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Rapport från PolarCools studie - Medicinsk kylning av amerikansk fotbollsspelare 

 

Forskningshuvudman: PolarCool AB via dåvarande moderbolag BrainCool AB 

 

Huvudansvarig forskare: Professor Patrik Midlöv 

 

Andra medverkande: Professor Niklas Marklund (professor i Neurokirurgi vid Lunds 

Universitet), Christine Ekdahl Clementson (docent i neurobiologi vid Lunds Universitet).  

 

 

Bakgrund 

Sänkning av hjärnans temperatur är en evidensbaserad metod för att minska hjärnskadorna vid 

hjärtstillestånd, hos förtidigt födda barn, samt vid traumatisk hjärnskada. Flera 

verkningsmekanismer kan förklara de gynnsamma effekterna av kyla för att minska risken för 

hjärnskador. För varje grads sänkning av hjärnans temperatur minskar hjärnans 

ämnesomsättning med 6%. Förbrukningen av syre och glukos minskar, vilket minskar risken 

för celldöd. Risken för hjärnödem (svullnad av hjärnan) minskar liksom trycket inom kraniet. 

En genomsyrande faktor i detta sammanhang är att idrottare kan uppleva 

kärnkroppstemperaturer på upp till 39-40º C vilket leder till ökade skademekanismern vid 

inträffad hjärnskada. 

 

På senare år har ett flertal studier belyst farorna med aktiviteter där repetitiva slag mot huvud 

förekommer. Dessa studier framlyfter neurodegenrativ patologi som långsiktigt uppstår bland 

idrottare som utsätts för repetitiva slag mot huvud. Bland dessa aktiviteter nämns boxning och 

övrig kampsport, rugby och inte minst amerikansk fotboll. 

 

Forskarna menar att idrottare som utsätts för ett stort antal slag mot huvudet med tiden uppvisar 

liknande neurodegenerativ patologi som hjärnskakningsdrabbade individer. Med andra ord 

krävs det inte längre en hjärnskakning för att fara kan uppstå för hjärnans funktion. De repetitiva 

slagen påverkar bland annat blod-hjärnbarriären negativt enligt studierna.  

 

Inom amerikansk fortboll, som betraktas som en kollisionssport, är repetitiva huvudslag vanligt 

förekommande. Enligt flertal studier i USA, där sensorer fästs vid amerikansk fotbollsspelares 

hjälmar, utsätts individerna för upp emot 100 hårda hjälm mot hjälm kollisioner per 

träning/match. Studieforskarna framhäver att kollisionerna uppmäts till flertal g-krafter. 

 

Frågeställning 

Projektets frågeställning är om tillämpning av kylning för interventionsgruppen leder till 

minskade hjärnskademarkörer än för kontrollgruppen som inte behandlas med kylning. 

 

Metod 

Lagmedlemmar i Limhamn Griffins Sportklubbs seniorlag lämnar under perioden mars-maj 

2018 prover för bestämning av vissa biomarkörer på hjärnskada (Tau, Nfl, GFAP, samt 

eventuell annan inflammationsmarkör), detta för att ha ett individuellt basalvärde.  

Fem apparater för hjärnkylning ställs upp i Limhamn Griffins omklädningsrum vid Hästhagens 

IP i Malmö. Ansvarig sjukvårdspersonal i Limhamn erhåller träning i användning av 

apparaturen. Alla Limhamn Griffins medlemmar informeras muntligen och skriftligen om 

studien. Skriftligt godkännande om medverkan i studien insamlas ifrån lagets medlemmar.  
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Under studiegången kommer hjärnkylning tillämpas under cirka 45-60 minuter efter 

träning/match vid ett antal förutbestämda tillfällen, varpå blodprov tas från både interventions- 

och kontrollgrupp. Koncentrationen av biomarkörer för hjärnskada kommer att följas upp bland 

båda studiegrupperna.  

 

Alla blodprover som tas i studien kommer att tillhöra Region Skånes primära biobank. En 

biobank är en organiserad samling prover som tas emot, samlas in, förvaras, registreras, 

analyseras eller på annat sätt förfogas över. Avsikten är att bevara provet för vetenskapliga 

studier alternativt utredning och behandling. Efter analys av enskilda prover förstörs innehållet.   

 

Registrering av antal kylningstillfällen, antal kylda individer, antal blodprov, samt resultaten 

från analyserna av biomarkörer, sker på ett patientformulär av den ansvarige sjukvårdaren i 

studien. All data pseudonymiseras. Detta görs när deltagaren har lämnat sitt samtycke. 

Materialet förvaras inlåst och otillgängligt för utomstående. Informationen bearbetas i datafiler 

som enbart forskarna har tillgång till. Materialet sparas i 15 år efter publicering. 

 

 

Resultat 

 

Data är presenterad och uppdelad efter de blodprov som togs vid tre matchtillfällen (M1,M2 

och M3). Blodproven har sedan blivit indelade i följande grupper: 

• Grundprov: Togs vid ett tillfälle (och är alltså samma i M1, M2 och M3 graferna) och 

används som en ”grundnivå” för att jämföra nivåerna av inflammatoriska markörer vid 

tidpunkter efter matcherna. 

• M(1,2 eller 3) Int: De prov som togs direkt efter match bland de medverkande som 

senare kommer att få kylning efter matchtillfället 

• M(1,2 eller 3) Ctr: De prov som togs direkt efter match bland de medverkande som inte 

kommer att få kylning efter matchen.  

• Intervention: De prov som kommer från medverkade med kylning under en timme efter 

match 

• 36hr M(1,2 eller 3) Int: prov tagna 36 timmar efter match bland medverkande som fick 

intervention 

• 36hr M(1,2 eller 3) Ctr: prov tagna 36 timmar efter match bland medverkande som inte 

fick kylning (intervention) 

• 72hr M(1,2 eller 3) Int: prov tagna 72 timmar efter match bland medverkande som fick 

intervention 

• 72hr M(1,2 eller 3) Ctr: prov tagna 72 timmar efter match bland medverkande som inte 

fick kylning (intervention) 

Notera att interventions gruppen inte består av samma medverkande under de olika matcherna. 

Det hade även varit till fördel att i kontrollgrupperna ta ett kontrollprov vid samma tidpunkt 

som i interventionsgruppen för att kunna göra en bättre utvärdering av effekten (dvs 

kontrollgruppen 1 timme efter match, Imans anteckning). Eftersom jämförande prover vid 1 

timme efter match saknas  är det skillnader mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen 

vid 36 och 72 timmar som kan bedömas. Vi har dock inte hittat några skillnader i de 

inflammatoriska markörerna vi tittat på mellan intervention och kontroll-grupperna vid de 

tidpunkterna.   

Statistik: One-way ANOVA med post hoc test bonferroni är gjord där alla 8 grupper (se ovan) 

är medräknade. För exakta p-värden och statistik se separat dokument ”ANOVA M1-2 INF-
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y_IL-6_IL-8_IL-10_TNF-a” Även om alla grupper är med i ANOVAN så är inte alla 

signifikanta skillnader relevanta. Se t.ex IFN-y grafen där det är en skillnad mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen vid 72 timmar är inte relevant då det tagits vid två 

helt olika tidpunkter. Generellt kan man säg att prov som tagits vid samma tidpunkt t.ex 36hr 

Int vs 36hr Ctr är relevanta att jämföra med varandra, och att prov som jämförs med 

utgångsprovet även är relevant.  
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IL-6 

Uppvisar en ökning både akut samt 36 och 72 timmar efter match 1. Det är dock ingen skillnad 

mellan de som fått intervention eller inte. Interventionsgruppen direkt efter match 1 (M1 int.) 

är också signifikant högre än de som inte fick kylning (M1 Ctr) vilket kan vara ett problem 

eftersom interventionsgruppens nivåer av IL-6 då potentiellt kan vara högre även vid de senare 

tidpunkterna, en eventuell effekt av kylningen maskeras då av det faktum att grupperna kontroll 

och intervention inte var likvärdig vid proven direkt efter match. Detta problem finns dock inte 

i match 2 och 3 och där ser vi inte heller någon skillnad i effekt mellan intervention och kontroll.   
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IL-10 

Samma problem som vid IL-6. Interventionsgruppen ligger signifikant högre än 

kontrollgruppen vid samma tidpunkt. Därför är det svårt att tolka data. IL-10 höjningen går 

dock ner helt inom 36h så eventuella skillnader där hade man fått titta på vid en tidigare 

tidpunkt.  
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IL-8  

Signifikant höjning i interventiongruppen jämfört med grundprovet direkt efter match. 
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TNF-a 

Ganska stor spridning, kan vara att jämförelse på individ nivå hade varit att föredra här, men 

eftersom alla medverkande inte har tagit alla prov så är det bara presenterat som gruppvis 

jämförelse.  

 

Slutsats 

Resultaten uppvisade inte tillräcklig data beträffande markörerna GFAP och Nfl för att kunna 

avgöra effekten av kollisionerna samt huruvida medicinsk kylning påverkade biomarkörerna. 

PolarCool drar slutsatsen att forskningsunderlaget, det vill säga de idrottare som undersöktes, 

inte utsattes för tillräckligt stor mängd, eller tillräckligt kraftiga kollisioner för att generera 

markörer för hjärnskada. Därmed är anses data från GFAP och Nfl vara ofullständiga eller ej 

tillräckliga för att fastställa några resultat.  

 

Markören IL-6 uppvisade intressanta resultat bland interventionsgruppen. Idrottarna uppvisade 

förhöjda nivåer av IL-6 och medicinsk kylning av interventionsgruppen visade reducerade 

nivåer av markören efter 1 timme. IL-6 nivån var nere på normal nivå efter 36 timmar. Dock 

framgick här en designmiss i studien, eftersom kontrollgruppen inte lämnade blodprov 1 timme 

efter matchen. Interventionsgruppen tog nytt blodprov efter att ha genomgått kylning under 1 

timme. Med andra ord gick det ej att avgöra om interventionsgruppens minskning av markörer 

efter kylning var snabbare än kontrollgruppen, eller om minskningen är av ”naturlig karaktär” 

som även kontrollgruppen hypotetiskt hade uppvisat om de lämnat prover efter 1 timme.  
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PolarCool gör bedömningen att ytterligare en studie behövs för att undersöka om medicinsk 

kylning i samband med utövande av kontakt- eller kollisonssport har inverkan på markörer för 

hjärnskada. Därmed avser PolarCool genomföra en liknande, konfirmerande, studie inom 

boxning eller annan kampsport där betydligt mer frekventa slag mot huvudet bedöms 

förekomma.  

 

 


