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Abstract 

 
Introduction: Many studies have used Flow-mediated dilation (FMD) as a prognostic marker 
for cardiovascular events. Most studies of this kind have been performed on high-risk patient 
groups. It is known that local endothelial function can be altered by influence of aerobic 
exercise. The purpose of this study was to investigate how endothelial function, measured by 
brachial artery flow-mediated vasodilation, would compare a group of male top-level 
endurance athletes to healthy untrained adult men.  
 
Methods: In this study 11 elite rowing athletes and 10 healthy untrained age matched controls 
were selected. Diameter and blood flow of the brachial artery were recorded using Doppler 
ultrasound at rest and following 5 minutes of occlusion. A forearm arterial occluding cuff 
were used to induce reactive hyperemia, thereby causing a flow mediated dilation in the 
brachial artery.  
 
Results: At both rest and during reactive hyperemia blood flow through and diameter across 
the brachial artery were significantly higher (p<0.001) in the rowing group compared to that 
of the controls (blood flowing at 128 ±  44 𝑣𝑠 77 ± 31 at rest and 897 ± 202 𝑣𝑠 557 ± 149 
mL/min at peak and diameter measuring 5.09 ± 0.40 𝑣𝑠 3.98 ± 0.30 at rest and 5.39 
±	0.41	𝑣𝑠	4.26	 ± 0.37 mm at peak). Flow-mediated dilation showed no significant 
difference between the athletes and the controls (5.6 ±	2.6	𝑣𝑠 7.0 ± 2.4 % p=0.2).  
 
Discussion: Despite the differences in local blood flow and diameter of the brachial artery 
there were found no significant differences in the flow-mediated dilation between the two 
groups. The athletes had larger arteries, but still had the same ability to make relative changes 
of its diameter.  
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Innledning 

I denne oppgaven er det gjort forsøk på en gruppe med roere på høyt internasjonalt nivå og en 

kontrollgruppe. Hensikten har vært å undersøke hvilken betydning toppidrett har for 

blodårenes endotelfunksjon og om det er forskjeller mellom en gruppe topptrente roere og en 

gruppe utrente, men friske kontroller. Mange studier viser at trening er bra for helsen og at 

inaktivitet er en viktig årsak ved utvikling av for eksempel atherosklerose(1) og kroniske 

sykdommer(2). Det er likevel knyttet større usikkerhet til de helsemessige konsekvensene av 

toppidrett og hvordan ulike fysiologiske parametre påvirkes av trening på et så intensivt og 

omfattende nivå. Her er hensikten å undersøke, og diskutere, hvordan toppidrett påvirker 

kardiovaskulære målinger som i dag benyttes for å si noe om karhelsen og predikere 

sykdomsutvikling. Flow mediert dilatasjon (FMD) er den målingen som her er gjort for å 

kartlegge endotelfunksjon og kardiovaskulær status.  

 

Arteriene er generelt bygget opp av tre lag, der tunica intima er det innerste og består av 

ènlaget plateepitel, kalt endotel. Det er dette laget som regulerer vasodilatasjonen vi er ute 

etter å måle ved FMD-metoden. Endotelet hviler på en basalmembran som består av kollagent 

vev med elastiske fibre. Utenfor basalmembranen er det en hinne av elastisk vev kalt 

membrana elastica interna, og rundt denne finner vi tunica media, det midtre laget av 

åreveggen, som består av sirkulært ordnede glatte muskelceller med enkelte elastiske fibre 

innimellom. De mellomstore arteriene i kroppen har store mengder glatte muskelceller i 

tunica media og kalles derfor muskulære arterier, mens de store arteriene i det sentrale 

kretsløpet, som aorta og truncus pulmonalis, inneholder vesentlig større mengder elastiske 

fibre og kalles derfor elastiske arterier. Det er de glatte muskelcellene som gjør det mulig å 

regulere diameteren på blodkaret etter behov. Den ytterste delen av arterieveggen heter tunica 

adventitia eller externa, og er et bindevevslag.  

 

 

Trykk, blodstrøm og motstand 

Blodet vil som andre væsker strømme som følge av trykkforskjeller, eller trykkgradienter. 

Hos en normal voksen person pumper hjertet 5000 mL blod per minutt ut i aorta. Dette kalles 

cardiac output, eller minuttvolum. Blodet vil så strømme fra aorta og videre ut i arterier, 

arterioler, kapillærer, venoler, vener og til slutt via vena cava tilbake til hjertet. Blodstrømmen 

drives frem av gradvis avtagende trykk, og hemmes av vaskulær motstand i form av friksjon 



mellom blodcellene og det intravaskulære endotelet. Blodstrømmen gjennom en blodåre kan 

beregnes etter Ohm´s lov:  

 

𝐹 =
∆𝑃
𝑅  

 

F står for flow, som er det samme som blodstrøm, ∆𝑃 er trykkforskjellen mellom de to endene 

av blodkaret (P1-P2), og R er motstand. Det er viktig å merke seg at det er trykkforskjellen, og 

ikke det absolutte trykket, som er avgjørende for blodstrømmen.  

 

I blodårene snakker vi om to typer blodstrøm, kalt laminær og turbulent blodstrøm. Laminær 

blodstrøm oppstår når en blodåre er lang og rett og blodet flyter stabilt. Blodet vil da bevege 

seg strømlinjeformet, med hvert lag av blod i kontinuerlig lik avstand til karveggen. Det laget 

som er i kontakt med karveggen vil knapt bevege seg på grunn av friksjonen mot karveggen. 

Det neste laget av molekyler vil gli over det ytterste laget og det tredje laget over det andre og 

slik fortsetter det slik at hastigheten på blodstrømmen blir høyere jo nærmere sentrum av 

arterien du kommer. Dette er grunnen til at blodet kan ha stor hastighet selv om blodet 

nærmest karveggen beveger seg i liten grad.  

 

Dersom strømningshastigheten blir for stor, blodåren tar en brå vending, blodet må passere en 

obstruksjon i karet eller det passerer en grov overflate, kan det oppstå turbulent blodstrøm. 

Ved denne formen for blodstrøm vil molekylene bevege seg i alle retninger og det vil oppstå 

virvler i blodstrømmen kalt «Eddy currents», som er liknende de virvlene man ser på 

vannstrømmen bak en obstruksjon i en elv. Eddy-strømmer vil gi en mye høyere motstand 

mot blodstrøm enn det vi som er tilfellet ved laminær blodstrøm, fordi friksjonen øker enormt. 

Når dannelse av turbulent blodstrøm vil oppstå kan beregnes ved hjelp av Reynold´s tall (Re) 

slik: 

 

𝑅𝑒 =
𝜐 × 𝑑 × 𝜌

𝜂  

 

v er gjennomsnittlig blodstrømshastighet i centimeter per sekund, d er blodkarets diameter i 

centimeter, 𝜌 er tetthet, og 𝜂 er viskositet i poise. Ifølge Guyton & Hall (3) er viskositeten til 

blod normalt 1/30 poise og tettheten litt over 1. Høy blodstrømningshastighet, pulserende 



blodstrøm, brå endringer i diameter og generelt stor årediameter er alle faktorer som øker 

sannsynligheten for at turbulens kan oppstå.  

 

Blodstrømshastigheten, v, kan beregnes etter formelen 𝑣	 89:
;<=
> =

?8 @A
BCD>

E	(9:G)
	, der Q er årens 

blodstrøm og A er blodårens tverrsnittsareal. I hvile hadde roerne en gjennomsnittsblodstrøm 

på 128 mL/min og en gjennomsnittsdiameter på 5,1 mm, det vil si en radius på 2,55 mm. 

Dette gir et areal på: 

 

A = 2,55	 × 	2,55	 × 	𝜋 = 20,43	𝑚𝑚M = 0,204	𝑐𝑚M.   

 

Blodvolum i mL kan skrives om til cmQ. Hvis vi plotter dette i formelen over får vi: 

 

 𝑣 =
RMST@

U

@VW
X,MXY	9:G 	= 627,45 9:

:Z[
= 10,46 9:

;<=
.  

 

Hvis vi setter tettheten til 1 og viskositeten til 1/30 poise får vi følgende Reynolds tall: 

 

 𝑅𝑒 = RX,Y\	×	X,]R	×	R	
^
U_

= 160,04.  

 

Større blodstrøm og større diameter på blodkaret vil gi større tendens til turbulensdannelse og 

det er derfor viktig å se om det ved maks blodstrøm kan bli turbulent strøm. Ved maksimal 

blodstrøm målte roerne i gjennomsnitt 897 ml blod per minutt og fortsatt en gjennomsnittlig 

diameter på 5,1 mm. Dermed får vi følgende blodstrømshastighet: 

 

 𝑣 =
S`a	T@

U

@VW
X,MXY9:G =

9:
:Z[

= 73,28 9:
;<=
	.  

 

Med samme antakelser som over får vi: 

 

 𝑅𝑒 = aQ,MS	×	X,]R	×	R
^
U_

= 1121.	 

 

Kontrollene hadde ved maks blodstrøm 557 mL/min og da en diameter på 3,93 mm, det vil si 

en radius på 1,965 mm. Vi får et areal av blodkarets tverrsnitt på: 



 

𝐴 = 	1,965	𝑐𝑚	 × 1,965	𝑐𝑚	 × 𝜋 = 12,13	𝑚𝑚M = 0,121	𝑐𝑚M.	 

Dermed blir blodstrømshastigheten: 

 

 𝑣 = 	
]]a	T@

U

@VW
X,RMR	9:G = 4603,30	 9:

:Z[
= 76,72	 9:

;<=
.  

 

I kontrollgruppen blir derfor Reynolds tall: 

 

 𝑅𝑒 = 	 a\,aM	×	X,Q`Q	×	R^
U_

= 905.	  

 

Når Reynolds tall overstiger 2000 vil turbulens vanligvis kunne oppstå selv i en rett og glatt 

åre(3, s 166). Da Reynolds tall blir langt under 2000 for begge gruppene vil jeg i denne 

oppgaven legge til grunn at blodstrømmen i arteria brachialis stort sett flyter ved laminær 

blodstrøm.  

	 

Som tidligere nevnt er blodstrømmen i en blodåre avhengig av trykkforskjellen mellom 

starten og slutten av åren, delt på motstanden. Motstand mot blodstrøm er ikke mulig å måle 

direkte, men kan beregnes hvis man vet blodstrømmen og trykkforskjellen mellom start og 

slutt av åren. Dersom trykkforskjellen er 1 mmHg og blodstrømmen 1 mL/sek er motstanden 

1 perifer motstandsenhet, PRU (peripheral resistance unit). I hvile vil det være vanlig for et 

friskt hjerte å pumpe ca 100 mL blod per sekund. Trykkforskjellen mellom aorta og vena cava 

er rundt 100 mmHg. Derfor er den totale perifere motstanden også lik 1 PRU (100/100=1).  

Den franske legen og fysikeren J. L. M.  Poiseuille viste at man ved laminær blodstrøm kan 

beregne blodstrømmen etter følgende formel: 

 

𝐹 =
𝜋∆P𝑟Y

8𝜂𝑙  

 

Her er ∆P trykkforskjellen mellom endene av blodkaret, r er radiusen av blodåren, l er 

lengden til blodåren og 𝜂 er viskositeten til blodet. Dette betyr at blodstrømmen vil øke 

proporsjonalt med fjerde potens av radiusen til blodåren og derfor har diameteren til blodåren 

desidert størst betydning for blodstrømmen, og da også strømningshastigheten til blodet. 



Dette kan forklare hvorfor roerne hadde større blodstrøm, som jeg skal presentere i detalj i 

resultatdelen av oppgaven.  

 

Regulering av lokal blodstrøm 

 

Tradisjonelt har det vært to teorier for regulering av lokal blodstrøm når enten mengden 

vevsmetabolitter endres eller oksygentilgjengeligheten endres, kalt henholdsvis 

vasodilatorteorien eller den metabolske teorien, og oksygenmangelteorien. Vasodilatorteorien 

tar utgangspunkt i at mange vasodilaterende substanser skilles ut fra vevet som respons ved 

høyere metabolisme, eller mangel på næringsstoffer eller oksygen. Noen av substansene og 

metabolittene som kan bli skilt ut er adenosin, laktat, karbondioksid, kaliumioner og 

hydrogenioner, som virker relakserende på vaskulær glatt muskulatur(4-7). Et eksempel er 

nedsatt tilgjengelighet av oksygen, som vil gjøre at både adenosin og laktat skilles ut i 

mellomrommet mellom vevscellene. Disse substansene fører så til kraftig lokal 

vasodilatasjon, og er derfor med på å regulere den lokale blodstrømmen. Adenosin regnes 

som en kraftig vasodilator, og vi vet blant annet at i for eksempel hjertet vil oksygenmangel 

gjøre at adenosin trifosfat, ATP, degraderes, slik at adenosin frigjøres. Man har ment at 

adenosin så diffunderer ut av hjertemuskelcellene og bidrar til dilatasjon av koronararteriene. 

Mange forskere har ment at samme mekanisme også er viktig i skjelettmuskulatur. Det skal 

nevnes at man i dag vet at adenosinmetabolismen er veldig komplisert, og at man ikke uten 

videre kan si at økt hjertefrekvens gir økt metabolisme og turn-over av ATP, økt frisetting av 

adenosin og økt koronar blodstrøm, men at adenosin heller er en av mange mekanismer som 

induserer metabolsk regulering av koronar blodstrøm, sammen med NO, aktivering av ATP-

avhengige K-kanaler og andre mekanismer(8).  

 

Problemet med vasodilatorteorien er at det har vist seg vanskelig å bevise at tilstrekkelige 

mengder vasodilaterende substanser faktisk blir dannet i vev og kan forklare den påfølgende 

vasodilatasjonen. Spørsmålet om hvilket eller hvilke vasoaktive substanser som kan gi 

adekvat vasodilatasjon etter vevets behov er i dag enda ukjent(9).  

 

Oksygenmangelteorien har en mer direkte sammenheng mellom oksygenmangelen og 

vasodilatasjonen enn vasodilatorteorien. En av de viktigste lokale mekanismene for å hindre 

nedsatt oksygentilsførsel til et vev, som ved for eksempel en hypotensiv situasjon, er den 

vasodilatoriske responsen ved nedsatt lokal vevsoksygenering(10). Det er fra tidligere vist at 

lokal vasodilatasjon også oppstår i skjelettmuskulatur som en respons på hypoksi(11). 



Oksygen kreves som en av de kjemiske komponentene for å skape eller opprettholde en 

muskelkontraksjon. Derfor har man foreslått at det ved mangel på oksygen automatisk vil bli 

en vasodilatasjon, da den glatte muskulaturen vil slappe av som følge av utilstrekkelige 

mengder oksygen eller ATP(9). Denne teorien har ikke stått imot direkte eksperimentell 

testing(12), og det er senere blitt foreslått andre kandidater i rollen som oksygensensor, slik 

som O2-sensitive ionekanaler, NADPH oksidase og hele mitokondria(9).  

 

Vasodilatorteorien og oksygenmangelteorien er begge teorier som forklarer lokal 

vasodilatasjon med utgangspunkt i lokale metabolske forhold. Mest sannsynlig er ikke den 

ene teorien mer riktig enn den andre, men begge to tilstede samtidig. To andre viktige 

begreper i sammenheng med metabolsk kontroll av lokal blodstrøm, er reaktiv hyperemi og 

aktiv hyperemi.  

 

Dersom blodtilførselen til et vev blokkeres vil alle de vasodilatoriske faktorene diskutert over 

gjøre seg gjeldene og når okklusjonen da opphører vil en vasodilatasjon oppstå og føre til økt 

blodstrøm til vevet. Denne reaksjonen kalles reaktiv hyperemi. Dersom okklusjonen er 

relativt kortvarig vil den ekstra blodmengden som i etterkant strømmer til vevet være nesten 

helt i størrelsesorden med den blodmengden som ble okkludert i utgangspunktet.  

 

Aktiv hyperemi er når et vev blir veldig aktivt, for eksempel en arbeidende skjelettmuskel 

eller en hardt tenkende hjerne, slik at næringsstoffer metaboliseres hurtig og vasodilatoriske 

substanser frigis og skaper en lokal vasodilatasjon slik at blodstrømmen til vevet øker. Ved 

aktiv hyperemi kan lokal blodstrøm til en arbeidende skjelettmuskel bli 20 ganger så høy som 

hvileblodstrømmen.  

 

Skjærekrefter og endotelrespons 

 

Den lokale blodstrømmen til et vev er som nevnt regulert blant annet gjennom lokale 

metabolske forhold, men de vasodilaterende substansene som frigis av et gitt vev vil ha 

begrenset lokal rekkevidde. Likevel ser man en vasodilatasjon i arterioler og arterier 

oppstrøms fra det iskemiske eller næringsfattige vevet som ikke kan forklares ut fra lokale 

metabolske forhold. Vi har allerede fastslått at, dersom alle andre faktorer er uendret, vil 

blodstrømmen gjennom et blodkar bestemmes av trykkforskjellen mellom starten og slutten 

av karet. Dette betyr at dersom små lokale arterioler i et næringsfattig vev dilateres, vil 

trykket i disse blodkarene falle. Det vil da bli et større trykkfall fra de oppstrøms arteriene til 



det næringsfattige eller iskemiske området enn det var i utgangspunktet og blodstrømmen 

gjennom både det lokale vevet og de oppstrøms arteriene vil øke. Denne endringen i 

blodstrøm kan påvirke diameteren til arterier som ligger så langt fra det iskemiske vevet at 

lokale vasodilatoriske substanser ikke når frem.  Hvordan skjer så denne blodstrøms-medierte 

dilatasjonen? 

 

Epitelcellene i tunica intima vil kontinuerlig påvirkes av blodet som strømmer forbi. 

Blodstrømmen tilfører epitelcellene næringsstoffer, cytokiner, vekstfaktorer og hormoner. I 

tillegg virker blodstrømmen direkte på epitelcellene ved å påføre dem mekaniske krefter. 

Endotelcellene kan i hovedsak registrere to typer mekanisk stress: en er det mekanisk trykket 

som virker vinkelrett på åreveggen i det pulsbølgen brer seg gjennom karet og presser veggen 

utover, den andre, og viktigste i denne sammenhengen, er skjærekreftene som er 

friksjonskraften blodstrømmen påfører endotelcellene i tangential retning(13).  

 

Dersom skjærekreftene øker forbigående (ulike signaleringsmekanismer inntrer avhengig av 

om skjærekreftene øker permanent eller forbigående) vil det via en mekanotransduksjon bli en 

økning av intracellulært kalsium i epitelcellene. Dette starter minst to reaksjonsveier som er 

viktig for dilatasjonen av arteriene. Endotelial nitrogenoksid syntase (eNOS) vil aktiveres av 

økt kalsium og produsere NO som er en kraftig vasodilator, og dette har tradisjonelt vært 

ansett som den viktigste metabolitten for FMD-responsen. I tillegg vil økt kalsium føre til at 

arakidonsyre frigjøres fra cellemembranen. Videre kan arakidonsyre bli metabolisert av 

cytokrom P-450 epoxygenaser som danner epoxyeicosatrienoic syrer (EET), en EDHF 

(endotelderivert hyperpolariserende faktor) som leder til hyperpolarisering av glatt 

muskulatur via flere ulike signalveier(14). Dette regnes som et viktig bidrag til 

vasodilatasjonen.  

 

Flow-mediert dilatasjon er en non-invasiv metode for å undersøke evnen til arteriell 

vasodilatasjon in vivo. Ved å klemme av og redusere blodtilførselen til armen vil det som 

diskutert over frigis lokale vasodilaterende substanser, og en reaktiv hyperemi vil starte. Når 

blodtilførselen til armen så øker, vil skjærekreftene på karveggen utløse en vasodilatasjon 

som kalles flow-mediert dilatasjon, fordi dilatasjonen er en følge av den økte blodstrømmen.  

 



 

Nytteverdien til FMD 

 

Flow-mediert dilatasjon gjenspeiler endotelets funksjonsnivå og er brukt som en markør for 

vaskulær helse(15). Endotel dysfunksjon er ikke bare en markør, men også en årsak til 

arteriosklerotisk sykdom(16). Høy jevn laminær blodstrøm eller pulsatil blodstrøm virker i 

seg selv atheroprotektivt(13), noe som i seg selv kan være en helsegunstig effekt ved trening, 

da økt muskelarbeid gir høyere laminær blodstrøm i lokale blodårer i muskulaturen, såvel som  

oppstrøms arterier. En mengde studier viser at endotelavhengig vasomotorisk funksjon i 

brachial- og koronararterier, der førstnevnte er det man måler ved FMD, predikerer langsiktig 

kardiovaskulær risiko(17) og perifer mikrovaskulær dysfunksjon kan være en målbar 

risikomarkør ved for eksempel hjertesvikt eller koronarsykdom(18).  Disse studiene er gjort 

på høyrisiko-pasienter. I 2015 kom en stor metaanalyse som gikk gjennom 35 FMD-studier 

med totalt 17 280 deltakere der de konkluderer med at 1 standardavviks økning eller nedgang 

var assosiert med 50% lavere eller doblet risiko for kardiovaskulære hendelser(16). Dette 

illustrerer verdien FMD-målinger kan ha med tanke på å predikere kardiovaskulær 

sykdomsrisiko, slik at forebyggende tiltak kan settes inn tidligst mulig og forhindre 

kardiovaskulære hendelser.   

 

Metode 

Forsøkspersoner 
 
Totalt ble 11 roere på høyt internasjonalt nivå og 10 utrente kontroller inkludert. 

Inklusjonskriteriet for roerne var at de enten var aktive på landslaget eller kunne vise til 

tilsvarende fysisk nivå (på 2000 meter romaskintest) som utøvere på landslaget. 

Inklusjonskriteriet for kontrollgruppen var at de trente < 3 timer i uken og var maksimalt 40 

år. Alle forsøkspersonene var friske unge menn mellom 19 og 40 år.  

 
 
Forsøksprotokoll 
 
Etter guidelines fra Thijssen et al (15) skal man egentlig komme fastende (6 timer) og ikke ha 

trent hardt siste 24 timer. Da roerne er aktive landslagsroere og har faste treninger to ganger 

om dagen viste det seg i praksis umulig å få rekruttert roerne om de måtte følge disse 



retningslinjene. Det ble derfor besluttet å gjøre forsøket uten å følge gjeldende protokoll på 

dette punktet. Selve målingene er  utført etter etablerte guidelines (15). 

 

Forsøkspersonen lå på ryggen på benken 

med armen i en supinert stilling. En 

ultralydprobe (9L-9Hz, vingmed-E9) ble 

plassert over arteria brachialis og et stativ 

ble benyttet til å holde proben og armen i 

samme posisjon under hele forsøket for å 

sikre pålitelige målinger (Fig. 1). Først ble 

det tatt et videoopptak i 60 sekunder for å 

kartlegge baseline arteriediameter og 

blodstrøm. Deretter ble en 

blodtrykksmansjett plassert distalt for 

albueleddet og blåst opp til 230 mmHg i 5 

minutter. Etter at 5 minutter hadde 

passert ble et nytt videopptak startet og 

etter 10 sekunder ble mansjetten tømt 

for luft under kontinuerlig opptak som 

varte i totalt 3 minutter og 10 sekunder, 

det vil si 3 minutter etter deflasjonen. 

For mest nøyaktig innhenting av data 

fra et slikt forsøk er det vanlig å bruke 

et dataprogram (Brachial analyzer) for 

kontinuerlig og objektiv måling av 

arteriens diameter og blodstrøm. Da 

dette krever at man både får opplæring i 

et slikt program og har et slikt program 

tilgjengelig, ble det i denne oppgaven 

besluttet at det var tilstrekkelig å gjøre manuelle målinger på ultralydmaskinen hvert 10. 

sekund. Da arteriediameteren endres gjennom hver hjertesyklus er hver måling gjort i s-

punktet i QRS-komplekset på EKG-et som er koblet til ultralydmaskinen, for å gi 

sammenliknbare data.  

 

Figur 1:Viser hvordan målingene av blodstrøm og diameter ble gjort 
manuelt på ultralydmaskinen. På bildet ser vi arteria brachialis med en 
diameter på 4,2 mm og en blodstrøm på 79,51 ml/min. 

Figur 2:Viser hvordan forsøkspersonen lå på benken, med 
ultralydproben festet til et stativ for økt stabilitet.  



Statistiske analyser 
 

Diameter ble målt manuelt på ultralydmaskinen og maskinen beregnet blodstrømshastigheten. 

Dataene ble kjørt gjennom statistiske analyser ved hjelp av programmet Sigmaplot. Analysene 

viste at data er normalfordelt ved hjelp av Shapiro-Wilk testen. Ettersom dataene har lik 

varians ble Student´s t-test brukt. Figurene viser gjennomsnittlige verdier og er merket med * 

der forskjellene er statistisk signifikant med en p-verdi < 0.01, med unntak av figur 10 der det 

er benyttet medianverdier og oppgitt andre p-verdier.  
 

Resultater 

Forsøkene ble gjennomført på en gruppe med 11 roere på landslagsnivå og 10 kontroller. De 

to gruppene var relativt like når det gjaldt høyde og vekt, men den store forskjellen mellom 

gruppene er ikke overaskende den oppgitte treningsmengden, der roerne oppga 17,6 timer per 

uke og kontrollgruppen 1,2 timer per uke. Kontrollene var litt eldre enn roerne, men mest 

sannsynlig ikke så mye at det påvirket resultatene. Tabellen under viser gjennomsnittsverdier. 

 

 Roere Kontroller Forskjell 

Vekt 85,2 kg 84,9 kg Ikke signifikant 

Høyde 186,5 cm 184,8 cm Ikke signifikant 

Alder 23,9 år 32,4 år Ikke signifikant 

Trening per uke 17,6 timer 1,2 timer Signifikant 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Blodstrøm og arteriediameter 

 

Den første målingen som ble gjort under forsøkene var av hvileblodstrøm og diameter til 

arteria brachialis. Her var det umiddelbart store forskjeller på gruppene.  

 
Figur 3: Viser gjennomsnittlig hvileblodstrøm i mL/min målt over 60 sekunder i hvile.  

Hvileblodstrømmen til roerne var 128 mL/min og kontrollene hadde 77 mL/min. Dette er en 

signifikant forskjell med p-verdi < 0,01.  



 
Figur 4: Viser gjennomsnittlig diameter i arteria brachialis målt i hvile.  

Diameteren til a. brachialis var, i likhet med blodstrømmen, også signifikant større hos roerne 

sammenliknet med kontrollgruppen. Gjennomsnittlig diameter var 5,09 mm og 3,98 mm hos 

henholdsvis roerne og kontrollene. Vi ser av figur 4 at den laveste diameteren som ble målt 

hos en roer var større enn den største arterien vi fant i kontrollgruppen. Dette gav en 

signifikant forskjell med p-verdi < 0,001.  

 



 
Figur 5: viser gjennomsnittlig maksimal blodstrøm i a. brachialis i mL/min som ble registrert etter deflasjonen av cuffen 

rundt underarmen. 

Etter deflasjon av cuffen ble blodstrømmen og diameteren til a. brachialis målt hvert tiende 

sekund i 3 minutter. Figur 5 viser den høyeste blodstrømsverdien vi fant i løpet av denne 

perioden. Den samme forskjellen som ble funnet i hvile viser seg også å gjelde ved maksimal 

blodstrøm og diameter. Den gjennomsnittlige maksimale blodstrømmen hos roerne var 897 

mL/min, mot 557 mL/min i kontrollgruppen. Verdiene i begge gruppene var normalfordelt og 

forskjellen var signifikant med p-verdi < 0,001 

 



 
Figur 6: viser gjennomsnittlig maksimal diameter a. brachialis målt etter deflasjon av cuffen. 

Som nevnt over var det tilsvarende forskjeller på diameteren til a. brachialis mellom gruppene 

ved maksimal dilatasjon, figur 6 illustrerer dette.  Den største diameteren som ble målt hos 

roerne var 5,39 mm, mens kontrollene hadde i gjennomsnitt 4,26 mm. Dette er en signifikant 

forskjell med p-verdi < 0,001. Det er også verdt å merke seg at standardavvikene ikke 

overlapper.  

 



 
Figur 7: viser prosentvis endring i blodstrøm fra hvileblodstrøm til den høyeste blodstrømmen som ble målt ved reaktiv 

hyperemi. 

Blodstømmen i a. brachialis økte i begge gruppene med over 600%. Det var ingen signifikant 

forskjell på gruppene da roerne hadde en økning på 647 % og kontrollene 674 %.  

 

FMD 

 

De absolutte verdiene av blodstrøm og diameter til a. brachialis viste store forskjeller mellom 

roerne og kontrollgruppen, både i hvile og ved reaktiv hyperemi. Hva så med den relative 

endringen innad i hver gruppe? 

 



 
Figur 8: viser den relative endringen i diameter fra hvile til maksimal dilatasjon i %. 

Når det gjelder FMD responsen i de to gruppene er det ingen signifikant forskjell. Figur 8 

viser at ved reaktiv hyperemi vil begge gruppene øke diameteren i a. brachialis med omtrent 

like mange prosent fra utgangsdiameteren. Tendensen viser at kontrollgruppen heller mot å ha 

litt større prosentvis endring.  

 



 
Figur 9: viser absolutt økning i diameter i a. brachialis fra hvile til reaktiv hyperemi målt i mm.  

Som figur 9 illustrerer er det heller ingen signifikant forskjell i den absolutte 

diameterøkningen mellom de to gruppene. Likevel kan vi her se en tendens til at roerne har 

litt større absolutt endring. Dette vil diskuteres mer i diskusjonsdelen av oppgaven.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maksimal blodstrøm og fysisk kapasitet 

 

 
Figur 10: viser roerne delt opp i to grupper og kontroller. Gruppe 1 er de roerne som har produsert mer enn 5,5 watt/kg på 
sin personlige rekord på en 2000 meter makstest på romaskin (n=1). Gruppe 2 er de roerne som hadde under 5,5 watt (n=2) 

og gruppe 3 er kontrollene (n=3). Figuren viser medianverdier med standardavvik.  

 
I figur 10 er det forsøkt å sammenlikne blodstrøm i a. brachialis med fysisk kapasitet. Roerne 

er her delt i to etter nivå. Alle roere som konkurrerer på nasjonalt nivå må jevnlig utføre en 

2000 meter makstest på romaskin i regi av Norges roforbund. Denne testen er et godt 

objektivt mål på fysisk kapasitet og er nesten direkte sammenliknbart med maksimalt 

oksygenopptak målt i liter. Gruppe 1 i figur 10 er de roerne som har produsert minst 5,5 

watt/kg på en slik romaskintest. Gruppe 2 er de resterende roerne og gruppe tre er kontroller. 

Det var signifikant forskjell på maksimal blodstrøm mellom begge rogruppene i forhold til 

kontrollene (1 vs. 3, p = 0,001, 2 vs. 3, p = 0,015), men ikke mellom de to rogruppene.  

 

 

 

 

 



Diskusjon 

 

Blodstrøm og arteriediameter 

 

Resultatene av de forsøkene som her er gjort viser at det er store forskjeller på både 

blodstrømmen og diameteren til a. brachialis både i hvile og ved reaktiv hyperemi mellom 

roerne og kontrollene. Det er nærliggende å tenke at forskjellen i blodstrøm har direkte 

sammenheng med den signifikant større arterielle diameteren rogruppen viste.  Poiseuille´s 

lov, 𝐹 = h∆ijk

Slm
, viser at blodstrømmen endres med radius i fjerde potens. Dette betyr at en 

liten endring i diameteren vil ha stor betydning for blodstrømmen og man ser tydelig denne 

forskjellen på blodstrømmen i figur 3 og 5. Flere studier har vist at utholdenhetstrening vil 

påvirke vaskulære forhold slik at både små og større arterier vil øke i diameter(19, 20).  Det er 

derfor ikke tilfeldig at roernes arterier er større enn kontrollene, men en fysiologisk tilpasning 

for å imøtekomme vevets metabolske krav som øker ved mye trening.  

 

Ending i blodstrøm 

 

Ved første øyekast kan det se ut som roernes reaktive hyperemirespons er større enn 

kontrollenes, da de absolutte verdiene for blodstrøm er mye høyere. Det er interessant å merke 

seg at den relative endringen innad i hver gruppe er svært lik. Figur 7 viser at blodstrømmen 

økte med 647 % fra hvile til maksimalverdi i roergruppen og 674 % i kontrollgruppen. Dette 

er ingen signifikant forskjell.  

 

 

FMD og absolutt økning i diameter 

 

I denne oppgaven var et av hovedmålene å undersøke om det var noen forskjell på den flow-

medierte dilatasjonen mellom topptrente roere og relativt utrente kontroller. Før målingene 

startet var hypotesen at roerne ville få en dårligere FMD enn kontrollgruppen. FMD måles 

som en relativ endring av diameteren i prosent av utgangsdiameteren. Konsekvensen av dette 

er at dersom den absolutte diameterøkningen er like stor i begge gruppene, vil roerne på grunn 

av sine store arterier ha en lavere eller «dårligere» FMD-respons. Figur 8 viser en slik 

tendens, men det er ingen signifikant forskjell mellom gruppene.  



 

Den absolutte diameteren i arteria brachialis økte ved reaktiv hyperemi med 0,31 mm i 

gjennomsnitt hos roerne og 0,28 mm hos kontrollene. Dette er illustrert i figur 9. Denne 

forskjellen er heller ikke signifikant, men det er interessant å merke seg. Hvis man 

sammenlikner tendensene i figur 8 og 9 kan man altså se at roerne har en tendens til lavere 

FMD, til tross for at de har en større absolutt økning av diameteren på blodkaret. Den store 

utgangsdiameteren forklarer den lavere FMD-responsen vi ser hos roergruppen. Betyr så dette 

at roerne har en større kardiovaskulær risiko enn kontrollgruppen? Antakelig ikke, da det er 

rimelig å anta at endotelfunksjonen målt ved denne metoden blir undervurdert hos roerne.  

 

Blodstrøm og fysisk kapasitet 
 
Fysisk kapasitet kan måles med mange metoder og i idretten roing er det mange fysiske 

faktorer som er med på å avgjøre hvem som vil bli best. Den vanligste fysiske testingen som 

utføres av Norges roforbund for å sammenlikne fysisk kapasitet mellom utøvere, er en 2000 

meter makstest på romaskin. Det er svært høy korrelasjon mellom maksimalt oksygenopptak i 

liter og watt produsert over en slik test, og det er kjent at flere av de beste roerne i verden har 

oksygenopptak på over 7 liter i minuttet. I figur 10 er roergruppen delt i to etter nivå på 

romaskin. For å vektjustere roerne er det benyttet watt per kg som mål på fysisk kapasitet. De 

som har over 5,5 watt per kg på sin personlige rekord på 2000 meter makstest ble satt som 

gruppe 1, de resterende i gruppe 2 og kontrollene i gruppe 3. Det blir da tre grupper sortert 

etter fysisk kapasitet, som i praksis i stor grad vil være bestemt av maksimalt oksygenopptak i 

forhold til vekt. Det er rimelig å anta at kontrollene vil ha det laveste oksygenopptaket. 

Medianverdiene for maksimal blodstrøm ved reaktiv hyperemi i hver gruppe ble brukt til å 

plotte figur 10. Det er svært interessant å merke seg at det umiddelbart ser ut til at det er en 

sammenheng mellom den maksimale blodstrømmen i arteria brachialis og fysisk form eller 

maksimalt oksygenopptak. Det er en signifikant forskjell mellom begge rogruppene og 

kontrollene. Forskjellen mellom de to rogruppene er ikke signifikant, men peker i samme 

retning. Årsaken til at det ikke blir signifikant forskjell mellom rogruppene er antakelig fordi 

det er en rekke roere som ligger ganske nærme 5,5 watt per kg og når gruppe 1 da består av 

flere roere med 5,6 watt/kg og gruppe 2 består av flere roere med 5,4 watt/kg blir forskjellene 

såpass små at det med dette begrensede utvalget ikke blir signifikante forskjeller. En bedre 

fremstilling ville antakelig vært å plotte alle roerne hver for seg med watt per kg i forhold til 

maksimal blodstrøm i arteria brachialis.  

 



Det er forsket mye på hva som er de begrensende faktorene for maksimalt oksygenopptak, og 

det er bred enighet om at den viktigste begrensende faktoren ved fullkropps aktivitet er 

hjertets minuttvolum(21). Watt per kilo, som er brukt som mål i figur 10, blir et uttrykk for 

hvor mye arbeid utøverne kan gjøre i forhold til vekten, eller sagt på en annen måte, 

oksygenopptak i forhold til vekt, ofte målt i mL/kg/min. Istedenfor å måle minuttvolum kan 

man også benytte et mål som heter cardiac index, som beskriver hjertets minuttvolum relatert 

til individets kroppsstørrelse, L/min/m2. De roerne med høy cardiac index vil ha et høyt 

minuttvolum i forhold til kroppsstørrelse, og derfor et høyt oksygenopptak per kg. Man kunne 

derfor tenke seg at figur 10 indirekte viser en sammenheng mellom cardiac index og 

maksimal brachial blodstrøm. Dette er i så fall en interessant sammenheng, men antakelig blir 

dette å dra slutningene vel langt, og det finnes studier som konkluderer med at brachial 

blodstrøm målt med doppler er en dårlig erstatning for cardiac index(22).  

 

Svakheter ved forsøkene 
 

Resultatet av måling av flow-mediert dilatasjon kan påvirkes av mange faktorer. Det finnes 

flere studier som tyder på at trening kan påvirke FMD-målinger(15, 23, 24), det samme kan 

for eksempel mat- og drikkeinntak i forkant av målingene(15), for eksempel kaffe (25). Det er 

derfor en svakhet ved denne oppgaven at forsøkspersonene verken kom fastende eller hadde 

unngått trening de siste 24 timene før forsøket. Når det gjelder selve forsøkene er målinger 

gjort av medisinstudenter med begrenset trening med bruk av ultralyd, som i seg selv kan føre 

til at målingene kunne vært bedre og det kunne vært lettere å måle diameteren mer nøyaktig. 

Det er også lett å få feilmålinger da FMD-verdiene regnes ut etter differansen mellom den 

baselineverdien som måles før okklusjon og den maksimalverdien som måles ved reaktiv 

hyperemi, etter 5 minutter med okklusjon. Forsøkspersonene er nødt til å ligge svært stille for 

at ikke bildet skal forskyve seg fra «baseline-målingen» til hyperemi-målingen 5-8 minutter 

senere. Dersom personen beveger seg kan man fort ende opp med å måle diameteren på et 

annet sted i blodåren og derfor få en annen verdi.  

 

Det ble i denne oppgaven gjort manuelle målinger på ultralydmaskinen for å finne diameteren 

til blodkaret. Dette betyr at det ikke er et dataprogram som kjenner igjen karveggen og måler 

objektivt, men at det er gjort en subjektiv vurdering på hvor åreveggen er for så å måle fra det 

punktet. Disse målingene krever stor presisjon og små endringer kan få stor betydning for 

beregnet FMD. Derfor ville det vært bedre å bruke et dataprogram (Brachial Analyzer) som 

gjenkjenner åreveggen for å analysere endringene i diameteren mer nøyaktig og ikke minst 



objektivt. Som nevnt under metodedelen av oppgaven er det her besluttet å gjøre målingene 

på tross av dette for å redusere omfanget av arbeidet noe.  

 

I likhet med de fleste andre eksperimentelle forsøk ville resultatene selvsagt vært mer 

pålitelige om det var gjort på et større utvalg. Her er det 11 roere og 10 kontroller, nok til å 

måle signifikante endringer, men flere forsøkspersoner hadde selvsagt gjort studien bedre.  

Konklusjon 
 

Forsøkene i denne oppgaven har demonstrert en signifikant forskjell på arteriediameter og 

blodstrøm gjennom arteria brachialis hos topptrente roere sammenliknet med en utrent 

kontrollgruppe. Dette er ikke så overrasende da det tidligere er vist at utholdenhetstrening vil 

kunne gi større arterier(19, 20). Det er ikke forskjell på gruppenes evne til relativ endring av 

diameteren gjennom flow-mediert dilatasjon, men en liten tendens til at roerne har lavere 

FMD og større absolutt diameterøkning. Dette kan peke mot at endotelfunksjonen hos svært 

godt trente individer blir undervurdert ved måling med FMD-metoden, men flere og større 

studier trengs for å eventuelt påvise en slik signifikant forskjell.  

 

Roerne ble også delt i to grupper med de best trente i en gruppe og de resterende roerne i en 

annen. Deretter ble medianverdien av den maksimale blodstrømmen gjennom arteria 

brachialis benyttet for de to rogruppene og kontrollgruppen til å sammenlikne fysisk form 

med blodstrøm gjennom arterien (Figur 10). Dette resulterte i en trend mot at de best trente 

utøverne hadde størst blodstrøm gjennom arteria brachialis. Forskjellen mellom de to 

rogruppene var ikke signifikant og en større studie er nødvendig for å undersøke om det 

faktisk er mulig å skille mellom den fysiske formen til svært godt trente individer basert på 

maksimal blodstrøm i arteria brachialis. Det er derimot sannsynlig at man kan bruke dette opp 

til et visst nivå som en indikasjon på fysisk form.  
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