følges over 12 uker? (3 poeng) 
 

Fasit: Vi ser omtrent de samme endringer i relative termer som det vi ser hos yngre; typisk økning i 

muskelstyrke på 20-40% om styrke testes som 1 RM i en treningsøvelse og økning i tverrsnittsareal  

på muskelbuk på 5-15%. Tall på muskelkvalitet er noe mindre undersøkt, men vil da også her være 

differansen på den endring vi ser i muskelstyrke og den tilhørende økningen i musklenes 

tverrsnittsareal. NB! Enda størra individuell variasjon enn hos yngre 


