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» Tverrfaglig samarbeid er fremtiden
Etter at pasientene hadde trent i bare12 uker, var
avleiringene i hjertets blodårer redusert med
10 prosent, viser en fersk studie ved NTNU.

Trening fjerner
plakk i hjertet
»Trondheim

Hjertemedisin

For første gang er det påvist at
belegget i kransårene reduseres
gjennom trening.
- Dette er første gang innvendige
ultralydbilder har dokumentert
hvordan trening påvirker de viktige kransårene i hjertet. Pasientene hadde i gjennomsnitt ti
prosent reduksjon av plakket i
blodårene i løpet av 12 uker. Det
er et meget gledelig funn, sier
lege Erik Madssen ved Klinikk
for hjertemedisin ved St. Olavs
Hospital. Forskningen er en del
av Madssens doktoravhandling.
Han påpeker at studien alene
ikke er nok til å slå fast at utholdenhetstrening i stor grad reduserer plakk i kransårene.
- Men vår studie støtter bevisgrunnlaget for at trening er en
helt sentral del av behandlingen
ved kransåresykdom, sier Erik
Madssen.
Forskningsmiljøet ved NTNU/
St. Olavs Hospital planlegger en
lignende treningsstudie for en
større pasientgruppe som skal
følges opp med trening i et halvt
år.

Tar flest liv
En tredjedel av alle dødsfall i verden skyldes hjerte- og karsykdom. Kransårene er pulsårene
som omkranser hjertet og forsyner selve hjertemuskelen med
blod. Alle de 41 pasientene som
deltok i treningsstudien, hadde
kransåresykdom, enten i form
av hjerteinfarkt eller angina pectoris. Samtlige var behandlet
med innsetting av en eller flere
stenter (tynne rør) i årene. Bare
en uke etter inngrepet ble de satt
i trening.
Én gruppe trente intervaller
etter 4 X 4-modellen, høy intensitet (85-95 prosent) i fire minutter, fulgt av fire minutter hvile
osv. Den andre gruppen trente

med moderat belastning i 48
minutter. Begge gruppene trente
tre ganger i uka. Resultatene var
identiske.
- 10 prosent reduksjon av avleiringene i blodårene i løpet av
12 uker er en betydelig effekt.
Dette er plakk som har bygd seg
opp i løpet av lang tid. Vi er spent
på resultatene i den nye studien,
sier Madssen.
- Er det realistisk med såpass
hard fysisk trening for en som
nettopp har hatt hjerteinfarkt?
- Ja. Vi har omfattende dokumentasjon på at det er trygt.
Treningen er gjennomførbar for
de aller fleste. Det var interessant å se at de som trente med 70
prosent av maksimal puls,
hadde like gode resultater som
de som drev intervalltrening.
Men vanlig mosjon er sannsynligvis ikke nok. Man må bli svett
og sliten.

- Enormt potensial
Ulrik Wisløff, professor og leder
ved K.G. Jebsen Senter for
hjertetrening ved NTNU, synes
studien er veldig interessant.
- Dette viser det enorme
potensialet med trening. Fysisk
trening er effektiv som supplement til moderne hjertemedisinsk behandling.
- Kan bare 12 ukers trening
redusere plakk som har bygd seg
opp over mange år?
- Studien viser at det er mulig.
Dannelsen av plakk i blodårene
utvikles over år, men kan påvirkes gjennom endring i kost-

- Dette er
nybrottsarbeid.
Studien trenger å bli
bekreftet av større
studier.
Ulrik Wisløff, professor
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Hjertetrøbbel
Kransårer (kransarterier, koronararterier) er blodårer som omkranser hjertet og forsyner selve
hjertemuskulaturen med blod.
Hjertemuskulaturen trenger hele
tiden oksygenrikt blod for å kunne
pumpe blod rundt om i kroppen
Angina pectoris er brystsmerter
eller andre symptomer som kommer av at blodgjennomstrømmingen i kransarteriene ikke er
stor nok. Dette skjer når man
anstrenger seg og behovet for blod
til hjertemuskulaturen øker.
Hjerteinfarkt er en akutt og livstruende tilstand som oppstår når
plakk inne i kransarteriene sprekker opp. Når det strømmende
blodet kommer i kontakt med
innholdet i plakket, aktiveres blodplater som kan tette igjen blodåren
helt.
hold og aktivitetsvaner. Dette er
nybrottsarbeid. Studien trenger
å bli bekreftet av større studier
før det er aktuelt å innføre trening som standard for den kliniske praksisen, sier Wisløff.

Tverrfaglig
Professoren mener Madssens
studie er spennende også fordi
den bygger på samarbeid mellom ulike fagmiljøer.
- Dette er et godt eksempel på
hvordan fremtidig medisinsk
behandling kommer til å bli: Et
tettere samarbeid mellom tverrfaglig ekspertise fra fagområder
som fysioterapi, trening, fysiologi, teknologi og medisin. På dette
området er NTNU og St. Olavs
Hospital internasjonalt ledende.
Det lover godt for fremtidig
forskning og pasientbehandling.
SVEIN INGE MELAND 951 98 688
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fysisk form. Jeg liker godt å gå
tur, men har aldri vært typen
som liker å ta meg helt ut.

Startet med vondt i armen
Etter operasjonen for angina var
formen elendig. Bare 12 uker
senere følte Dagrun Lien Reppe
seg i sitt livs form.
Oksygenopptaket økte med 20
prosent på den korte tiden.
- Jeg var livredd da jeg skulle
begynne å trene med så hard
intervalltrening rett etter inngrepet. Men etter hvert gikk det
fint. Oppfølgingen var god, og

etter at de 12 ukene var over, følte
jeg meg i kanonform, forteller
Reppe. Hun berømmer arbeidsgiveren for at hun fikk anledning til å trene i arbeidstiden.
Reppe falt litt ut av de gode
treningsvanene ett år senere da
hun måtte operere en fot og gikk
med gips en lengre periode.
- Jeg må innrømme at det går
litt i bølger med treningen, men
jeg holder meg i rimelig bra

Da høyrearmen begynte å
smerte i 2011, tok det flere
måneder før den egentlige årsaken ble funnet.
- Jeg hadde vondt i armen, og
det spredte seg til skulderen. En
stund var det snakk om musearm. Men formen ble dårligere
og dårligere. Da jeg til slutt ikke
klarte å gå trappene, ble det oppdaget at det var hjertet. En stor
overraskelse for meg. Jeg følte
meg relativt ung, ikke har jeg
røkt, ikke er jeg overvektig og

den fysiske formen har vært
brukbar. Det jeg ikke hadde
tenkt så mye på, var at begge
foreldrene mine døde av hjertesvikt.

Lovpriser sykehuset
Etter å ha fått «stentet» tre
blodårer lever Reppe i dag helt
normalt, og hun tenker sjelden
på hjertet. Den årlige sjekken
hos fastlegen og medisinene hun
tar hver dag, er en påminnelse.
- Det var fint å kunne være
med på studien. Vi skal være
glade for at vi har et sånt sykehus
med så mye dyktige folk og all
forskningen som foregår, sier
Dagrun Lien Reppe.

Glad i St. Olavs: Dagrun Lien
Reppe (57) setter stor pris på
inngrepet og opptreningen etter
at hun ble hjertesyk.

