
Bakgrund, syfte, teori och metod 

Syftet med detta projekt är att undersöka om broccoligroddar som är naturens rikaste kända 

källa av glukosinolater, och ett förstadie till sulforafan, kan aktivera kroppens antioxidativa 

försvarssystem och på så vis verka skyddande vid mitokondriell dysfunktion och metabol 

ohälsa.  

Hälsovinsterna av en kosthållning med stort intag av grönsaker är välbelagda och ett högt intag 

av grönsaker är grunden i de flesta länders kostrekommendationer. I epidemiologiska studier 

finner man starka samband mellan intaget av grönsaker och hjärt- kärlsjukdom (Bhuphatiraju 

et al, 2013), typ 2 diabetes (Li et al, 2014) och vissa typer av cancer (Ricceri et al, 2017). I 

interventionsstudier med fokus att öka konsumtionen av grönsaker ser man också en minskning 

av flera kända faktorer för hjärt-kärlsjukdom (Alissa et al, 2017). Vid djupare analyser vilka 

grönsaker som är särskilt skyddande ser man ofta att gröna bladgrönsaker såsom broccoli, 

spenat, fänkål etc verkar vara särskilt potenta. På sistone har stora insatser riktats mot att 

identifiera enskilda nutrienter som är ansvariga för de positiva hälsoeffekterna av ett högt intag 

av gröna bladgrönsaker. Vi har tidigare visat att nitrat som förekommer naturligt i gröna 

bladgrönsaker kan spela en viktig roll i de metabola och cirkulatoriska hälsoeffekterna av dessa 

grönsaker (Larsen et al, 2006, 2011, 2012 samt 2014).

Man vet även att grönsaker bland annat innehåller mycket kostfibrer, antioxidanter och andra 

s.k. fytokemikalier men större studier där man gett dessa nutrienter som ett tillskott har i de

flesta fall varit misslyckade. Detta talar för att hälsoeffekterna av grönsaker härrör ur ett mer 

komplext samspel mellan olika ämnen vilket försvårar mer reduktionistiska 

interventionsstudier. 

Det är sedan tidigare känt att broccoli och i synnerhet broccoligroddar innehåller särskilt 

mycket glukosinolater (Clarke et al, 2011) som tillsammans med ett växtenzym, myrosinas, 

som frigörs när växten angrips av skadeinsekter eller mekaniskt bearbetas (tuggas), kan 

omvandlas till det bioaktiva ämnet sulforafan, se skiss 1. Man tror att denna reaktion är en del 

i växtens naturliga försvar mot skadeinsekter och andra djur som äter på växten i det tidiga 

utvecklingsstadiet. Sulforafan har i cell- och djurstudier visat sig ha förmåga att aktivera 

Nuclear Respiratory Factor 2 (nrf2) som är en s.k. ”master regulator” av kroppens antioxidativa 

försvar mot oxidativ stress och aktiverar mer än 200 skyddande gener (Fahey et al, 1997). I 

flera djurstudier har sulforafan visat sig ha anmärkningsvärda skyddande effekter, både direkt 
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mot oxidativ stress och mot cancerogena ämnen. I kliniska prövningar där man gett 

broccoligroddar eller extrakt av broccoli till människor har man bl.a. sett en minskning av 

neurologiska symptom hos personer med autism (Singh et al, 2014), minskade inflammatoriska 

markörer i blod hos typ 2 diabetiker (Mirmiran et al, 2012) och en ökning av proteinet NQO2 

(som aktiveras av nrf2) i epitelceller från kindväggen (Bauman et al, 2016). Trots dessa relativt 

omfattande kliniska prövningar har ingen undersökt om själva nrf2-proteinet ökar efter 

broccoligroddskonsumtion och ingen har heller undersökt om dessa positiva effekter även 

gäller skelettmuskel. Detta är ur metabol synpunkt viktigt att utreda då skelettmuskulaturen står 

för en majoritet av glukosupptaget efter en måltid och är avgörande för god metabol hälsa och 

en välreglerad blodsockerkontroll.  

Intensiv fysisk träning innebär att en stor mängd fria syreradikaler (ROS) frisätts och detta är 

en belastning för muskelcellen. Oxidativ stress har också visat sig vara kopplad till 

åldrandeprocessen och många patologiska tillstånd (Lu et al, 2004). I samband med träning har 

denna oxidativa stress dock visat sig vara nödvändig för att kroppens anpassningsprocesser ska 

starta och i slutändan leda till en bättre fysisk prestationsförmåga och bättre hälsa (Ristow et al 

2009). Måttlig fysisk träning är en av de kraftfullaste interventioner man känner till för att 

förbättra såväl metabol hälsa, minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och minska 

dödligheten överlag (Arem et al, 2015).  Vi har dock nyligen visat att alltför hård fysisk träning 

leder till en ROS-belastning som cellens antioxidativa försvar inte kan hantera, vilket i 

slutändan leder till en hämmad mitokondriefuktion och oxidativa skador på cellnivå (Larsen et 

al, 2016). Vi och andra har tidigare funnit att lätt till måttligt doserad fysisk träning tenderar att 

öka proteinuttrycket av nrf2 i skelettmuskel, en ökning som är kopplad till bättre metabol 

funktion, ökad mitokondriell respiration och en ökad kapacitet av det kroppsegna antioxidativa 

försvaret. Vi har nyligen funnit att alltför hård träning verkar paradoxalt kunna sänka uttrycket 

av nrf2 och är kopplat till både försämrad mitokondriefunktion samt försämrad 

insulinkänslighet och en störning i glukosmetabolism som ger en försämrad glukostolerans 

samt perioder med hypoglykemi framförallt nattetid (Flockhart et al, 2021).   Detta fynd är 

något oroväckande då mitokondriell dysfunktion, störd glukosmetabolism och hypoglykemi 

även är ett vanligt fynd hos patienter med insulinresistens och diabetes (Petersen et al 2004). 

Det är tänkbart att supplementering med broccoligroddar kan stimulera detta antioxidativa 

försvar genom att aktivera nrf2, skydda mitokondrierna mot alltför hög oxidativ stress och i 

slutändan leda till bättre metabol hälsa och bättre glukostolerans.  

 



 

 

 Information om vad som har genomförts under året 

Vi har genomfört en första dubbelblindad, randomiserad cross-over studie där friska 

försökspersoner har fått dricka en isothiocyanatrik smoothie gjord på broccoligroddar eller en 

likvärdig placebosmoothie som inte innehöll några isothiocyanater. Dryckerna intogs två 

gånger per dag (morgon+kväll) i 7 dagar samtidigt som försökspersonerna dagligen fick 

utföra ett intensivt träningsprogram med intervallträning på en ergometercykel. Efter en 4 

veckor lång wash-out period fick försökspersonerna genomföra ett identiskt träningsprogram 

men med motsatt behandling. Syftet med denna studie var därför att genomföra en period med 

träning som skulle vara utmanande för det kroppsegna antioxidativa försvaret och studera om 

supplementering med broccoligroddar kunde verka skyddande under dessa förhållanden.  

Delresultat 

Broccoligroddar tillsammans med träning ökar nrf2-uttrycket i skelettmuskel 

Muskelbiopsier extraherades från Vastus Lateralis före samt efter 7 dagars intensiv träning 

med samtidig supplementering med en smoothie gjord på broccoligroddar (BST) och efter 

samma träning men supplementering med en placebosmoothie (PST). Som synes i Figur 1 så 

ökade proteinuttrycket av nrf2 efter perioden med BST  (p=<0.05) men inte efter PST.  
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Figur 1) Proteinuttryck av Nrf2 i skelettmuskel mätt med Western Blot. Efter träning samt 

placebosmoothie (PST) syntes ingen signifikant ökning av Nrf2 men efter broccolismoothie + träning 

(BST) noterades en signifikant uppreglering.  



Broccoligroddar minskar laktatbildningen vid submaximalt arbete 

För att förstå om de ökade nrf2-uttrycket i skelettmuskel hade några fysiologiska effekter så 

mätte vi laktatkoncentrationen i blod vid submaximala arbetsbelastningar. En lägre 

laktatkoncentration vid en given arbetsbelastningen är ett klassiskt tecken på positiva 

fysiologiska anpassningar och kopplat till förbättrad oxidativ förmåga samt bättre metabol 

hälsa. Som synes i figur 2 så sjönk laktatkoncentrationen i blod efter BST vilket indikerar 

positiva anpassningar medan den var högre efter PST. Detta är ett anmärkningsvärt fynd och 

vi känner inte till någon annan substans som har förmågan att samverka med fysisk träning 

och resultera i lägre laktatkoncentration under arbete.  
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Figur 2) Laktatkoncentration i blod vid en submaximal belastning på cykelergometer. 

Laktatkoncentrationerna var högre efter PST men var signifikant lägre efter BST 

Broccoligroddar minskar störningar i glukosmetabolismen efter intensiv träning. 

De störningar i glukosmetabolismen som intensiv träning kan orsaka visar sig ofta som 

nattliga episoder med hypoglykemi och skulle kunna bero på ett lägre uttryck av nrf2 pga den 

förhöjda oxidativa stressen.  Våra försökspersoner fick därför bära kontunerliga glukosmätare 

som registrerade blodsockernivåerna var 15de minut dygnet runt under hela veckan som de 

tränade och drack smoothies. Som synes i figur 3 så hade försökspersonerna under PST 

tillfället häpnadsväckande 5h 21 min med hypoglykemi (blodsocker under 4 Mm) per dygn 

under veckan medan de vid BST tillfället hade 2h17min i hypoglykemi. En förbättring av så 

stor magnitud har sannolikt stor effekt på välmående då det visat sig att hypoglykemi kan 

orsaka såväl sömnstörningar som förändringar i immunförsvar hos diabetiker. 
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Figur 3) Antal minuter per dygn under veckan då försökspersonerna tränade och 

supplementerade med placebo (PST) eller broccoligroddar (BST). En avsevärd minskning av 

tiden som spenderades med blodsocker under 4 mM noterades efter BST jämfört med PST. 

 

 

Inriktning och plan för kommande år 

I blod- och muskelprover från den första delstudien kommer vi fortsätta analysera markörer 

för oxidativ stress (carbonylprodukter, TBARS, CRP) samt immunparametrar. När detta är 

klart kommer vi skriva ihop ett manus på det första delprojektet för publicering i vetenskaplig 

tidsskrift.  

Vi har i september 2021 påbörjat delprojekt 2 där vi studerar hur isothiocyanater påverkar 

mitokondriell funktion och metabol hälsa men utan samtidig fysisk träning. I detta projekt 

studerar vi om rimliga mängder groddar (75 gram /dag) kan aktivera Nrf2 och dess nedströms 

gener/proteiner, förbättra den mitokondriella funktionen och därmed förbättra 

glukostoleransen. Vi har under det gångna året mätt mängden isothiocyanater i olika sorters 

groddar och identifierat en särskild sorts groddar av rödkål som har högre nivåer av 

isothiocyanater än broccoligroddar och mängden groddar som behöver ges kan därmed halveras 

vilket vi hoppas ökar acceptansen hos försökspersonerna. Vi bedömer att 7 dagar är en rimlig 

supplementeringsperiod. Efter respektive supplementeringsperiod kommer vi ta 

muskelbiopsier i Vastus Lateralis för att studera nrf2-aktivering samt mäta mitokondriell 

funktion i isolerade mitokondrier. Vi kommer även utföra fysiologiska tester där vi mäter 

vilometabolism med indirekt kalorimetri samt utför ett omfattande fysiologiskt arbetsprov för 

att studera metabolism och cirkulation under arbete. Vi utför även ett oralt glukostoleranstest 

(OGTT) med samtidig mätning av metabol flexibilitet med hjälp av indirekt kalorimetri. En 



wash-out period om 1 månad tillämpas innan nästa supplementeringsperiod påbörjas.  Även i 

denna studie kommer vi använda oss av kontinuerliga glukosmätare för att studera 

glukoskontrollen dygnet runt. Vi kommer i denna studie rekrytera otränade men friska 

försökspersoner mellan 18-45 år, med sikta på att hinna inkludera 20 personer i studien. Denna 

studie är registrerad som ett clinical trial https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05070585 
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