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Abstract 
There is a constant search for more effective and more suitable training methods to improve health 

or the endurance performance for different populations. This review examines a new type of aero-

bic training, blood flow restriction (BFR) training, where the blood flow to/from the active muscles 

is reduced using cuffs during regular types of aerobic exercise (walking, running and cycling). The 

advantage of this type of exercise is, that it seems to be effective at low exercise intensities and 

thereby appropriate for individuals who are not able to exercise at high intensities. 

To get a better understanding of the adaptations that are necessary to enhance the endurance per-

formance, the first part of this review discusses, which physiological factors determine the endur-

ance performance, specifically the maximal rate of oxygen consumption (VO2max) and endurance. 

It seems that the VO2max in trained individuals is mostly limited by the cardio vascular system’s 

ability to deliver oxygen by convective transport, even though the diffusion capacity of the muscle 

also may be limiting. Untrained individuals’ VO2max may be limited by the aerobic capacity of the 

muscle mitochondria.  

The endurance can be described as the ability to resist fatigue, and because fatigue is a complex 

phenomenon with both central and peripheral aspects, the adaptations needed to improve endur-

ance are also multifaceted and task-specific. The most important factors appear to be an increased 

capillary density and aerobic capacity of the mitochondria, whereby the accumulation of fatigue 

causing molecules (lactate/H+, inorganic phosphate, reactive oxygen species) is reduced at a given 

exercise intensity and glycogen is sparred.  

The results from previous low-intensity aerobic BFR training studies vary, possibly due to different 

occlusion pressures and different training protocols. It appears that this type of training can improve 

VO2max, but to a lesser degree than traditional, high-intensity endurance training. The endurance 

seems to be improved as well, but the number of studies is limited. Acutely aerobic BFR exercise 

implies mostly stress in the working muscles (lactate/H+-accumulation and hypoxia), and it seems 

that this type of exercise is most able to produce peripheral adaptations, but there is a need for 

more studies to clarify the exact effects of this type of training. Especially the response to different 

combinations of occlusion pressures and exercise intensities needs to be explored more systemi-

cally.  
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Introduktion 

Formålet med fysisk træning varierer mellem personer og afhænger i høj grad er den pågældendes 

livssituation; er man en ung eliteatlet eller en stillesiddende ældre kvinde? For mange mennesker 

er ønsket om en forbedring af sundheden den væsentligste motivationsfaktor for at deltage i fysisk 

træning, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne danskere hver dag minimum deltager i 30 mi-

nutters moderat til hård fysisk aktivitet (Sundhedsstyrelsen n.d.). For andre ligger den primære mo-

tivation indbygget i aktiviteten, og selve følelsen af at bevæge sig driver dem til at blive ved. Det kan 

være følelsen af flow og ”runners high” eller mere indirekte motivationsfaktorer, så som glæden 

ved de sociale interaktioner, der er indlejret i nogle fysiske aktiviteter. Andre igen deltager i fysisk 

træning med det primære formål at forbedre deres fysiske præstationsevne indenfor deres sports-

gren. Der er selvfølgeligt et overlap i disse formål med den fysiske træning, og selvom det primære 

formål for eliteatleten nok er træningens præstationsfremmende effekt, vil ønsket om oprethol-

delse eller forbedring af sundheden også spille en rolle hos de fleste. Samtidig skal det understreges, 

at den fysiske træning ikke er det eneste, der er vigtigt  i jagten på at forbedre præstationsevnen, 

da både tekniske, taktiske, psykiske og sociale egenskaber spiller ind. (Bangsbo & Michalsik 2002, 

p.131) 

Det basale princip for fysisk træning er, at kroppen i træningen udsættes for en ”over-load” stress-

påvirkning, som efter træningen følges af overkompenserende processor, såkaldte træningsadap-

tationer (Åstrand et al. 2003, p.313). I et præstationsorienteret perspektiv har den fysiske træning 

til formål at forbedre en eller flere af følgende evner: 1) Udholdenhedspræstationsevnen, 2) Evnen 

til højintensivt arbejde, 3) Sprintevne og 4) Kraftudviklingsevne (Bangsbo & Michalsik 2002, p.131). 

Denne opgave fokuserer på træningen af udholdenhedspræstationsevnen, der defineres bredt som 

”evnen til at udføre arbejde i så lang tid og med så høj intensitet som muligt”. Træningen af denne 

omtales som ”aerob træning”. Det er vanskeligt at præsentere et repræsentativt aerobt trænings-

program, da det mere specifikke formål med træningen, samt individets fysiske form, skal tages med 

i betragtning. Er formålet at løbe en ”10 kilometer” på under 35 minutter, gennemføre et maraton-

løb, kunne gå op til 7. sal uden at blive udmattet eller noget helt fjerde? Overordnet set kan der 

justeres på træningsmodalitet, intensitet, varighed og frekvens af træningen, og på den måde kan 

de ønskede adaptationer fremelskes. Det aerobe træningspas består typisk af kontinuerligt arbejde 
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ved moderat til høj intensitet i længere tid (>10 minutter) eller interval arbejde (20 sekunder til 6 

min) ved højere intensiteter og med korte pauser (Bangsbo & Michalsik 2002, pp.165–180). Ved at 

justere på intensitet, varighed og frekvens er der principielt set uendelige måder, hvorpå et træ-

ningsprogram kan sammensættes. Alligevel forskes der konstant i at udvikle nye træningsmetoder, 

som er mere effektive eller passende for specifikke målgrupper, fx patientgrupper.  

For nyligt er der kommet fokus på okklusionsbaseret træning (”blood flow restriction træning”; BFR-

træning), hvor de arbejdende muskler delvist afklemmes, så blodtilførslen reduceres. Der er hoved-

sageligt blevet forsket i, hvordan BFR kan anvendes i forbindelse med styrketræning. Resultaterne 

viser, at BFR styrketræning med lav belastning fører til tilsvarende muskelstyrke gevinster som tra-

ditionel højintensiv styrketræning, og derfor er det anvendeligt for målgrupper med svage led eller 

i genoptræningssituationer (Scott et al. 2015). Færre studier har været interesseret i, om BFR-træ-

ning kan anvendes som en aerob træningsform. Et af disse studier viser, at BFR cykeltræning ved lav 

intensitet både øger den maksimale iltoptagelse, udholdenheden og muskelstyrken i knæekstenso-

rerne, hvorimod forsøgspersonerne i kontrolgruppen, der cykeltræner uden BFR, ikke øger disse 

parametre (Ozaki et al. 2010). Det er derfor interessant, at få et overblik over, hvor effektiv BFR 

aerob træning er til at fremme udholdenhedspræstationsevnen forstå, hvorfor/hvorfor ikke denne 

træningsform kan være effektiv. For at forstå dette, må det undersøges, hvilke faktorer, der er af-

gørende for udholdenhedspræstationsevnen, og det må i det lys diskuteres, om BFR aerob træning 

kan tænkes at være effektiv. Dette fører til følgende problemformulering. 

Problemformulering 

”Hvilke faktorer er bestemmende for udholdenhedspræstationsevnen og kan BFR-træning være en 

effektiv måde at fremme disse faktorer på?” 

Denne opgave består af to hovedafsnit: 

1) Hvilke faktorer er bestemmende for udholdenhedspræstationsevnen? Først redegøres der 

kort for, hvordan det aerobe energisystem fungerer og herunder, hvordan atmosfærens ilt 

igennem iltkaskaden transporteres fra atmosfæreluften til muskelcellernes mitokondrier. 

Dernæst en afklaring af, hvilke fysiologiske parametre, der har betydning for udholdenheds-

præstationsevnen. Endvidere følger en redegørelse af, hvilke centrale og perifere trænings-

adaptationer tidligere studier har observeret ved aerob træning, og til slut en diskussion af, 
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hvilke adaptationer, der er afgørende for udholdenhedspræstationsevnen (med fokus på 

VO2max og udholdenhed). 

2) Kan BFR-træning være en effektiv måde at fremme udholdenhedspræstationsevnen på? 

Først gives en præsentation af den aerobe BFR-træningsform, og så redegøres der for, hvilke 

træningsadaptationer, der er blevet observeret efter deltagelse i denne træningsform. Der-

næst gives en beskrivelse af det akutte fysiologiske respons herpå. Afslutningsvis diskuteres 

det med udgangspunkt i det akutte BFR-stimulus og resultaterne fra tidligere træningsstu-

dier, hvorfor/hvorfor ikke BFR-træning kan tænkes at være en effektiv måde at fremme ud-

holdenhedspræstationsevnen. 
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1.1 Det aerobe energisystem og ilttransportkæden 

Muskelkontraktioner i skeletmuskulaturen er ansvarlig for kroppens bevægelser. Disse kontraktio-

ner er en energikrævende proces, som er afhængig af kemisk energi fra spaltning af ATP til ADP. Da 

ATP-lagret i de enkelte muskelceller er meget begrænset, og da cellerne ikke er i stand til transpor-

tere ATP fra en muskelcelle til en anden, er der behov for at ATP kan produceres i samme hastighed 

som den forbruges (Hill et al. 2008, p.167). Kroppen besidder tre energisystemer, der tilsammen er 

i stand til at producere ATP fra fødens makronærringstoffer, så der kan leveres energi til både kort-

varig og langvarig fysisk aktivitet. Det alaktacide anaerobe energisystem er det hurtigst opererende 

system, og dette består af lagret ATP samt kreatinfosfat, der ved spaltning leverer energi til ATP-

dannelse. Det laktacide anaerobe energisystem fungerer ligeledes hurtigt, og består af en nedbryd-

ning af glukose til laktat, der levere energi til ATP-dannelse. En høj aktivitet i det laktacide anaerobe 

energisystem fører dog til en akkumulering af laktat/H+, som er associeret til træthedseffekter (se 

afsnittet ”1.5.2 Den perifere træthed”). Derfor er både det alaktacide og laktacide anaerobe ener-

gisystem begrænset i sin kapacitet til at producere ATP, og ved længerevarende fysisk aktivitet pro-

duceres ATP derfor hovedsageligt via det aerobe energisystem. Dog skal de tre energisystemer ikke 

forstås som systemer, der igangsættes i en sekvens efter hinanden, men i stedet for er der en kon-

stant interaktion, hvor det relative bidrag fra det enkelte system afhænger af aktivitetens varighed 

og intensitet. Det viser sig at det aerobe system bidrager med ca. 50 % af energiproduktionen ved 

aktiviteter på 75 sekunder, hvor personen giver sig fuldt ud, og ved længerevarende aktiviteter sti-

ger det relative bidrag fra det aerobe system. (Gastin 2001) 

Det klassiske reaktionsskema for den aerobe nedbrydning af glukose, der levere energi til ATP-pro-

duktionen, ser således ud: 

C6H12O6 + 6 O2  6 CO2 + 6 H2O 

Dette forsimplede reaktionsskema involverer dog en lang række af processer, som kan opdeles i 1) 

glykolyse, 2) citronsyrecyklus, 3) elektrontransportkæde og 4) oxidativ fosforylering. Glykolysen fo-

regår i cellens cytosol og slutproduktet heraf er pyruvat (pyrodruesyre), hvis der er ilt tilstede, og 

mælkesyre, hvis der ikke er ilt tilstede. Under aerobe betingelser reagerer pyruvat med coenzym A 

og danner acetyl CoA. Denne reaktion foregår i mitokondriets matrix og det dannede acetyl CoA 

indgår herefter i citronsyrecyklussen (Figur 1). Her reagerer acetyl CoA (C2) med oxaloacetat (C4) og 
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danner citrat (C6). I en serie reaktioner oxideres denne og der fraspaltes to CO2-molekyler. Slutpro-

duktet i citronsyrecyklussen er igen oxaloacetat, der reagerer med det næstkommende acetyl co-

enzym A molekyle, og dermed fortsætter den cykliske proces. I glykolysen og citronsyrecyklussen 

dannes ATP (og GTP) direkte via substrat-level fosforylering, men kvantitativt mere vigtigt er det, at 

coenzymerne NAD+ og FAD reduceres til henholdsvis NADH + H+ og FADH2.  

 

Figur 1: Viser et overblik over citronsyrecyklussen. (wikimedia.org) 

Disse reducerede coenzymer afleverer elektroner til elektrotransportkæden, der er placeret i den 

indre mitokondrie membran. Her vandrer elektronerne ned igennem elektrontransportkæden og 

ved den sidste station, cytochrom C oxidase, reducerer 4 elektroner et iltmolekyle således at, der 

dannes 2 H2O. En del af energifaldet under elektrontransporten bruges til at pumpe protoner fra 

matrix til det intermembranøse rum, hvorved der opstår en elektrokemisk gradient for protoner. 

Diffusion af protoner tilbage til matrix driver en ATP-syntase i den indre membran, hvorved ATP 

dannes. Denne type af ATP-dannelse kaldes oxidativ fosforylering og udgør det sidste led i det ae-

robe energisystems ATP-dannelse (Hill et al. 2008, pp.167–173). For at disse processer kan finde 

sted, må der altså være tilstrækkeligt ilt til stede ved mitokondriernes indre membran, og det stiller 

krav til kroppens mere overordnede aerobe system, der skal være i stand til at optage ilt fra den 
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omgivende luft, og ultimativt levere det til cellernes mitokondrier. Dette system skal være yderst 

fleksibelt, da iltbehovet i cellerne varierer, og det samlede iltforbrug er i stand til at stige i størrel-

sesordenen faktor 10  (Biro 2013). I det følgende afsnit bliver denne ilttransportkæde redegjort for.  

Ilttransportkæden involverer fire processor: 1) Aktiv massetransport af luft fra atmosfæren til alve-

olesækkene i form af ventilation, 2) passiv diffusion af ilt fra alveolesækkene til lungekapillærerne, 

3) aktiv massetransport af ilt via blodet og 4) passiv diffusion fra perifere kapillærer til de iltforbrug-

ende cellers mitokondrier (Figur 2). (Biro 2013) 

 

Figur 2: Viser en oversigt over Ilttransportkæden, der ultimativt transporterer atmosfærens ilt til cellernes mitokondrier (Wagner 2011) 

Tør atmosfæriske luft har ved 1 Atm (= 760 mmHg) et ilt partialtryk (pO2) på 159 mmHg og pCO2 er 

0,3 mmHg. Ved aktiv lungeudvidelse dannes et undertryk i lungerne, der suger den atmosfæriske 

luft ned i lungerne. Her bliver luften 100 % vandmættet, og derfor falder pO2 til ca. 150 mmHg, mens 

pCO2 stadig er ca. 0,29 mmHg. I lungernes alveoler sker den passive gasudveklingen af O2 fra luft til 

blod, og af CO2 fra blod til luft. Diffusionsraten afhænger af partialtryk-forskellen mellem luft og 

blodet, diffusionskoefficienterne, samt opløseligheden i lungemembranen (dvs. i vand) for hhv. O2 

og CO2. I alveolerne indstiller der sig en ligevægt mellem de to forskellige faser, og dette resulterer 

i et pO2 på ca. 100 mmHg, og et pCO2 på ca. 40 mmHg. Disse partialtryk er relativt konstante, da der 

sker en opregulering af ventilationen under fysisk aktivitet (Biro 2013), således at blodets pCO2 hol-

des (i det mindste op til moderat arbejde) konstant. Blodets opholdstid i lungekapillærerne er 



10 
 

tilstrækkelig til at ligevægten kan nå at indstille sig, på trods af en lav opløselighed for O2 i vand og 

en relativ lille gradient for CO2. (McArdle 2007, p.274) 

Langt størstedelen af ilten bindes til hæmoglobin i de røde blodceller, mere præcist til en af mole-

kylets fire hæmgrupper, mens kun en lille andel er opløst i plasmaet. En binding af et iltmolekyle til 

én hæmgruppe faciliterer bindingen af det næste iltmolekyle. Denne egenskab skaber en sigmoid 

sammenhæng mellem pO2 og den procentvise iltmætning af hæmoglobin (iltbindingskurve). Den 

sigmoide form på iltbindingskurven har fordele for både optagelsen og frigivelsen af ilt. Ved hav-

overfladen er det alveolære pO2 100 mmHg, og dette resulterer i en iltmætning på 98 %, svarende 

til omtrent 20 ml O2/dl blod. På grund af den flade øvre del af iltbindingskurven kan det alveolære 

pO2 falde markant med minimal indvirkning på iltmætningen. Først når det alveolære pO2 falder 

under 60 mmHg, begynder iltmætningen at falde betydeligt.  I hvile er det gennemsnitlige pO2 i 

vævene 40 mmHg, mens den er markant mindre under intenst arbejde. Den stejle del af iltbindings-

kurven under 60 mmHg fører til en mere effektiv frigivelse af ilt i vævene. Samtidig fører intenst 

arbejde til øget varmeproduktion, øget pCO2 samt mindsket pH i de involverede muskler. Disse lo-

kale ændringer forskyder iltbindingskurven mod højre på grund af Bohr-effekten, hvorved iltfrigivel-

sen fremmes. (McArdle, 2016, s. 275-281) 

Hjertets pumpemekanisme skaber blodets bevægelse rundt I kroppen, og dermed iltens aktive mas-

setransport fra lungekapillærer til kapillærerne i de iltforbrugende væv. Minutvolumen (Q, L/min) 

angiver, hvor meget blod, der transporteres rundt i det store kredsløb pr. minut, og denne afhænger 

af hjerteraten (HR, min-1) samt slagvolumen (SV, L): 

  Q = HR x SV 

Under fysisk aktivitet er der behov for en øget minutvolumen for at få leveret tilstrækkeligt ilt ud til 

skeletmuskulaturen. Hjerteraten reguleres effektivt fra omkring 60 slag/min i hvile til omkring 200 

slag/min ved maksimal fysisk aktivitet. Reguleringen involverer en lang række af integrerede input 

til hjertemuskulaturen, herunder en modsatvirkende effekt fra henholdsvis det sympatiske og pa-

rasympatiske nervesystem, hormonudskillelse samt ”central command” input fra cortex. (McArdle 

2007, pp.326–331). Minutvolumen kan øges yderligere ved at forøge slagvolumen. Der er overord-

net set to mekanismer, hvormed slagvolumen øges i takt med at arbejdet intensiveres. Den første 

mekanisme, Frank-Starling mekanismen, er en iboende mekanisme: Når slutdiastolisk volumen 
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forøges, vil aktin- og myosinfilamenterne bringes til et mere fordelagtig overlap (der kan dannes 

flere tværbroer), hvormed kontraktionskraften forstærkes. Ved fysisk aktivitet øges det venøse til-

bageløb, hvorfor slutdiastolisk volumen øges på trods af en øget hjerterate og dermed mindsket 

fyldningstid. Den anden mekanisme for øget slagvolumen er en øget systolisk tømning, hvilket for-

årsages af en forstærket myokardie kontraktilitet. Ved fysisk aktivitet øges koncentrationen af ka-

tekolaminer i blodet og dette fører, sammen med en direkte sympatisk stimulering af ventriklerne, 

til en øget kontraktilitet. Igennem disse reguleringer af hjerteraten og slagvolumen kan kroppen øge 

minutvolumen fra hvile til maximalt arbejde med en faktor 4-7, afhængigt af træningstilstand. 

(McArdle 2007, pp.344–346) 

Der er stor forskel på, hvor aktive de forskellige væv er i hvile og under arbejde, og derfor er der et 

konstant behov for at blodet kan dirigeres hen til de aktive væv. Denne regulering af det perifere 

blod-flow sker ved at ændre arteriolernes åbningsgrad samt lukke/åbne prækapillære splichterer. 

Reguleringen af dette varetages både af neurale og lokale metaboliske faktorer. Med stigende ar-

bejd intensitet falder blodtilførslen til eksempelvis nyren og leveren, mens den stiger markant til de 

arbejdende skeletmuskler. Blodtilførslen til musklerne øges primært på grund af lokale faktorer, så 

som fald i iltmætningen og ophobning af metabolitter. Denne autoregulerende mekanisme er ef-

fektiv til at sikre, at blod-flowet i de involverede musklers kapillærer er tilstrækkelig højt under ar-

bejde. (McArdle 2007, pp.333–336) 

Det sidste trin i ilttransportkæden er den passive diffusion af ilt fra de perifere kapillærer til muskel-

cellernes mitokondrier. Ifølge Ficks princip kan diffusionshastigheden beskrives med følgende: 

  V = D x A (Δp/d)   

Her er diffusionshastigheden, V, afhængig af diffusionskonstanten, D, overfladearealet af kapillæ-

rerne, A, partialtrykforskellen af ilt, Δp, og diffusionsafstanden, d. På grund af blod-flowets lave ha-

stighed i kapillærerne og det enorme overfladeareal er diffusionen yderst effektiv. Diffusionsha-

stigheden falder dog med afstanden langs kapillærerne, da Δp gradvist mindskes. (Biro 2013) 

Der er stor forskel på, hvor stor en andel af blodets ilt, der ekstraheres i hvile og under arbejde. I 

hvile ekstraheres omkring 5 ml O2/dl blod ud af de 20 ml O2/dl blod. Denne forskel kaldes den aterio-

venøse iltdifference (a-vO2-difference), og denne angiver mere præcist forskellen mellem 
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iltindholdet i arterieblodet og iltindholdet i det blandede venøse blod i hjertets højre halvdel. Under 

intenst arbejde kan a-vO2-differencen stige helt til 16-18 ml O2/dl blod.  

Samlet set er iltoptagelseshastigheden, VO2, givet ved Fick’s princip: 

  VO2 = Q x a-vO2-diff = Q x (CaO2 – CvO2) 

Hvor Q er hjertets minutvolumen og CaO2 og CvO2 er indholdet af ilt i henholdsvis det arterielle og 

det blandede venøse blod (mlO2/dl blod). (McArdle 2007, pp.349–350) 

1.2 Definition af udholdenhedspræstationsevne og bestemmelse 
heraf 
Det er ikke eksplicit, hvad begrebet udholdenhedspræstationsevne dækker over. I denne opgave 

forstås det som ”evnen til at udføre arbejde i så lang tid og med så høj intensitet som muligt”. Den 

maksimale iltoptagelseshastighed (VO2max) er nok det hyppigst brugte testparameter indenfor den 

aerobe træning, og den sættes nogle gange lig med præstationsevnen. Flere studier viser da også, 

at der findes en stærk korrelation mellem VO2max og udholdenhedspræstationsevnen, hvis der kig-

ges på en heterogen population (Fay et al. 1989; Maughan & Leiper 1983). Hos eliteatleter korrela-

tionen mellem præstation og VO2max dog være mindre udtalt, (Lucía et al. 1998), og dette illustre-

rer, at det er en simplificering at sætte VO2max lig udholdenhedspræstationsevne. I stedet for ude-

lukkende at se på den maksimale iltoptagelseshastighed, skal udholdenhedspræstationsevnen des-

uden indeholde et mål for, hvor lang tid en given intensitet (% af VO2max) kan opretholdes (”udhol-

denheden”) og hvor effektivt energiomsætningen kan omsættes til ydre arbejde (”bevægelsesøko-

nomien”). (Jones & Carter 2000). På Figur 3 illustreres det, hvordan disse tre parametre bestemmer 

udholdenhedspræstationsevnen -  her ved løbeaktiviteter. 
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Figur 3: Viser en oversigt over, hvilke parametre, der er bestemmende for udholdenhedspræstationsevnen; her eksemplificeret med 
løbeaktiviteter (”% af VO2-max” angiver udholdenheden)  (Michalsik 2007) 

I det følgende vil der redegøres for definitionen af disse tre parametre, og hvordan de kan bestem-

mes. 

Definition og bestemmelse af VO2max 

VO2max er defineret som den maksimale iltoptagelsesrate, og angives enten som en absolut stør-

relse (L/min) eller relativt til kropsvægten (ml*min-1*kg-1). Sidstnævnte betegnes ligeledes som kon-

ditallet, og det er den, der er mest anvendt og tætknyttet til præstationsevnen. Testen af VO2max 

udføres oftest som en test på ergometercykel eller løbebånd, hvor iltoptagelsen løbende bestem-

mes ved at måle ventilationen og iltindholdet i henholdsvis den inspirerede og eksspirerede luft, 

mens belastningen gradvist øges indtil forsøgspersonen ikke længere kan holde tempoet eller er 

udmattet. Den højeste VO2-værdi skal overholde en række kriterier for at blive valideret som 

VO2max; herunder er det væsentligste, at der opstår et VO2-plateau, hvor VO2 ikke stiger nævne-

værdigt på trods af øget ydre belastning (Figur 4A). (McArdle 2007, p.165) 

Definition og bestemmelse af udholdenheden 

I forhold til VO2max er udholdenheden et mere arbitrært testparameter. Udholdenheden kan defi-

neres som ”evnen til at holde en given relativ arbejdsintensitet (% af VO2max) igennem længere 

tid”. For at undersøge forsøgspersonens udholdenhed, kan der laves en række ”tid til udmattelse” 

test, hvor forsøgspersonen arbejder ved fastlagte sub-VO2max intensiteter indtil udmattelse. Ar-

bejdsintensiteten som funktion af ”tid til udmattelse” kan normalt beskrives med en 
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hyperbelfunktion, og en højre forskydning af denne sammenhæng vil være det ultimative mål for 

en øget udholdenhed (Figur 4B).  

Ofte anvendes målinger af, hvordan [laktat] i blodet påvirkes af forskellige arbejdsintensiteter, som 

et indirekte mål for udholdenheden. Den mest anvendte laktattest er bestemmelse af laktattærsk-

len. Laktattærsklen bestemmes ved en test på løbebånd eller ergometercykel, hvor belastningen 

gradvist øges, mens [blodlaktat] måles. Laktattærsklen er defineret på forskellige måder, men typisk 

defineres den som den arbejdsintensitet (hastighed eller VO2), hvorved [blodlaktat] overstiger en 

fastlagt koncentration (typisk 2-4 mM). Der er dog ikke altid en klar tærskel for sammenhængen 

mellem arbejdsintensitet og laktatophobningen, og derfor er metodens validitet blevet beskyldt for 

at være lav. En metaanalyse finder dog en tæt korrelation mellem laktattærsklen og udholdenheds-

præstationsevnen på ved cykel- og løbearbejde (Faude et al. 2009). 

Definition og bestemmelse af bevægelsesøkonomi 

Den sidste faktor, der er afgørende for udholdenhedspræstationsevnen, er bevægelsesøkonomien. 

(Figur 4C). Denne angiver, hvor effektiv det indre arbejde (VO2) omsættes til bevægelse (transport), 

og den angives typisk som ml*kg-1*m-1 (også kaldet ”cost of transport”). Alternativt angives bevæ-

gelsesøkonomien som en nyttevirkningsprocent, der angiver hvor stor en andel af den samlede in-

dre energiomsætning, der omsættes til et ydre arbejde (Foster & Lucia 2007). Bevægelsesøkono-

mien bestemmes ved at måle iltoptagelsen, mens belastningen gradvist øges på cykelergometer 

eller løbebånd. Hvert belastningstrin holdes i 4-10 minutter, så ”steady-state” opnås. Undersøgelser 

viser, at løbeøkonomien kan forbedres med træning (Franch et al. 1998).  
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Figur 4. Oversigt over de tre parametre, der er bestemmende for udholdenhedspræstationen, nemlig A) VO2max, B) Udholdenhed og 

C) Bevægelsesøkonomi, og hvordan aerob træning kan påvirke disse. Figur A er inspireret af McArdle 2007, Figur B er inspireret af 

Jones et al. 2010, figur C er inspireret af Barnes & Kilding 2015.  

Denne opgave vil hovedsageligt beskæftige sig med de to førstnævnte faktorer, nemlig VO2max og 

udholdenhed, og således vil der ikke blive fokuseret på bevægelsesøkonomien. Dette skyldes til dels 

opgavens behov for afgrænsning men også, at VO2max og udholdenheden vurderes til at være de 

mest afgørende faktorer for udholdenhedspræstationsevnen. Disse er nemlig de mest trænerbare 

størrelser, fx har elite udholdenhedsatleter en VO2max på op til 80-85 mlO2xmin-1xkg-1, hvilket er 

ca. dobbelt så højt som en normal værdi for utrænede (Saltin & Astrand 1967). Ligeledes kan udhol-

denheden forbedres markant (Bassett & Howley 2000). Modsat er bevægelsesøkonomien mindre 

trænerbar og er nok mest interessant for eliteatleter. Samtidig bestemmes bevægelsesøkonomien 

formentlig i højere grad af faktorer, der ligger udenfor det aerobe energisystems funktion, fx 
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antropometriske forhold (proportionerne af de enkelte kropsdele i forhold til hinanden) og motori-

ske færdigheder. (Barnes & Kilding 2015; Lucia et al. 2006) 

1.3 Adaptationer i forbindelse med aerob træning 

Det er alment kendt, at aerob træning kan føre til forbedret udholdenhedspræstationsevne i form 

af øget VO2max og/eller udholdenhed. I dette afsnit vil der redegøres for, hvilke fysiologiske adap-

tationer aerob træning fører til; disse henholdsvis centrale og perifere. ”Centrale adaptationer” re-

fererer til adaptationer i det system, der er ansvarlig for at optage ilt fra atmosfæren og transportere 

dette via massetransport rundt i kroppen, herunder ventilationen, det respiratoriske system og (ho-

vedparten af) hjerte-kar-systemet. ”Perifere adaptationer” refererer til adaptationer lokalt i skelet-

muskulaturen, herunder ændringer i mitokondrier og kapillærtæthed. Evidensen udgøres af to 

grundlæggende forskellige studiedesigns 1) interventionsstudier, hvor testpersonerne testes før og 

efter en periode med aerob træning og 2) tværsnitsundersøgelser, der sammenligner veltrænede 

atleter med utrænede. Interventionsstudierne har den fordel, at træningseffekten kan observeres 

mere isoleret, hvorved kausaliteten bliver mere tydelig. Ulempen er dog, at hovedparten af disse 

interventionsstudier er relativt kortvarige, ofte under 12 uger. Tværsnitsundersøgelser har modsat 

den fordel, at de kan belyse effekten af langvarig aerob træning, men desværre er kausaliteten 

ukendt, og eksempelvis kan favorable gener i eliteatleter føre til fejlagtige konklusioner om træ-

ningsadaptationer. 

I det følgende gennemgås observerede træningsadaptationer med udgangspunkt i ilttransportkæ-

dens kronologi. Det skal understreges at der, grundet emnets omfattende karakter, ikke leveres en 

udtømmende redegørelse for træningsadaptationer, men i stedet for er de vigtigste adaptationer 

fremlagt.  

1.3.1 Centrale adaptationer 

Lungernes evne til at ventilere kan evalueres ud fra den statiske funktion via bestemmelse af FVC 

(”forced vital capacity”, L) eller den dynamisk funktion via bestemmelse af MVV (”maximum volun-

tary ventiltaion”, L/min). Tværsnitsundersøgelser viser, at unge løbere ikke har en øget lungefunk-

tion, hverken målt som FVC eller MVV, hvis de sammenlignes med jævnaldrende utrænede. Dog har 

ældre ex-atleter bedre lungefunktion end jævnaldrende inaktive (Hagberg et al. 1988).  Således ser 
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det ikke ud til aerob træning kan forbedre lungefunktionen, men muligvis kan vedholdende træning 

bremse aldringens negative indvirkning på lungefunktionen. Svømmetræning ser dog ud til at kunne 

forbedre både FVC og MVV, hvilket højst sandsynligt skyldes den øgede modstand som respirations-

musklerne skal arbejde imod under vand. (Sable et al. 2012) 

Tværsnitsundersøgelser viser desuden, at trænede har en øget alveolær-kapillær diffusionskapaci-

tet, og diffusionen af ilt fra alveoler til lungekapillærer kan altså ske med en højere rate for den 

samme forskel i partialtryk. Dette er muligvis en nødvendighed for at blodet kan iltes tilstrækkeligt 

under hård fysisk aktivitet, hvor blodets transittid i lungekapillærerne hos trænede er mindre end 

hos utrænede. (Tedjasaputra et al. 2016) 

Blodets kapacitet til at bære ilt afhænger af koncentrationen af hæmoglobin, dvs. af hæmatokrit-

værdien, da den intracellulære Hb-koncentration er meget konstant. Tidlige tværsnitsstudier har 

slået fast, at blodvolumen og det totale hæmoglobin indhold er højere hos udholdenhedsatleter 

end i utrænede. Udholdenhedstrænede personer har op til 20-25 % større blodvolumen end utræ-

nede (Convertino 1991). Ligeledes har en lang række af interventionsstudier vist, at blodvolumen 

stiger som følge aerob træning. Det viser sig at kortvarig træning, helt ned til et enkelt langvarigt 

træningspas, øger blodvolumen ved at øge plasmavolumen (Pugh 1969; Kirby & Convertino 1986). 

Når træningsvarigheden sættes op til 4 uger eller herover, begynder volumen af de røde blodceller 

ligeledes at stige (Convertino 1991; Fortney et al. 1983). Samlet set er længerevarende aerob træ-

ning i stand til at øge plasmavolumen og volumen af de røde blodceller på en sådan måde, at hæ-

matokritværdien er uændret eller en smule mindsket, mens den absolutte volumen af røde blod-

celler og hæmoglobin er øget.  

Massetransporten af ilt via blodet til musklerne afhænger endvidere af hjertets pumpeevne samt 

blodkarrenes organisering og egenskaber. Hjerte-kar-systemets evne til dette kan delvist beskrives 

via minutvolumen (Q), der afhænger af pulsen og hjertets slagvolumen. En metaanalyse af en lang 

række af interventionsstudier med træningsvarigheder fra 6 til 364 dage viser, at aerob træning 

fører til en svag reducering af makspulsen; gennemsnitligt fra 186 til 180 slag/min. (Zavorsky 2000).  

Så selvom hjerteraten spiller den største rolle i forbindelse med at øge minutvolumen akut fra hvile 

til maksimalt arbejde, er det ikke en træningsinduceret ændring af makspulsen, der er skyld i den 

øgede minutvolumen hos veltrænede ved maksimalt arbejde. Til gengæld er det efterhånden 
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velkendt, at slagvolumen kan øges ved aerob træning, og det viser sig at veltrænede udholdenheds-

atleter har en maksimal slagvolumen på omtrent 160-180 ml og utrænede typisk på 100-120 ml 

(Gledhill et al. 1994; McArdle 2007, p.344). Sammenlagt fører aerob træning altså til en forøgelse af 

minutvolumen, selvom makspulsen reduceres en anelse. Årsagen til den øgede slagvolumen er ho-

vedsageligt en øget fyldning af den venstre ventrikel under diastolen, og kun i mindre omfang et 

resultat af et mindre slut-systolisk volumen. ((Gledhill et al. 1994; Baggish & Wood 2011). Årsagen 

ti den højere diastoliske fyldningsrate hos trænede er ikke fuldt ud klarlagt, men bidragende fakto-

rer er øget ventrikulær compliance, bedre venøst tilbageløb (Baggish & Wood 2011), der til dels 

skyldes den træningsfrembragte øgede blodvolumen (Fortney et al. 1983). Dette større slut-diasto-

liske volumen fører til en bedre udnyttelse af Frank-Starling mekanismen, hvorved den systoliske 

tømningsrate øges.  

Tværsnitsstudier viser desuden, at aerob træning kan øge arteriernes diameter. Eksempelvis har 

elite cyklister en øget diameter af både hovedpulsåren og femoralarterien (Huonker et al. 2003). 

Samtidig har udholdenhedsatleters arterier typisk en øget compliance, hvilket medfører et mere 

ensartet blod-flow(Mohiaddin et al. 1989). Samlet set fører dette til en mindsket perifer modstand, 

og dermed er det med til at muliggøre den forhøjede maksimale minutvolumen, der ses hos veltræ-

nede.  

1.3.2 Perifere adaptationer 

Den højere minutvolumen under maksimalt arbejde hos trænede vil isoleret set øge hastigheden af 

blod-flowet i muskelkapillærerne, hvor udvekslingen af ilt og andre stoffer mellem blod og muskel-

celler jo foregår. Dette vil teoretisk set mindske transittiden, og muligvis mindske iltekstraktionen. 

Imidlertid viser interventionsstudier med rotter, at disse er i stand til at øge kapillærdensiteten og 

kapillær/fiber-ratioen på få dage i forbindelse med træning (Hansen-Smith et al. 1996), mens men-

neskeforsøg har vist forhøjede værdier efter 4 ugers træning (Jensen et al. 2004). Det ser ud til at 

kapillærvæksten sker ved en kombination af elongering, knopskydning, og spaltning af eksisterende 

kapillærer (Fay, 1996). Således bliver blodets transittid forøget samtidig med at overfladearealet for 

udveksling mellem blod og muskelceller forøges.  

Samlet set fører den øgede minutvolumen i kombination med forstørret diameter af arterier og øget 

kapillærdensitet til en øget kapacitet til at levere iltholdigt blod til de aktive muskelceller. Det viser 
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sig i forlængelse heraf, at denne kapacitet bliver udnyttet, og at aerob træning kan føre til en øget 

maksimal muskelperfusionsrate (ml blod/min/100 g muskel), hvilket er vist igennem træningsforsøg 

med hunde (Musch et al. 1987). Ved et givent submaksimalt arbejde ser muskelperfusionen til gen-

gæld ud til at være enten mindsket eller uændret efter træning (Delp 1998). Dyreforsøg illustrerer, 

at træning kan frembringe en ændring af blodets distribution ved submaksimalt arbejde. I trænede 

rotter distribueres mere blod til høj-oxidative muskelfibre og mindre til lav-oxidative muskelfibre 

(Armstrong & Laughlin 1984), hvilket illustrerer, at blodet i højere grad distribueres til de aktive dele 

af musklen, hvormed iltekstraktionen kan ske mere effektivt. Et andet studie sammenligner bloddi-

stributionen i quadriceps hos trænede og utrænede mennesker under submaximalt arbejde. Det 

viser sig, at blodet distribueres på en mere homogen måde (mindre spredning) hos trænede, hvilket, 

sammen med en øget kapillærtæthed menes at bidrage til den større a-v-O2-difference, der obser-

veres i den trænede muskel (Kalliokoski et al. 2001). 

De hidtil beskrevne adaptationer har drejet sig om en øget evne til at optage ilt fra luften og levere 

ilten til de aktive muskelceller, men der sker også tilpasninger i de systemer, der forbruger ilt; nemlig 

de iltforbrugende mitokondrier. Interventionsstudier viser, at volumendensiteten af mitokondrier 

(mitvd) hos utrænede kan øges markant på kort tid. Træningsinterventioner på 6 uger har medført 

forøgelser af mitvd på mellem 40 og 55 %(Hoppeler et al. 1985; Montero, Cathomen, et al. 2015; 

Meinild Lundby et al. 2017). Denne vækst sker mestendels som et resultat af en forstørrelse af de 

eksisterende mitokondrier og i mindre omfang som resultat af ”de novo” biogenese. Ligeledes fører 

aerob træning til højere enzymaktivitet (aktivitet/g totalt protein) af blandt andet citratsyntetase 

(CS) og en øget oxidativ fosforyleringsevne. Dog øges disse iboende mitokondrielle egenskaber i 

mindre grad end mitvd efter 6 ugers træning, og udtrykkes de normaliseret til mitvd ses et fald efter 

træning (Meinild Lundby et al. 2017). Dette kan dog skyldes den relativt korte træningsperiode. Et 

tværsnitsstudie, der sammenligner mitokondriefunktionen hos forsøgspersoner med forskellig præ-

stationsevne, kommer nemlig frem til, at eliteatleter har øget kapacitet for både fedtrespiration, 

oxidativ fosforylering og elektrontransfer i elektrontransportkæden, også når disse er normaliseret 

til mitvd. Altså er kvantiteten såvel som kvaliteten af mitokondrier øget hos eliteatleter sammenlig-

net med normalen, (Jacobs & Lundby 2013), og således ser det ud til at mitvd stiger hurtigt i forbin-

delse med træning, hvorimod de kvalitative forandringer i mitokondrierne kræver et længere træ-

ningsstimuli.  
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Den øgede evne til at anvende fedt som substrat ved arbejde underbygges af andre, der har under-

søgt, hvordan den respiratoriske udvekslings kvotient (RER = forhold mellem produceret CO2 og for-

brugt O2, målt i den inspirerede/eksspirerede luft) ændres ved træning. Her viser det sig, at RER er 

lavere efter træning ved samme submaximale intensitet, hvilket indikerer en øget fedtforbrænding 

i forhold til kulhydrater. (Kiens et al. 1993) 

Slutteligt er træning i stand til at ændre på sammensætningen af muskelfibertyper. Evidensen er en 

smule tvetydig, men det ser ud til, at der kan ske konverteringer på en sekventiel reversibel måde 

imellem Type I ↔ Type IIA og imellem Type IIA ↔ Type IIX. Tværsnitstudier viser, at udholdenheds-

trænede har en større andel af Type I fibre, hvorfor det er tænkeligt at aerob træning fører til flere 

af disse, men rollen af genetiske faktorer spiller også ind, så det er svært at afgøre præcist, hvor 

meget træning kan påvirke dette (Bogdanis 2012; Wilson et al. 2012). 

 

1.4 Bestemmende faktorer for VO2max 

VO2max er højst sandsynligt det mest anvendte mål for præstationsevnen, og dette bunder i det 

faktum, at der findes en stærk korrelation mellem VO2max og evnen til at udfører længerevarende 

arbejde, hvis der kigges på en heterogen population (Fay et al. 1989; Maughan & Leiper 1983). En 

metaanalyse kommer ligeledes frem til at selv kortvarig træning (gennemsnitligt 6 uger) forbedrer 

VO2max signifikant med 5-10 % hos utrænede/moderat-trænede (Scribbans et al. 2016). Årsagen til 

det forbedrede VO2max skal forstås i lyset af de centrale og perifere træningsadaptationer, der er 

beskrevet i det foregående afsnit, og det diskuteres stadig, hvad der helt præcist sætter den øvre 

grænse for iltoptagelseshastigheden, og dermed bestemmer VO2max. (Wagner 2015; Lundby & 

Montero 2015a; Spurway et al. 2012).  

Allerede i 1920’erne observerede A. V. Hill og hans kollegaer, at der for de fleste individer på et 

tidspunkt opstod et VO2-plateau, selvom det ydre arbejde steg, og de var derfor de første til at stille 

spørgsmålet: Hvad begrænser VO2max? Det er dog ikke alle, der er enige om VO2-plateuets univer-

salitet, herunder T. D. Noakes, der påpeger, at en stor del af individer ikke har et observerbart VO2-

plateu. Dette leder ham frem til, at der ikke findes et fysiologisk relevant VO2max, og i stedet mener 

han, at det er centralnervesystemet, der bestemmer, hvornår individet stopper arbejdet i en 
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VO2max test. De der forsvarer denne såkaldte ”central governor” teori anfører, at centralnervesy-

stemet bremser rekrutteringen af motorenheder, når arbejdet bliver for hårdt, for at undgå skade-

lige afvigelser fra homeostasen (Spurway et al. 2012). Dette syn på VO2max som et falsk fænomen 

er dog ret kontroversielt, og flere observationer gør denne teori utroværdig. I et omfattende studie 

af 115 individer lavede forsøgspersonerne ved første besøg en VO2max løbetest med stigende in-

tensitet i form af gradvist øget hældning. Ved de efterfølgende besøg løb de med forskellige supra-

VO2max intensiteter, og det viste sig, at 94 % af individerne ikke var i stand til at opnå et højere VO2 

end de havde gjort i den første test, hvilket indikerer at der er et sandt VO2max. (Taylor et al. 1955). 

Grunden til at det ikke er alle, der opnår et tydeligt VO2-plateu er muligvis, at disse ikke er i stand til 

at udholde den smerte/ubehag, der er forbundet med at arbejde ved høje intensiteter. Et studie har 

undersøgt EMG-aktiviteten under kombineret arm- og benarbejde i vastus lateralis ved 3 supra-

VO2max-intensiteter. Her viser det sig, at VO2peak og Q er ens ved de tre intensiteter, mens EMG-

aktiviteten er højere ved den højere intensitet, hvilket kan fortolkes som, at der ikke er nogen 

bremsning af rekrutteringen af motorenheder ved de højere intensiteter, og dermed stemmer dette 

ikke overens med ”central governor” teorien. (Brink-Elfegoun et al. 2007). I resten af dette afsnit 

fortsætter diskussionen af, hvad der begrænser VO2max derfor med den præmis, at ”central gover-

nor” teorien er fejlagtig, og at svaret derfor skal findes et andet sted end i centralnervesystemet; 

nemlig i de systemer, der optager, levere og forbruger ilt. 

Fra en teoretisk vinkel kan samtlige trin i ilttransportkæden samt mitokondriernes metaboliske ka-

pacitet være begrænsende for VO2max, og der kan teoretisk set være tale om enten en enkelt eller 

flere begrænsende faktorer. For det første kan man forestille sig, at der ikke er én begrænsende 

faktor for VO2max, men at hele systemet, fra lungernes funktion til mitokondriernes kapacitet, er 

tilpasset på samme måde, således at hvert trin har den samme kapacitet. Denne teori er en del af 

en bredere forståelse af, hvordan organismer er tilpasset omgivelsernes ydre krav; den såkaldte 

”symmorphosis” teori. En forbedring af VO2max vil ifølge denne teori kræve, at der sker adaptatio-

ner i alle trinene i ilttransportkæden samt i mitokondrierne. Teorien bygger på komparative studier 

af forskellige dyrearter med forskellig størrelse og VO2max. Hos pattedyr viser det sig, at sammen-

hængen mellem kropsvægt og VO2max (L/min) kan beskrives med en potensfunktion, og at denne 

sammenhæng har samme hældning på dobbeltlogaritmisk papir som sammenhængen mellem 

kropsvægt og total mitokondrievolumen. Til gengæld viser det sig, at lungernes diffusionskapacitet 
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stiger med en større hældning med kropsvægten, hvilket betyder, at store dyr har en højere diffusi-

onskapacitet i lungerne relativt til mitokondrievolumen og VO2max end små dyr. Dette stemmer 

ikke overens med symmorphosis teorien (Weibel et al. 1991). Ligeledes viser det sig, at en forøgelse 

af blodets hæmatokritværdi fra baseline til 50 % alene kan øge VO2max med 8-12 % (Lundby & Olsen 

2011; Ekblom & Berglund 1991), hvilket indikerer, at kapaciteten af de forskellige trin ikke nødven-

digvis er tilpasset hinanden, som det foreskrives af symmorphosis teorien. 

Andre er enige i, at man i jagten på at forstå VO2max skal se ilttransportkæden skal ses som et sam-

menhængende system, og at der ikke kan identificeres én bestemt flaskehals, der bestemmer 

VO2max for alle. Dog menes det, at der kan identificeres en begrænsende faktor for VO2max, men 

det fremhæves at denne er forskellig mellem personer og afhænger blandt andet af træningsstatus. 

P. D. Wagner er en af de herskende fortalere for denne forståelse af VO2max (Wagner 2011).  

Slutteligt har vi dem, der mener, at VO2max universelt set er begrænset af massetransporten af ilt 

til muskelcellerne. De mener altså, at der er størst evidens for, at blodets iltbærende kapacitet (hæ-

matokrit), minutvolumen og en fordelagtig distribution af blodet under arbejde er de begrænsende 

faktorer for VO2max. Forsvarere af dette synspunkt inkluderer C. Lundby og D. Montero (Lundby & 

Montero 2015b). I det efterfølgende vil diskussionen tage udgangspunkt i Wagners og Lund-

bys/Monteros forskellige synspunkter. Men først skal der kigges nærmere på Ficks ligning for VO2. 

VO2 = Q x (CaO2 – CvO2) 

VO2 og dermed også VO2max bestemmes af minutvolumen (Q) og forskellen på iltindholdet i det 

arterielle og blandende venøse blod (CaO2 – CvO2). Qmax bestemmes af den maksimale slagvolu-

men, der hovedsageligt bestemmes af hjertets pumpeegenskaber (fx øget compliance af den ven-

stre ventrikel), der til dels er afhængig af det venøse tilbageløb, som igen påvirkes af blodvolumen 

og venepumperne i musklerne. CaO2 er teoretisk set afhængig af lungernes diffusionskapacitet og 

blodets hæmatokritværdi, mens CvO2 bestemmes af de faktorer, der påvirker frigivelsen af ilt fra 

blod til muskler. Dette drejer sig om mitokondriernes kapacitet, kapillærtæthed og præcis distribu-

tion af blodet til de aktive muskelceller (VO2/perfusion overensstemmelse) (Rud 2011). Se Figur 5 

for en uddybelse af dette. 
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Figur 5 (Lundby et al. 2017) viser et overblik over hvilke faktorer, der påvirker VO2max og en estimering af, hvor lang tid de pågæl-

dende adaptationer tager. Symbolet ”+” henviser til en fremmende effekt, mens symbolet ”-” henviser til en hæmmende effekt og 

symbolet ”?” henviser til uvis eller ”omdiskuteret” effekt. Figuren er taget direkte fra Lundby et al. 2017, men ”pulmonary diffusion 

capacity” er tilføjet på baggrund af  Powers et al. 1988. 

Både tværsnitstudier (Lundby & Robach 2015) og interventionsstudier (Montero, Diaz-Cañestro, et 

al. 2015) viser, at der er en klar sammenhæng mellem VO2max og Q, hvilket også illustreres Figur 

6A. Samtidig kommer en metaanalyse frem til, at Q kan øges relativt hurtig (< 8 uger) med træning 

(Montero, Diaz-Cañestro, et al. 2015). Hvis man sammenligner inaktive med udholdenhedsatleter, 

kan det ses, at udholdenhedsatleter er i stand til at levere ca. dobbelt så meget ilt rundt til kroppens 

væv (Figur 6B). Dette svarer nogenlunde til den dobbelt så store VO2max, der ses hos udholden-

hedsatleter.  
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Figur 6. Figur 6A viser sammenhængen mellem Qmax og Vo2max. (Lundby & Robach 2015). Figur 6B viser sammenhængen mellem 

mængden af ilt, der sendes rundt i kroppen pr minut ved maksimalt arbejde(CaO2 x Qmax) og VO2max (Saltin & Strange 1992)  

Spørgsmålet er om den højere VO2max, der observeres ved udholdenhedsatleter, udelukkende skyl-

des en højere Q eller om den anden del af Ficks ligning, a-vO2-differencen, også spiller en rolle? CaO2 

bestemmes af hæmoglobinkoncentrationen og lungernes diffusionskapacitet. Hæmatokritværdien, 

der er afgørende for hæmoglobinkoncentrationen, ser ud til at være uændret eller falde en smule 

ved aerob træning (Convertino 1991), og denne effekt vil således enten have en negativ eller ingen 

effekt på CaO2. Derudover viser det sig, at diffusionskapaciteten i lungerne hos nogle eliteudøvere 

ikke er tilstrækkelig til at opnå normal iltmætning i det arterielle blod. En undersøgelse af eliteudø-

vere kommer frem til, at 52 % har en lavere iltmætning end normalt (< 91 %) i det arterielle blod 

ved maksimalt arbejde, og dette mindsker altså CaO2 en smule. Samme undersøgelse viser, at mo-

derat trænede og utrænede ikke har dette problem, hvilket må skyldes, at blodets transittid i disse 

personer er længere. (Powers et al. 1988). Således ser det ud til at træning enten fører til en uændret 

eller en reducering af CaO2, men hvad så med CvO2? En metaanalyse konkluderer, at a-vO2-diffe-

rencen ikke øges ved kortvarig træning (< 8 uger), men at længerevarende træning muligvis er i 

stand til dette (Montero, Diaz-Cañestro, et al. 2015). I de studier, hvor a-vO2-differncen øges, er 

denne forøgelse imidlertid relativt beskedent. Fx fører 12 ugers træning til en forøgelse af a-vO2-

differencen fra 13,5 til 14,7 mlO2/dl hos unge (svarende til en ekstraktion fra 67,5 % til 73,5 %) 
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(Murias et al. 2010). En af årsagerne til den øgede a-vO2-difference er højst sandsynligt, at træning 

medfører ændringer i distributionen af blod under maksimalt arbejde. Eksempelvis viser forsøg med 

hunde, at andelen af blod til de aktive muskler (m. gastrocnemius) ved maksimalt arbejde øges med 

træning, mens andelen af blod til fordøjelsessystemet reduceres (Musch et al. 1987). Samtidig kan 

træning føre til en mere homogen distribution af blod internt i den arbejdende muskel, så perfusi-

onen og VO2 stemmer bedre overens (Kalliokoski et al. 2001). Dette forklarer måske, hvorfor der 

typisk observeres en øget iltekstraktion i benet hos udholdenhedsatleter i forhold til inaktive. Et 

studie af elite langrendsløbere viser, at de har en iltekstraktion på hele 93 % i benet under maksimalt 

arbejde (Calbet et al. 2005), og den tilsvarende værdi for inaktive er målt til 72 % (Roca et al. 1992). 

Ud fra bl.a. disse resultater konkluderes det, at der er en sammenhæng mellem iltekstraktion i benet 

og VO2max (Rud et al. 2012). Dog diskuteres det, hvor relevant denne forhøjede iltekstraktion i be-

net generelt er, da det påpeges, at de fleste personer ligger på værdier mellem 80 og 90 %, og at 

der således ikke er plads til særlig stor forbedring. (Lundby et al. 2017; Lundby et al. 2006). Opsam-

lingsvis synes der dog at være enighed om, at distributionen af blod, både mellem organer og musk-

ler og internt i musklerne, påvirker VO2max. Modsat er det stadig til diskussion, om diffusionsraten 

fra muskelkapillærer til mitokondrier og mitokondriernes aerobe kapacitet ligeledes kan begrænse 

VO2max (Wagner 2011; Lundby & Montero 2015a) 

Wagner (2011, 2015) mener, at der bliver fokuseret for meget på den forskel i Q, der kan observeres 

mellem trænede og utrænede. Han pointerer, at resten af systemet også skal opjusteres for at den 

højere massetransportrate af ilt kan udnyttes, og dermed kræves det, at systemet opjusteres for at 

bevare (eller forbedre) den maksimale  a-vO2-difference, når Qmax forøges (Spurway et al. 2012). 

Han benytter modellering til at forstå VO2max, og i den grafiske fremstilling af hans modeller frem-

stilles VO2 som funktion af pO2 i muskelveneblodet (muskel pvO2) (Figur 7). Der skelnes mellem den 

konvektive transport af ilt (Q), som der tager form efter iltbindingskurven, og den diffussive trans-

port af ilt, der antages at afhænge lineært af muskel pvO2. Han kommer frem til, at hvert enkelt led 

i hele systemet kan have en begrænsende effekt på VO2max, men specielt lægger han vægt på, at 

diffusionskapaciteten som udgangspunkt medvirker til at bestemme VO2max, hvilket illustreres på 

Figur 7 (Wagner 2011). Dette kan i princippet forklare, hvorfor iltekstraktionen i det arbejdende ben 

aldrig er 100 % og normalt er mellem 80 og 90 % ved maksimalt arbejde.  
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Figur 7: Wagners modeller af VO2max. Til venstre illustreres det, hvordan VO2max mindskes, når diffusionsraten mindskes. Til højre 

ses det, hvordan VO2max mindskes, når Qmax mindskes.(Wagner 2011) 

 

 

Figur 8: Wagners modeller af VO2max. Til venstre ses det, hvilke faktorer der bestemmer VO2max, hvis mitokondriernes kapacitet er 

stor (hos trænede). Til højre ses, hvad der bestemmer VO2max, hvis mitokondriernes kapacitet er lille (hos utrænede). (Wagner 2011) 

Dog mener Wagner, at det ikke altid er leveringen af ilt, der begrænser VO2max. I stedet for frem-

hæver han, at der er evidens for, at mitokondriernes aerobe kapacitet i nogle tilfælde begrænser 

VO2max, og at en ekstra levering af ilt, som resultat af øget Q, hæmatokritværdi og/eller bedre dif-

fusionskapacitet, ikke vil resultere i en højere VO2max. Dette er illustreret på Figur 8. (Wagner 2011). 

Dette er grundpillen i Wagners shift-hypotese, der går ud på, at utrænede er begrænset af mitokon-

driernes kapacitet, mens trænede normalt er begrænset af leveringen af ilt til mitokondrierne. Ra-

tionalet bag denne hypotese er, at mitokondriernes kapacitet opreguleres hurtigere og mere end Q 

i forbindelse med træning. (Spurway et al. 2012). I det følgende vil der først blive kigget nærmere 
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på evidensen for denne shift-hypotese, hvorefter det diskuteres om diffusionen virkelig begrænser 

VO2max. 

1.4.1 Er den mitokondrielle kapacitet begrænsende for VO2max? 

Der er flere forskellige resultater, der illustrerer, at mitokondriernes kapacitet ikke begrænser 

VO2max hos trænede. Flere forsøg anvender en speciel forsøgsopstilling, hvor forsøgspersonen ud-

fører dynamisk knæekstensionsarbejde med det ene ben (1-KE arbejde), hvorved det næsten ude-

lukkende er quadriceps, der udfører arbejde. Ved denne type arbejde er perfusionsraten pr. 100 g 

muskel, og dermed iltleveringen, markant højere end ved helkropsarbejde. Det viser sig ligeledes, 

at VO2max pr. 100 g muskel i denne type arbejde er væsentligt højere end ved helkropsarbejde, 

hvilket betyder, at helkrops-VO2max er begrænset af iltleveringen og ikke af mitokondriernes kapa-

citet. Samtidig øges muskel-VO2max yderligere, når forsøgspersonerne indånder 100 % ilt, og mind-

skes når de indånder luft med mindre iltfraktion (12 %), både ved helkropsarbejde og knæekstensi-

onsarbejde (Figur 9). Derfor overstiger mitokondriernes kapacitet kapaciteten for iltlevering selv ved 

isoleret quadriceps-arbejde. Disse resultater ser ud til at være gældende for veltrænede (VO2max 

gennemsnit: 65,2 ml x min-1 x kg-1) (Richardson et al. 1999). Et andet studie (Pedersen et al. 1999) 

får dog delvist modvisende resultater, og her ser det ud til, at mitokondriernes kapacitet når sit øvre 

loft ved isoleret quadriceps-arbejde. Der er dog enighed om, at dette ikke er tilfældet ved helkrops-

arbejde hos trænede.  
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Figur 9:Viser sammenhængen mellem iltleveringen og muskel-VO2max ved henholdsvis cykelarbejde og isoleret knæekstensionsar-

bejde hos trænede individer. Iltleveringen er manipuleret ved at ændre iltfraktionen af den inspirerede luft (iltfraktion er 0,12, 0,21 og 

1,0) (Richardson et al. 1999) 

Ligeledes viser det sig, at en forøgelse af hæmatokritværdien fra baseline til 50 % via EPO-injektioner 

alene kan øge VO2max med 10-12 procent hos trænede (Ekblom & Berglund 1991; Lundby & Olsen 

2011). Dette illustrerer igen, at VO2max hos trænede ikke er begrænset er mitokondriernes kapaci-

tet, men i stedet af evnen til at levere ilt til musklerne. 

Hos inaktive er der dog uenighed om, hvorvidt mitokondriernes kapacitet er begrænsende for 

VO2max ved helkropsarbejde. P. D. Wagner henviser til et studie, hvor forsøgspersonerne på samme 

måde som den førnævnte undersøgelse indånder henholdsvis hypoxisk, normoxisk eller hyperoxisk 

luft, mens de udfører cykelarbejde. Her viser det sig, at ben-VO2max ikke stiger lineært som funktion 

af iltleveringen (Figur 10), og at der i stedet for opstår et plateau, hvor ben-VO2max ikke stiger på 

trods af øget ilttilgængelighed (Wagner 2011). Kigges der nærmere på resultaterne viser det sig dog, 

at denne konklusion hviler på et temmelig usikkert grundlag. Antallet af forsøgspersoner (VO2max 

gennemsnit: 36,6 ml x min-1 x kg-1), der indånder hyperoxisk luft (100 % O2) er nemlig lavt (N = 6), 

og der er faktisk en tendens til en højere ben-VO2max ved den højere iltlevering, men denne er ikke 

signifikant. Dette kan enten underbygge Wagner’s hypotese, eller skyldes, at der er for få forsøgs-

personer til at få et signifikant resultat. Ligeledes skal det nævnes, at en normalisering af data, som 
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det ses til højre på Figur 10 giver et misvisende billede af de faktiske resultater, fordi plateauet her 

fremstår tydeligere end i de rå data (den venstre figur).  

 

Figur 10: Viser sammenhængen mellem iltleveringen og muskel-VO2max ved cykelarbejde hos utrænede individer. Iltleveringen er 

manipuleret ved at ændre iltfraktionen af den inspirerede luft (iltfraktion er 0,12, 0,15, 0,21 og 1,0). Figuren til venstre viser den rå 

data, mens figuren til højre præsenterer normaliserede data.  (Cardús et al. 1998) 

I et andet studie (Gifford et al. 2016) sammenlignes den mitokondrielle kapacitet in vitro med in vivo 

VO2max ved cykelarbejde, og her viser det sig, at der er en klar korrelation mellem disse to størrelser 

hos utrænede (VO2max gennemsnit: 38 ml x min-1 x kg-1), men ikke hos trænede (Figur 11). Selvom 

det ikke er et direkte bevis for shift-hypotesen peger disse resultater altså på, at utrænede i højere 

grad end trænede er begrænset af mitokondriernes aerobe kapacitet.  

 

Figur 11: Viser sammenhængen mellem in vitro mitokondriel kapacitet og in vivo helkrops-VO2max hos trænede og utrænede (Gifford 

et al. 2016) 
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I en sammenligning mellem in vivo ben-VO2max ved cykelarbejde og den mitokondrielle kapacitet 

in vitro i de involverede muskler (quadriceps) hos inaktive viser Boushel et al. (2011), at in vivo ben-

VO2max er 36 % mindre end den estimerede mitokondrielle kapacitet i quadriceps, og dermed at 

VO2max i sidste ende er bestemt af leveringen af ilt. Denne type af sammenligninger kræver dog 

nogle estimater, og der kan være usikkerheder i forbindelse med at udregne den mitokondrielle 

kapacitet i de involverede muskler ud fra den relativt lille muskelmasse fra biopsien, og det er van-

skeligt at vurdere, hvor valid metoden er. 

B. Rud og hans kollegaer (Rud & Hallén 2009) har undersøgt problematikken fra en anden vinkel. De 

har sammenlignet helkrops-VO2max ved maksimalt 1-KE arbejde og ved maksimalt cykelarbejde.  

Derefter er helkrops-VO2max blevet delt med massen af den aktive muskulatur (estimeret ud fra 

individuelle målinger) i den pågældende aktivitet (Figur 12). Hvis Wagners shift-hypotese er sand, 

vil utrænede anvende en større andel af deres mitokondrielle kapacitet under maksimalt cykelar-

bejde, og derfor vil den relative forskel mellem 1-KE-VO2max og cykel-VO2max være mindre end den 

er hos trænede. Med andre ord vil trænede anvende en mindre andel af deres mitokondrielle kapa-

citet ved cykelarbejde end utrænede. Resultaterne viser imidlertid, at der ikke er forskel på ratioet 

mellem 1-KE-VO2max og cykel-VO2max mellem utrænede og trænede (Figur 12), og dette taler altså 

imod Wagners shift-hypotese. I stedet for peger disse resultater på, at mitokondriernes kapacitet 

ikke begrænser VO2max, hverken hos trænede eller utrænede, men evidensen er jo desværre ikke 

helt entydig, og fortalere for shift-hypotesen vil muligvis pege på, at de utrænede i Ruds forsøg er i 

for god form (VO2max gennemsnit: 46,5 ml x min-1 x kg-1). Et simpelt forsøg, der vil kunne afgøre 

disse uenigheder går ud på, at sammenligne ben-VO2max ved 1-bens-cykelarbejde med almindelig 

2-bens cykelarbejde hos inaktive forsøgspersoner, inspireret af tidligere studier med trænede 

(Richardson et al. 1999). Ifølge min viden er dette, besynderligt nok, ikke blevet gjort. 
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Figur 12: Venstre figur viser VO2max pr kg aktiv muskelmasse (estimeret ud fra helkrops VO2-max og estimeret masse af den aktive 

muskulatur) i de tre forskellige aktiviteter: 1-KE: 1-bens knæekstensionsarbejde, 2-KE: to-bens knæekstensionsarbejde og 

cykelarbejde, for trænede og utrænede. Højre figur viser, hvor stor en andel af musklernes metaboliske kapacitet (defineret som 

VO2max pr kg aktiv muskelmasse i 1-KE arbejde), der anvendes i henholdsvis 2-KE-arbejde og cykelarbejde, for trænede og utrænede. 

(Rud & Hallén 2009)  

1.4.2 Er VO2max begrænset af diffusionskapacitet? 

Den sidste uenighed angående VO2max er, hvorvidt diffusionskapaciteten for ilt mellem 

muskelkapilærer og muskelcellernes mitokondrier er begrænsende for iltekstraktionen, som det er 

illustretet i Wagners model (Figur 7). Argumentationen for at diffusionskapaciteten er begrænsende 

tager udgangspunkt i, at ekstraktionen aldrig er 100 % i det arbejdende ben under maksimalt 

arbejde, men typisk kun 80-90 %. Hvis mitokondriernes kapacitet antages at være tilstrækkelig, kan 

dette principelt set skyldes to omstændigheder; enten leveres noget af det arterielle blod til inaktive 

dele af musklerne (perfusion/VO2-heterogenitet) eller også skyldes det en begrænset 

diffusionskapacitet (fx for lav kapillærtæthed). Desværre findes der ikke redskaber med tilstrækkelig 

rummelig opløsning til at kunne detekterer, om pO2 i muskelkappillærenderne er omkring 0 mmHg, 

og derfor må der anvendes andre indirekte metoder (KOGA et al. 2014). Der findes hovedsageligt to 

studier, der taler for en diffusionsbegrænset ekstraktion.  

Begge studier involverer in situ forsøg med isolerede m. gastrocnemius fra hunde. I det ene studie 

(Hogan 1991) har halvdelen af forsøgsdyrene indtaget natriumcyanid inden forsøget, hvilket ændrer 

hæmoglobins iltbindende egenskaber på en sådan måde, at iltbindingskurven forskydes mod ven-

stre, og således skal der et mindre partialtryk til at opnå 50 % iltmætning (mindre p50). Dette bevir-

ker, at pO2 i kapillærerne falder hurtigere langs kapillærerne, og dermed bliver diffusionsgradienten 
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mellem de røde blodceller og mitokondrierne mindre (Figur 13). Musklen får nu enten tilført nor-

malt blod eller det modificerede blod, mens den stimuleres elektrisk, så den arbejder med maksimal 

intensitet med isometriske kontraktioner. Resultaterne viser, at muskel-VO2max er mindre, når 

musklen tilføres blodet med den venstre-forskudte iltbindingskurve (hhv. 9,8 og 11,8 ml x min-1 x 

100g-1, p < 0,05), selvom det arterielle blod indeholder samme mængde ilt og perfusionsraten er 

konstant (106 ml blod/min/100 g muskel, hvilket faktisk er en smule lavere end den typiske maxi-

male in vivo perfusionsrate for denne muskel hos hunde (Musch et al. 1987)). Den reducerede 

VO2max skyldes, at iltekstraktionen er mindre, og dermed indikerer det, at diffusionen er en be-

grænsende faktor i m. gastrocnemius fra hunde. (Hogan 1991). Dog kan man ud fra dette forsøg ikke 

vide, om diffusionen er begrænsende med det normale blod; man kan blot konkludere, at den er 

begrænsende ved det modificerede blod med ændrede iltbindingsevner.  

 

Figur 13: Viser sammenhængen mellem partialtrykket af ilt og blodets iltindhold (iltbindingskurve) under kontrolbetingelser og efter 

behandling med natriumcyanid, der forskyder kurven mod venstre (Hogan 1991) 

Det kan man dog få svar på i et lignende forsøg med hunde. Her bestemmes muskel-VO2max før og 

efter indtagelse af det syntetisk fremstillede RSR-13. Dette stof forskyder iltbindingskurven mod 

højre, hvorved der opstår en større diffusionsgradient. Resten af forsøgsdesignet svarer principielt 

set til det forrige forsøg, og resultaterne viser, at muskel-VO2max er højere efter indtagelse af RSR-

13 (hhv. 11,8 og 14,2 ml x min-1 x 100g-1, p < 0,05), hvilket forklares af, at iltekstraktionen stiger fra 

61 til 75 %. Disse resultater indikerer altså kraftigt, at diffusionen, i hvert fald i m. gastrocnemius fra 

hunde, er begrænsende for VO2max (Richardson et al. 1998). Disse resultater beviser dog ikke 
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direkte, at VO2max hos mennesker er begrænset er diffusionen: For det første kan der være forskel 

på denne in situ model og hvordan tingene forholder sig in vivo. Fx vil blod-flowet muligvis ikke være 

ens i de to situationer, da der ved in vivo dynamisk arbejde i højere grad udføres koncentrisk og 

excentrisk arbejde, hvilket kan tænkes at påvirke trykket i kapillærerne. For det andet er der ikke 

evidens for, at resultaterne kan overføres fra hunde til mennesker. (Lundby & Montero 2015a). 

En række studier kommer da også frem til uoverensstemmende resultater, der netop indikerer, at 

diffusion ikke begrænser VO2max hos mennesker.  

Flere studier har undersøgt effekten af et-bens cykeltræning, hvor det ene ben trænes, mens det 

andet fungerer som kontrol. Resultatet fra sådan et forsøg viser, at VO2max ved et-bens cykling øges 

som følge af træning (et-bens VO2max med hhv. kontrolben og trænet ben: 3,06 og 3,25 L/min). 

Desuden ses der en øget enzymaktivitet af oxidative enzymer, fx citratsyntetase (Rud et al. 2012) i 

det trænede ben. Et andet studie finder, at et-bens træningen fører til en 20 % øget kapillærtæthed 

(Klausen et al. 1981). På trods af disse adaptationer i det trænede ben er VO2max ved to-bens cykling 

uforandret, hvilket peger på, at VO2max ikke er begrænset af hverken mitokondriernes kapacitet 

eller diffusionskapaciteten (Rud et al. 2012). Et andet studie kommer dog frem til at et-bens cykel-

træning både øger VO2max ved et-bens og to-bens cykling, men her øges Qmax med samme relative 

størrelse som VO2max (Klausen et al. 1982). Det faktum at Qmax øges indikerer, at et-bens cykel-

træning trods alt involverer en relativ stor muskelmasse, hvilket kan føre til centrale adaptationer. 

Muligvis vil der opnås mere ensartede resultater, hvis træningen består af mere isoleret knæeksten-

sionsarbejde i stedet for et-bens cykelarbejde, mens VO2max-testene stadig består af et-bens og to-

bens cykling.  

I et yderst interessant træningsstudie har man set på centrale og perifere effekter af 6 ugers cykel-

træning. VO2max stiger med gennemsnitligt 9 % og Qmax med 7 %, mens kapillærtætheden og mi-

tokondrievolumen øges med hhv. 18 og 43 %. Kort tid efter træningen får forsøgspersonerne tappet 

blod, så volumen af blodet og de røde blodceller reduceres til pre-træning niveauer. Dette resulterer 

i et fald i både VO2max of Qmax til pre-trænings værdier på trods af, at de perifere adaptationer 

givetvis stadigvæk er tilstede. Dette indikerer altså, at kapillærtætheden og dermed diffusionskapa-

citeten ikke er begrænsende for VO2max. I stedet for ser det ud til, at VO2max på tyrannisk manér 

bestemmes af massetransporten af ilt ud til de arbejdende muskler. (Montero, Cathomen, et al. 
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2015). Studiet kan dog kritiseres for at være for kortvarigt, da det fører til relativt små ændringer i 

VO2max og Qmax. Dette gør det vanskeligt at afgøre, om blodtapningen rent faktisk fører til en re-

ducering af VO2max til pre-trænings niveauer eller om VO2max i virkeligheden er en smule højere 

end pre-træning niveauerne, men på grund af de små forskelle ikke bliver signifikant (gennemsnitlig 

VO2max før træning, efter træning of efter blodtapning er henholdsvis 3,52, 3,84 og 3, 60 L/min).  

1.4.3 Delkonklusion: Bestemmende faktorer for VO2max 

Selvom der findes fortalere for at VO2max er et falskt fænomen, som ”central governor” teorien 

beskriver det, forekommer denne teori at være temmelig kontroversiel. Der eksisterer derfor en 

relativ bred enighed om, at VO2max bestemmes af de systemer, der optager, leverer eller forbruger 

ilt. Hos elite udholdenhedsatleter ser det ud til, at diffusionskapaciteten i lungerne kan være med-

virkende til at bestemme VO2max, mens der hos moderat trænede og utrænede ser ud til at være 

en reservekapacitet her. Hos trænede viser evidensen entydigt, at mitokondrierenes kapacitet over-

stiger evnen til at levere ilt til musklerne, og således bliver sidstnævnte den begrænsende faktor for 

VO2max. Den øgede evne til at levere ilt til de arbejdende muskler beror hovedsageligt på en øget 

slagvolumen, der igen er bestemt af en række af faktorer. 

Hos utrænede er evidensen mere tvetydig. Det tyder dog på, at utrænede i nogle tilfælde kan være 

begrænset af mitokondriernes kapacitet, men dette kræver yderligere undersøgelser, og muligvis 

skal der skelnes mellem meget inaktive og normalt utrænede.  

I spørgsmålet om diffusionskapaciteten i musklerne er begrænsende for VO2max, findes der ligele-

des tvetydig evidens. Der er behov for flere undersøgelser heraf, før det kan konkluderes, om de 

resultater, der er fundet ved brug af dyremodeller, også er gældende for mennesker. Dog tyder det 

ikke på, at diffusionskapaciteten er så afgørende for VO2max, da iltekstraktionen i benet typisk er 

relativt højt (80-90 %) under maksimalt arbejde, og da der ikke findes så store forskelle mellem 

utrænede og trænede. Men P. D. Wagners pointe om, at hele det iltleverende og iltforbrugende 

system skal ses som et integreret system for at forstå VO2max, har sin berettigelse. Det kan nemlig 

sagtens tænkes, at det er nødvendigt at opjustere diffusionskapaciteten i form af øget kapillærtæt-

hed for at denne kan følge med den øgede Qmax og maksimale muskelperfusionsrate, der ses i 

forbindelse med træning.  
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1.5 Bestemmende faktorer for udholdenheden 
Udholdenheden defineret som ”evnen til at holde en given relativ arbejdsintensitet (% af VO2max) 

igennem længere tid”. Denne størrelse kan ikke beskrives med en enkel værdi, ligesom det er tilfæl-

det med VO2max. I stedet for kan den illustreres som sammenhængen mellem relativ arbejdsinten-

sitet og ”tid til udmattelse”. Udholdenheden kan øges betydeligt med træning, som det anskuelig-

gøres på Figur 14, der sammenligner trænede med utrænede. (Bassett & Howley 2000) 

 

Figur 14: Viser sammenhængen mellem arbejdsintensiteten (% af VO2max) og hvor lang tid  udholdenhedstrænede og utrænede 

(gennemsnitligt) er i stand til at arbejde ved denne intensitet (”tid til udmattelse”) (Bassett & Howley 2000) 

Årsagen til at arbejdet stoppes i forbindelse med ”tid til udmattelse” tests med en konstant arbejds-

intensitet er netop er en følelse af udmattelse, hvorefter individet ikke længere kan opretholde det 

igangværende arbejde. Mens begrebet udmattelse definerer den følelse, der får aktiviteten til at 

ophøre, definerer begrebet træthed (”fatigue”) en graduerbar størrelse, der kan opstå og ophobes 

i aktiviteten. Udholdenhed kan i denne forbindelse defineres som ”evnen til at mindske træthed i at 

opstå og evnen til at modstå denne”. Der eksisterer en lang række af modeller, der forsøger at be-

skrive, hvad der forårsager træthed. Dog kan hovedparten af disse anklages for at have en redukti-

onistisk karakter, hvis de anskues i et tværfagligt lys, og ingen af dem synes at være i stand til at give 

et endegyldigt svar på, hvorfor træthed opstår. Forklarings-modellerne består af: 1) Kardiovasku-

lær/anaerob model, 2) Energi levering/tømning model, 3) Neuromuskulær model, 4) Muskeltraume 
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model, 5) Biomekanisk model, 6) Termoregulatorisk model, 7) Psykologisk/motivation model og 8) 

”Central governor” model. (Abbiss & Laursen 2005). Model 1-6 forsøger at beskrive, hvordan træt-

hed opstår ved brug af en lineær årsags-virkning sammenhæng. Eksempelvis er hovedårsagen til 

træthed ifølge den kardiovaskulære/anaerobe model, at bidraget fra det anaerobe system bliver for 

stort, hvorved der akkumuleres forskellige metabolitter, så som laktat og H+. På anderledes vis me-

nes træthed, ifølge energi- levering/tømning modellen, at opstå på grund af en hel eller delvis tøm-

ning af musklernes glykogenlagre. Modstandere af disse lineære forklaringsmodeller mener, at 

træthedsfænomenet er langt mere kompleks, og at træthed ikke kun er et perifert fænomen i musk-

lerne, men at højere centre i centralnervesystemet spiller en stor rolle. Netop det centrale element 

i træthed er i fokus i de to sidstnævnte modeller, Model 7-8. (Abbiss & Laursen 2005). Der eksisterer 

da også en bred opfattelse af, at træthed indeholder et centralt element, og således kan deles op i 

et perifert og centralt element. 

For at forstå, hvordan den centrale og perifere træthed kan kvantificeres, er det nødvendigt at 

kende til begreberne twitch-kraft og tetanus-kraft. Twitch-kraften er det kraftrespons, der observe-

res i musklen efter denne er blevet stimuleret med et enkelt aktionspotentiale. Denne kan måles 

ved at stimulere motornerven med en enkelt supramaksimal elektrisk stimulering, og den kan måles 

for en enkelt fiber, en enkelt motorenhed eller for hele musklen. Tetanus-kraften er det maksimale 

kraftrespons, der opstår igennem summation af højfrekvent stimulering af musklen, og denne kan 

ligeledes måles på tre strukturelle niveauer (Fallentin 1995).  

Den perifere træthed kan defineres som et fald i musklens maksimale kontraktionskraft (enten 

twitch eller tetanus), der observeres på trods af optimal aktivering af motorneuronerne, og denne 

kvantificeres ved supramaksimal stimulering af motornerven før og efter den træthedsfrembrin-

gende aktivitet. Central træthed defineres som et fald i den maksimale voluntære kontraktionskraft 

(MVC), som ikke ledsages af det samme fald i den maksimale evocable kontraktionskraft. Den mak-

simale evocable muskelkontraktion er den maksimale kraft, der kan opnås ved højfrekvent elektrisk 

stimulering (tetanus). Selvom sondringen mellem central og perifer træthed virker ligetil, er defini-

tionerne ikke helt entydige. Eksempelvis kan eventuel ”træthed” ved den neuromuskulære junction 

ses som enten perifer eller central afhængig af om muskelnerven eller selve musklen stimuleres 

kunstigt. (Åstrand et al. 2003, p.457).  
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1.5.1 Sammenhæng mellem perifer og central træthed 

Figur 15 viser, hvordan træthed kan forstås i et større perspektiv. Essensen af figuren er, at motor-

outputtet fra motorcortex under arbejde bestemmes af balancen mellem stimulerende input og 

hæmmende input hertil. Det hæmmende input består blandt andet af sensorisk information fra de 

arbejdende muskler (”peripheral system”), herunder disses træthedstilstand, mens det stimule-

rende input blandt andet udgøres af de motivationsmæssige baggrunde for arbejdet. (Tanaka & 

Watanabe 2012) 

 

Figur 15: Viser en forsimplet model over sammenhængen mellem perifer (muskel) og central træthed (Tanaka & Watanabe 2012) 

Et interessant designet studie har undersøgt sammenhængen mellem motor-outputtet og den pe-

rifere træthed ved cykelarbejde. Forsøgspersonerne gennemfører hver især tre 5 km tidskørsler: En 

tidskørsel med ”friske” muskler, en tidskørsel med moderat perifer træthed forud for arbejdet, og 

en tidskørsel med kraftig perifer træthed forud for arbejdet. Ikke overraskende, klares tidskørslen 

hurtigst med friske ben og langsomst med kraftig perifer træthed. Det interessante er, at den peri-

fere træthed i alle tre tilfælde har samme størrelse umiddelbart efter tidskørslen (  ̴ 36 % reduktion 

af quadriceps twitch-kraften ved stimulering af femoralnerven). Dette indikerer for det første, at 

der findes afferente fibre i musklerne, der giver det centrale nervesystem (CNS) information om den 
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perifere træthed, og for det andet, at der er en kritisk tærskelværdi for den perifere træthed, som 

CNS ikke tillader musklerne at overstige. (Amann 2011). Evidensen tyder på at det er Type lll og Type 

IV afferente fibre, der sender information til CNS om musklernes tilstand, herunder ophobning af 

metabolitter under arbejde. Ved at injicere fentanyl i den lumbale del af rygmarven kan man 

hæmme disse afferente nervesignaler uden at påvirke de efferente signaler. Figur 16 viser resultatet 

af en 5 km tidskørsel på cykel for kontroller og efter indsprøjtning af hhv. placebo og fentanyl.  

 

Figur 16: Den øverste figur viser den elektriske aktivitet (iEMG) i quadriceps relativt til MVC  i løbet af en 5 km tidskørsel for kontrol-

gruppe, placebogruppe og fentanyl-gruppe. Den nederste figur viser det ydre arbejde, der ydes igennem tidskørslen for de tre grupper. 

(Amann et al. 2009) 

Den elektriske aktivitet i quadriceps (iEMG) antages at være et validt mål for motor-outputtet. Mo-

tor-outputtet ser således ud til at være markant højere i den første halvdel af tidskørslen efter fenta-

nyl-indsprøjtning, hvilket indikerer, at de afferente type III og IV fibre fra musklerne har en 
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regulerende rolle for outputtet, i overensstemmelse med Figur 15. Det ydre arbejde er ligeledes 

højere i starten med fentanyl-behandlingen, men dette falder i løbet af tidskørslen og er i sidste 

halvdel af tidskørslen lavere end både kontroller og placebo på trods af et tilsvarende motor-output 

i denne fase. Dette indikerer, at en hæmning af de omtalte afferente fibre fører til en øget perifer 

træthed. Målinger af den perifere træthed efter tidskørslerne viser da også, at fentanyl-behandlin-

gen resulterer i en større perifer træthed end den føromtalte kritiske tærskelværdi. Alligevel stiger 

det ydre arbejde i slutningen af tidskørslen, og det må betyde, at den perifere træthed kan over-

trumfes af andre faktorer, der har en positiv indvirkning på motor-outputtet, fx motivationen for at 

køre hurtigere i en slutspurt. Slutteligt kan man undre sig over, hvorfor motor-outputtet overhove-

det falder i løbet af tidskørslen, når de afferente fibre fra musklerne er inhiberede. Grunden til dette 

kan være, at motorneuronerne udtrættes, så deres evne til at sende aktionspotentialer og frigive 

transmitterstoffer mindskes, og/eller at CNS modtager informationer fra andre systemer i kroppen, 

der er ved at komme for langt fra homeostase, og derfor nedregulere motor-outputtet. (Amann 

2011). Sidstnævnte er i overensstemmelse med ”complex systems model of fatigue”, der bygger på 

den føromtalte ”central governor” teori. Ifølge denne teori integreres sensorisk information fra en 

lang række af kroppens systemer, herunder information om den perifere træthed i musklerne, men 

også informationer om kropskernetemperatur, partialtrykket af CO2 i blodet, m.m. Denne integre-

rede information bestemmer motor-outputtet på en sådan måde, at ingen af systemerne når en 

skadelig afvigelse fra homeostase. En væsentlig konklusion fra teorien er, at man ikke kan pege på 

en universel årsag til træthed, men at denne er forskellig afhængigt af arbejdets karakteristika: Er 

der fx tale om længerevarende eller kortvarigt arbejde? Er der tale om arbejde i varme eller kolde 

omgivelser? (Lambert 2005).  

I det følgende afsnit vil det blive diskuteret, hvad der forårsager perifer træthed. Som det fremgår 

af ovenstående er dette ikke den eneste faktor, der bestemmer udholdenheden, men under nor-

male termoneutrale forhold er det muligvis den væsentligste bidrager. Argumentet herfor er, at den 

perifere træthed ser ud til hæmme arbejdsevnen som resultat af både sin iboende negative effekt 

på musklernes kontraktionsevne (pr definition) og som et resultat af den negative feedback til CNS, 

der mindsker motor-outputtet. Der er da også universel enighed om, at det derfor giver mening at 

studere træthedsfænomenet i isolerede muskler (Allen et al. 2008). Denne type evidens udgør en 

væsentlig andel af evidensen i det følgende afsnit.  
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1.5.2 Den perifere træthed 

For at forstå, hvad der ligger bag den perifere træthed i musklen, er det væsentligt at opsummere 

mekanismerne bag en muskelkontraktion (Figur 17): En muskelkontraktion igangsættes, når et ak-

tionspotentiale ankommer til motorneuronets synapse, hvorefter der udskilles acetylkolin til synap-

sekløften, og efterfølgende bindes dette til postsynaptiske receptorer og der igangsættes et akti-

onspotentiale langs musklens cellemembran, sarcolemma. Muskelaktionspotentialet (MAP) van-

drer langs sarcolemma og ned ad T-tubuli, hvor det fører til en aktivering af spændingsfølsomme 

Ca++-kanaler og disse ioner frigives fra sarcoplasmatisk reticulum (SR). Ca++-ioner bindes til troponin, 

hvorved aktin-myosin binding sitet blottes, så myosinhovederne kan bindes til aktin. Med ATP som 

energikilde trækker disse myofilamenter sig sammen, hvilket ender i muskelkontraktion. Herefter, 

hvis musklen ikke fortsat stimuleres, pumpes Ca++ aktivt tilbage i SR og kontraktionen ophører 

(musklen slapper af). Faktorer, der hæmmer en eller flere af ovenstående mekanismer har potenti-

ale til at forårsage den perifere træthed. (Allen et al. 2008).  

 

Figur 17: Viser en oversigt over de væsentligste komponenter i en muskelfiber og den tilhørende axon fra motorneruronet, der er 
involveret i excitations-kontraktions-koblingen (physiologyplus.com) 
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Der er en lang række af hypoteser om, hvad der kan forårsage den perifere træthed, men dem med 

det bedste evidensgrundlag er 1) ubalance i intra- og ekstracellulær [K+], 2) ophobning af laktat og 

H+, 3) ophobning af uorganisk fosfat (Pi), 4) ophobning af reaktive iltforbindelser (ROS) og 5) hel eller 

delvis tømning af muskelglykogenlageret. (Place et al. 2010) 

1.5.2.1 Ubalance i den intra- og ekstracellulære [K+] 

Den gentagne nervøse stimulering af muskelcellerne under arbejde kan potentielt ændre på den 

intra- og ekstracellulære [K+] da der under et MAP løber K+ ud af cellen og Na+ ind i cellen, hvilket 

mindsker den elektrokemiske gradient for de to ioner. I teorien vil dette kunne ændre på amplituden 

af aktionspotentialet, som kan resultere i en reduceret frigivelse af Ca++ ioner fra SR, og i ekstreme 

tilfælde helt forhindre spredningen af MAP. På grund af et markant forøget forhold mellem mem-

branoverfladeareal og ekstracellulær volumen i T-tubuli er problemet størst i dette område. (Allen 

et al. 2008). In vitro forsøg med isolerede muskelfibre fra rotter viser, at en vedvarende stimulering 

(60 Hz) af muskelfiberen reducerer den maksimale kontraktionskraft markant (- 80 % på 30 sekun-

der), og at denne reducering sker samtidig med en stigning i den ekstracellulære [K+] og en reduceret 

M-wave (= musklens elektriske respons på en enkel stimulering af motornerven) (Clausen et al. 

2004). Dette viser, at der ved kunstig stimulering kan opstå perifer træthed på grund af en reduce-

ring af K+ gradienten.  

Det er ligeledes velkendt, at en forøgelse af [K+] i den opløsning, som muskelfiberen er badet i, kan 

fremme den perifere træthed. Der ses en markant effekt, når koncentrationen overstiger 7 mM ([K+] 

i hvile er 4 mM) (Allen et al. 2008). Disse in vitro forsøg tager dog ikke højde for, at Na+/K+-pumpe-

aktiviteten opreguleres af hormoner under fysisk aktivitet, og da denne membranpumpes rolle 

netop er at opretholde K+ og N+ iongradienterne, kan den muligvis forhindre, at ionubalancen opnår 

en virkningsfuld størrelse (Clausen 2003). Ligeledes kan forsøgsdesignet have påvirket resultatet; i 

et forsøg med isolerede hel muskel fra rotte har en forøgelse af den ekstracellulære [K+] (fra 5 mM 

til 10 mM) ingen betydning for træthedsudviklingen. (Zhang et al. 2006) 

Spørgsmålet er så, hvordan situationen ser ud til at være in vivo hos mennesker. Et studie med har 

undersøgt responset af 3 minutters isometrisk kontraktion (30 % af MVC). Det viser sig, at twitch-

kraften ved elektrisk stimulering af femoralnerven er faldet til 42 % af niveauet før arbejdet, og 

samtidig er [K+] i veneblodet steget fra 4,0 mM til 5,9 mM. Til gengæld er der ikke nogen reducering 
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af M-wave, hvilket indikerer, at evnen til at igangsætte og sprede MAP’er langs sarcolemma ikke er 

påvirket af arbejdet (West et al. 1996). Ligeledes ser det ikke ud til, at cykling til udmattelse fører til 

en reducering af M-wave, på trods af observerbar perifer træthed hos forsøgspersonerne. 

(Sandiford 2005). Til gengæld understreges det, at denne målemetode (af M-wave) ikke gør det 

muligt at afgøre, om MAP’et i T-tubuli er påvirket.  

Det lader altså til, at resultater, der er observeret in vitro med isolerede muskelfibre ikke nødven-

digvis kan overføres til in vivo situationen i mennesker. Dette kan skyldes flere faktorer, fx at Na-K-

pumpen ikke aktiveres i samme grad i in vitro forsøg, eller at den maksimale fyringsrate in vivo (ca. 

10 og 30 Hz for henholdsvis type I og Type II muskelfibre) er lavere end den, der anvendes ved 

kunstig stimulering. Derfor er der overvejende enighed om, at udholdenheden under vedvarende 

fysisk arbejde ikke er begrænset af igangsættelse eller spredning af MAP, heller ikke i T-tubuli (Allen 

et al. 2008; Place et al. 2010). Alligevel kræver det yderligere undersøgelser, for at få afklaret dette, 

og det kan undre, hvorfor der observeres en markant opregulering af antallet af Na+/K+-pumper 

efter træning (Green 2000). 

1.5.2.2 Ophobning af laktat og H+ 

Laktat og H+ akkumuleres, når aktivitetens intensitet er for høj til at det aerobe system kan følge 

med, og i høj-intense aktiviteter er der observeret [laktat] på hele 40 mM i musklerne og 25 mM i 

blodplasma. Opfattelsen af at ophobning af laktat og H+ er årsagen til muskeltræthed har eksisteret 

i mange år, og den bygger hovedsageligt på korrelationsstudier, der demonstrerer, at der (ofte) fin-

des en tæt korrelation mellem akkumulering af laktat og reducering af kontraktionskraft. Det gør 

laktat og H+ til potentielle træthedsfremkaldende kandidater, men afklarer ikke en årsags-virkning-

sammenhæng. (Cairns 2006) 

I isolerede muskelfibre, hvor sarcolemma er fjernet (”skinned fibre”), har en forhøjet intracellulær 

[laktat] ingen effekt på kontraktionskraften, hvis pH holdes konstant (pH = 7,1) (Posterino et al. 

2001), og derfor er der overvejende enighed om at laktat i sig selv ikke er årsag til muskeltræthed. 

Til gengæld diskuteres det om, den forsuring, der sker sammen med laktatdannelsen, kan være skyld 

i træthed. Dog er graden af forsuring afhængig af arbejdets karakteristika, og den er mest markant 

ved maximalt arbejde af 1-11 minutters varighed eller højintensivt interval arbejde, hvorved 

intramuskulær pH kan falde fra 7,1 til ca. 6,5. I længerevarende submaximalt arbejde (> 1 time) 
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falder pH ikke nævneværdigt, og dette viser i sig selv, at forsuringen ikke kan forårsage muskeltræt-

heden i alle typer af arbejde. Tidlige studier indikerer dog, at forsuring af muskelfiberen fører til 

signifikant reducering af kontraktionskraften (Cairns 2006), men det viser sig, at forsøgstemperatu-

ren påvirker disse resultater væsentligt. Hvis der anvendes mere fysiologisk-relevante temperaturer 

mindskes eller helt forsvinder effekten af forsuringen; ved 12°C reduceres tetanuskraften med 28 % 

ved pH-værdi på 6,6, mens den kun reduceres med 10 % ved 32 °C, hvorfor det konkluderes, at pH 

højst har en lille effekt ved kropstemperatur. (Westerblad et al. 1997). Den mulige negative effekt 

af H+ menes enten at skyldes en reducering af myofilamenternes maximale kontraktionskraft (trods 

mætning med Ca++) eller en reducering af troponins sensitivitet for Ca++, som kan skyldes protonens 

kompetitive binding til troponin. (Cairns 2006) 

Dog viser nyere undersøgelser, at laktat/H+ har potentiale til at være fremmende for udholdenhe-

den. Dette bunder i et pionerstudie, der viser, at den negative effekt af en høj ekstracellulær [K+] 

kan modvirkes ved at forøge [laktat/H+]. Dette gælder både, når [laktat/H+] er høj fra start og når 

[laktat/H+] øges senere - i en allerede udtrættet muskel (Figur 18). 

 

Figur 18: Viser den relative tetanuskraft for intakte isolerede muskelfibre fra rotter, og hvordan denne ændres med tiden, når de 

stimuleres hvert 10. minut og K+-kncentrationen i ekstracellulærvæsken efter 30 minutter øges til 11 mM. Til kontroller tilsættes intet 

andet i løbet af forsøget, mens der i de to andre grupper tilsættes laktat/H+ henholdvis samtidig med K+-forøgelse eller 90 minutter 

efter denne.  (Nielsen et al. 2001) 
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Dette indikerer, at laktat/H+ er vigtig for at musklens excitabilitet kan opretholdes igennem arbejdet, 

og det gør det mindre sandsynligt, at H+ er træthedsfremkaldende. De overraskende resultater re-

ducerer samtidig sandsynligheden for, at K+-ubalance spiller en stor rolle i forbindelse med træthed. 

Det er sågar blevet foreslået, at en forsuring kan have en præstationsfremmende effekt, men det 

viser sig, at indtag af NH4Cl, der forsurer blodet og musklen en smule, forstærker udviklingen af 

muskeltræthed. (Hultman et al. 1985). Modsat er det efterhånden veldokumenteret, at en forøgelse 

af blodets H+-bufferkapacitet (fx indtag af natriumbikarbonat, NaHCO3) kan forøge præstationen. 

Dette gælder specielt ved kortvarigt arbejde af 1-10 minutters varighed, hvor graden af forsuring 

normalt er størst. (Carr et al. 2011) 

 H+ + HCO3
-  H2CO3  H2O + CO2 

Dog er det ikke sikkert, at virkningen af natriumbicarbonat foregår ude i musklerne. I stedet for 

påpeges det, at en forsuring af blodplasmaet muligvis kan have en negativ effekt på CNS, og at bi-

karbonat således mindsker denne effekt. Men i disse typer af forsøg, hvor præstationen anvendes 

som testparameter, kan årsagen ikke afdækkes. (Cairns 2006) 

Opsamlingsvis lader det ikke til, at laktat i sig selv bidrager til muskeltræthed. Til gengæld kan en 

ophobning af H+ muligvis bidrage til muskeltræthed, men kun i beskedent omfang, og kun i forbin-

delse med højintensivt arbejde, hvor pH normalt vil falde markant (typisk 1-11 minutters arbejde), 

og det kan således ikke forklare den muskeltræthed, der efterfølger længerevarende submaximalt 

arbejde. 

1.5.2.3 Ophobning af uorganisk fosfat (Pi) 

Under arbejde foregår der en konstant hydrolysering af ATP, så der kan leveres energi til både tvær-

brocyklus, Na+/K+-pumpe og Ca++-pumpe i SR. Dog er gendannelsen af ATP tæt knyttet til forbruget, 

og derfor fører selv intenst arbejde kun til en svag reducering af [ATP]. Til gengæld øges koncentra-

tionen af uorganisk fosfat (Pi) markant, hovedsageligt på grund af en reducering af kreatinfosfat (CP) 

koncentrationen (Cairns et al. 2017).  

Ligesom det er tilfældet for H+, er der normalt en god korrelation mellem graden af muskeltræthed 

og [Pi], hvilket gør det muligt, at det kan være årsag til træthed. Dette illustreres på Figur 19, der 

viser resultaterne af et studie, hvor forsøgspersonerne udfører MVC i 3 sekunder efterfulgt af 2 



45 
 

sekunders pause i sammenlagt 5 minutter, mens [Pi] løbende bestemmes. I starten er sammenhæn-

gen mellem stigningen i [Pi] og faldet i MVC god, men senere er der et stort fald i MVC trods nær-

mest uændret [Pi]. Her skal det genkaldes, at Pi både findes som HPO4
2-og H2PO4

-, og det ser ud til, 

at muskeltræthed er tættest knyttet til [H2PO4
-]. [H2PO4

-] stiger med faldende pH, og det danner 

grundlag for en hypotese om, at ophobning af laktat/H+ og Pi kan interagere og en forsuring således 

kan forstærke Pi’s træthedsfremkaldende effekt. Det skal dog nævnes, at de perifere og centrale 

aspekter af træthed ikke kan adskilles i det aktuelle forsøg, da målparameteren, MVC, kan påvirkes 

af begge. (Allen & Trajanovska 2012; Burnley et al. 2010) 

 

Figur 19. Sammenhæng mellem MVC isometrisk kontraktionskraft og intracellulær [Pi] i in vivo i muskel fra menneske (non-invasiv 

teknik) (Allen & Trajanovska 2012) 

Pi ser ud til at have to forskellige virkninger, der er klarlagt via forsøg med skinned-fibre. For det 

første fører øget [Pi] til en reduceret frigivelse af Ca++ fra SR. Dette gælder både i forsøg, hvor Ca++-

frigivelsen udløses af koffein og når frigivelsen udløses af aktionspotentiale i T-tubuli. Mekanismen 

bag dette er højst sandsynligt, at der ved høj [Pi] vandrer Pi-ioner ind i SR, hvor de går i forbindelse 

med de frie Ca++-ioner og danner saltet Ca(H2PO4)2. Dette medfører, at mindre  fri  Ca++ er tilgænge-

ligt til frigivelse (Dutka et al. 2005), men denne effekt ser ud til at være størst i Type II fibre, hvilket 

kan være med til at forklare den højere udholdenhed, der observeres i Type I fibre. (Posterino & 

Dunn 2008) 
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For det andet ser det ud til, at Pi reducerer myofilamenternes sensitivitet for Ca++, således at der 

skal en højere [Ca++] til at igangsætte den samme kontraktionskraft. Dette er demonstreret på Figur 

20, hvor det kan ses, at [Pi] stort set ikke påvirker kontraktionskraften, når myofilamenterne er 

mættet med Ca++ (pCa 5,8). Til gengæld påvirkes kontraktionskraften markant af [Pi], når [Ca+] er 

reduceret (pCa 5,9 og 6,0). Pi ser således ud til at have to forskellige effekter, der kan reducere 

kontraktionskraften på en additiv måde. Der spekuleres i, om den stejlere hældning, der observeres 

i sidste halvdel af forsøget illustreret på Figur 19, skyldes at effekten af saltdannelsen er tidsmæssigt 

forsinket. (Allen & Trajanovska 2012) 

 

Figur 20. Sammenhæng mellem maximal tetanuskraft og [Pi] i skinned-fibre ved tre forskellige [Ca++]. Vær opmærksom på, at               

pCa = -log ([Ca]) og dermed er en lav pCa værdi svarende til en høj [Ca++] (Allen & Trajanovska 2012) 

Opsamlingsvis er der altså god evidens for, at Pi kan føre til øget muskeltræthed, og at denne effekt 

forstærkes ved samtidig forsuring. Igen må der dog skelnes mellem forskellige typer af arbejde. I 

”tid til udmattelse” test på cykel sammenlignes responset på forskellige arbejdsintensiteter, og det 

viser sig, at Pi ikke akkumuleres i særlig stor grad ved længerevarende arbejde (> 2 timer) af lav/mo-

derat intensitet, og således må muskeltrætheden forårsages af andre faktorer i denne type arbejde. 

(Black et al. 2017) 
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1.5.2.4 Ophobning af reaktive iltforbindelser (ROS) 

Der produceres konstant reaktive iltforbindelser (ROS) flere steder i muskelcellen, herunder i mito-

kondriernes elektrontransportkæde og i de såkaldte NOX-komplekser. Normalt starter dette med 

en dannelse af superoxid-molekylet (O2
-), og dette kan i sig selv, eller ved omdannelse til først hy-

drogenperoxid (H2O2) og dernæst til de mere reaktive hydroxylradikaler (·OH), oxidere lipider, pro-

teiner eller DNA (Kerksick & Willoughby 2005). Et komplekst antioxidantsystem, der består af ROS-

specifikke enzymer (fx superoxid dismutase og catalase) og mindre specifikke antioxidanter, sørger 

for at koncentrationen af ROS holdes nede. Det viser sig, at produktionen af ROS stiger og ophobes 

under arbejde, og at der ofte er en god sammenhæng mellem ROS-ophobning og muskeltræthed, 

fx i in situ forsøg med intakt muskel fra rotte (Kolbeck et al. 1997). Desværre er det vanskeligt at 

måle ROS-koncentrationen direkte i mennesker på grund af deres reaktive karakter, og derfor an-

vendes der ofte mere stabile biomarkører, der fortæller om musklen har været udsat for oxidativt 

stress (ophobning af ROS). Igennem denne type studier, har man slået fast, at det oxidative stress 

øges med længden og intensiteten af arbejdet, og desuden forøges under hypoxi (Reid 2016). Dette 

beviser dog ikke at ROS er årsagen til træthed. 

En akut forøgelse af hydrogenperoxid-koncentrationen i isoleret muskelfiber har vist sig at forøge 

den perifere træthed ved submaximal stimulering i 16 minutter, og en efterfølgende tilsætning af 

et reduktionsmiddel er i stand til at fjerne denne negative effekt. Mekanismen bag dette er muligvis, 

at vigtige strukturer i myofilamenterne oxideres, hvorved Ca++-sensitiviteten reduceres (Andrade et 

al. 1998). Ligeledes er der evidens for, at ROS kan hæmme Na+/K+-pumperne, hvorved der opstår 

en mere markant ubalance i [K+], hvilket kan hæmme spredningen af muskel aktionspotentialer 

(McKenna et al. 2006). Således er det slået fast, at ROS er i stand til at fremme muskeltrætheden, 

men kun in vitro, hvor forholdene er anderledes, fx øges koncentrationen af ROS ikke gradvist, som 

den vil gøre in vivo.  

En anden tilgang til problemstillingen er at tilfører antioxidanter, enten i den isolerede muskel eller 

i hele organisme. Hvis ROS er årsagen til muskeltræthed, må en tilførsel af antioxidanter reducere 

muskeltrætheden. Specielt forsøg, hvor der tilføres N-acetylcystein (NAC), har givet god evidens for 

ROS’ afgørende rolle. NAC er ikke i sig selv antioxidant, men den fremmer resyntesen af gluthation, 

der er en af kroppens vigtigste uspecifikke antioxidanter. Et ældre studie har undersøgt trætheds-

udviklingen i in situ m. diaphragma fra kanin, når nerven til denne stimuleres rytmisk og 
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submaximalt i 20 minutter (1 sekunds pulstoge med 20 Hz, 30 pulstoge/min). Det viser sig, at de 

kaniner, der har fået injiceret NAC forud for stimuleringsprotokollen, har en markant reduceret 

træthedsudvikling (Shindoh et al. 1990). Dette danner god evidens for, at ROS bidrager til perifer 

træthed, men der kan stadig være forskel på, hvordan forholdene er i en dyre in situ model og in 

vivo hos mennesker. 

Hos mennesker er effekten af NAC blevet evalueret i både isoleret muskelarbejde (fx hångrebsar-

bejde (Matuszczak et al. 2005)) og i helkropsarbejde. I et crossover-designet studie med veltrænede 

forsøgspersoner undersøges ”tid til udmattelse” i cykelarbejde ved 90 % af VO2max (efter 45 minut-

ters cykling ved 70 % VO2max). Her øger tilførsel af NAC forud for arbejdet ”tid til udmattelse” med 

26 % (Medved et al. 2004), og viser således, at ROS højst sandsynligt er begrænsende for helkrops-

arbejde. Sammenlignes effekten af NAC i forskellige typer af arbejde ser det ud til, at NAC ikke kan 

forbedre udholdenheden ved meget intensivt helkropsarbejde (> 80 % af peak power) (Corn & 

Barstow 2011). Desuden indikerer studier, der anvender biomarkører som mål for ROS, at selv rela-

tivt lavintensivt arbejde (70 % af VO2max) fører til en markant ophobning af ROS, hvis varigheden er 

lang (> 2 timer) (Bloomer et al. 2007). Alt i alt er der altså god evidens for at ROS spiller en rolle i 

muskeltræthed, og det ser ud til at gælde for arbejde, der har en intensitet på minimum 70 % af 

VO2max og en varighed på over 5 minutter.  

1.5.2.5 Hel eller delvis tømning af muskelglykogenlager 

Det er velkendt, at kulhydrat (plasmaglukose og muskelglykogen) og fedtstoffer (muskel-triglyceri-

der og frie fedtsyrer) tilsammen udgør de væsentligste substrater under muskelarbejde. Ved lavin-

tensivt arbejde (30 % af VO2max) bidrager kulhydratkilder kun med 10-15 %, mens bidraget stiger 

markant med stigende intensitet, og står for omkring 70-80 % af substratet ved 85 % af VO2max, 

hvoraf langt hoveddelen kommer fra muskelglykogen. (Jensen & Richter 2012). Det er ligeledes vel-

dokumenteret, at der er en sammenhæng mellem reduceret muskelglykogen og træthed. Fx mind-

skes ”tid til udmattelse” ved submaximalt cykelarbejde (70 % VO2max) markant ved diet-fremkaldte 

lave muskelglykogenlagre (Bergström et al. 1967). Dette og en lang række af efterfølgende studier 

fører til, at der efterhånden er enighed om, at glykogen spiller en afgørende rolle i muskeltræthed, 

specielt ved længerevarende udholdenhedsarbejde (> 1 time), men også i forbindelse med længe-

revarende intervalarbejde. (Ørtenblad et al. 2013) 
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Det er dog ikke helt klarlagt, hvad mekanismen bag glykogens træthedsfremkaldende effekt er. Den 

klassiske teori er, at muskelglykogen er et essentielt substrat for energimetabolismen, og at en hel 

eller delvis reducering af dette vil mindske raten, hvormed ATP kan syntetiseres. Dette vil i sidste 

ende føre til, at arbejdets intensitet sænkes (Sahlin et al. 1998). Denne teori møder dog modstand 

fra studier med skinned-fibre fra rotter, hvor [ATP] og [CP] kan holdes konstant igennem trætheds-

protokollen. Her udtrættes muskelfibrene med lav glykogenkoncentration stadig hurtigere end dem 

med høj koncentration, ved T-tubuli stimulering (Barnes et al. 2001). Der spekuleres i om effekten 

af glykogen-reducering kan skyldes andet end dets rolle som substrat, så som dets strukturelle egen-

skaber, men der er ingen klar evidens herfor. En alternativ forklaring er, at selvom ATP-koncentra-

tionen globalt set er høj under forsøget med skinned-fibre, kan specifikke isolerede områder, fx om-

rådet mellem SR og T-tubuli have lav [ATP]. Muligvis er dette område afhængig af ATP, der stammer 

fra intramyofibrillar glykogen (Ørtenblad et al. 2013). 

Det er således ikke slået fast, hvad den præcise mekanisme bag glykogens rolle i muskeltræthed er. 

Men det er til gengæld sikkert, at glykogen ikke er den eneste faktor i forbindelse med muskeltræt-

hed, og at den spiller den største rolle i længerevarende aktiviteter (> 1 time) eller i tilfælde, hvor 

glykogenlagrene er delvist tømte forud for arbejdet. 

1.5.3 Hvilke adaptationer er vigtige for udholdenheden? 

Som det fremgår af ovenstående (Figur 15) er det klart, at højere centre i CNS spiller en afgørende 

rolle for udholdenheden, herunder motivationsmæssige forhold, og således vil adaptationer i CNS 

kunne påvirke udholdenheden. På grund af dette emnes store omfang og kompleksitet behandles 

det dog ikke yderligere her. I stedet for er der et fokus på adaptationer, der kan mindske den peri-

fere muskeltræthed.  

Som beskrevet ovenfor, diskuteres det stadig, om ubalance i [K+] kan fører til muskeltræthed ved at 

hæmme spredningen af muskel aktionspotentialer, specielt i T-tubuli. Hvis dette antages at være 

begrænsende for udholdenheden, vil en forøgelse af antallet af Na+/K+-kanaler være en præstati-

onsfremmende adaptation. Dette er blevet observeret i forbindelse med træning. (Green 2000) 

Til gengæld er der god evidens for at både H+ og specielt Pi bidrager til muskeltræthed, specielt i 

aktiviteter af relativ kort varighed (primært 1-11 min), hvor både Pi og H+ akkumuleres markant, 
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men også i længerevarende aktiviteter med op til 2 timers varighed, hvor [Pi] stadig kan være væ-

sentligt forøget i forhold til hvileniveauer. Selvom der er forskningsmæssigt er sket meget siden man 

anså laktat/H+-ophobning som den primære årsag til muskeltræthed, er de adaptationer, der er vig-

tige for at undgå muskeltrætheden muligvis ikke så anderledes. Overordnet set går disse ud på, at 

mindske bidraget fra de anaerobe energikilder ved at øge mitokondriernes kapacitet i de involve-

rede muskelceller, mere præcist kapaciteten af citronsyrecyklussen og den oxidative fosforylering. 

(Bassett & Howley 2000). Forklaringsmodellen bygger på, at en forøgelse af [ADP] både fremmer 

hydrolyse af kreatinfosfat (CP), glykolyse (ved aktivering af fosfofruktokinase) og den oxidative fos-

forylering (McArdle 2007, p.136). Hvis mitokondriernes samlede kapacitet i muskelcellen er lille, skal 

der en relativ stor stigning af [ADP] til at aktivere den oxidative fosforylering tilstrækkeligt, selv un-

der submaximalt arbejde. Denne stigning i [ADP] vil ligeledes fremme produktionen af pyruvat og 

NADH, der ved ophobning øger produktionen af laktat/H+. Ligeledes vil stigningen i [ADP] medføre 

en øget resyntese af ATP ud fra CP, hvilket i sidste ende fører til øget [Pi].  Efter træning øges mito-

kondriernes kapacitet kraftigt (se afsnittet ”1.3 Adaptationer ved aerob træning”), og her kræves nu 

mindre stigninger i [ADP] for at opnå tilstrækkelig ATP-produktion via oxidativ fosforylering, hvilket 

fører til en mindre ophobning af laktat/H+ og Pi. Som tidligere beskrevet (se afsnittet ”1.4 Bestem-

mende faktorer for VO2max”) er der en tendens til, at trænede har en større reservekapacitet i mi-

tokondrierne i forhold til deres evne til at levere ilt til musklerne, og dette kan være med til at for-

klare, hvorfor veltrænede er i stand til arbejde ved samme relative intensitet (% af VO2max) i læn-

gere tid end utrænede. (Holloszy & Coyle 1984). Derudover spekuleres der i, om trænede er i stand 

til at rekruttere flere muskelfibre ved en given arbejdsintensitet. Dette vil på samme måde, men på 

et mere overordnet plan, øge den samlede mitokondrielle kapacitet af den aktive muskelmasse, og 

på tilsvarende vis føre til mindre ophobning af laktat/H+ og Pi (Coyle 1995).  

Desuden er der jo en god korrelation mellem laktattærskel og præstationsevnen ved udholdenheds-

arbejde, hvilket underbygger, at et stigende bidrag fra det anaerobe system spiller en afgørende 

rolle for udviklingen af træthed og udmattelse (Faude et al. 2009). yderligere viser undersøgelser af 

eliteatleter, at den bedste determinant for præstationsevnen ved en 26 km lang tidskørsel er mito-

kondriernes kapacitet i de involverede muskler (og fx ikke hjertet minutvolumen) (Jacobs et al. 

2011). Dette stemmer godt overens med ovenstående forklaringsmodel. 
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Alt andet lige vil der dog ved en høj nok intensitet, uanset træningsstatus, akkumuleres laktat/H+, 

og en øget evne til at modstå denne forsuring vil være gavnlig for udholdenheden. Dette kan prin-

cipielt set opnås ved enten, at øge den intracellulære bufferkapacitet eller at øge evnen til at trans-

portere laktat/H+ ud af cellen. Det viser sig, at træning, specielt højintens træning, er i stand til at 

fremme den intracellulære bufferkapacitet, så pH er mere stabil. (Edge et al. 2006). Ligeledes øger 

træning antallet af Na+/H+-modtransportere og laktat/H+-co-transportere, så Laktat/H+ mere effek-

tivt kan transporteres ud af cellen under intenst arbejde. Da en del af laktat/H+ transporten ud af 

cellen er gradient-afhængig (laktat/H+-co-transporter), vil en højere kapillærtæthed også være 

gavnlig for en effektiv transport af laktat/H+ ud af cellen. (Juel 2008) 

Som beskrevet kan en kraftig reducering af muskelglykogen under arbejde ligeledes medføre mu-

skeltræthed. Der kan i dette lys peges på to forskelligartede adaptationer, der kan fremme udhol-

denheden ved længerevarende arbejde (> 1 time), hvor mangel på muskelglykogen kan spille ind. 

For det første kan størrelsen af glykogenlagrene i de involverede muskler øges, hvilket også normalt 

ses i forbindelse med længerevarende træning (Gollnick et al. 1972), og muligvis er det ikke ligegyl-

digt, hvilke afdelinger af cellens glykogenlagre, der opreguleres. For det andet kan bidraget fra fedt-

oxideringen øges, så der spares på glykogenlageret, og dette observeres ligeledes i forbindelse med 

træning, hvor det relative bidrag fra fedt øges ved samme submaximale intensitet efter træning 

(Kiens et al. 1993). De væsentligste adaptationer, der sørger for dette menes at være øget mitokon-

driel aerob kapacitet, øget koncentration af enzymer involveret i fedt-oxidationen, et øget indhold 

af muskel-triglycerider og en øget kapillærtæthed, der fremmer leveringen af frie fedtsyrer til musk-

len. (Horowitz & Klein 2000). 

Yderligere vil det være fordelagtigt at konvertere FT-fibre til ST-fibre, da disse er mere modstands-

dygtige overfor muskeltræthed, nok delvist på grund af dennes mindre påvirkning af høj [Pi]. Og 

selvom evidensen er tvetydig, ser det som sagt ud til at aerob træning kan føre til flere Type I fibre 

igennem konverteringer på en sekventiel reversibel måde imellem Type I ↔ Type IIA og imellem 

Type IIA ↔ Type IIX. (Bogdanis 2012; Wilson et al. 2012) 

Endvidere vil adaptationer, der mindsker ophobningen af ROS og/eller øger tolerancen for dem 

være fremmende for udholdenheden. Det ser da også ud til at træning er i stand til at øge 
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koncentrationen af visse antioxidanter (Powers et al. 2010). Dog må der flere undersøgelser til, før 

det er klarlagt, hvordan træning mere præcist påvirker dannelsen og tolerancen for ROS. 

Afslutningsvis skal det understreges, at dette afsnit ikke omfatter alle de faktorer, der kan være 

begrænsende for udholdenheden, men langt de fleste er blevet behandlet. Dog skal det nævnes, at 

udholdenheden af de respiratoriske muskler (Stuessi et al. 2001), samt evnen til at termoregulere 

(Geor & McCutcheon 1998) ligeledes kan være begrænsende for udholdenheden i visse typer af 

arbejde.  

1.5.4 Delkonklusion: Bestemmende faktorer for udholdenheden 

Udholdenhed kan defineres som ”evnen til at holde en given relativ arbejdsintensitet (% af VO2max) 

igennem længere tid”, eller alternativt som ”evnen til at mindske træthed i at opstå og evnen til at 

modstå denne”. Da træthedsfænomenet er komplekst og både består af et centralt og perifert ele-

ment, bestemmes udholdenheden af en lag række af faktorer. Det centrale element af træthed er 

kompleks og er ikke blevet nærmere behandlet her. Den perifere træthed har en negativ virkning 

på arbejdsevnen i form af sin iboende effekt på musklernes evne til at kontrahere og som et resultat 

af en hæmmende virkning på motor-outputtet. Den perifere træthed er ligeledes kompleks, og det 

lader til, at arbejdets intensitet og varighed er afgørende for, hvad der forårsager træthed. Ved læn-

gerevarende arbejde er der god evidens for, at en delvis tømning af musklens glykogenlager bidra-

ger til træthed, mens årsagen til træthed i forbindelse med mere kortvarigt og intenst arbejde ser 

ud til at være et resultat af øget [Pi], øget [ROS], mindsket pH og muligvis [K+]-ubalance. Generelt 

set er der dog behov for flere undersøgelser af dette omfattende område for at få afklaret mere 

præcist, hvordan trætheden opstår i forskellige typer af arbejde. 

De adaptationer, der ligger til grund for en øget udholdenhed er også mangfoldige, men de væsent-

ligste faktorer menes at være en øget mitokondriel aerob kapacitet, en øget kapillærtæthed, akti-

vering af flere motorenheder, forbedret laktat/H+- og ROS-håndtering, større muskelglykogenlagre, 

større andel af type I fibre og muligvis flere Na+/K+-kanaler. Disse adaptationer er med til at mindske 

ophobningen af træthedsfremkaldende metabolitter (Pi, laktat/H+, ROS) ved en given intensitet (% 

af VO2max). Samtidig fremmer de fedt-metabolismens energibidrag, hvorved der sparres på glyko-

genlagrene. 
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2 BFR-træning som aerob træningsform 

Okklusionstræning, KAATSU-træning og ”blood flow restriction”-træning (BFR-træning) er fælles be-

tegnelser for en træningsform, hvor der trænes med en elastik eller en oppustelig manchet omkring 

den proksimale ende af enten låret eller overarmene. Dette medfører at både tilførslen og fraførel-

sen af blod til de arbejdende muskler reduceres.  Der findes ingen klare retningslinjer for, hvordan 

BFR-træning skal udføres, og derfor varierer det applicerede okklusionstryk imellem træningsstu-

dier. Normalt anvendes et okklusionstryk, der reducerer det arterielle indløb betydeligt men ikke 

fuldstændigt. Dette skaber et specielt stimulus i de okkluderede lemmer under arbejde, hvor der 

typisk er en reduceret tilførsel af ilt, venøs pooling, en øget ophobning af metabolitter og en op-

svulmning af muskelceller (Scott et al. 2015). 

I de seneste år er der blevet forsket intensivt i, hvordan BFR kan anvendes i forbindelse med styrke-

træning, og resultaterne er overbevisende. Lavintens BFR styrketræning er i stand til at føre til til-

svarende træningsadaptationer som traditionelt højintens styrketræning, og derfor er denne træ-

ningsform ved at vinde indpas, specielt i genoptræningssituationer eller hos patientgrupper, hvor 

højintens styrketræning med store mekaniske belastninger ikke altid er en god idé (Scott et al. 

2015). Der spekuleres i, om BFR ligeledes kan bruges i forbindelse med lavintens aerob træning og 

være et alternativ til den traditionelle måde at træne VO2max og udholdenheden på, hvor intensi-

teten typisk er relativ høj (60-100 % af VO2max, Bangsbo & Michalsik 2002, p.160). Forskningen af 

BFR i forbindelse med aerobe træningsformer (gang, løb og cykling) er stadig relativt begrænset og 

resultaterne fra sådanne studier er forholdsvis varierende (se længere nede). Varierende resultater 

fra træningsstudier er generelt ikke overraskende, da mange faktorer spiller ind, herunder det spe-

cifikke træningsstimulus og forsøgspersonernes karakteristika, så som alder, genetik og træningstil-

stand. I BFR-træningsstudier kompliceres dette yderligere ved, at der ikke findes nogen standardi-

seret måde at applicere BFR på. Både okklusionstrykket og bredden på manchetten kan påvirke 

træningsstimulus. I de beskrevne BFR træningsstudier varierer okklusionstrykket fra 90-220 mmHg 

og manchetbredden varierer fra 5-18 cm. Det viser sig, at låromkredsen i høj grad påvirker, hvor 

meget et givent okklusionstryk reducerer blod-flowet, og derfor bør okklusionstrykket individuali-

seres. Det viser sig endvidere, at bredde manchetter er i stand til at reducerer blod-flowet mere end 

smalle manchetter ved samme okklusionstryk. Derfor anvendes der i nogle studier individualiserede 
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okklusionstryk, der svarer til en given procentdel af det tryk, der skal påføres for fuldstændig okklu-

sion af det arterielle indløb. (Scott et al. 2015). 

I de følgende afsnit vil der først blive redegjort for, hvilke træningseffekter, der er observeret efter 

længerevarende deltagelse i denne træningsform og dernæst, hvad der mere præcist karakteriserer 

det akutte respons på aerob BFR-træning. Til slut vil der med udgangspunkt i det akutte/langvarige 

træningsrespons og bagvedliggende mekanismer for træningsadaptationer blive diskuteret, om 

træningsformen er effektiv til at forbedre VO2max og udholdenheden. 

2.1 Tidligere undersøgelser af aerob BFR-træning og dens effekt på VO2max og udhol-
denhed 

I det følgende er samtlige studier (som forfatteren har kendskab til), der undersøger den langvarige 

effekt af BFR i forbindelse med traditionel aerob træning (gang, løb og cykling) på VO2max og/eller 

udholdenhed, blevet inddraget. Det skal nævnes, at lavintens aerob BFR-træning (cykel- og gang-

træning) desuden kan føre til øget muskelstyrke og tværsnitsareal af de involverede muskler (Abe 

2006; Abe, Fujita, et al. 2010), men det er ikke fokus for denne opgave. 

2.1.1 BFR cykeltræning 

Et studie undersøger effekten af kontinuerlig lavintens cykeltræning med BFR hos utrænede unge 

mænd. Her cykler BFR-forsøgspersonerne 15 min ved lav intensitet (40 % VO2max) 3 gange ugentligt 

i 8 uger, mens kontrol-gruppen cykler i 45 min ved samme intensitet men uden BFR. Hovedresulta-

terne fra studiet er, at BFR-interventionen både forbedrer VO2max (+6,4 %, p < 0,05) og ”tid til ud-

mattelse” i en test, hvor belastningen gradvist øges (+15,4 %, p < 0,05), mens kontrol-interventio-

nen, på trods af øget træningsvolumen, ikke fører til nogen forbedringer. (Abe, Fujita, et al. 2010). 

Dette studie indikerer altså, at BFR sammen med lavintens kontinuerlig cykeltræning kan være ef-

fektiv, selvom forsøgsdesignet ikke inkluderer en sand kontrol-gruppe. 

I et lignende studie af BFR cykeltræning, ligeledes med utrænede unge mænd, træner BFR-gruppen 

ved lav intensitet (30 % af pulsreserven = forskel mellem makspuls og hvilepuls) i 20 minutter 3 

gange ungeligt i 6 uger. Resultaterne af BFR-interventionen sammenlignes med en ikke-trænende 

kontrolgruppe. Det viser sig dog, at VO2max ikke stiger signifikant fra pre-træning til post-træning 

(40,5 vs. 41,3 ml*min-1*kg-1, p > 0,05) (Kim et al. 2016). Det begrænsede respons på 
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træningsinterventionen kan skyldes, at okklusionstrykket er en smule lavere i dette studie i forhold 

til Abe et al. 2010. I begge studier anvendes et okklusionstryk på 160 mmHg i starten af trænings-

perioden, og dette øges i Kim et al. 2016 til 180 mmHg i løbet af træningsperioden, mens det øges 

til 220 mmHg i Abe et al. 2010. En alternativ forklaring er, at intensiteten (30 % af pulsreserven) er 

for lav til at medføre adaptationer. Typisk fører BFR akut til en øget hjerterate og en reduceret slag-

volumen i forhold til non-BFR ved samme arbejdsintensitet (se længere nede, Figur 21) (Renzi et al. 

2010) og derfor er % af pulsreserven et dårligt mål for intensitet i forbindelse med BFR, da det vil 

overvurdere intensiteten i forhold til at anvende % af VO2max som intensitetsmål.  

Et studie med unge moderat-trænede mænd undersøger effekten af lavintens (42 % af VO2max) BFR 

cykeltræning. Denne træning består af tre træningspas om ugen, der udføres som intervaltræning 

med to sets af 5 x 2 minutters intervaller med 1 minuts pause (uden BFR) mellem intervaller og 5 

minutters pause mellem sets. I løbet af træningsperiodens 4 uger øges antallet af intervaller lø-

bende. Resultaterne viser, at denne BFR-træningsform er i stand til at øge VO2max signifikant fra 

pre-træning til post-træning (47,6 vs. 50,2 ml*min-1*kg-1, p < 0,05), og samtidig øges laktattærsklen 

(i dette studium defineret som den arbejdsintensitet, hvor [blodlaktat] > 3,5 mM) signifikant (2,19 

vs. 2,57 W/kg, p < 0,05). Kontrolgruppen øger ikke VO2max, mens laktattærsklen øges en anelse. 

Forfatterne mener, at intervaltræningsformen er effektfuld, fordi den gør det muligt at anvende et 

højt okklusionstryk (220 mmHg) og en bred manchet (18 cm), så der opstår en stor grad af iskæmi. 

Pauserne uden BFR mellem intervallet gør dette udholdeligt. Ligeledes peges der på, at en skiften 

imellem iskæmi og reperfusion kan være et mere effektivt stimulus end længerevarende iskæmi. 

(de Oliveira et al. 2016). Denne træningsprotokol er også blevet anvendt i et andet studie med unge 

utrænede mænd, hvor testparameteret er en ”tid til udmattelse” test ved høj intensitet (110 % af 

”peak power”= slutbelastning i en cykeltest med gradvis øget belastning indtil udmattelse). Her er 

BFR-interventionen i stand til at forbedre ”tid til udmattelse” signifikant fra pre- til post-træning 

med hele 53 % (  ̴225 vs.  ̴345 s), og selvom der selvfølgelig er et betydeligt bidrag fra de anaerobe 

energisystemer ved denne høje intensitet, menes en stor del af præstationsforbedringen at skyldes 

en øget kapacitet af det aerobe energisystem, der forhøjer det relative bidrag herfra. (Corvino et al. 

2014)  

I et lignende, men mere kortvarigt studie, undersøges effekten af lavintens interval BFR cykeltræ-

ning hos unge mænd og kvinder. Træningen består af 3 ugentlige træningspas i blot 2 uger, og hvert 
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træningspas er opbygget af 8-12 x 60 sekunders arbejdsintervaller (40 % af ”peak power”) med ak-

tive pauser på 75 sekunder. BFR-gruppen sammenlignes med HIIT (højintensiv intervaltræning) 

uden BFR, men ikke med en sand kontrolgruppe. Træningen fører ikke til signifikante forbedringer 

af VO2max hos BFR-gruppen (+ 3,3 %, p > 0,05), men til gengæld øges den estimerede laktattærskel 

signifikant (+20,4 %, ml*min-1*kg-1, p < 0,05). HIIT-gruppen forbedrer derimod både VO2max og lak-

tattærsklen signifikant, men laktattærsklen øges i mindre omfang end BFR-gruppen (+ 11,5 %). Ok-

klusionstrykket i studiet er i den lave ende i forhold til føromtalte studier (130 % af systolisk blodtryk,  

 ̴ 160 mmHg), (Cayot 2015) og grunden til manglende VO2max forbedringer kan muligvis skyldes 

dette og/eller for lille træningsvolumen. 

Det sidste studie af BFR cykeltræning undersøger effekten af mere højintens interval cykeltræning 

med BFR hos utrænede unge mænd og kvinder. Træningspasset består af gentagne intervaller af 2 

minutters arbejde ved høj intensitet (90 % VO2max) efterfulgt af 2 minutters aktiv ”pause” (50 % af 

VO2max), og foretages 3 gange ugentligt i 6 uger. Overraskende nok øges VO2max ikke, hverken for 

BFR-gruppen eller kontrol-gruppen (Keramidas et al. 2012). Det manglende respons på BFR-inter-

ventionen kan skyldes et for lavt okklusionstryk på blot 90 mmHg. Generelt er det dog overraskende, 

at VO2max ikke øges, da lignende træningsprotokoller uden BFR tidligere har først til signifikant for-

højet VO2max (+ 6 %) (Burke et al. 1994). 

2.1.2 BFR gang- og løbetræning 
Effekten af BFR gangtræning er blevet undersøgt i både yngre og ældre populationer. I det ene stu-

die med ældre (60-78 år) trænes der 5 gange om ugen i 6 uger, og hver træningspas består af 20 

minutters gang med en hastighed på 4 km/t og uden hældning. Dette studie fører ikke til nogen 

forbedringer i det estimerede VO2max, hverken for BFR-gruppen eller kontrol-gruppen, hvilket mu-

ligvis skyldes en for lav intensitet.(Abe, Sakamaki, et al. 2010). I et lignende studie med ældre (57-

73 år) trænes der 4 gange ugentligt i 10 uger, ligeledes i 20 minutter, men med en individualiseret 

intensitet (45 % af pulsreserven bestemt uden BFR). Denne intensitet svarer gennemsnitligt til gang 

med 4,5 km/t og en hældning på 1,5 grader. Det viser sig, at den estimerede VO2max stiger for både 

BFR-gruppen (+9,0 %, p < 0,05) og kontrolgruppen (+10,2 %, p < 0,05), og overraskende nok bidrager 

BFR-interventionen således ikke med yderligere forbedringer. Muligvis er graden af iskæmi for lille 

til at stimulere disse effekter, for selvom okklusionstrykket er relativt højt (140-180 mmHg) er man-

chetten kun 5 cm bred. (Ozaki et al. 2011).  
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BFR gangtrænings effekt på VO2max er desuden evalueret hos yngre og mere veltrænede individer. 

Unge basketballspillere udsættes for en høj frekvens af gangtræning: 2 gange dagligt, 6 dage ugent-

ligt i to uger. Hvert træningspas består af 5 x 3 minutters intervaller med et minuts pause (med BFR). 

I begge grupper starter træningsperioden med en hastighed på 4 km/t og med 5 % hældning, og i 

BFR-gruppen øges hastigheden til 6 km/t, mens den bevares på 4 km/t for kontrol-gruppen. Resul-

taterne viser, at BFR-gruppen forbedrer deres VO2max signifikant fra pre-til post-træning (48,9 vs. 

54,5 ml*min-1*kg-1, p < 0,05), mens kontrol-gruppen ikke forbedrer sig. (Park et al. 2010). Dog er det 

yderst mærkværdigt, at kontrolgruppen ikke følger samme progression som BFR-gruppen, og derfor 

kan dette studie ikke afgøre, om det er selve BFR-interventionen, der er årsag til forbedringerne 

eller om det blot er den øgede træningsintensitet. I et studie med lignende, moderat-trænede, for-

søgspersoner trænes der 5 gange om ugen i 3 uger. Hver træningspas består af 20 minutters gang 

med en intensitet svarende til 45 % af VO2-reserven (forskel mellem VO2max og VO2hvile). VO2max 

stiger signifikant fra pre- til post-træning i BFR-gruppen (44,2 vs. 45,7 ml*min-1*kg-1, p < 0,05), og 

samtidig øges præstationen ved i en 1,5 mil (2,41 km) løbetest signifikant (643 vs. 636 s, p < 0,05) 

(Ursprung & Smith 2017), men forbedringerne er meget beskedne, og det kan undre at det giver 

signifikans. Samtidig inkluderer forsøget ikke en kontrolgruppe, hvorfor det igen er svært at afgøre, 

om det er BFR-interventionen, der forårsager effekten. 

Slutteligt er effekten af BFR kombineret med relativ højintens interval løbetræning blevet testet hos 

unge mænd og kvinder. Træningen består af to ugentlige træningspas i 4 uger. Hvert træningspas 

udføres først som 2 x 5 intervaller af 30 sekunder med 30 sekunders pause (med BFR), men i løbet 

af træningsperioden øges antallet af intervaller. I gennem hele perioden løbes der med en hastighed 

svarende til 82,6 % af VO2max. Forskelligt fra de andre studier påføres okklusionen i dette studie 

ved hjælp af elastikker og subjektive vurderinger. Det viser sig, at BFR-gruppen forbedrer sit VO2max 

signifikant fra pre- til post-træning (46,1-49,0 7 ml*min-1*kg-1, p < 0,05), og ligeledes forbedres ”tid 

til udmattelse” ved intensitet svarende til 82,6 % af VO2max signifikant (151 vs. 190 s, p < 0,05). 

Ingen af disse forbedres dog signifikant mere end hos kontrolgruppen, selvom der er en tendens til 

dette, og det kan derfor ikke helt afgøres om BFR-interventionen gør en forskel. (Paton et al. 2017). 

Muligvis er antallet af træningspas (kun 8 træningspas) for lille til, at der kan detekteres en forskel 

mellem de to grupper. 
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2.1.3 Opsummering: Tidligere undersøgelser af aerob BFR-træning og dens effekt på VO2max og ud-

holdenhed 

Som det fremgår af ovenstående er antallet af studier, der undersøger den længerevarende effekt 

af BFR aerob træning desværre begrænset, og kvaliteten af studierne desuden er varierende. Derfor 

er det svært konkludere noget endegyldigt ud fra studierne. Dog ser det ud til, at både lavintens 

kontinuerlig- og intervaltræning kan være i stand til at forbedrer VO2max både hos utrænede og 

moderat-trænede. Størrelsen af forbedringen i de studier, der opnår signifikant resultater er om-

kring 5-10 %, hvilket er i samme størrelsesorden som effekten af traditionel kontinuerlig aerob træ-

ning (60-70 % af VO2max) af samme varighed (Scribbans et al. 2016). Resultaterne indikerer, at det 

er afgørende at okklusionstrykket er højt nok. Muligvis er det en fordel at anvende en intervalpro-

tokol, hvor der ikke er BFR i pauserne, for at gøre dette udholdeligt. Samtidig skal arbejdets intensi-

tet ikke være for lavt, hvilket nok er grunden til at Kim et al. 2016 ikke opnår forbedringer i deres 

studie, hvor intensiteten blot er 30 % af pulsreserven under BFR (svarende til < 30 % af VO2max). 

I alle omtalte studier med BFR, der undersøger udholdenheden, enten via en ”tid til udmattelse” 

test eller via indirekte/direkte bestemmelse af laktattærsklen, fås der til gengæld signifikante resul-

tater. Det tyder således på, at aerob BFR-træning er mere effektiv til dette end det er til at forbedre 

VO2max. Dog er disse ”tid til udmattelse” tests oftest udført ved konstant høj intensitet eller med 

gradvist stigende intensiteter, og derfor vil der også være et betydeligt bidrag fra det anaerobe 

energisystem i disse test, hvorved resultaterne ikke i sig selv vidner om en øget kapacitet af det 

aerobe system. 

2.2 Det akutte fysiologiske respons på aerob BFR-træning 

En række af studier har undersøgt det akutte respons på aerob BFR-træning. Ud fra disse studier 

kan man både blive klogere på, hvilke fysiologiske adaptationer træningsformen kan tænkes at med-

føre, og desuden vurdere, hvor sikker denne træningsform er for forskellige målgrupper.  

2.2.1 Det akutte kardiovaskulære of metaboliske respons 

BFR har en akut effekt på både centrale og perifere faktorer. Hjertets minutvolumen i hvile og under 

helkropsarbejde er typisk uændret ved brug af BFR (Figur 21). Til gengæld er både det diastoliske og 

systoliske arterielle blodtryk højere ved BFR, hvilket stemmer overens med den forøgede perifere 

modstand, som BFR medfører. Desuden medfører BFR en højere hjerterate og et reduceret 
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slagvolumen ved samme arbejdsintensitet (Figur 21), hvilket højst sandsynligt skyldes en kombina-

tion af et reduceret venøst tilbageløb, hvorved den venstre ventrikel fyldes mindre end normalt, og 

et øget ”afterload”, der reducerer den systoliske tømning. (Ozaki et al. 2010; Renzi et al. 2010).  

Produktet af hjerteraten og det systoliske arterielle blodtryk (dobbeltproduktet) anvendes ofte som 

et mål for, hvor meget hjertet arbejder, og da begge disse faktorer er forøget ved BFR er dobbelt-

produktet markant forhøjet. Ved cykelarbejde er dobbeltproduktet med BFR ved 40 % af VO2max 

svarende til dobbeltproduktet ved 80 % af VO2max uden BFR (Ozaki et al. 2010).  

 

Figur 21: Viser sammenhængen mellem arbejdsintensitet (% af VO2max) og henholdsvis hjerteraten, hjertets slagvolumen og hjertets 

minutvolumen med eller uden BFR (Ozaki et al. 2010) 

Således medfører BFR-interventionen en vis grad af stress på de centrale dele af det kardiovasku-

lære system, og centrale træningsadaptationer er ikke utænkelige. Dog menes BFR-træning i højere 

grad at påvirke perifere faktorer, distalt for okklusionsmanchetten. Et karakteristisk respons i for-

bindelse med BFR er nemlig en øget ophobning af laktat/ H+ i de arbejdende muskler, selv ved lav 
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intensitet, da BFR både reducerer ilttilførslen, hvilket fremmer bidraget fra det anaerobe system, og 

reducerer den venøse fraførsel, hvilket fremmer ophobningen af de dannede metabolitter. (Pope 

et al. 2013). Dette fænomen er desværre typisk målt ved BFR i forbindelse med styrketræning. Kun 

få studier har undersøgt laktatophobningen i forbindelse med lavintenst aerob BFR arbejde, og re-

sultaterne er en smule tvetydige. To studier (Loenneke et al. 2012; Staunton et al. 2015) har under-

søgt [blodlaktat] før og efter lavintensivt gangarbejde (4-4,5 m/s uden hældning), men i ingen af 

disse studier stiger [blodlaktat] signifikant. I det ene studie anvendes dog et relativt lavt okklusions-

tryk (125-130 mmHg) og i det andet anvendes elastikker, og det præcise okklusionstryk kendes så-

ledes ikke. Samtidig er arbejdets intensitet forholdsvist lavt, og svarer nogenlunde til tidligere BFR-

træningsstudier (Abe, Sakamaki, et al. 2010), der ikke fører til forbedringer i VO2max. Et andet studie 

har dog vist, at gangarbejde med BFR kan føre til laktatophobning ([blodlaktat] = 4,3 mM), hvis ar-

bejdsintensiteten og okklusionstrykket er hhv. 55 % af VO2max og 240 mmHg (smal manchet) (Ozaki 

et al. 2014). Ligeledes er der observeret laktatophobninger i forbindelse med lavintenst BFR cykel-

arbejde, både udført som interval og kontinuerligt arbejde (Figur 22). Laktatophobningen er mest 

markant i intervalprotokollen, hvor der arbejdets med samme intensitet som ved det kontinuerlige 

arbejde (30 % af ”peak power”), men anvendes et højere okklusionstryk i arbejdsperioden (149 vs. 

103 mmHg). Dog er laktatophobningen markant højere efter højintensiv (105 % af ”peak power”) 

intervalarbejde uden BFR.  



62 
 

 

Figur 22: Viser [blodlaktat] før arbejdet, efter første set og efter andet set for 5 typer af protokoller. HI: Højintenst (105 % af ”peak 

power”) intervalarbejde uden BFR. I-BFR30: Lavintenst (30 % af ”peak power”) intervalarbejde med kraftig BFR (149 mmHg). C-BFR30: 

Lavintenst (30 % af ”peak power”) kontinuerligt arbejde med moderat BFR (103 mmHg). CON30: Lavintenst (30 % af ”peak power”) 

intervalarbejde uden BFR. I-BFR: Intet arbejde, men BFR-intervention svarende til I-BFR30 (149 mmHg). (Corvino et al. 2017) 

Den øgede ophobning af laktat/H+ ved BFR i forhold til kontroller skyldes, at leveringen af ilt redu-

ceres, og under disse forhold med lavere pO2 skal [ADP] være højere for at aktivere den oxidative 

fosforylering tilstrækkeligt. Øget [ADP] fremmer ligeledes dannelsen af laktat/H+ og Pi. Indirekte 

målinger af iltmætningen i de involverede muskler viser da også direkte, at iltmætningen er mindre 

ved BFR i forhold til kontroller, specielt i BFR-intervalprotokollen, hvor okklusionstrykket er højest 

(Corvino et al. 2017). Der er således ingen tvivl om, at aerob BFR arbejde er i stand til at føre til 

hypoxisk og metabolisk stress perifert i skeletmuskulaturen og det er sandsynligt, at dette kan føre 

til perifere adaptationer. Dog er dette stress-stimulus afhængigt af, at arbejdsintensiteten og/eller 

okklusionstrykket er højt nok, men desværre er antallet af studier, der undersøger disse sammen-

hænge i forbindelse med aerob træning meget begrænset, og derfor kan klare retningslinjer endnu 

ikke gives. 

2.2.2 Det akutte respons på biomarkører for træningsadaptationer 

For at undersøge hvilket potentiale aerob BFR-træning har, er det akutte respons af denne trænings-

form på en række af biomarkører blevet evalueret. Disse biomarkører inkluderer PGC-1α 
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(“peroxisome proliferator-activated receptor-gamma coactivator”), der er en co-aktivator af 

transkriptionsfaktorer, der blandt andet er involveret i mitokondriedannelse og dannelsen af nye 

kapillærer, og derfor betegnes den ofte som en ”master regulator” for de adaptationer, der typisk 

ses i forbindelse med aerob træning. I et nyere studie, ser det dog ikke ud til at aerob BFR-træning, 

i form af kortvarig lavintenst cykelarbejde (15 minutter, 40 % af VO2max), er i stand til at opregulere 

PGC-1α, hvorimod cykelarbejde uden BFR ved moderat intensitet (30 minutter, 70 % af VO2max) er 

i stand til dette (Conceição et al. 2016). I et andet studie med en alternativ tilgang har man undersøgt 

effekten af et-bens cykling med eller uden reduceret blodtilførsel. I dette studie er blod-flowet ikke 

reduceret ved hjælp af en manchet, men i stedet for placeres benene i et trykkammer med et over-

tryk på 50 mmHg, hvilket reducerer blodtilførslen. Det ene ben arbejder under hyperbariske omgi-

velser, mens det andet arbejder ved normalt tryk. Begge ben arbejder i 45 minutter. Her er PGC-1α 

-mRNA markant forøget i de involverede muskler efter arbejdet i benet med reduceret blodtilførsel, 

men ikke i kontrolbenet. (Norrbom et al. 2011). Denne træningsform er ligeledes i stand til at 

opregulere VEGF (”vascular endothelial growth factor”); et protein, der fremmer 

kappilærdannelsen, mens den anden træningsform med BFR ikke er (Conceição et al. 2016). Selvom 

Norrbom et al. anvender en alternativ måde at reducere blodtilførslen, må resultaterne siges at 

være modstridende, og der må flere undersøgelser til for at afklare om BFR aerob træning er en 

effektiv træningsform til at opregulere PGC-1α og VEGF og i sidste ende føre til en øget mitokon-

drievolumen og kapillærtæthed. 

2.3 Aerob BFR-træningens potentiale til at forbedre VO2max og udholdenheden set i 
lyset af de bagvedliggende fysiologiske mekanismer 

Som beskrevet tidligere i opgaven er VO2max hovedsageligt bestemt af evnen til at transportere ilt 

via massetransport ud til de aktive muskler, altså hovedsageligt af den maksimale minutvolumen og 

en effektiv distribuering af blodet. Dog er VO2max hos inaktive og utrænede muligvis begrænset af 

musklernes mitokondrielle kapacitet.  

Modsat er udholdenheden, defineret som evnen til at opretholde en given arbejdsintensitet (% af 

VO2max) over tid, hovedsageligt bestemt af perifere egenskaber i de involverede muskler, specielt 

forøget mitokondriel kapacitet og øget kapillærtæthed. Med dette i tankerne kan det lettere vurde-

res om træningsformen, i lyset af bagvedliggende fysiologiske mekanismer, har potentiale til at 
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forbedre VO2max og/eller udholdenheden. Dog skal det understreges, at dele af følgende afsnit har 

spekulativ karakter på grund af manglende evidens på området. 

2.3.1 Aerob BFR-træning og mekanismer bag centrale adaptationer 

Ingen tidligere studier af aerob BFR-træning har undersøgt, om træningsformen kan føre til øget 

maksimal minutvolumen. Den bagvedliggende mekanisme for en øget maksimal minutvolumen er 

en øget maksimal slagvolumen. En af de fysiologiske adaptationer, der ses ved traditionel aerob 

træning er en øget compliance af den venstre ventrikel, hvilket tillader en større fyldning og dermed 

en større slagvolumen. Ved anvendelse af BFR i forbindelse med aerob arbejde fyldes hjertet mindre 

og samtidig er den systemiske perifere modstand forøget i forhold til samme arbejde uden BFR. 

(Ozaki et al. 2010; May et al. 2017). Dette bevirker, at træningsstimulusset på det kardiovaskulære 

system ligger et sted mellem traditionel aerob træning og styrketræning. Da styrketræning kan føre 

til en reduceret ventrikulær compliance, er det muligt at aerob BFR-træning ikke har den samme 

gavnlige effekt som traditionel aerob træning på den maximale slagvolumen, selvom dette selvføl-

gelig bør undersøges før konklusioner kan drages. (Mihl et al. 2008). En anden, og måske den væ-

sentligste, bidrager til den træningsfrembragte forhøjede minutvolumen er en forøgelse af blodvo-

lumen (både plasmavolumen og total volumen af røde blodceller). Den nøjagtige mekanisme for 

dette er ikke fuldt ud forstået, og derfor er det svært at vurdere, hvordan aerob BFR-træning vil 

påvirke dette. (SAWKA et al. 2000).  

2.3.2 Aerob BFR-træning og mekanismer bag perifere adaptationer 

En øget mitokondriel kapacitet og en øget kapillærtæthed er to af de mest afgørende perifere adap-

tationer i forbindelse med aerob træning. Ingen studier har undersøgt effekten af aerob BFR-træ-

ning på disse parametre, selvom effekten af en lignende træningsform er blevet undersøgt (se næ-

ste afsnit). 

De bagvedliggende mekanismer, der opjusterer den mitokondrielle kapacitet og kapillærtætheden 

efter træning er komplekse og ikke fuldstændig klarlagt. Dog kan et overblik over disse give en idé 

om, om lavintens aerob BFR-træning er effektiv til at fremme de nævnte adaptationer i forhold til 

traditionel højintens træning. De væsentligste ændringer, der sker i muskelcellernes interne miljø i 

forbindelse med aerobt arbejde, som samtidigt er afgørende for at fremme mitokondriebiogenesen 

og kapillærdannelsen, menes at være 1) hypoxi, 2) ændringer i cellens energistatus, mere præcist 
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ændringer i [AMP]:[ATP]- og  [ADP]:[ATP]-ratioerne, 3) dannelse af ROS, 4) ændringer i [Ca++] i sar-

coplasmaet (Egan & Zierath 2013).  

Der er god evidens for, at lavintens aerob BFR arbejde kan føre til både hypoxi og ændringer i 

[AMP]:[ATP] og [ADP]:[ATP]-forholdende (målt indirekte som øget [blodlaktat]). Tidligere studier 

indikerer dog, at højintents arbejde uden BFR kan føre til en højere grad af hypoxi og større forstyr-

relse af cellens energistatus i forhold til lavintenst arbejde med BFR (Corvino et al. 2017). Alligevel 

er der god grund til at tro, at lavintenst arbejde med BFR kan føre til lignende hypoxi og ændringer 

i energistatus, hvis det rette okklusionstryk kombineres med den rette (lavintense) intensitet.  

Selvom ROS bidrager til den perifere træthed, er det efterhånden slået fast, at de ligeledes bidrager 

til det akutte stimulus, der igangsætter fordelagtige træningsadaptationer ved bl.a. at aktivere PGC-

1α og dermed fremme mitokondrie-dannelse (Powers et al. 2010). Under normale omstændigheder 

øges ROS-dannelsen, når arbejdsintensiteten øges, og derfor kan lavintens aerob BFR-træning må-

ske ikke levere samme stimulus som højintenst arbejde. Det viser sig dog, at ROS-dannelsen frem-

mes under hypoxiske forhold, og derfor er træningsformen muligvis i stand til at frembringe et pas-

sende stimulus af samme størrelsesorden som højintenst aerob træning uden BFR, men dette bør 

undersøges nærmere. (Zuo et al. 2013) 

Der er ligeledes evidens for, at ændringer i den intracellulære [Ca++] kan påvirke træningsadaptati-

onerne, herunder PGC-1α og mitokondriebiogenesen.  Amplituden og varigheden af [Ca++]-forøgel-

sen i sarcoplasmaet er afhængig af muskelcellens stimuleringsfrekvens; jo større frekvens, jo større 

amplitude og/eller varighed af [Ca++]-forøgelsen. Ved lavintens aerob træning med BFR er stimule-

ringsfrekvensen alt andet lige mindre end traditionel højintensiv træning, og derfor øges [Ca++] ikke 

i ligeså stort omfang. Det er svært at afgøre, hvor meget dette betyder for træningsformen evne til 

at føre til adaptationer, da det relative bidrag fra denne signalvej ikke kendes, men det kan være en 

af årsagerne til, at træningsformen umiddelbart ikke er lige så effektiv som højintens træning uden 

BFR.  

Desuden aktiveres flere muskelenheder ved højere intensiteter, og derfor er der godt grund til at 

tro, at stimulusset for øget dannelse af mitokondrier og kapillærer udbredes til flere muskelceller 

ved højintens træning i forhold til lavintens BFR-træning. Dog ser det ud til, at flere muskelenheder 

aktiveres ved brug af BFR i forbindelse med arbejde af en given intensitet, hvilket menes at skyldes 
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en fremskyndet træthed af type I fibre under de hypoxiske forhold (Moritani et al. 1992). Men denne 

effekt ser ud til at være relativ beskeden i størrelse, og derfor er antallet af aktive motorenheder 

højst sandsynligt en del større under højintenst arbejde uden BFR i forhold til lavintenst arbejde 

med BFR. 

2.3.3 Fysiologiske adaptationer observeret efter BFR-lignende træning 

Der findes ingen studier, der har undersøgt effekten af aerob BFR-træning på vigtige fysiologiske 

parametre som mitokondriekapaciteten, muskel-kapillærtætheden eller den maksimale minutvolu-

men.  Til gengæld er noget af dette blevet undersøgt i studier med et-bens cykeltræning, der anven-

der samme teknik som beskrevet tidligere til at reducere blodtilførslen; nemlig placering af benene 

i et trykkammer med positivt tryk på 50 mmHg (Esbjörnsson et al. 1993; Kaijser et al. 1990). Det ene 

ben trænes under hyperbariske omgivelser, mens det andet trænes ved normalt tryk. Efter 4 ugers 

træning (4 gange ugentligt, 45 minutters kontinuerlig træning) sammenlignes de to ben. Benet, der 

har trænet med reduceret blod-flow, har en tendens til øget udholdenhed i en ”tid til udmattelse” 

test med gradvist stigende belastning (+19 vs. + 15 %, p > 0,05), signifikant forøget citratsyntetase 

(CS) aktivitet og en signifikant højere kapillærtæthed i de involverede muskler i forhold til for kon-

trol-benet efter træning.  CS-aktiviteten er en god markør for mitokondrievolumendensiteten i de 

involverede muskler (Larsen et al. 2012), og det er således ikke overraskende at øget kapillærtæthed 

og CS-aktivitet fører til øget udholdenhed i benet med reduceret blodtilførsel. Denne metode til at 

reducere blodtilførslen er dog forskellig fra BFR-interventionen, hvor der i sidstnævnte vil være en 

større ophobning af blod i de okkluderede lemmer. Trods dette, er det ikke utænkeligt, at tilsva-

rende adaptationer ses i forbindelse med aerob BFR-træning, men det kræver nærmere undersø-

gelser. 

I et studie af effekten af BFR aerob gangtræning (Park et al. 2010, se detaljer i næste afsnit)  indikerer 

resultaterne ifølge forfatterne, at hjertets maksimale slagvolumen er forøget efter træning, hvilket 

som bekendt er en væsentligt adaptation for VO2max -forbedringer. Ved submaximalt arbejde med 

BFR er slagvolumen nemlig 21,4 % større efter træning i forhold til samme arbejde før træning. 

Denne forøgelse af slagvolumen kan dog også skyldes perifere adaptationer, der mindsker effekten 

af BFR-interventionen ved fx at fremme det venøse tilbage-flow og fyldning af hjertet. Derfor må 

der yderligere undersøgelser til, hvor den maksimale slagvolumen måles uden BFR før og efter træ-

ning, for at slå fast om denne træningsform kan øge denne (og i sidste ende minutvolumen).  
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2.4 Delkonklusion: Kan BFR-træning være en effektiv måde at fremme udholdenheds-
præstationsevnen på? 

Som det fremgår af ovenstående, er det med den eksisterende evidens vanskeligt at vurdere, hvor 

stort et potentiale aerob BFR-træning har. Dette skyldes, at antallet af studier, der undersøger ef-

fekten af denne træningsform både er beskeden i antal og kvalitet. Det akutte respons på trænings-

formen indikerer dog, at træningsformen har størst potentiale til at fremme perifere adaptationer, 

så som den mitokondrielle kapacitet og kapillærtætheden, og det er mere tvivlsomt om trænings-

formen kan bidrage til centrale adaptationer. Dette stemmer nogenlunde overens med resultaterne 

fra de længerevarende træningsstudier, hvor forbedringen af VO2max er varierende, mens udhol-

denheden ser ud til at øges konsekvent i de (få) studier, der undersøger den. Det er muligt at 

VO2max hovedsageligt øges i de individer, der er begrænset af deres mitokondrielle kapacitet, altså 

typisk utrænede/inaktive, og derfor er øget VO2max ikke i sig selv et udtryk for, at der har fundet 

centrale adaptationer sted.  

2.4.1 Målgruppe 

Så selvom effekten af lavintens aerob BFR-træning ikke er helt klarlagt, indikerer resultaterne, at 

effekten af traditionel højintens aerob træning uden BFR (kontinuerlig eller interval) er mere effek-

tiv til at forbedre udholdenhedspræstationsevnen, specielt VO2max. Dog har aerob BFR-træning an-

dre fordele. For det første er den virkningsfuld, selvom den udføres ved lav intensitet og for det 

andet kan den øge den maximale muskelstyrke i de involverede muskler (Abe, Fujita, et al. 2010; de 

Oliveira et al. 2016), hvilket normalt ikke ses efter almindelig aerob træning. Dog øges muskelstyr-

ken ikke i samme omfang som ved normal højintens styrketræning eller lavintens styrketræning 

med BFR (Scott et al. 2015). Målgruppen må således udgøres af personer, der ønsker forbedringer 

af VO2max, udholdenhed og/eller muskelstyrke, men samtidig ikke er i stand til at udføre traditionel 

højintensiv aerob træning og/eller styrketræning.  

Målgruppen kan inkludere personer med nedsat lungefunktion, fx personer med ”kronisk obstruktiv 

lungesygdom” (KOL). Nogle af disse kan ikke udføre højintens aerob træning, fordi de hurtigt oplever 

ubehag og åndenød ved disse arbejdsintensiteter. Her kan aerob BFR-træning være et godt alterna-

tiv (Thiebaud et al. 2014). Ligeledes kan træningsformen muligvis være gavnlig for personer med 

svage led, fx gigtpatienter, eller personer med kardiovaskulære lidelser, hos hvem det er risikofyldt 



68 
 

at skrue helt op for minutvolumen. Dog må man være mere varsom med at anbefale BFR-træning 

til sidstnævnte gruppe, da BFR medfører en akut forøgelse af hjerteraten og det systoliske blodtryk 

under arbejde. (Ozaki et al. 2010) 

2.4.2 Fremtidige undersøgelser af aerob BFR-træning 

Der er behov for flere undersøgelser for at blive klogere på træningsformens potentiale, og derfor 

er der en række af studier, der med fordel kan igangsættes. Det kan dog være svært at vurdere, 

hvilke typer af studier, der bør prioriteres først. 

Der kan argumenteres for, at den varierende effekt af træningsformen skyldes varierende måder at 

applicere BFR på (okklusionstryk og manchetbredde) og varierende træningsprotokoller (intensitet, 

varighed og interval vs. kontinuerlig). Fra mit synspunkt er første prioritet derfor at undersøge den 

akutte effekt af aerob BFR arbejde med forskellige okklusionstryk og arbejdsintensiteter på en sy-

stematisk måde. For at simplificere undersøgelsen kan den i første omgang tage udgangspunkt i 

kontinuerlig cykelarbejde i 15-20 minutter, hvilket jo tidligere har ført til forbedringer af VO2max og 

udholdenheden (Abe, Fujita, et al. 2010), og samtidig er en mere praktisk anvendelig træningsform 

end en intervalprotokol med skiftevis BFR og reperfusion. Som beskrevet, er den åbenlyse mål-

gruppe personer, der ikke kan træne ved høje intensiteter og denne undersøgelse bør tage udgangs-

punkt i dette. Derfor kan arbejdsintensiteten varieres indenfor et interval på omtrent 30-50 % af 

VO2max. Ved hver af disse forskellige arbejdsintensiteter kan det akutte respons af forskellige ok-

klusionstryk undersøges. Okklusionstrykket kan med fordel individualiseres og udtrykkes som pro-

centdel af det tryk, der skal til for fuldstændig arteriel okklusion. Testen af det akutte respons kan 

inkludere: 1) Laktatmålinger, der giver at godt indblik i musklernes metaboliske stress, 2) Målinger 

af biomarkører som fx PGC-1α og VEGF, der kan indikere, hvilke træningsadaptationer der kan op-

stå, 3) Målinger af hjerterate og blodtryk, der giver indblik i, hvor meget det kardiovaskulære system 

er stresset og 4) Et mål for selvopfattet fysisk anstrengelse (fx Borgskala), for at vurdere om arbejdet 

er udholdeligt.  

Efter en evaluering af det akutte respons har man et bedre grundlag til at udvikle effektive og brug-

bare træningsstudier. I disse træningsstudier er det afgørende, at der findes en sand kontrol-gruppe, 

der træner på samme måde som interventionsgruppen, blot uden BFR. Samtidig vil det være en 

fordel at anvende % af VO2max som intensitetsmål i forbindelse med træningen, da % af 



69 
 

pulsreserven med BFR overvurderer intensiteten og % af ”peak power” påvirkes af forsøgsperso-

nens anaerobe kapacitet og personer vil derfor træne ved forskellige % af VO2max trods samme % 

af ”peak power”. Interessante før- og eftertests kan inkludere: 1) VO2max, 2) Laktattærskel og/eller 

”tid til udmattelse” test ved konstant moderat intensitet (60-80 % af VO2max), 3) Målinger af kapa-

citeten af de involverede musklers mitokondrier, 4) Bestemmelse af maximal minutvolumen og slag-

volumen og 5) Bestemmelse af blodvolumen og hæmatokritværdi. 

Efter at effekten af træningsformen er blevet nærmere undersøgt, kan det vurderes, om træningen 

kan anvendes af den omtalte målgruppe. 

Der er således masser af interessante undersøgelser, der kan igangsættes for at blive klogere på 

effekten af aerob BFR-træning, og i sidste ende vurdere, om den kan anvendes som et alternativ til 

traditionel aerob træning. 
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