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Packa i och ur bil
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Sittande åka 
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Gå långsamt slätt hårt 
underlag <3km/h
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Gå i 
trappa
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Kratta 
gräsmatta

Köra 
motorgräs-
klippare

http://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/

1MET=1,0 kcal/kg/h eller 
VO2, 3,5 ml/kg/min

Lätt fysisk aktivitet:<3METs
Moderat fysisk aktivitet: 3-6 METs
Kraftig Fysisk aktivitet>6 METs



Fletcher et al. Circulation 2013



The cardiac cycle

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hjärtcykeln, allt som händer under ett hjärtslag.Start problemet vid HFpEF, hjärtat kan inte relaxera, vilket påverkar den EDV negativt. 
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In a patient with HFpEF, although the EF is normal, diastolic dysfunction is often present, lowering the end diastolic volume (either through ventricular hypertrophy, which reduces the cavity size, or through ventricular stiffening, where blood is not allowed to fill the ventricle). In either case, stroke volume ejected will be less because the initial volume is lower, which again leads to a reduction in stroke volume and a decline in cardiac output. For example, the patient’s end diastolic volume reduces to 70mL. As in the first case, the stroke volume is reduced to 44mL but the EF remains ‘normal’. This would result in an EF of 63% (44mL / 70mL) and a cardiac output of 3L/min (44mL x 70bpm; see Figure 1C). Vi får inte glömma att den totala HMV vid HFpEF är sänkt.j
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Slagvolymen /EDV
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Preload, ett samlingsbegrepp för tryck och volym. Graden av sträckning i hjärtmuskelcellen i slutet av diastole, Frank starling, töjning i hjärtmuskeln. Trycket som måste övervinnas för att blodet ska pumpas ut från kammaren. Ofta det perifera motståndet.





Richard V. Milani. Circulation. Cardiopulmonary Exercise Testing, 
Volume: 110, Issue: 4, Pages: e27-e31, DOI: 
(10.1161/01.CIR.0000136811.45524.2F) 



Vad är kranskärlssjukdom?







Vad är kronisk hjärtsvikt?







Inder S. Anand. Circulation. Anemia and Iron Deficiency in Heart 
Failure, Volume: 138, Issue: 1, Pages: 80-98, DOI: 
(10.1161/CIRCULATIONAHA.118.030099) 

© 2018 American Heart Association, Inc.
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Det finns hög risk att drabbas av lågt Hb vid hjärtsvikt, De får läkemedel för att minska ACE/ARB angiotensin II receptor blockad och då motverkar du bildandet av röda blodkroppar i benmärgen. Hjärtsvikt i sig ger mycket inflamatoriska markörer TNF-a påverkar levern negativt, vilket ger en funktionell järnbrist i kroppen. Ska man träna kan man inte ha för lågt Hb eller järnbrist. Är det rutin att man kontrollerar detta. Fysisk träning ger ökad Hb och plasmavolym till viss del. Njuren känner på ett minskat syretryck, när syrenivåerna är låga kommer HIF1a att ackumuleras i cellkärnan, Vad de tror är att vi kan ge EPO som påverkar en funktion HIF fler vilket de tror kan bli ett nytt läkemedel (nobelpriset i medicin). FFA hjärtsvikt och njursvikt. Om njuren fungerar och hjärtat går dåligt kommer HIF att kompensera. 



Arena et al. BJPT; 2008
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-
35552008000200002
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Här har vi ca 3 METS, vilket innebär att de har en maxkapacitet att gå på slät mark utan att det blåser.



Sarma et al 
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Skeletal Muscle Oxidative Kinetics and Impairments in Disease StatesO2 kinetics provides an assessment of the rapidity with which the cardiovascular system can match the metabolic demands of exercising muscle beds. At the onset of exercise, there is a lag between adequate oxygen delivery and metabolic demand that is buffered to some degree by substrate level phosphorylation. To sustain aerobic activity, oxygen delivery needs to augment through both convective and diffusional processes. Under steady-state workloads in healthy individuals, increased blood ﬂow (convective) to metabolically active mus-cle and close proximity of mitochondria to capillary beds (diffusion) leads to a rapid equilibrium between metabolic demand and oxygen supply.O2 kinetics are characterized as the time required for oxygen supply to adequately match oxygen demand during ﬁxed exercise below ventilatory threshold, and is typically measured by a breath-by-breath analysis of pulmonary oxygen uptake (34).  Om syrekravet är för högt kommer du få en lång uppförsbacken innan du kommer I steady state, hög syreskuld.
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Fig. 2. Schema for impaired peripheral V˙ O2 kinetics in heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF). Skeletal muscle from HFpEF patients have fewer type 1 oxidative ﬁbers, lower type 1 to type 2 ﬁber ratio, and decreased capillary density around myoﬁbrils compared with healthy muscle. At steady-state workloads, decreased early oxygen uptake may lead to in-creased oxygen deﬁcit in HFpEF patients (solid line) compared with healthy controls (dashed line). Cap, capillary; I, type 1 ﬁber; II, type 2 ﬁber; MRT, mean response time.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Två scenario, stor muskelmassa kräver, liten muskelmassa. Perifer träning



Vad är kroniskt förmaksflimmer?



Förmaksflimmer mekanismer



Förmaksflimmer - mekanismer





Arbets-EKG /konditionstest



Maiorana et al





Fysisk träning vid hjärtsjukdom

• Konditionsträning intervall- eller distansträning, 
30-60 minuter/tillfälle, 3-5 gånger/ vecka, (40)60-
85% av VO2max, Borg  13-17.

• Muskulär motståndsträning 2 ggr / vecka med 
minst ett set av 10-15 RM i 8-10 muskelgrupper.

• Fysisk aktivitet/ övriga dagar, sammanlagt 30 
minuter….



Träningsmodeller

Intervallträning

Distansträning

Muskulär motståndsträning

Perifer muskel träning

Träning kan bedrivas på land eller i vatten





Carl 59 år
Tidigare frisk
Akut hjärtinfarkt



Kroniskt förmaksflimmer



Fysisk träning inom hjärtrehabilitering efter 
akut koronart syndrom inklusive PCI och ACB

Effekter:

• Kardiell mortlitetssänkning 26%

• VO2peak höjning 22%

• Total kolesterol (viktad medel skillnad, -0.37 mmol/L) 

• Triglycerid nivå (viktad medel skillnad, -0.23 mmol/L)

• Systoliskt blod tryck (viktad medel skillnad, -3.2 mm Hg)

• Lägre nivåer av självrapporterad rökning

• Minskad sjukhusinläggning 18 %

Taylor et al. Circulation. 2004 och Anderson et 
al 2018



Effekter av fysisk träning inom hjärtrehabilitering 
vid kronisk hjärtsvikt

• VO2max +2.1 mLxkg-1xmin-1 (13%)

• Arbetskapacitet +14,3 Watt (14%)

• Gångsträcka +46.2 meter på sex minuters gångtest (11,6%)

• Förbättring av VO2max  var större när träningsprogrammet hade högre 
intensitet och längre duration

• Hälsorelaterad - 9,6 poäng (28%)

livskvalitet

• Återinläggning minskade 38 %

vanTol et al. Eur J Heart Fail. 2006, Taylor et al  2014



Exercise for muscular function 

Fotograf Bengt Lagerstedt

Fotograf Bengt Lagerstedt

Balance exercise



|      NAMN PÅ VERKSAMHET – ÄNDRAS I SIDFOTSLÄGET
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