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Sammendrag
Hypertensjon, eller for høyt blodtrykk, er den viktigste modifiserbare risikofaktoren for hjerte- og karsykdommer og dødelighet. Forekomsten øker i de fleste land,
og faktorer relatert til levevaner regnes for å spille en avgjørende rolle i utviklingen. Overvekt, fysisk inaktivitet og økt saltinntak er blant hovedårsakene, i varierende grad i ulike populasjoner. Fysisk inaktivitet alene antas å stå for 5–13 % av
utviklingen av hypertensjon. De fleste tilfellene av hypertensjon er i dag fortsatt
uoppdagede, ubehandlede og/eller har ikke nådd terapeutisk målverdi for behandling. Dette gir et stort potensial for forbedret behandling både ved økt ikke-farmakologisk behandling og ulike farmakologiske alternativer. Tilgjengelige data fra
en nylig gjennomført metaanalyse viser at utholdenhetstrening senker blodtrykket
med ca. 7/5 mm Hg hos personer med mild til moderat hypertensjon. Én enkelt
treningsøkt senker blodtrykket akutt, såkalt post-exercise hypotensjon. Gjentatte
tilfeller av fysisk aktivitet er derfor en strategi for å senke blodtrykket, men treningen må skje regelmessig for å unngå at trykket øker igjen.
Type trening

Anbefalinger

Kondisjonstrening

40–70 % av maksimalt oksygenopptak
5–7 dager i uken, minst 30 minutter per gang

Styrketrening

Mange repetisjoner og lav motstand
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Det kan være like effektivt å dele opp aktiviteten i for eksempel økter på ti
minutter og gjenta disse fire ganger som å trene sammenhengende i 40 minutter
én gang om dagen.

Innledning
Hypertensjon, eller for høyt blodtrykk, defineres som blodtrykk ≥140 mm Hg
systolisk og/eller ≥90 mm Hg diastolisk, ved gjentatte målinger under standardiserte forhold (1). Ved ekstra høy risiko, som hos personer med diabetes eller
nyresykdom, er grensen for hypertensjon lavere (1).
Hypertensjon er en viktig, uavhengig risikofaktor for hjerte og karsykdommer, og den viktigste modifiserbare årsaken til mortalitet (1). Over sju millioner
dødsfall i hele verden skyldes hypertensjon (2). Ulike internasjonale og nasjonale organisasjoner har definert begrepet hypertensjon og også delt sykdommen
inn i ulike alvorlighetsgrader basert på flere store epidemiologiske studier og
behandlingsstudier. De nyeste europeiske retningslinjene for inndeling av hypertensjon er vist i tabell 25.1.
Tabell 25.1. Blodtrykksgrenser (mm Hg) for normalt blodtrykk og ulike grader
av hypertensjon (1).
Systolisk

Diastolisk

Optimalt blodtrykk

<120

<80

Normalt blodtrykk

<130

<85

Høyt normalt blodtrykk

130–139

85–89

Grad 1 hypertensjon (mild)

140–159

90–99

Grad 2 hypertensjon (moderat)

160–179

100–109

Grad 3 hypertensjon (alvorlig)

≥180

≥110

Isolert systolisk hypertensjon

≥140

<90

Det antas at minst 25 % av befolkningen i de nordiske land (øker med alderen)
lider av hypertensjon eller tar blodtrykkssenkende medisin. Antallet personer
med hypertensjon øker kraftig over hele verden, og det antas å utgjøre nesten
1,6 milliarder mennesker eller 30 % av jordens befolkning i år 2025 (3, 4).
Nittifem prosent av all hypertensjon kalles essensiell, det vil si at det ikke kan
påvises noen enkelt, identifiserbar årsak (1, 5). Essensiell hypertensjon skyldes
en rekke ulike faktorer som samlet bidrar til utviklingen av høyt blodtrykk, som
for eksempel genetiske faktorer, levevaner som kosthold, fysisk inaktivitet og
stress samt psykososiale faktorer (1, 5). Negative endringer i levevaner de siste
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tiårene har hatt en avgjørende betydning for den økte forekomsten av hypertensjon og hjerte- og karsykdommer. Dette er spesielt tydelig i utviklingslandene
(2). Spesielt er overvekt, fysisk inaktivitet og økt saltinntak av varierende betydning i ulike populasjoner, og fysisk inaktivitet antas å stå for 5–13 % av risikoen
for å utvikle hypertensjon (6).
De øvrige fem % av personene med hypertensjon lider av sekundær hypertensjon av renovaskulær genese (for eksempel nyrearteriestenose), Cushings syndrom, feokromocytom eller coarctatio aortae. Disse formene for hypertensjon
kan vanligvis leges ved å korrigere den grunnleggende årsaken.
Blodtrykket kan forenklet uttrykkes som hjerteminuttvolum multiplisert
med perifer resistens (BT = CO x PR). Ved utvikling av hypertensjon økes vanligvis hjerteminuttvolumet først, som er et produkt av hjertefrekvens og hjertets
slagvolum. Deretter utvikles det økt resistens perifert i karsengen, som i sin tur
gir opphav til sekundære, mer manifesterte karforandringer (en ond sirkel). Det
økte blodtrykket blir mer etablert og vanskeligere å behandle.

Risiko forbundet med høyt blodtrykk
Ubehandlet medfører det høye blodtrykket til sekundære karforandringer som
fortykkelse av karveggen, nedsatt endotelfunksjon i de fleste av kroppens arterier og aterosklerose (forkalkning) i store og mellomstore arterier. I tillegg kommer hypertrofi av venstre hjertekammer (forstørrelse) og/eller albuminlekkasje
fra nyrene, hvilket i seg selv er assosiert med økt mortalitet og morbiditet (1,
7, 8). Høyt blodtrykk er avgjørende for utviklingen av aterosklerose. Det forekommer for eksempel aldri aterosklerose i lavtrykkssystemet i veneveggen, men
hvis venøse blodkar flyttes til arteriesiden, utvikles det aterosklerose etter noen
måneder (jevnfør bypass transplantasjon ved operasjon av hjertets kransarterier).
Risikoen for dødelige og ikke-dødelige kardiovaskulære komplikasjoner (fortrinnsvis koronarsykdom og slag), nyresykdom og andre hjerte- og kar komplikasjoner øker potensielt i takt med både systolisk og diastolisk blodtrykksnivå
(8).

Gevinster ved behandling av høyt blodtrykk
Den farmakologiske behandlingen av hypertensjon har lenge vært godt etablert.
Blodtrykkssenkning gir færre kardiovaskulære hendelser i tråd med graden av
blodtrykkssenkningen (1). I følge en metaanalyse av 61 studier på én million
personer kan det ventes ca 7 % reduksjon av koronarsykdom og 10 % reduksjon av hjerneslag for hver 2 mm Hg blodtrykksreduksjon (8). Dette blir spesielt
betydningsfullt i lys av at de fleste tilfeller av hypertensjon ennå ikke er oppda-
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get, behandlet og/eller ikke har nådd målverdien for behandling (1, 9, 10). Det
finnes følgelig et stort potensial for forbedret behandling innen både farmakologiske og ikke-farmakologiske metoder.
Vi mangler riktignok formelle mortalitets- og morbiditetsstudier på fysisk
aktivitet ved høyt blodtrykk, men det er godt dokumentert at bedre kondisjon/økt fysisk aktivitet ved høyt blodtrykk er assosiert med en lavere grad av
dødelighet hos personer med hypertensjon (11), akkurat som hos personer som
ikke lider av hypertensjon (12). LIFE-studien (losartan versus atenolol basert
behandling av hypertensjonpasienter med hypertrofi av venstre hjertekammer)
dokumenterte nylig at økt fysisk aktivitet var assosiert med færre komplikasjoner uavhengig av behandling (13).

Akutte effekter av fysisk aktivitet
på blodtrykket
Én enkelt treningsøkt senker blodtrykket akutt, hvilket kalles post-exercise
hypotensjon. Gjentatte tilfeller av fysisk aktivitet er derfor en strategi for å
senke blodtrykket (14). Denne akutte effekten av økt kroppsbevegelse er imidlertid ikke hele sannheten, for fysisk aktivitet har også en mer langvarig effekt.
De ulike effektene av fysisk aktivitet formidles via ulike mekanismer.

Aerob trening/kondisjonstrening
Under dynamisk fysisk aktivitet, som løping, stiger normalt det systoliske blodtrykket hos friske personer under selve aktiviteten. Hos personer med hypertensjon kan trykkøkningen være mer uttalt (15). Det diastoliske trykket forblir
uforandret eller øker lite under aktivitet, fortrinnsvis på grunn av nedsatt karutvidende kapasitet (15).
Etter dynamisk fysisk aktivitet synker blodtrykket de neste timene med 10–20
mm Hg, sammenlignet med personens normale blodtrykk ved hvile. Denne
effekten kalles post-exercise hypotensjon. Varigheten av blodtrykkssenkningen
(opptil et knapt døgn) etter gjennomført arbeid later til å avhenge av faktorer
som varigheten og intensiteten på den fysiske aktiviteten samt hvorvidt aktiviteten deles opp (16, 17). Den samme totale fysiske aktiviteten hadde større
blodtrykkssenkende effekt i oppdelt form enn som én lengre økt (16, 17). Det
antas at blodtrykksenkningen i løpet av døgnet etter fysisk aktivitet hovedsakelig skyldes forbigående redusert slagvolum (15) og/eller modulering av det sympatiske nervesystemet.

Styrketrening/tung statisk trening
Tung statisk trening (styrketrening med tunge vekter) gir en kraftigere økning
av det systoliske og diastoliske blodtrykket under selve treningen enn ved dyna-
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misk aktivitet. Vi ser gjerne en moderat økning av hjertefrekvens og hjerteminuttvolum, kombinert med økt perifer resistens (18).

Sirkeltrening
Styrketrening kan, ifølge en fersk metaanalyse av ni korttidsstudier med 341
individer, redusere blodtrykket med ca. 3–4 mm Hg både systolisk og diastolisk (19). Konklusjonen av studiene var at middels intensiv styrketrening ikke
er kontraindisert ved hypertensjon, og til og med kan medføre blodtrykkssenkning, selv om det er behov for flere studier på langtidseffektene (19). Spesielt
sirkeltrening, det vil si styrketrening av store muskelgrupper med lettere belastning og flere repetisjoner, later til å virke blodtrykkssenkende (18) utover den
positive effekten på andre risikofaktorer som for eksempel insulinresistens.

Qigong
En liten studie har vist at qigong trening har samme blodtrykkssenkende effekt
som tradisjonell aerob trening (20). Qigong kan derfor muligens utgjøre en
alternativ treningsmetode for personer med hypertensjon, men eventuelle langtidseffekter er fortsatt ukjente.

Langtidseffekter av fysisk aktivitet på
blodtrykket
En fersk metaanalyse av 72 studier viser at dynamisk utholdenhetstrening senker blodtrykket med ca. 7/5 mm Hg (21) hos personer med essensiell mild til
moderat hypertensjon. Den blodtrykkssenkende effekten av fysisk aktivitet er
ikke uventet større hos personer med etablert hypertensjon enn hos personer
med normalt blodtrykk (2/2 mm Hg) (21). Effektene synes å være likeverdige
hos personer som tar blodtrykkssenkende medisin (12). Den blodtrykkssenkende effekten av dynamisk trening er ikke varig, men en ferskvare som krever
opprettholdt, regelmessig aktivitet.
Regelmessig fysisk aktivitet senker ikke bare blodtrykket ved hvile, men reduserer også blodtrykksreaksjonen under fysisk arbeid (22) og mentalt stress (23).
Effekten er stort sett uavhengig av alder, kjønn og etnisitet (24). Den blodtrykkssenkende effekten kan muligens være større hos afroamerikanere (24).
Det er blitt hevdet at den blodtrykkssenkende effekten er lavere hos eldre,
som gjerne har hatt hypertensjon i lengre tid og dermed kan ha mer etablerte
karforandringer. En studie later til å bekrefte dette ved å vise at seks måneders
trening ga redusert diastolisk, men ikke systolisk blodtrykk hos personer fra
55 til 75 år og ingen forbedring av karstivheten (målt som aorta-stiffness) (25).
En studie i Taiwan på personer over 60 år med hypertensjon har imidlertid vist
at det systoliske blodtrykket sank betydelig mer hos en gruppe som deltok i et
seksmåneders program med spaserturer, enn hos kontrollgruppen (26). Fagards
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og Cornelissens meta analyse viste ingen sikker effekt av fysisk aktivitet hos
eldre personer med hypertensjon (21).

Indikasjoner
Fysisk aktivitet som primærforebygging
Flere longitudinelle studier og tverrsnittsstudier støtter sammenhengen mellom
lav fysisk aktivitet og økt risiko for utvikling av hypertensjon (27). Det ble nylig
påvist at fysisk aktivitet på fritiden (leisure-time activity) er assosiert med lavere
risiko for hypertensjon, uavhengig av graden av fysisk aktivitet på jobb eller ved
transport/pendling til og fra jobb (28).
En primærforebyggende studie på 30–44-årige pasienter med risiko for hypertensjon har vist en 50 % reduksjon av hypertensjonutvikling; 8,8 % versus 19,2
% (kontroll) av personene som økte sin fysiske aktivitet og endret kostholdet,
utviklet hypertensjon i løpet av en femårsperiode (29). En gruppe med økt
risiko for koronarsykdom fikk risikoprofilen redusert til normal ved regelmessig
fysisk aktivitet (30). Totalt sett later regelmessig fysisk aktivitet til å motvirke
utviklingen av hypertensjon og redusere forventet trykkøkning hos predisponerte personer (31).

Prediksjon av hypertensjon
Eldre studier har vist at personer som er arvelig disponert for hypertensjon,
men har normalt blodtrykk, kan ha en kraftigere blodtrykksreaksjon på dynamisk og isometrisk arbeid, sammenlignet med kontrollpersoner som ikke er
arvelig disponert (32, 33). Longitudinelle studier tyder på en relativ risiko på
2–3 for senere utvikling av hypertensjon hos pasienter som har normalt blodtrykk og viser større blodtrykksøkning på arbeidstester (34). Blodtrykket etter
en arbeidstest er også en indikasjon på fremtidig risiko (35). Klinisk sett burde
det være mulig å forbedre den individuelle risikoprediksjonen for hjerte- og karsykdommer ved å ta hensyn til resultatene på arbeidstester (36).
Hvis man vet at en frisk person har en abnorm blodtrykksreaksjon ved arbeidstester, bør personen informeres om økt risiko for senere hypertensjon og få nødvendige råd om endring av levevaner og regelmessige blodtrykkskontroller.

Behandling av hypertensjon/sekundærforebygging av hjerte- og karsykdommer
I de siste anbefalingene poengteres det at risikoøkningen når det gjelder mortalitet, er større hos personer med hypertensjon og tegn på organskade sekundært
til hypertensjon samt hos personer med flere kardiovaskulære risikofaktorer (1).
Ulike risikodiagrammer (for eksempel SCORE) som tar høyde for kombinasjo-
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nen av flere risikofaktorer, brukes for å oppnå individuell risikobedømming og
behandling (1). I de nyere risikodiagrammene er dessverre ikke kondisjonsmål
eller grad av fysisk aktivitet tatt med engang.
I alle skriftlige retningslinjer for behandling av hypertensjon spiller levevaner,
deriblant fysisk aktivitet, en fremtredende rolle, spesielt ved mildere og tidligere
former av sykdommen. Det anbefales ofte flere måneders initiale endringer av
levevaner (alene) hos personer som har BT < 160/90 mm Hg og ikke viser tegn
på sekundær organskade eller har andre risikofaktorer, og dermed anses for å
ha lav risiko for kardiovaskulære hendelser på kort sikt.
Økt fysisk aktivitet og endring av øvrige levevaner er altså førstehåndsbehandling ved mild hypertensjon med lav kardiovaskulær risiko (1). Ved blodtrykk på 160–179/100–109 mm Hg kan man prøve endring av levevaner inklusive økt fysisk aktivitet i noen uker før farmakologisk behandling tilføyes (1).
For alle med høyere blodtrykk anbefales regelmessig fysisk aktivitet i tillegg til
medisinering, såfremt blodtrykket relativt sett er under kontroll med medisinsk
behandling, det vil si helst <180/105 mm Hg (1). Nytten av å kombinere endring
av levevaner og farmakologisk behandling av hypertensjon bør betones!
Ved tegn på sekundær organskade kan mer eliterettet idrett være kontra indisert (se under).

Anbefalinger
Type aktivitet
Til tross for nyere studier og økt interesse for styrketreningens betydning for
risikofaktorer forbundet med hypertensjon, anbefales fortsatt hovedsakelig
dynamisk utholdenhetstrening, som for eksempel kondisjonstrening, spaserturer, svømming og sykling for primær- og sekundærforebygging ved hypertensjon
(1, 21). I tillegg kan det anbefales styrketrening med lav belastning og mange
repetisjoner, kanskje 40–50 % av maksimal kapasitet (RM = repetisjonsmaksimum), uttrykt som middels intensiv styrketrening (19, 34).

Intensitet
De fleste studier viser at trening ved 40–70 % av maksimalt oksygenopptak (tilsvarende 50–85 % av maksimal puls) senker blodtrykket minst like mye som
mer intensiv trening (34). Dette er også påvist i rotteforsøk, der kun rottene som
mosjonerte ved denne intensiteten hadde lavere blodtrykk enn kontrollgruppen
(37). Forskere har til og med hevdet at høyintensitetstrening (dynamisk >90 %
av maksimalt oksygenopptak) som maraton eller eliteløping kan øke blodtrykket. Nyere studier bekrefter inntrykket av at lavintensiv til middels intensiv aktivitet ved et nivå på kun 40 % av maksimalt oksygenopptak både er tilstrekkelig
for å oppnå akutt trykksenkning etter aktiviteten (38) og gir en mer langvarig
trykksenkning (14, 39).
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Hva slags aktivitet dette i praksis vil si for den enkelte, er selvfølgelig helt
avhengig av personens prestasjonsevne før treningen begynner. I USA anbefales
det ofte å gjennomføre en arbeidstest først og foreskrive aktivitet i samsvar med
resultatet. Denne typen test kan av flere grunner ikke anbefales på allmenn basis
i Sverige eller Norge i dag, blant annet av ressursmessige grunner og fordi det
teoretisk sett vil medføre flere unødige koronarutredninger i etterkant. I praksis
kan man gå ut fra at en aktivitet som gjør at en blir andpusten, men fortsatt kan
føre en samtale forholdsvis normalt, tilsvarer middels intensiv aktivitet (11–
13/20 på Borgs RPE-skala). For mange (utrente) personer med hypertensjon er
det derfor tilstrekkelig med forholdsvis enkle aktiviteter, som spaserturer eller
lignende, for å senke blodtrykket.

Varighet
Økter med fysisk aktivitet på bare 3–20 minutter kan redusere blodtrykket, men
lengre varighet gir gjerne større og mer varig BT-senkning (14, 40). Det anbefales derfor å trene 30–45 minutter per gang for å oppnå en god trykksenkende
effekt (1, 14, 15, 21, 40).
De senere årene er det også diskutert hvorvidt oppdelt fysisk aktivitet av kortere varighet kan ha like god trykksenkende effekt som aktivitet som pågår lengre. En rask spasertur på ti minutter fire ganger om dagen kan senke blodtrykket like mye som én daglig spasertur på 40 minutter (17).
Den samlede fysiske aktiviteten fra en spasertur (ved 50 % av maksimalt
oksygenopptak) på ti minutter fire ganger om dagen ga betydelig lengre blodtrykksenkning etter trening (elleve kontra sju timer) sammenlignet med én spasertur på 40 minutter hos personer som ennå ikke hadde utviklet hypertensjon
(16).
Den totale dosen aktivitet per uke synes å ha betydning. En studie utført
av Ishikawa-Takata og medarbeidere viste at 60–90 minutters aktivitet per uke
senket blodtrykket mer enn 30–60 minutters aktivitet per uke, i åtte uker, hos
tidligere stillesittende personer med hypertensjon (41).

Frekvens
Den akutte blodtrykksenkende effekten etter fysisk aktivitet varer i opptil ett
døgn, og for å kunne utnytte den maksimalt anbefales det vanligvis å trene de
fleste dager i uken. Fem eller seks dager kan imidlertid være like bra som sju
grunnet mindre risiko for belastningsskader (34).
Det antas at den økte fysiske aktiviteten må vedlikeholdes kontinuerlig for å
beholde den blodtrykkssenkende effekten. Maksimal blodtrykkssenkende effekt
nås etter fire til seks måneder (15). Slutter man å trene, stiger blodtrykket igjen
til nivået det var på før man begynte å trene (34). Dette kan skje allerede etter ti
dager (17), muligens avhengig av hvor lenge man har trent regelmessig.
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Det kan være like effektivt å dele opp aktiviteten i for eksempel økter på ti
minutter og gjenta disse fire ganger som 40 minutters sammenhengende trening
per dag. Eksempler på passende aktiviteter (ifølge ESC classification of sports
[42]) er løping, bordtennis, langrennsski, raske spaserturer, badminton, orientering, fotball, tennis (moderat til høy dynamisk, men lav statisk aktivitet).

Virkningsmekanismer
Den trykksenkende effekten av fysisk aktivitet kan tilskrives flere mekanismer,
enten samvirkende eller i ulik grad hos ulike personer. Den blodtrykkssenkende
effekten skjer imidlertid uavhengig av redusert vekt eller kroppsvekt (34).
Utholdenhetstrening er assosiert med redusert karmotstand og gunstig innvirkning på det sympatiske nervesystemet og renin-angiotensin systemet. Dessuten påvirkes også andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer (21).

Redusert sympatikus aktivitet
Det antas at økt sympatikus aktivitet har betydning for utviklingen av essensiell
hypertensjon. Personer med økt noradrenalin oppnår en blodtrykkssenkning av
fysisk aktivitet som er parallell til de synkende noradrenalinnivåene (21, 43).
Spesielt tidlig i hypertensjonsforløpet kan fysisk aktivitet spille en viktig rolle
for å senke blodtrykket (34) da blodtrykksøkningen her hovedsakelig skyldes økt
hjerteminuttvolum, og det ennå ikke er utviklet sekundære, mer manifesterte, karforandringer med økt perifer resistens. Fysisk aktivitet reduserer noradrenalinnivået med ca. 30 % ifølge Fagards og Cornelissens meta analyse (21).

Økt mengde vasodilaterende substanser
Økt mengde endorfiner etter fysisk aktivitet antas å ha blodtrykkssenkende effekt
etter arbeid (44).
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Redusert insulinresistens
Det er en tydelig sammenheng mellom hypertensjon og det metabolske syndrom,
inkludert fedme, økt mengde blodfett (triglyserider) og økt insulinresistens, hvilket antas å medvirke til utviklingen av hypertensjon (5). Fysisk aktivitet reduserer
insulinresistens og motvirker dermed også sekundær hyperinsulinemi (45), hvilket er en potensielt trykksenkende mediator. Regelmessig fysisk aktivitet gir også
mindre risiko for å utvikle diabetes (46).

Endret nyrefunksjon
Da nyrene spiller en stor rolle for opprettholdelsen av et abnormt høyt trykk,
via egenskapene til å regulere natrium og vannbalansen og dermed hjerteminuttvolumet, kan en del av treningens positive effekter muligvis medieres via
nyrene (47). Plasma-renin senkes for eksempel med 20 % ved aerob trening hos
personer med hypertensjon (21).

Regresjon av hypertrofi av venstre hjertekammer
Fysisk aktivitet bidrar til å redusere hypertensjonsrelatert hypertrofi av venstre
hjertekammer i samme grad som farmakologisk behandling med diuretika (45).
Hypertrofi av venstre hjertekammer er i seg selv en uavhengig risikofaktor for
hjerte- og karsykdommer, og regresjon gir uavhengige gevinster (13).

Effekter på øvrige risikofaktorer
Det er umulig å foreta en isolert analyse av effekten som fysisk aktivitet har på
blodtrykket, og derav følgende redusert mortalitet/morbiditet, uten å ta hensyn
til den positive effekten treningen har på de øvrige risikofaktorene for hjerte- og
karsykdommer, som fedme, hyperinsulinemi og hypertriglyseridemi (21).

Øvrige effekter
Effekter av fysisk aktivitet, som forbedret fysisk prestasjonsevne (45), gir personer med hypertensjon bedre prognose. I en sammenligningsstudie hadde
veltrente personer med hypertensjon til og med lavere mortalitet enn utrente
personer med normalt blodtrykk (48). Fysisk aktivitet reduserer også inflammatoriske parametere som hs-CRP, som er en risikomarkør for hjerte- og karsykdommer, og hs-CRP er relatert til graden av fysisk kondisjon hos personer
med hypertensjon (49). I tillegg til lavere blodtrykk får pasientene bedre livskvalitet av fysisk aktivitet (50). I en fersk studie der ulike behandlingsregimer
ble sammenlignet, var fysisk aktivitet sterkest assosiert med forbedret livskvalitet i flere dimensjoner, mest uttalt hos eldre kvinner.
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Interaksjoner
Betablokkere
Medisinering med betablokkere senker maks pulsen med ca. 30 slag per minutt
(15). Foruten å senke blodtrykket ved hvile, senker betablokkere den aktivitetsrelaterte økningen av det systoliske blodtrykket. Sammenlignet med andre
antihypertensiva øker rate-pressure-produktet (hjertefrekvens multiplisert med
blodtrykk) mindre ved et visst fysisk intensitetsnivå under behandling med betablokkere (52). Dette senker pasientens maksimale prestasjonsevne (15), men har
også en positiv effekt, spesielt hos personer som får abnormt høy blodtrykksøkning under arbeid. Dette har liten betydning ved normal, middels intensiv aktivitet. En person med større krav til prestasjon, som for eksempel en mer aktiv
løper, kan derfor ha vondt for å akseptere behandling med betablokkere.
Hvorvidt betablokkere ikke later til å redusere energiforbruket ved hvile og/
eller redusere vektreduksjonen ved fysisk aktivitet (53) er diskutert. Det er imidlertid mulig at betablokkere begrenser økningen av energiforbruket ved fysisk
aktivitet (54).

Diuretika
Potensielt negative effekter er økt risiko for dehydrering i varmt vær samt hypokalemi (lavt kaliuminnhold i blodet) (15).

ACE-hemmere
ACE-hemmere kan være et mulig førstehåndsvalg hos fysisk aktive personer
med hypertensjon. De kan bidra til å senke blodtrykket etter aktivitet, hvilket
kan være problematisk hos dehydrerte pasienter, som for eksempel pasienter
med diaré, spesielt i varmere klima.

Angiotensin-reseptor-blokkere
Mulig førstehåndsvalg. Erfaringen er begrenset, og det gjelder samme forholdsregler som for ACE-hemmere. Har vist seg å redusere blodtrykksreaksjonen i
forbindelse med fysisk arbeid (55).

Kalsiumantagonister
Mulig førstehåndsbehandling. Medfører risiko for senket blodtrykk rett etter
trening grunnet vasodilasjon (karutvidelse).

Alfablokkere
Alfablokkere er også et godt alternativ og har liten påvirkning på maksimal prestasjonsevne (56–57).
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Kontraindikasjoner
Blodtrykk over 200 mm Hg systolisk eller over 115 mm Hg diastolisk er kontra
indikasjon for fysisk aktivitet til trykket er stabilisert under disse nivåene ved
hjelp av blodtrykkssenkende medisin (15). Ifølge American College of Sports
Medicines (ACSM) bør personer med blodtrykk >180/105 behandles farmakologisk før regelmessig fysisk aktivitet gjenopptas eller igangsettes (relativ kontra
indikasjon) (34).
ACSM anbefaler forsiktighet med mye intensiv dynamisk trening (90–100
% av VO2-maks), som ekstrem eliteidrett, hos personer med hypertensjon. Det
samme gjelder tyngre styrketrening (vektløfting m.m.) (34). Tung styrketrening
kan gi svært høyt, og potensielt farlig, trykk i venstre hjertekammer (> 300 mm
Hg). ACSM anbefaler en viss forsiktighet ved etablert hypertrofi av venstre
hjertekammer, og disse personene kan legge seg på et lavt nivå innenfor foreslått
intervall (40–70 % av VO2-maks) (34).

Bivirkninger
Økning av blodtrykket
Dynamisk eller statisk trening med for høy intensitet kan i stedet gi forhøyet
blodtrykk.

Slag
Det kan også oppstå bivirkninger av det høye blodtrykket som utvikles hos personer med hypertensjon under aktivitet med for høy intensitet. Det er imidlertid
ikke påvist noen økt slagfrekvens hos disse personene, heller ikke ved styrketrening.

Allmenne bivirkninger
Overbelastningsskader på ledd (ofte ved fedme og hypertensjon) kan forekomme.

Dehydrering, elektrolyttforstyrrelser, hypotensjon
Disse bivirkningene kan oppstå dels på grunn av fysisk aktivitet, og dels på
grunn av eventuell medisinering i varierende grad.

Plutselig død
En svært lav risiko for plutselig død under fysisk aktivitet veies opp for ved at
risikoen på sikt reduseres i langt større grad.
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