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En fysiskt inaktiv livstil har
bedömts medföra en betydande
ökning av risken att utveckla
hjärt–kärlsjukdom, jämfört
med en livsstil som innefattar
regelbunden fysisk aktivitet.
Mekanismen bakom denna posi-
tiva effekt av fysisk aktivitet är
inte helt klarlagd.

Resultaten hittills talar för att
riskreduktionen vid regelbun-
den fysisk aktivitet främst orsa-
kas av en minskad ateroskleros-
utveckling, men att även en
minskad trombosbildning, ett
minskat myokardiellt syrgasbe-
hov samt förbättrad myokardi-
ell vaskularisering bidrar. 

Det är troligt att dessa fakto-
rer – tillsammans med ett mins-
kat påslag av det sympato-adre-
nala nervsystemet under arbete
hos en tränad individ – förkla-
rar varför fysisk träning mins-
kar risken att utveckla letal
hjärtrytmrubbning.

Den moderna livstilen i västvärlden
anses allmänt leda till ökad risk att drab-
bas av hjärt–kärlsjukdom och flera andra
kroniska sjukdomar i medelålder och ål-
derdom. Riskbeteenden bakom denna ut-
veckling är rökning, låg fysisk aktivitets-
nivå och fettrik diet. Låg fysisk aktivitet
är sannolikt den vanligaste riskfaktorn
eftersom de flesta arbeten och fritids-
aktiviteter idag inte är fysiskt krävande. 

En nyligen utgiven skrift från Folk-
hälsoinstitutet anger att andelen svens-
kar som motionerar minst motsvarande
snabb promenad vid minst två tillfällen

per vecka är 50 procent bland unga vux-
na, 30 procent bland medelålders och
25 procent bland de äldre. Andelen som
motionerar/tränar med högre ansträng-
ning, t ex löpning, bollspel och liknan-
de, regelbundet flera gånger i veckan
planar ut efter 20-årsåldern till ca 20
procent för män och strax under 10 pro-
cent för kvinnor. 

Låg fysisk aktivitet bidrar tillsam-
mans med ett ökat fettintag till att före-
komst av fetma ökar i hela västvärlden.
Fetma samverkar på ett negativt sätt med
låg fysisk aktivitet genom att öka risken
att utveckla hjärt–kärlsjukdom och typ
2-diabetes, vilket i sig är en oberoende
stark riskfaktor för hjärt– kärlsjukdom. 

Rör oss för lite,  blir allt fetare
Lars Sjöström [1] redogjorde för två

år sedan i Läkartidningen för resultat
från flera länder som visade att den öka-
de fetmaförekomsten under de senaste
20 åren hade starkare samband med
minskad fysisk aktivitet än med ändra-
de matvanor. I England följer t ex låg
fysisk aktivitet och fetmaförekomst so-
cial klass, medan matvanorna ej alls föl-
jer detta samband [2]. 

Den successiva nedgången av inci-
densen hjärt–kärlsjukdomar i många
länder under det senaste kvartsseklet
brukar vanligen tillskrivas en bättre
kontroll av traditionella riskfaktorer så-
som höga blodfetter, högt blodtryck och
rökning. Att denna nedgång nu tenderar
att avmattas kan tänkas bero på den fort-
satt höga förekomsten av låg fysisk ak-
tivitet och övervikt. 

Det är uppenbart att motionärer ofta
är mer hälsomedvetna än andra även i
andra avseenden, t ex vad gäller rökning
och alkohol. Detta har gjort det svårt att
isolera den positiva effekten av en fy-
siskt aktiv livsstil i sig. Eftersom det
inte är möjligt att utföra prospektiva
randomiserade undersökningar på detta
område, har man varit hänvisad till att i
epidemiologiska studier statistiskt be-
räkna betydelsen av fysisk inaktivitet
som oberoende riskfaktor för hjärt–
kärlsjukdom. 

Det finns idag ett stort antal sådana
undersökningar tillgängliga, och sam-
mantaget ger dessa övertygande belägg
för att en fysiskt inaktiv livstil medför

en kraftig ökning av risken att utveckla
hjärt–kärlsjukdom, jämfört med en livs-
stil som innefattar regelbunden fysisk
aktivitet [3, 4]. Man har också visat att
en låg fysisk arbetskapacitet hos en in-
divid är en oberoende riskfaktor som är
kopplad till en femfaldigt ökad risk att
utveckla hjärt–kärlsjukdom i jämförel-
se med individer som har en hög fysisk
arbetskapacitet [3]. Mycket talar såle-
des för att fysisk träning är en av de bäs-
ta metoderna för att minska risken att
utveckla kardiovaskulär sjukdom. 

Mekanismen bakom denna positiva
påverkan av fysisk aktivitet är ännu inte
helt klarlagd. Resultaten hittills talar för
att riskreduktionen främst orsakas av en
minskad aterosklerosutveckling, men
att även en minskad trombosbildning,
ett minskat myokardiellt syrgasbehov
samt förbättrad myokardiell vaskulari-
sering bidrar. Det är troligt att dessa fak-
torer, tillsammans med ett minskat på-
slag av det sympato-adrenala nerv-
systemet under arbete hos en tränad in-
dvid, förklarar varför fysisk träning
minskar risken att utveckla letal hjärt-
rytmrubbning [5, 6].

Motion sänker blodtrycket
Den minskade aterosklerosutveck-

lingen till följd av fysisk träning förkla-
ras sannolikt av förändringar på flera ni-
våer. En väldokumenterad effekt är den
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på blodtrycket. I en sammanställning av
48 vetenskapliga studier där man un-
dersökt effekten av olika former av ut-
hållighetsträning, befanns medelsänk-
ningen av det systoliska och diastoliska
blodtrycket (jämfört med kontrollper-
soner som inte tränade) vara 3/3 mm Hg
hos normotensiva, 6/7 mm Hg hos
gränshypertensiva och 10/8 mm Hg hos
hypertensiva [4]. 

Fysisk träning tycks således i viss
mån kunna eliminera den »normala»
blodtrycksökning som sker under me-
delåldern. Blodtryckssänkningen är i
viss utsträckning en akut effekt av ett
enstaka arbetspass. Sålunda har man
hos patienter med måttligt förhöjt blod-
tryck kunnat visa en sänkning av blod-
trycket med 6–10 mm Hg efter 30 mi-
nuters cykling på medelhög belastning. 

Denna blodtryckssänkning, som ej
observerades hos normotensiva, kvar-
stod i 13 timmar [7]. Mekanismen
bakom blodtryckssänkningen är sanno-
likt en lägre aktivitet i det sympatiska
nervsystemet, vilket leder till en relaxa-
tion av perifera resistanskärl. 

Fysisk träning har också positiva ef-
fekter på blodfettmönstret, ledande till
ökade värden för HDL-kolesterol och
kvoten HDL/totalkolesterol [8]. Meka-
nismen tycks vara att en ökad lipoprote-
inlipasaktivitet i skelettmuskel och fett-
väv leder till ett ökat användande av
VLDL som bränsle, och därmed till en
ökad metabolism av VLDL till HDL. 

Det är också känt att träning av ut-
hållighetskaraktär leder till en sänkt
koncentration av triglycerider i plasma
[9]. Många undersökningar har visat att
koncentrationen av triglycerider i plas-
ma är minskad omedelbart efter långa
arbetspass, tex maratonlöpning och

långa skidlopp. Denna minskning kan
kvarstå i flera dagar [10]. 

En motsvarande sänkning brukar
normalt inte observeras efter kortare ar-
betspass (tex 45 minuter av måttligt
hårt arbete) hos fastande normolipide-
miska individer. En motsvarande grad
av fysisk aktivitet är dock tillräcklig för
en minskad plasmatriglyceridökning
efter intag av fettrik måltid [11]. 

Den refererade undersökningen in-
nefattade en tvåtimmars promenad en
eftermiddag, följd av en fettrik måltid
intagen morgonen därpå. Promenaden
medförde att den normala ökningen av
plasmatriglycerider efter måltiden
minskade med en tredjedel. Det är san-
nolikt att detta var kopplat till minsk-
ning även av andra potentiellt aterogena
störningar av lipoproteinmetabolismen.

Insulinr esistens kan påverkas 
Insulinresistens och hyperinsuline-

mi är kopplade till ökad risk att utveck-
la ateroskleros, kardiovaskulär sjuk-
dom och åldersdiabetes [12, 13]. Insu-
linresistens är i hög grad påverkbar med
fysisk aktivitet. Det kanske mest slåen-
de exemplet härrör från undersökningar
av fysisk inaktivitet, där man visat att
tre dagars sängläge är tillräckligt för att
utveckla en betydande vävnadsresi-
stens för insulin, till stor del lokaliserad
till skelettmuskulaturen. Utvecklingen
av insulinresistensen kan i hög grad,
men ej helt, förhindras om sängläget
kombineras med fysisk aktivitet [14]. 

Obehandlad insulinresistens, tex till
följd av fetma eller en inaktiv livsstil,
kan leda till utveckling av åldersdiabe-
tes, en risk som betydligt kan minskas
med regelbunden fysisk aktivitet. Man
har beräknat att, utgående från ett

basvärde av 2 000 kJ/vecka i tränings-
mängd, varje ytterligare 2000 kJ/vecka
av fysisk träning leder till en 6-procen-
tigt minskad risk att utveckla åldersdia-
betes [15]. (2000 kJ motsvarar ungefär
två timmars promenad.) 

Den ökade insulinkänslighet som er-
hålls vid fysisk träning är till stor del en
akut insättande effekt som kvarstår 1–2
dagar efter det sista träningspasset.
Denna träningseffekt är således en ut-
präglad »färskvara» och man har visat
att hela effekten upphör inom 3–10 da-
gar efter avslutad träningsperiod.

Minskar tr ombosbildningen?
Även om aterosklerosens initiala

steg sannolikt är kopplade till föränd-
ringar i fetter och lipoproteiner, är trom-
bosbildningen på aterosklerotiska plack
beroende av balansen mellan koagula-
tion och fibrinolytisk aktivitet. Till -
gängliga data tyder på att fysisk träning
kan ha en positiv effekt på denna balans.
Således finns vissa belägg för att regel-
bunden träning leder till minskad
blodplättsaggregation. Det är också vi-
sat att fibrinolysaktiviteten är ökad un-
der ett fysiskt arbetspass (men sedan
återgår till det normala inom några få
minuter) [16]. Detta område är i hög
grad värt att utforska, men kunskapen är
idag otillräcklig för att ge underlag för
säkra slutsatser. 

Stressorerna stressar mindre
Fysisk träning kan även sägas ha en

antiischemisk effekt, vilken härrör från
minskat myokardiellt syreupptag och
förbättrad vaskularisering av hjärtat.
Det minskade kardiella syreupptaget är
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Långfärdsskridskoåkning – motion,
frisk luft, äventyr, frihetskänsla ... 
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sekundärt till lägre blodtryck, puls och
bättre pumpkapacitet hos hjärtat. Som
nämnts ovan har fysisk träning även en
antiarytmisk effekt, sannolikt beroende
på den antiischemiska effekten samt på
ett minskat sympato-adrenergt påslag
under arbetet.

Psykosocial stress är ofta den utlö-
sande faktorn för en hjärtattack. Flera
undersökningar ger sålunda belägg för
att en procentuellt hög andel personer
som genomgått en hjärtinfarkt upplevt
en ökad grad av stress i sitt arbete eller
i sitt sociala liv under tiden före insjuk-
nandet [17, 18]. 

Det fysiologiska svaret på psykolo-
giska stressorer innefattar en ökad puls
och perifer vasokonstriktion ledande till
ökat blodtryck. Det ökade hjärtarbetet
ökar risken för myokardischemi vilket,
tillsammans med en mera direkt effekt
på hjärtats retledningssystem, ökar ris-
ken för kammarflimmer och hjärtstopp.
Konditionsträning leder till att det
fysiologiska svaret på psykologiska
stressorer reduceras [19]. 

Hur mycket motion krävs?
Hur mycket träning måste man då

»investera i» för att få dessa positiva ef-
fekter av fysisk träning? Att de lärde
fortfarande tvista om detta framgick av
en nyligen publicerad artikel i Science
[20]. Det gängse receptetet under år-
tionden har varit ansträngande medel-
hårt till hårt arbete (t ex löpning, sim-
ning, aerobics) i 20–30 minuter minst
tre gånger i veckan. 

Under 1990-talet har detta modifie-
rats till att verklig ansträngning ej skul-
le vara nödvändigt utan att det skulle
räcka med gång, trädgårdsarbete etc,
upprepat flera gånger under dagen. Nu
menar flera arbetsfysiologiska forskare
att det senare budskapet enbart spridits i
syfte att göra träningsbudskapet mera
aptitligt för en bredare allmänhet, och att
man därvid riskerar att de som följer det-
ta råd inte får en optimal träningseffekt.

Även om sålunda kunskapen är
bristfällig på detta område finns en del
hållpunkter baserade på stora epidemi-
ologiska undersökningar. Paffenberger
har tex visat att ca 8000 kJ per vecka i
fysisk aktivitet minskar den relativa ris-
ken att dö i hjärtinfarkt med 30 procent
hos friska personer och med 75 procent
hos diabetiker [20]. (8000 kJ motsvarar
ungefär en timmes promenad eller ca 20
minuters löpning av medelhög intensi-
tet utfört alla dagar.) 

De flesta måste röra sig mer 
En sammanlagd utvärdering av ett

flertal epidemiologiska studier (en sk
metaanalys) utförd av Paul Williams i
USA, tyder på att riskreduktionen blir
mer uttalad om den fysiska aktivitets-
nivån ytterligare ökas [20]. Williams vi-

sade att risken för hjärtdöd i de fysiskt
mest aktiva grupperna bara var 25 procent
av risken i den fysiskt minst aktiva grup-
pen. Den mest aktiva gruppen hade en ak-
tivitetsnivå motsvarande 23000 kJ/
vecka, vilket ungefär motsvarar tre tim-
mars daglig promenad eller en timmes
daglig löpning av medelhög intensitet. 

Även beaktat den ovan diskuterade
felkällan att de mest fysiskt aktiva indi-
viderna kan vara de mest hälsomedvet-
na även i andra avseenden, talar den
kraftiga riskreduktionen i Williams un-
dersökning för att de flesta av oss bör
försöka att på något sätt höja vår fysis-
ka aktivitetsnivå, och inte vänta på att
arbetsfysiologerna ska bli eniga om vil-
ken arbetsform som är den mest fördel-
aktiga för att minska risken att utveckla
kardiovaskulär sjukdom. 
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Summary

Available evidence suggests regular
physical exercise to significantly reduce
the risk of ischaemic heart disease

Jan Henriksson

Läkartidningen 1998; 95: 5894-6

Epidemiological findings have shown
strong inverse correlation to exist between the
level of physical activity and the risk of ischae-
mic heart disease. Although the mechanism un-
derlying the beneficial effect of physical activi-
ty is incompletely understood, available data
suggest the risk reduction to be mainly due to
decreased development of arteriosclerosis, but
that reduced thrombogenesis and myocardial
oxygen requirement, and enhanced myocardial
vascularisation are contributory factors. In all
likelihood, these factors, combined with redu-
ced sympatho-adrenal activity during exercise
in the trained state, explain the association of re-
gular physical exercise with a decreased risk of
fatal cardiac arrhythmia.
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Väldokumenterade effekter av
fysisk träning som kan vara av be-
tydelse för att minska risken att ut-
veckla hjärt–kärlsjukdom:

• Blodtryckssänkning (vila och ar-
bete).

• Förbättrat blodfettmönster (ökat
HDL-kolesterol).

• Lägre ökning av plasmatriglyceri-
der efter fettrik måltid.

• Ökad insulinkänslighet.

• Minskat myokardiellt syrebehov
vid givet arbete.

• Förbättrad vaskularisering av hjär-
tat.

• Minskat påslag av det sympato-
adrenala nervsystemet under arbete.
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