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SAMMAMFATTNING 

Bakgrund: Reaktiv hyperemi definieras som ett övergående ökat blodflöde över det normala 

efter en tids ischemi. Det kan registreras med laserdopplerteknik. Att registrera reaktiv 

hyperemi är ett sätt att värdera mikrocirkulationen. Det finns många flödesvariabler att 

studera varav tid till maxflöde efter ocklusion är en. Det har gjorts studier som undersöker om 

det finns ett samband mellan reaktiv hyperemi och fysisk aktivitet/syreupptagningsförmåga. 

Det har inte gjorts någon studie som undersöker tid till maxflöde och fysisk aktivitet. Syftet 

var att undersöka om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och reaktiv hyperemi med 

avseende på tid till maxflöde. 

Material och metod: Testpersoner fick bära en accelerometer en vecka under dygnets alla 

vakna timmar samt göra en registrering av reaktiv hyperemi med laserdoppler. För statistiska 

beräkningar användes oparat T-test för att undersöka skillnad mellan olika grad av fysisk 

aktivitet och tid till maxflöde. 

Resultat: Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan olika aktivitetsgrad och tid till maxflöde 

kunde observeras.  

Slutsats: Den här studien visade inte på statistiskt signifikant samband mellan blodflöde och 

fysisk aktivitet.  
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1. INLEDNING 

Hjärt- och kärlsjukdomar är ett vanligt förekommande problem världen över. Vanliga 

riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar är diabetes, hypertension, övervikt, rökning, högt 

low density kolesterol och fysisk inaktivitet (Yusuf et al, 2001).   

Det har många gånger visats att fysisk träning och ökad fysisk aktivitet skyddar mot hjärt- och 

kärlsjukdomar (Warren et al, 2009). Det är generellt accepterat att fysisk träning leder viktiga 

anpassningar i det kardiovaskulära systemet för att öka blodflödet till de arbetande musklerna. 

Ökad känslighet för vasodilatatoriskt stimuli i endotelet är en av de viktigaste adaptationerna 

(Lenasi & Strucl, 2004). Ett flertal studier har även visat att fysisk träning påverkar blodflödet 

till huden (Lenasi & Strucl, 2004; Lenasi & Strucl, 2010; Roche et al, 2009). Fysisk aktivitet 

är ett beteende där träning kan ingå (Caspersen et al, 1985).  

Därför antas hypotesen att fysik aktivitet även påverkar hudblodflödet. 
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2. BAKGRUND 

2.1 Cirkulationsfysiologi 

Cirkulationens funktion är att förse kroppen med näring och syre, fördela hormoner, se till att 

bibehålla homeostas samt att transportera bort slaggprodukter. Artärer ska förse vävnader med 

blod under högt tryck och har därför starka kärlväggar där blodet färdas med hög hastighet. 

Arterioler är grenar från artärer som för blodet vidare till kapillärerna. Även arteriolerna har 

starka muskelväggar som kan stänga till helt eller dilateras beroende på vävnadens behov. I 

kapillärerna sker utbytet av substanser i blodet för att sedan övergå till venolerna och 

vensystemet. Kapillärerna har en mycket tunn vägg som innehåller porer där utbytet med 

vävnader kan ske. Kapillärsystemet består av endotelceller liggandes i ett lager med ett 

omgivande basalmembran på yttersidan. Dess diameter är ungefär 4-9 mikrometer vilket är 

precis tillräckligt för erytrocyter att passera igenom. Mikrocirkulationen i de olika organen 

beror helt på vävnaderna i organens behov. Vanligtvis passerar inte blodet kontinuerligt 

genom kapillärerna, utan periodvis. Detta sker genom s k vasomotion vilket innebär periodvis 

kontraktion av de prekapillära sfinktarna. Detta styrs till största del av syrekoncentrationen. 

Om syrekoncentrationen sjunker kommer de prekapillära sfinktrarna inte att kontrahera lika 

ofta, detta för att tillräckligt med blod ska kunna passera och förse vävnaden med syre 

(Guyton & Hall, 2006).    

 

2.2 Hudens mikrocirkulation och reaktiv hyperemi 

Blodflödet hålls ständigt så lågt som möjligt dvs. möter så precis som möjligt vävnadernas 

behov. Detta medför att vävnaderna inte utsätts för ischemi samtidigt som hjärtat inte belastas 

mer är nödvändigt (Guyton & Hall, 2006). Av det totala blodflödet utgör hudens blodflöde ca 

6% eller 300mL/min/kg, vid kraftig ansträngning kan flödet uppgå mot 8L/min (Lenasi & 

Strucl, 2010). Blodkärlen är fördelade under huden. En viktig struktur är det venösa plexus 

om tar emot blod från kapillärerna. Flödet till detta plexus kan variera mycket, från precis 

över 0 till 30% av hjärt- minutvolymen. Hudens mikrocirkulation är av stort intresse då 

nedsatt funktion har rapporterats vara ett tidigt skede vid många sjukdomar så som diabetes 

mellitus och hypertension (Lenasi & Strucl, 2004).  
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Hudens mikrocirkulation och endotelfunktion är försämrad vid bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes, hos rökare och äldre (Lenasi & Strucl, 2010). Endotelet har som funktion att främja 

vasodilatation, förhindra inflammation och tromboser samt främja vaskulär glattmusksulaturs 

celldelning, allt detta genom att frigöra kväveoxid (NO). Att registrera reaktiv hyperemi är ett 

sätt att värdera mikrocirkulationen (Lenasi & Strucl, 2010). Reaktiv hyperemi definieras som 

ett övergående ökat blodflöde över det normala efter en tids ischemi. Det mäts oftast i hud 

eller ytliga muskler. Det kan lätt framkallas i extremiteter med hjälp av t.ex. en 

blodtrycksmanschett som utsätter vävnaderna för ett tryck som överstiger det systoliska 

trycket under några minuter, för att sedan snabbt släppa trycket (Addor et al, 2008). Det ökade 

blodflödet som uppstår efter ocklusion kan vara 4-7 gånger större än det normala 

300mL/min/kg och pågår några sekunder till flera timmar beroende på hur länge blodflödet 

ockluderades (Guyton & Hall, 2006).   

Det har visat att endotelfunktionen förbättras av regelbunden fysisk aktivitet (Lenasi & Strucl, 

2010). Lenasi & Strucl genomförde en studie där de undersökte huruvida reaktiv hyperemi i 

huden skiljer sig mellan registrering i underarm och på fingertoppen och jämförde mellan 

tränade och otränade män. Med hjälp av laserdoppler registrerades hudblodflöde och reaktiv 

hyperemi. Testpersonernas syreupptagningsförmåga (VO2) registrerades genom ett s k 

maxtest, som testar den maximala VO2, på ergometer cykel. Man fann att personer med högre 

VO2 hade högre maxflöde vid reaktiv hyperemi både i underarm och fingertopp och 

signifikant kortare tid till maxflöde i fingertoppen (Lenasi & Strucl, 2010).     

Reaktiv hyperemi kan mätas med pletysmografisk tryckmätning eller med laserdoppler 

teknik. Dessa metoder är icke- invasiva och relativt lätta att tillämpa (Addor et al, 2008). 

Reaktiv hyperemi är en lokal reglering av cirkulationen som svar på saknaden av blodflöde 

vilket medför vasodilatation. Det ökade flödet som uppstår efter ocklusion fortsätter 

tillräckligt länge för att exakt ersätta vävnadernas syrebrist (Guyton & Hall, 2006).   

Figur 1 visar en schematisk bild över kurvan vid registrering av reaktiv hyperemi. Tid till 

maxflöde (Tmax) är ett sätt att bedöma den mikrovaskulära reaktiviteten. Det har föreslagits 

att Tmax bör vara under 10 sekunder, över 10 sekunder kan tyda på kardiovaskulär sjukdom 

(Yvonne-Tee et al, 2005). 
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Figur 1: Schematisk bild över hur kurvan ser ut vid registrering av reaktiv hyperemi (konstruerad i programmet 

paint). AO= ocklusionsarea, TR= tid till återhämtning, TH1= tid till halva innan hyperemin, Tmax= tid till 

maxflöde, TH2= tid till halva efter hyperemi, AH= area under kurvan, MF= maxflöde, RT= (recovery time) 

återhämtningsfas, BS= baslinjen. 

 

Det finns olika studier som beskriver ett samband mellan VO2 och olika funktionsvariabler 

vid reaktiv hyperemi med avseende på (se även figur 1): 

 Maxflödelöde (MF)och återhämtningsfasen (RT) (Lenasi & Strucl, 2004).  

 Reaktiv hyperemi, Tmax, MF, RT, area under kurvan (AH) (Lenasi & Strucl, 2010).  

 Maxflöde minus baslinjen och arean under kurvan (AH), procenttal av baslinjen, 

arean under kurvan vid baslinjen och efter ocklusion (Cracowski et al, 2006).  

 Procenttal av reaktiv hyperemi och medelhastighet av reaktiv hyperemi, Tmax, MF, 

(Yvonne-Tee et al, 2005).  

2.3 Laserdopplerteknik 

Utvecklandet av laserdopplerteknik syftade till att registrera blodflöde i ytliga vävnader 

(Kvernebo et al, 1989). Metoden ger en kontinuerlig registrering av blodflödet. Mätning av 

reaktiv hyperemi kan ske med hjälp av laserdopplerteknik.  Laserdopplerteknik genererar en 

lågintensiv ljusstråle av 780nm genom en diod. Ljusstrålen tränger ungefär 1-2mm ned i 

huden. Tekniken baseras på dopplerskiftet d v s skillnaden mellan utsänd frekvens och 

mottagen frekvens. Det som registreras är perfusionen av erytrocyter i huden. Laserljuset 

bryts mot erytrocyterna i rörelse vilket skapar en skiftning i det reflekterade ljuset. En 
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fotoelektrod registrerar den reflekterade signalen och bearbetar den med avseende på frekvens 

och storleken på skiftet. Det innebär kortfattat att perfusionen bestäms av hastigheten och 

antalet erytrocyter i kapillären. Singelfiber laserdopplerteknik använder samma laserljusprob 

för att sända ut ljussignaler och ta emot det reflekterade ljuset (Cracowski et al, 2006, Salerud 

och Öberg, 1987, Yvonne-Tee et al, 2005). Fördelen med metoden är att den kan upptäcka 

och kvantifiera blodflödesförändringar i huden som svar på ett visst stimuli. Metoden 

begränsas av det inte går att mäta absolut perfusion d v s blodflödet i ml/min relaterat till 

vävnadens volym. Vanligtvis uttrycks mätvärden som perfusionsenheter (PU) eller millivolt, 

en PU är lika mycket som 10 mV (Cracowski et al, 2006). Perfusionsenheter reflekterar 

produkten av koncentrationen och hastigheten av erytrocyter i rörelse (Cracowski et al, 2006).    

 

2.4 Fysisk aktivitet   

Fysisk aktivitet definieras som aktivering av skelettmuskler vilket leder till kaloriförbrukning 

(Caspersen et al, 1985). För att beskriva fysisk aktivitet används ofta dimensioner som 

frekvens (hur ofta aktiviteten upprepas under en viss tid), duration (hur länge aktiviteten 

pågår), intensitet (den fysiologiska belastningen i aktiviteten) och typ av aktivitet. Skillnaden 

mellan ”träning” och ”fysisk aktivitet” är att träning innebär planerade, strukturerade och 

upprepade rörelser i syfte att bibehålla eller förbättra sitt fysiska tillstånd. Fysisk aktivitet 

varierar i stor grad från dag till dag och är ett beteende där träning kan ingå (Caspersen et al, 

1985). Fysisk aktivitet har visats förbättra endotelfunktionen i artärer, arterioler och 

koronararterioler hos vuxna. Att endotelfunktionen förbättras av fysisk aktivitet tros bero på 

att träning ökar blodflödet vilket leder till förstärkt shear stress och cirkulation som i sin tur 

ger förbättrad tillverkning av NO, som är vasodilaterande. De positiva effekterna av fysisk 

aktivitet på endotelfunktionen har visat sig vara tydligast hos personer med dålig 

endotelfunktion.  Fysisk aktivitet tros förbättra endotelets syntes av NO (Franzoni et al, 2004; 

Pahkala et al, 2008). Hur mycket aktivitet och vilket intensitet som krävs för att få positiva 

effekter på endotelet diskuteras (Pahkala et al 2008).  
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2.5 Att mäta fysisk aktivitet – accelerometri  

Det finns ett antal metoder att registrera fysisk aktivitet. Dessa metoder är bl.a. subjektiva 

rapporter och observationer, objektiv kalorimetri, double-labeled water (DWL) och bärbara 

monitorer. Ett exempel på en bärbar monitor är accelerometern. Den använder en 

piezoelektrisk kristall som mäter hur kroppen accelererar vilket kan bestämma den fysiska 

aktiviteten (Warren et al, 2009). Om den piezoelektriska kristallen påverkas mekaniskt 

kommer den att alstra elektriskt spänning som motsvarar påverkan (Holmer et al, 1992). En 

acceleration innebär en förändring av hastighet hos en kropp i förhållande till tid. Detta 

genom att registrera amplitud och frekvensen av accelerationen (Warren et al, 2009).  

Accelerationer mäts i gravitational acceleration units. Det innebär att när en kropp slutar att 

accelerera är värdet noll även om kroppen fortfarande är i rörelse (Chen & Bassett, 2005). Det 

föredras att registrera fysisk aktivitet genom att mäta accelerationer än att mäta hastigheter då 

accelerationen är proportionell mot kraften vilket direkt reflekterar energiåtgången. 

Accelerationer kan omvandlas till hastighet och sträcka. När den piezoelektriska kristallen 

accelereras deformeras den vilket leder till att dess sensor bygger upp en elektrisk signal som 

är proportionell mot accelerationen. En begränsning för den piezoelektriska accelerometern är 

att den endast kan mäta dynamiska händelser (Chen & Bassett, 2005).  

Den första generationens accelerometer placeras på höft, ankel eller handled, t.ex. ActiGraph 

som är en uniaxial accelerometer. Den kan lagra information upp till 22 dagar och samlar 

informationen i 1-minutsintervaller. Det vanligaste är dock att personen bär den 4-9 dagar. 

Fördelarna med första generationens accelerometrar är att de är små, noninvasiva och i stort 

sett inte inkräktar på personens vardagliga liv. Det rådata som samlas i en accelerometer 

kallas counts. Det finns inte någon standard för dessa counts mellan olika tillverkare av 

accelerometrar. En count är produkten av amplituden och frekvensen av vertikala 

accelerationer. Andra generationens accelerometri för registrering av fysisk aktivitet 

innefattar användandet av flera accelerometrar på olika ställen på kroppen samt kombination 

av accelerometrar och registrering av hjärtfrekvens och temperatur mm (Chen & Bassett, 

2005, Warren et al, 2009). Figur 2 visar hur accelerometern som användes i den här studien 

ser ut och visar en kurva över hur insamlat data från accelerometern redovisas i Actilife.  
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Figur 2: Till vänster ses en ActiGraph acceleromater som användes vid registrering av fysisk aktivitet (foto av 

Fanny Sjölund). Till höger ses ett exempel på hur insamlat data från accelerometern redovisas i Actilife.  
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2.6 Syfte och frågeställning 

Det har inte gjorts någon tidigare studie på om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet 

och tid till maxflöde (Tmax) vid reaktiv hyperemi.  

Syftet med den här studien är att undersöka om det föreligger något samband mellan fysisk 

aktivitet som registrerats med accelerometri och reaktiv hyperemi med avseende på tid till 

maxflöde i huden. 

Frågeställningar:  

Föreligger samband mellan hudblodflöde (definierat som tid till maxflöde) och olika 

intensitetsnivåer av fysisk aktivitet? 

 

Föreligger det skillnad i hudblodflöde (definierat som tid till maxflöde) mellan ”Lågaktiva” 

och ”Högaktiva” av olika intensitetsnivåer av fysisk aktivitet? 
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3 MATERIAL OCH METOD  

3.1 Testpersoner 

19 personer tillfrågades att delta i studien i åldrarna 20-30 år. Det var friska individer utan 

några mediciner. Testpersonernas längd, vikt, ålder och kön dokumenterades.  De delades 

därefter in i olika aktivitets grader utifrån insamlat data från accelerometer.  

Testpersonerna gavs ett informationsblad (se bilaga) om projektet och hur registreringen av 

fysisk aktvitet och reaktiv hyperemi skulle gå till. Testpersonerna informerades om att 

ocklusion av blodflödet kunde upplevas obehagligt men att det inte förelåg några risker med 

undersökningen och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

 

3.2 Registrering av fysisk aktivitet 

För registrering av fysisk aktivitet användes ActiGraph accelerometer (GT1 M, 

Manufacturing Technology Inc. Fort Walton Beach, FL USA). Accelerometern 

programmerades i programmet Actilife. I detta program bestämdes datum och tid för när 

accelerometern skulle börja registrera aktivitet samt att den skulle registrera i epoker om 60 

sekunder. Klockslag för start av registrering valdes alltid till en tid på morgonen. Varje 

accelerometer namngavs med en siffra som motsvarade ordningen på testpersonerna.  

Varje testperson fick bära varsin accelerometer under sju dagar. Testpersonerna instruerades 

att bära accelerometern under dygnets alla vakna timmar utom vid dusch eller bad och minst 

tio timmar per dygn. Accelerometern spändes fast runt midjan med ett bälte med 

accelerometern mitt på ryggen.  

 

3.3 Registrering av hudblodflöde i underarmen 

För mätning av blodflödet i underarmarnas hud användes perimed laserdoppler (Periflux 

system 500, Stockholm, Sverige, 2002) med tillhörande laserprober (Probe 407-1, sn:051389). 

Utrustningen kalibrerades enligt tillverkarens anvisningar. Innan undersökningen instruerades 

testpersonerna att avstå från tyngre fysiskt arbete samt att avstå från koffein och nikotin två 

timmar innan undersökningen. Undersökningen började med mätning av blodtrycket i 
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testpersonernas båda armar i liggande ställning med en trippelblodtrycksmanschett (Aj 

medical Tricuff original) med tillhörande manometer (Welch Allyn pressostabil). 

Blodtrycksmanschetten fick sitta kvar på testpersonerna genom hela undersökningen. Med ett 

måttband bestämdes vart på underarmarna som registreringen skulle göras genom att mäta 

avståndet från laterala epikondylen på armbågen till mitten på handleden och dividera detta 

med 2. Punkten för registrering markerades ut med en penna. Med dubbelhäftande tejp fästets 

laserljusproben mot huden och tejpades fast så att den stod i 90
o
 mot huden. En 

temperaturelektrod tejpades fast mot huden i närheten av laserproben. Figur 3 visar hur 

laserprob och temperaturelektrod fästes mot huden. Testpersonernas armar stabiliserades med 

hjälp av vakuumkuddar. När registreringen började instruerades testpersonen till att inte prata 

eller röra sig tills undersökningen var klar, därför sågs det till att testpersonerna låg bekvämt 

och inte frös. Hudblodflöde registrerades 15 minuter i vila för att erhålla ett stabilt 

viloblodflöde. Därefter pumpades blodtrycksmanschetten upp till 100 mmHg över det 

systoliska blodtrycket i ena armen och hölls kvar där i tre minuter vilket ockluderade 

blodflödet i armen. När tre minuter hade gått släpptes ocklusionen snabbt. Registrering av 

blodflödet fortsatte fem minuter efter ocklusionens upphävande för att se att blodflödet 

återgick till samma värde som i vila. Därefter upprepades samma procedur i andra armen. 

Blodtrycksmanschetten pumpades upp till 100 mmHg över det systoliska blodtrycket vilket 

ockluderade blodflödet i armen. Ocklusionen släpptes snabbt efter tre minuter och 

registreringen fortsatte fem minuter. Vid varje registrering varierades det vilken arm som först 

ockluderades för att minska risken för systematiskt metodfel. Efter registreringen skapades en 

kurva över blodflödesmätningen i dataprogrammet periflux. Programmet markerade ut var 

Tmax var på kurvan, och den tidspunkten användes genomgående i fortsatt databearbetning. 

Tid till maxflöde angavs som medelvärde av kombination av höger och vänster arms 

mätvärden.  
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Figur3: Bild över blodflödesregistrering i underarmen med laserdopplerteknik. Elektroden som står i 90
o
 mot 

huden är laserljuselektroden, elektroden som är tejpad direkt mot huden är temperaturmätaren. Foto av Fanny 

Sjölund. 

 

3.4 Analys av data  

Data från accelerometern laddandes ned i programmet Actilife. Data bearbetades i 

programmet MAHUFFE (tillgänglig från http//:www.mrc-

epid.cam.ac.uk/Research/PA/Downloads.html). Accelerometerdata delades i programmet in i 

stillasittande, måttlig aktivitet, intensiv aktivitet, högintensiv aktivitet, MVPA (moderat to 

vigorous physical activity) som är sammanlagd tid i lägst måttlig aktivitet samt medelaktivitet 

(medelcounts per min under hela registreringen). Endast dagar som hade 500 minuter 

registrering eller mer inkluderades och analyserades. Minsta antalet dagar för godkänd 

registrering var 3 dagar.  

Gruppindelning av fysisk aktivitetsnivå baserades på accelerometerdata där gränsvärden för 

de olika graderna av fysisk aktivitet, angivet i count per minute (CPM) bestämdes till 

stillasittande 0-99 CPM, lätt aktivitet 100-1951 CMP (Matthews et al, 2008), måttlig aktivitet 

1952-4999, intensiv aktivitet 5000-7999 CMP och högintensiv aktivitet 8000 och uppåt (Trost 

et alt, 2002).”Lägsta” respektive ”högsta” aktivitetsnivå baserades på mediantillhörighet av de 

olika aktivitetsgraderna, där ”lägsta” innebär att testpersonen tillhörde den undre halvan i 

materialet och ”högsta” innebar att testpersonen tillhörde den övre halvan av materialet. 
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3.5 Statistik 

Efter granskning av histogram bedömdes blodflödesvariablerna dvs. responsvariabeln vara 

normalfördelade och presenterades därför som medelvärde och (standarddeviation [Sd]). 

Värden från registrering av fysisk aktivitet var inte normalfördelade och redovisades därför 

som median och kvartilavstånd. Värden som avvek mer än två standarddeviationer eller 

kvartiler antogs vara extremvärden och exkluderades. Deskriptiva data för normalfördelade 

variabler presenterades som medelvärde och Sd. En regressionsanalys gjordes över värden för 

Tmax och olika accelerometervärden. Skillnader i gruppmedelvärde mellan ”lågaktiva”, dvs. 

tillhörande lägsta mediangrupp respektive ”högaktiva”, dvs. tillhörande högsta mediangrupp 

(oberoende grupper) testades med parametriskt test (oparat T-test) med avseende på grad av 

fysisk aktivitet. Statistisk skillnad ansågs signifikant om p<0,05.  
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4. RESULTAT  

19 testpersoner deltog i studien (4 män, 15 kvinnor). Medelåldern för testpersonerna var 24,8 

år (3,6), medel- BMI var 23,4 (4). Testpersonerna bar accelerometer 3-7 godkända dagar, 

typvärde var 7 dagars accelerometerregistrering, minst 500 min/dag. Medelvärde av Tmax 

(höger + vänster arm kombinerat) var 10,4 (3,1) sekunder. Fem datapunkter definierades som 

extremer (>2Sd resp. kvartiler över respektive centralmått (medelvärde och median)) och 

exkluderades.  

Figur 4 visar regressionsanalys av Tmax (y-axeln) som respons på fysik aktivitetsnivå (x-

axeln), för tid i intensiv aktivitet + högintensiv aktivitet.  Figur 5 visar Tmax (y-axeln) i 

förhållande till tid i stillasittande (x-axeln). Figur 6 visar Tmax (y-axeln) i förhållande till tid i 

MVPA (x-axeln). Regressionslinjens avvikande från horisontallinjen är inte signifikant.  

 

 

Figur 4: Regressionsanalys av tid till maxflöde (Tmax) i förhållande till tid i intensiv+ högintensiv aktivitet, y= -

0,0732x+10,911. 
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Figur 5: Regressionsanalys av tid till maxflöde (Tmax) i förhållande till tid i stillasittande, y= 0,0071x+7,4119.  

 

 

 

 

Figur 6: Regressionsanalys av tid till maxflöde (Tmax) i förhållande till tid i minst måttlig aktivitet (MVPA), y= 

-0,0253x+11,614.  

 

Tabell 1 visar median och kvartilavstånd för de olika nivåerna av fysisk aktivitet angett i 

minuter. 
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Tabell 1: Median och kvartilavstånd (q1-q3) för de olika aktivitetsgraderna angett i minuter.   

Aktivitetsgrad Median Kvartilavstånd (q1-q3) 

Stillasittande  432 396-493 

Måttlig aktivitet  28 22-39 

Intensiv+ högintensiv aktivitet  7 1-18 

Summan av tid i lägst måttlig aktivitet (MVPA) 40 27-55 

Medelaktivitet under registreringen  365 292-528 
 

 

  

 

 

Tabell 2: Medelvärde av tid till maxflöde (Tmax) för lägsta mediangrupp (under medianvärdet) och högsta 

mediangrupp (över medianvärdet) för de olika aktivitetsnivåerna angett i sekunder. 

Aktivitetsgrad Lägsta mediangrupp Högsta mediangrupp p-värde 

Stillasittande 10,8 10,4 0,82 

Måttlig aktivitet 11,2 10,1 0,50 

Intensiv+ högintensiv aktivitet 10,5 10,1 0,77 

Summan av tid i lägst måttlig aktivitet (MVPA) 10,7 10,2 0,75 

Medelaktivitet under registreringen 11,0 10,0 0,51 

 

 

Ingen gruppjämförelse av lågaktiva mot högaktiva (lägsta mediangrupp resp. högsta 

mediangrupp) påvisade någon statistiskt signifikant skillnad, se tabell 2. Vid analys av tid i 

hög intensitet för testpersoner under resp. över medianvärdet av intensiv aktivitet 

+högintensiv aktivitet hade personer som låg över medianvärdet, högaktiva, lägre Tmax (10,1 

sekunder) än de som låg under medianvärdet, lågaktiva, (10,5 sekunder).  

 

Hos 15 av testpersonerna var tid till maxflöde kortare i vänster arm jämfört med höger arm. 

Vid parat t-test fanns en signifikant skillnad mellan höger och vänster arms Tmax med ett p-

värde på 0,04, (parat T-test). Figur 7 visar förhållandet mellan Tmax (y-axeln) och tid i 

intensiv+ högintensiv aktivitet (x-axeln) för höger resp. vänster arm. Medelvärde för tid till 

maxflöde för höger och vänster arm var för sig var 12,4 (4,8) resp. 8,4 (3,4) sekunder, figur 8 

visar skillnaden i gruppmedelvärde av Tmax i höger respektive vänster arm.  
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Figur 7: Regressionsanalys av tid i högintensiv aktivitet (minuter) mot tid till maxflöde vid reaktiv hyperemi 

Tmax (sekunder) i höger (y= -0,0571x+12,945) resp. vänster arm (y= -0,0894x+8,8776).  

 

 

 

 

Figur 8: Skillnad i meledvärde av tid till maxflöde (Tmax) mellan höger och vänster arm för hela 

testpopulationen, p= 0,04. 
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5.1 DISKUSSION 

Studien visade att det inte finns signifikant skillnad mellan grupper om ”högaktiva” och 

”lågaktiva” med avseende på tid till maxflöde vid reaktiv hyperemi. Testpersonerna som 

hade fler minuter av hög intensitet hade lägre Tmax men skillnaden nådde inte statistiskt 

signifikans. Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad vad gäller Tmax och stillasittande. 

Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan Tmax och MVPA. I regressionsanalysen 

ses en tydlig skillnad mellan Tmax i förhållande till tid i intensiv aktivitet +högintensiv 

aktivitet (kortare Tmax desto fler minuter av intensiv+ högintensiv aktivitet) och Tmax i 

förhållande till tid i stillasittande (längre Tmax desto fler minuter av stillasittande). Vid 

regressionsanalys av måttlig aktivitet och MVPA har dessa aktiviteter lägre 

regressionskoefficient. Detta indikerar att högintensiv aktivitet, sådan som förbättrar 

syreupptagningsförmågan, är den typen av aktivitet som kan påverka reaktiviteten i hudens 

mikrocirkulation vilket tidigare beskrivits av Roche et al. (Roche et al, 2010). Det har gjorts 

studier för att undersöka huruvida maximal syreupptagningsförmåga (VO2) har ett samband 

med mikrocirkulationen i huden. Roche et al (2010) fann att personer med högre VO2 har 

snabbare reaktivitet vid reaktiv hyperemi. Kortare Tmax hos vältränade personer har även 

bekräftats av Lenasi och Strucl (2010). Payvandi et al (2009) undersökte hur vardaglig fysisk 

aktivitet påverkar flödesmedierad dilatation (FMD) genom att låta testpersonerna bära varsin 

accelerometer och undersöka blodflödet m h a ultraljud och fann att mer fysiskt aktiva 

personer har bättre FMD vid reaktiv hyperemi. Detta kan bero på att träning gör blodkärlens 

glatta muskulatur mer känslig för NO vilket fungerar vasodilaterande (Lenasi och Strucl, 

2004). Tidigare studier har visat att det är främst aktivitet som förbättrar kroppens 

kardiorespiratoriska fitness dvs. syreupptagningsförmåga som ger mest positiva effekter med 

avseende på kardiovaskulära risker (Blair et al, 2001, Hurtig-Wennlöf et al, 2007). Det ska 

dock nämnas att syreupptagningsförmågan till störst del beror på grad av fysisk aktivitet. 

Detta medför ett samband mellan fysisk aktivitet och kardiovasuklära risker eftersom det 

finns ett samband mellan fitness och fysisk aktivitet. Vid regressionsanalys var lutningen på 

regressionslinjen mer negativ för förhållandet tid i intensiv+ högintensiv aktivitet och Tmax 

(regressionskoefficient=0,073) jämfört MVPA och Tmax (regressionskoefficient=0,025) 

vilket tyder på att det finns ett starkare samband mellan högintensiv aktivitet och Tmax 

jämfört med lägre grad av fysisk aktivitet.  
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Den här studien innefattar personer i åldern 18-33 år, 15 av dessa var kvinnor. Tidigare 

studier som gjorts på överviktiga och barn har visat att fysisk träning förbättrar 

endotelfunktionen även utan större förändringar i kroppsvikt och BMI. Det fanns ingen 

könskillnad i endotelfunktion när pojkar och flickor var lika aktiva. Hos vuxna föreslås att en 

större mängd/intensitet aktivitet krävs för att uppnå likartade positiva effekter på 

endotelfunktionen (Pahkala et al, 2008).  

Något som förvånade var att hos 15 testpersoner var Tmax kortare i vänster arm. Addor et al 

(2008) studerade om det fanns någon skillnad i reaktiv hyperemi i hud och muskel mellan 

dominant och icke-dominant arm. Studien visade ingen systematisk skillnad mellan dominant 

och icke-dominant arm med avseende på reaktiv hyperemi (Addor et al, 2008). Eftersom det 

är vanligare att vara högerhänt då det är ett dominant anlag skulle det vara logiskt Tmax var 

kortare i höger arm då den dominanta armen troligen är mer aktiv. De testpersoner som hade 

mer högintensiv aktivitet hade kortare medel- Tmax, därför vore det logiskt om Tmax var 

kortare i höger arm. Det kan dock inte dras några slutsatser om Tmax i den här studien 

påverkas av dominant eller icke-dominan arm eftersom det inte dokumenterats vilken arm 

som är den dominanta armen hos testpersonerna. Varför Tmax blev så olika mellan höger och 

vänster arm är oklart. En förklaring kan vara att laserproben satt olika på armarna och på 

något vis gav olika värden. Om upprepade mätningar med ocklusion hade gjorts kanske 

värdena blivit mer lika mellan armarna. Det kan även bero på temperatur förändringar om 

t.ex. luftkonditioneringen blåste mer på höger arm kan den ha blivit kall vilket lett till 

vasokonstriktion och på så vis påverkat Tmax. Det kan också bero på metodutförandet. Som 

tidigare nämnt varierades det vilken arm som ockluderades först, men det fanns inga 

bestämmelser hur detta skulle gå till vilket kan ha lett till att vänster arm ockluderats i samma 

ordning hos flertalet testpersoner och på så vis påverkat resultatet.   En annan orsak skulle 

kunna vara att samma laserprobkabel användes till samma arm på alla testpersoner vilket 

innebär att ett ev. kabelfel skulle vara orsaken till den systematiska sidoskillnaden mellan 

höger och vänster arm. 

 

5.2 Laserdopplerns reabilitet 

Att registrera reaktiv hyperemi är ett sätt att mäta den mikrovaskulära reaktiviteten. Att 

använda laserdopplerteknik är ett sätt att registrera reaktiv hyperemi. Det finns många 
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parametrar som kan studeras när reaktiv hyperemi registreras med laserdopplerteknik, t.ex. 

maxflöde efter ocklusion, tid till maxflöde, area under kurvan mm. Tid till max har visat sig 

vara en reproducerbar parameter vid reaktiv hyperemi enligt Yvonne-Tee m.fl (2005). Enligt 

Oskarsson (2010) är reproducerbarheten för laserdoppler för bestämning av muskelblodflöde 

låg och beror på individuella variationer i det vaskulära systemet (Oskarsson, 2010). För att 

öka reproducerbarheten med Tmax kan upprepade mätningar göras. Det gjordes inte i den här 

studien, för att minska obehaget för testpersonerna. Den parameter som har gett högst 

reproducerbarhet är toppflöde (Yvonne-Tee et al, 2005). För att resultaten från undersökning 

med laserdoppler ska vara reproducerbara krävs att mätpunkten för registreringen är 

standardiserad (Cracowski et al, 2006, Yvonne-Tee et al, 2005). I den här studien placerades 

laserdopplerproben på halva avståndet mellan laterala epikondylen och handleden. En sådan 

metod medför att registrering sker på olika ställen för varje testperson då det är svårt att sätta 

proben på exakt samma plats varje gång. Laserproben ser endast ett mycket litet område i 

huden. För att se mer och för att undersöka dess resabilitet kan upprepade mätningar göras 

genom att flytta proben i små etapper (några millimeter) på huden inom ett visst område för 

att se hur/om blodflödet ändras.  

En fördel med metoden är att när laserproben är på plats ger det undersökaren ganska fria 

händer att hantera annan utrustning t.ex. dator och blodtrycksmanschett.  

 

5.3 Ocklusionstider 

Postocklusiv reaktiv hyperemi kan lätt framkallas genom att placera en blodtrycksmanschett 

runt en arm eller ben och pumpa upp till ett tryck över personens systoliska tryck och 

ockludera blodflödet ett antal minuter (Cracowski et al, 2006). Hur länge blodflödet 

ockluderas varierar mellan studier. De vanligaste tiderna är 3 och 5 minuter, men kan ibland 

uppgå mot 10-15 minuter eller vara så kort som 1 minut (Cracowski et al, 2006, Yvonne-Tee 

et al, 2005). En studie där olika ocklusionstider jämfördes visade att maxflödet i armens hud 

efter 3 minuters ocklusion var signifikant större jämfört med 1 och 2 minuters ocklusion. 

Samma studie visade inte någon signifikant skillnad i toppflöde vid 3 minuters och 5 minuters 

ocklusion (Yvonne-Tee et al, 2005). I den här studien har 3 minuters ocklusion använts vilket 

som sagt är en av de vanligaste ocklusionstiderna som ger god reabilitet.       
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5.4 Alternativa metoder för blodflödesmätning och registrering av reaktiv hyperemi 

5.4.1 Pletysmografi 

Detta är en icke-invasiv metod som är lätt att lära. Med hjälp av en blodtrycksmanschett 

ockluderas det venösa flödet. Detta medför att volymen i det ockluderade området ökar vilket 

mäts med en kvicksilverslynga (strain-gauge). När ocklusionen släpps registreras 

volymminskningen. Detta representerar främst flödet till skelettmuskler (Addor et al, 2008). 

En viktig begränsning med pletysmografi är att de första sekunderna av reaktiv hyperemi inte 

kan registreras vilket innebär att maxflödet kanske missas (Addor et al, 2008).   

 

5.4.2 Flödesmedierad dilatation 

Vid registrering av flödesmedierad dilatation (FMD) används ofta en linjär ultraljudssändare. 

Ska t.ex. FMD registreras i armen kan en blodtrycksmanschett placeras runt överarmen och 

pumpas upp till ett tryck som överstiger det systoliska blodtrycket och på så sätt ockludera a. 

brachialis. När trycket några minuter senare släpps registreras flödet m h a pulsad doppler 

under 10-180 sekunder. Kärldiametern kan mätas m h a calipers i slutdiastole (Pahkala et al, 

2008; Payvandi et al, 2009).  Metoden kan ge information om flödeshastigheter och 

kärldilatation men är tekniskt svår att utföra själv och det är lätt att missa maxflödet.   

5.4.3 Farmakologisk manipulation av blodflödet  

En metod för att testa endotelfunktionen i hudens mikrocirkulation är acetylkolin jontofores 

vilket innebär att laddade medicinska lösningar som påverkas av en låg elektrisk ström 

vandrar från huden in kroppen. Tillsammans med laserdoppler kan metoden upptäcka 

variationer i hudens blodflöde som svar på vasoaktiva läkemedel. Acetylkolin jontofores 

inducerar reflexer i axon vilket medför ökat hudblodflöde (Cracowski et al, 2006). Andra 

läkemedel som kan användas för att studera mikrocirkulationen i huden är kväveoxid (NO) 

och acetylsalicylsyra (ASA) (Addor et al, 2007).   
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5.5 Accelerometerns reabilitet 

I den här studien användes ActiGraph accelerometer för att bestämma testpersonernas dagliga 

fysiska aktivitet. Testpersonerna instruerades att bära accelerometern mins 5 dagar, helst 7 

dagar. Som framgår av resultaten har antalet dagar varit mellan 3-7 dagar. Ward et al (2005) 

presenterade rekommendationer för hur en accelerometer ska användas och föreslog att vuxna 

bör bära accelerometern minst 3-5 dagar medan barn och ungdomar bör bära den 4-9 dagar. 

Antalet dagar som ska registreras beror som sagt på åldern av testgruppen men även miljön, 

studiens resurser och frågeställning (Ward et al, 2005). Med dessa rekommendationer beslöts 

det att de testpersoner som hade mindre än 5 godkända dagar dvs. burit accelerometern minst 

500 min/dag, ändå kunde inkluderas i studien. Det finns olika sätt att bära en accelerometer 

t.ex. ankel, handled, höft eller nedre delen av ryggen. Placering på ankel eller handled bör 

undvikas (Ward et al, 2005).  Placering på ryggens nedre del anses vara lämpligast då det är 

vid kroppens tyngdpunkt (Nilson, 2008). ActiGraph accelerometer är en uniaxial 

accelerometer dvs. den är känslig för accelerationer i det vertikala planet, det är även den mest 

avända accelerometern. Accelerometrar som registrerar i ett multiaxialt plan kan vara bättre 

på att fånga fysisk aktivitet än den uniaxiala men en studie där dessa två typer av 

accelerometrar jämfördes visade att resultaten från unaxiala och multiaxiala var likartade. 

Detta beror på att accelerationer i det vertikala planet är dominerande. Uniaxial accelerometer 

är den vanligaste typen också p g a att den är billigare (Nilsson, 2008). En begränsning med 

accelerometern är att den endast kan registrera dynamisk aktivitet (Chen & Basset, 2005). 

Statisk aktivitet, cykling och aktivitet som endast involverar överkroppen registreras dåligt 

eller inte alls då sådan aktivitet inte förändrar de vertikala accelerationerna. För att registrera 

sådan aktivitet kan flera accelerometrar användas t.ex. en på ryggen och en på handleden, 

detta är dock mer resurs- och tidskrävande än användning av en accelerometer (Nilsson, 

2008). En annan begränsning är att de endast registrerar aktivitet från ett visst ställe på 

kroppen vilket gör det svårt/omöjligt att skilja olika aktiviteter åt (Chen & Bassett, 2005, 

Warren et al, 2009). Det innebär också att rörelser i överkroppen inte fångas om den sitter på 

höften. Att gå och bära tungt kommer inte heller att synas i accelerometern eftersom 

rörelsemönstret i princip är samma som att gå utan tungt bärande (Warren et al, 2009).  

Andra sätt att registrera fysisk aktivitet är med hjälp av frågeformulär. Denna metod har låg 

reabilitet då det är lätt att både överskatta och underskatta sin fysiska aktivitet (Nilsson, 
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2008). I jämförelse är accelerometern överlägsen då det ger information om största delen av 

den vardagliga fysiska akviteten.   

 

5.6 Statistisk metod 

I den här studien har extremvärden som avvikit mer än 2 Sd från medelvärdet exkluderats från 

regressionsanalys. Detta för att minska dess inflytande på materialet. Vare sig de 

exkluderades eller inkluderades påverkade inte p-värdet så pass mycket att det erhöll 

statistiskt signifikant skillnad. Att exkludera ett enda värde kan få väldigt tydliga förändringar 

i materialet varför det ska noga bestämmas hur mycket värden får avvika innan de exkluderas 

(Altman, 1991). Regressionsanalys beskriver förhållandet mellan två kontinuerliga variabler. 

Extremvärden kan vid regressionsanalys göra så att trendlinjen dras mot dem även om resten 

av värdena har annan distribution, vilket särskilt gäller en liten testpopulation (Altman, 1991). 

Det var anledningen till att de exkluderades.   

 

5.7 Studiens begränsningar och felkällor 

Testpersonerna är få till antalet vilket ger ett litet material. Andra studier som har använt laser 

dopplerteknik eller som har studerat hudblodflödets samband med fysisk aktivitet har oftast 

använt grupper om 10-20 personer eller 2-3 grupper med 10-20 i vardera (Addor et al, 2007; 

Kvernebo et al, 1989; Lenasi och Strucl, 2010 och 2004; Navasiolava et al, 2010;  Roche et 

al, 2010; Tew et al, 2010; Yvonne-Tee et al, 2004). För att ge den här studiens resultat högre 

reabilitet skulle större grupper användas och det skulle vara större skillnad mellan de inaktiva 

personerna och de aktiva, till exempel en grupp med inaktiva kontroller och en grupp med 

elitidrottare.  Vidare kunde upprepade mätningar ha gjort, men det skulle ha medfört betydligt 

större obehag för testpersonerna. Som nämnt tidigare hade bestämningen av var på armarna 

blodflödet skulle registreras låg reproducerbarhet och reabilitet. För säkrare registrering kan 

mätning på flera punkter på armen vara ett alternativ. Nackdelen blir att testpersonen utsätts 

för ytterligare obehag, om det inte var möjligt att registrera två punkter på samma arm 

samtidigt, under samma ocklusion.   

När Tmax skulle bestämmas användes värden som programmet Perimed själv markerat ut på 

kurvan. Vid eftergranskning av dessa data upptäcktes det att några få värden inte var perfekt 
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utmärkta på kurvan. Om detta hade korrigerats finns möjligheten att det fått signifikant 

påverkan på resultatet, framför allt på skillnaden i Tmax mellan höger och vänster arm. 
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6.  SLUTSATS 

Slutsatsen som dras är att det i den här studien inte finns statistiskt signifikant skillnad mellan 

personer med olika grad av fysisk aktivitet med avseende på tid till maxflöde, men det finns 

mönster som tyder på att personer som är fysiskt aktiva har kortare Tmax. Hypotesen att 

fysisk aktivitet påverkar hudblodflöde kan därmed inte anses bevisad genom aktuell studie. 

För att säkra slutsatser ska kunna dras krävs större studier med större testpopulation och större 

skillnad mellan testpersonerna vad gäller fysisk aktivitet.  
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BILAGA 

Testpersoner sökes till C-uppsats 

Vi är två studenter som går sista terminen på programmet för biomedicinska analytiker och vi 

behöver testpersoner till vår C-uppsats.  

Syftet medstudien är att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar hudblodflödet i armen efter 

blockering av blodflödet.  

Din fysiska aktivitet registreras genom att du bär en accelerometer(en avancerad typ av 

stegräknare) under dygnets alla vakna timmar undantaget då du duschar eller badar, under 7 

dagar. Accelerometern är en liten dosa i samma storlek som en stegräknare som man spänner 

fast på ryggen. Accelerometern mäter accelerationer som är ett direkt mått på kroppens 

rörelse dvs bärarens fysiska aktivitet. Den registrerar aktivitet när kroppen är i rörelse och när 

man är stilla.  

Blodflödet i huden mäts med laserteknik genom att en laserljusprob tejpas fast på armen. 

Blodflödet registreras först i vila, sedan blockeras blodflödet under 3 minuter med hjälp av en 

blodtrycksmanschett, därefter ”släpps” blodflödet igen och registreringen fortsätter tills att 

kurvan går tillbaka till samma värde som innan blockeringen. I början av blockeringen kan 

viss kortvarigt obehag upplevas i form av stickningar i armen, ungefär som att få sockerdricka 

i armen, detta pågår endast under den första minuten sedan domnar armen bort. Direkt när 

blodflödet släpps fram igen försvinner allt obehag.      

Inför blodflödesmätningen ombeds Du att avstå från tyngre fysisk aktivitet, ta bussen istället 

för cykeln, gå lugnt, samt avstå från koffein, nikotin och alkohol 2 timmar innan 

undersökningen.  

Din medverkan är helt frivillig. Tystnadsplikt råder så inga personuppgifter kommer att 

användas.   
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