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Ágrip 

Bakgrunnur: Hjarta- og æðasjúkdómar eru algengir og afleiðingar þeirra geta verið alvarlegar. Eru þeir 

aðal orsök ótímabærra andláta í heiminum. Rannsóknir hafa sýnt að hluti þeirra sjúklinga sem greindir 

eru með hjarta- og æðasjúkdóma nýta sér viðbótarmeðferðir samhliða sinni hefðbundnu meðferð og er 

jóga ein af þessum viðbótarmeðferðum. 

Tilgangur: Að taka saman niðurstöður nýlegra rannsókna þar sem skoðuð eru áhrif jógaiðkunar á 

hjarta- og æðasjúkdóma. Þá var einnig leitast við að komast að því hvort jógaiðkun getur minnkað 

einkenni þessara sjúklinga eða komið í veg fyrir þau.  

Aðferð: Gerð var fræðileg samantekt þar sem kerfisbundin leit var gerð í gagnabönkunum Pubmed og 

Cinahl að rannsóknum sem kanna áhrif jóga á hjarta- og æðasjúkdóma. Sett voru þau inntökuskilyrði 

að rannsóknirnar væru frá árunum 2015-2020, fjölluðu um líkamlega heilsu og fullorðna einstaklinga. 

Við greiningu á heimildum var notast við PRISMA flæðirit.  

Niðurstöður: Tólf rannsóknargreinar stóðust inntökuskilyrði. Niðurstöður samantektarinnar eru 

flokkaðar eftir því hvaða jóga var verið að gera þar sem ekki var notast við sömu tegund jóga í öllum 

rannsóknunum. Niðurstöður rannsóknanna benda til þess að allar tegundir jóga sem skoðaðar voru 

höfðu jákvæð áhrif á hjarta- og æðasjúkdóma eða einkenni þeirra, það er háþrýsting, gáttatif í köstum, 

hækkaðan púlsþrýsting og hjartabilun. Einnig virtist jóga bæta heilsutengd lífsgæði þátttakenda.  

Ályktun: Hægt er að draga þá ályktun að jóga gæti hentað sjúklingum sem glíma við hjarta- og 

æðasjúkdóma sem viðbótarmeðferð við hefðbundna meðferð, hvort sem það er til að draga úr 

einkennum sjúkdóms eða efla heilsutengd lífsgæði sjúklings. Því skal þó haldið til haga að flestar 

rannsóknir sem notaðar voru í þessari samantekt eru skammtímarannsóknir og því ber að rannsaka 

frekar langtímaáhrif jógaiðkunar. 

Lykilorð: Jóga, hjarta- og æðasjúkdómar, háþrýstingur, gáttatif í köstum, hækkaður púlsþrýstingur, 

hjartabilun. 
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Abstract 

Background: Cardiovascular diseases are common and their consequences can be grave. 

Cardiovascular diseases are the main cause of death globally. Researches have shown that some 

patients diagnosed with cardiovascular diseases use complementary therapies amongst their usual 

therapy and yoga is one of those complementary therapies used.  

Purpose: To systematically review studies quantifying the effects of yoga on cardiovascular diseases. 

Moreover to investigate if yoga can decrease or prevent symptoms for patients dealing with these 

diseases. 

Method: Systematic review of studies was done by collecting studies systematically in the biomedical 

citations bank PubMed and Cinahl by searching for researches that pertained to cardiovascular diseases 

and yoga. Inclusion criteria included only studies that were published in the years 2015-2020, about 

physical health and adult subjects. The studies were analysed by using PRISMA flowchart. 

Results: Twelve researches fulfilled the inclusion criteria. Their results were categorized by the type of 

yoga used in the studies because not all studies used the same type of yoga. The results indicated that 

all types of yoga had a positive effect on cardiovascular diseases or their symptoms; hypertension, 

paroxysmal atrial fibrillation, increased pulse pressure and heart failure. Moreover the results indicated 

a positive effect on health related qualities of life.  

Conclusion: Yoga seems to fit patients with cardiovascular diseases as a complementary therapy 

amongst their usual treatment either to decrease symptoms or to improve health related qualities of life. 

It is important to research what the long-term effects is because the majority of the researches used in 

this systematic review are short-term researches.  

Keywords: Yoga, cardiovascular diseases, hypertension, paroxysmal atrial fibrillation, increased pulse 

pressure, heart failure.  
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Þakkir 

Við viljum byrja á því að þakka hvorri annarri annars vegar fyrir frábært samstarf við gerð þessarar 

ritgerðar og í gegnum allt námið við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og hins vegar fyrir einstaka 

vináttu. Þá viljum við þakka fjölskyldum okkar beggja innilega fyrir stuðninginn og þá sérstaklega Arnari 

Guðnasyni fyrir að hvetja okkur áfram og sýna okkur þolinmæði í ritgerðarskrifum á tímum 

samkomubanns. Einnig viljum við þakka jógakennurunum okkar Ísabellu Ósk Másdóttur og Írisi Ösp 

Heiðrúnardóttur fyrir að aðstoða okkur við að halda geðheilsunni og við að finna innri ró með því hvetja 

okkur til að iðka jóga og með því að leiða okkur í gegnum einstaklega ljúfa jógatíma á þessu tímabili 

meðan á skrifunum stóð. Við viljum sérstaklega þakka Geir Ágústssyni og Þuríði Sigurðardóttur fyrir 

ráðleggingar og yfirlestur á verkefninu. 

Að lokum viljum við þakka leiðbeinanda okkar Dr. Þóru Jenný Gunnarsdóttir innilega fyrir einstaklega 

góða leiðsögn í gegnum verkefnið allt, fyrir að vera til staðar og hafa svör á reiðum höndum við öllum 

okkar vangaveltum. 
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1 Inngangur 

Hjarta- og æðasjúkdómar eru algengasta orsök dauðsfalla í heiminum en árlega deyja fleiri úr hjarta- og 

æðasjúkdómum heldur en af nokkurri annarri orsök. Talið er að um 17,9 milljónir manns deyi árlega úr 

þessum sjúkdómum sem er um 31% af öllum dauðsföllum, þá er hægt að rekja 85% þessara dauðsfalla 

til hjartaáfalla og heilaslaga (WHO, 2020). Ákveðnir lífsstílstengdir þættir auka líkur einstaklinga á að 

þróa með sér hjarta- og æðasjúkdóma, til dæmis háþrýstingur, reykingar, hátt kólesteról, sykursýki, 

ofþyngd og hreyfingarleysi. Til að koma í veg fyrir hjarta- og æðasjúkdóma eða minnka einkenni þeirra 

sem nú þegar eru með hjarta- og æðasjúkdóma er mælt með því að hætta reykingum, tileinka sér hollt 

mataræði, stunda hreyfingu reglulega, halda sér í hæfilegri þyngd og taka viðeigandi lyf (National Health 

Service, 2018).  

Viðbótarmeðferð er meðferð sem er ekki hefðbundin læknisfræðileg meðferð heldur meðferð sem 

sýnt hefur verið fram á að geti gagnast til viðbótar við hefðbundna heilbrigðisþjónustu. Með 

viðbótarmeðferðum er lögð áhersla á félagslega, tilfinningalega og andlega heilsu samhliða líkamlegri 

heilsu (National Center for Complementary and Integrative Health, 2018). Notkun viðbótarmeðferða 

hefur aukist í Evrópu síðustu tvo áratugi sem er í samræmi við það sem sést hefur í öðrum Vestrænum 

löndum (Fischer o.fl., 2014), þar er Ísland engin undantekning. Landkönnun sem framkvæmd var árið 

2015 sýnir að á níu árum eða frá árinu 2006 til ársins 2015 hefur notkun viðbótarmeðferða aukist um 

8,4%. Þá kom einnig fram að nuddmeðferð er vinsælasta viðbótarmeðferðin á Íslandi en notkun jóga og 

hugleiðslu sem viðbótarmeðferða jókst mest af öllum þeim viðbótarmeðferðum sem notast var við í 

könnuninni á þessu níu ára tímabili eða um 12,5% (Þóra Jenný Gunnarsdóttir, Brynja Örlygsdóttir og 

Rúnar Vilhjálmsson, e.d.). Þá sýnir rannsókn Þóru o.fl. (2016) að notkun viðbótarmeðferða hefur aukist 

á Landspítala en rannsóknin sýndi fram á að 30 deildir buðu upp á viðbótarmeðferðir fyrir sína sjúklinga 

miðað við að aðeins 20 deildir buðu upp á viðbótarmeðferðir árið 2002. 

Jóga er forn iðkun sem á rætur sínar að rekja til Indlands. Í byrjun var jóga andleg (e. Spiritual) iðkun 

en hefur með tímanum orðið vinsæl leið til að efla líkamlega og andlega líðan. Sýnt hefur verið fram á 

að jógaiðkun getur haft ýmsan heilsufarslegan ávinning í för með sér. Sem dæmi getur jógaiðkun hjálpað 

iðkandanum að losa um streitu, bæta svefn og minnka verki ásamt því að jóga hefur verið notað sem 

viðbótarmeðferð fyrir fólk með langvinna sjúkdóma (National Center for Complementary and Integrative 

Health, 2019). 

Höfundar samantektarinnar hafa sjálfar iðkað jóga og hlotið mikla ánægju af ásamt því að jóga hefur 

hjálpað höfundum við að öðlast innri ró, núvitund og við að finna tengingu við eigin huga og líkama. Við 

höfðum því áhuga á að komast að því hvort jóga getur nýst sem viðbótarmeðferð í heilbrigðisþjónustu. 

Gerðar hafa verið fræðilegar samantektir sem benda til þess að jóga getur haft góð áhrif á andlega 

heilsu ásamt því að hafa góð áhrif á heilsu kvenna á meðgöngu (Arnhildur Karlsdóttir og Erla Guðlaug 

Steingrímsdóttir, 2019; Hjördís Björg Hermannsdóttir og Oddrún Assa Jóhannsdóttir 2019). Höfundar 

þessarar samantektar hafa bæði í sínu persónulega lífi og í gegnum nám og vinnu í heilbrigðisþjónustu 

kynnst sjúklingum sem glíma við ýmsa langvinna sjúkdóma og okkur fannst áberandi hvað margir glíma 

við hjarta- og æðasjúkdóma. Þá fannst okkur áberandi að einkenni þessara sjúkdóma vöktu upp 

áhyggjur hjá sjúklingunum. Til eru rannsóknir sem rannsaka áhrif jóga á hjarta- og æðasjúkdóma og 
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með þessari samantekt leitast höfundar við að kanna hvaða niðurstöður hafa komið fram í þessum 

efnum síðustu ár. Hér er leitast við að samþætta nýlegar rannsóknir sem rannsaka áhrif jóga á hjarta- 

og æðasjúkdóma og kanna hvort jóga hafi í raun og veru áhrif á þessa sjúkdóma eða einkenni þeirra. 

1.1 Tilgangur og markmið 
Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar er að taka saman niðurstöður nýlegra rannsókna sem 

rannsaka áhrif jóga á hjarta- og æðasjúkdóma. Markmiðið er að komast að því hvort hægt er að nota 

jóga sem viðbótarmeðferð fyrir þennan sjúklingahóp og hvaða áhrif jóga getur haft, hvort jógaiðkun getur 

minnkað einkenni þessara sjúklinga eða jafnvel komið í veg fyrir þau. 

1.2 Rannsóknarspurning 
Í þessu verkefni verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hefur jóga áhrif á langvinna hjarta- 

og æðasjúkdóma?  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Hjarta- og æðasjúkdómar 
Hjarta- og æðasjúkdómar eru hópur af kvillum sem herja á hjartað og æðakerfið. Þeir sjúkdómar sem 

teljast vera hjarta- og æðasjúkdómar eru til dæmis kransæðasjúkdómar, æðasjúkdómar í heila og 

gigtsóttar hjartasjúkdómar (e. Rheumatic heart disease). Á hverju ári deyja 17,9 milljónir manns úr 

hjarta- og æðasjúkdómum og þessir sjúkdómar eru því aðal orsök ótímabærra andláta í heiminum. Fjórir 

af hverjum fimm sem deyja úr hjarta- og æðasjúkdómum deyja vegna hjartaáfalla eða heilaslaga, einn 

þriðji úr þessum hópi eru einstaklingar sem eru yngri en 70 ára (WHO, 2020). Hægt er að koma í veg 

fyrir flesta hjarta- og æðasjúkdóma með því að fræða fólk um lífsstílstengda áhættuþætti eins og notkun 

á tóbaki, óheilbrigt mataræði, offitu, skort á hreyfingu og skaðlega neyslu á áfengi. Áhrif þessara 

áhættuþátta koma oft í ljós sem hækkaður blóðþrýstingur, hækkun á blóðfitum, offita og ofþyngd (WHO, 

2017). Auðvelt er fyrir starfsfólk heilsugæslustöðva að skima fyrir þessum áhættuþáttum og mæla þau 

áhrif sem þeir hafa og finna þannig þá sem eru í mestri áhættu að þróa með sér þessa sjúkdóma og 

gefa þessum einstaklingum viðeigandi meðferð og koma þannig í veg fyrir ótímabær dauðsföll (WHO, 

2020). Fjallað verður um ýmsa algenga hjarta- og æðasjúkdóma í næstu köflum. 

2.1.1 Háþrýstingur 
Háþrýstingur er alvarlegur sjúkdómur og er aðal orsök ótímabærra andláta í heiminum en háþrýstingur 

eykur líkur á sjúkdómum eins og hjarta-, heila- og nýrnasjúkdómum. Áætlað er að 1,13 milljarður manna 

í heiminum þjáist af háþrýstingi og árið 2015 voru 1 af hverjum 4 karlmönnum og 1 af hverjum 5 konum 

með háþrýsting og færri en 1 af hverjum 5 þeirra sem eru með háþrýsting hafa stjórn á honum (WHO, 

2019). Blóðþrýstingur eru tvær mismunandi tölur, systólískur blóðþrýstingur og díastólískur 

blóðþrýstingur. Systólískur blóðþrýstingur fæst þegar hjartað dregst saman og gerir sig tilbúið til að 

pumpa blóði til líkamans, díastólískur blóðþrýstingur er þrýstingurinn í slagæðunum á milli hjartslátta 

(Sheps, 2020). Háþrýstingur er þegar blóðþrýstingur er viðvarandi hár eða yfir eðlilegum gildum 

blóðþrýstings sem eru <120 í systólu og <80 í díastólu. Til þess að hægt sé að greina háþrýsting þarf 

blóðþrýstingur að mælast of hár að minnsta kosti í tveimur mismunandi mælingum sem eru 

framkvæmdar á mismunandi tíma. Þegar orsakir háþrýstings eru ekki þekktar er það kallað háþrýstingur 

af óþekktum orsökum (e. Primary hypertension), en þegar orsakir háþrýstings eru þekktar er það kallað 

háþrýstingur af þekktum orsökum (e. Secondary hypertension). Háþrýstingur er algengt og vel þekkt 

heilsufarsvandamál og er honum skipt niður í þrjú stig sem fara eftir því hversu hár blóðþrýstingur 

einstaklingsins er. Einstaklingur sem hefur systólískan blóðþrýsting á bilinu 120-139 mmHg eða 

díastólískan blóðþrýsting á bilinu 80-89 mmHg telst vera með forháþrýsting (e. Prehypertension) og ef 

ekki er hægt að ná tökum á forháþrýstingi getur hann leitt til vandamála frá hjarta- og æðakerfi. 

Einstaklingur sem hefur systólískan blóðþrýsting á bilinu 140-159 eða díastólískan blóðþrýsting á bilinu 

90-99 telst vera með fyrsta stigs háþrýsting (e. Hypertension, stage 1) og einstaklingur sem hefur 

systólískan blóðþrýsting >160 eða díastólískan blóðþrýsting >100 telst vera með annars stigs háþrýsting 

(e. Hypertension, stage 2). Ýmsir lífeðlisfræðilegir þættir geta valdið háþrýstingi, til dæmis þykknun á 

veggjum slagæða sem dregur úr rúmmáli og teygjanleika slagæðanna. Einnig geta ýmsir lífsstílstengdir 

þættir valdið háþrýstingi, til dæmis reykingar, offita, óhófleg áfengisneysla, hreyfingarleysi, hátt 
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kólesteról og viðvarandi streita (Berman, Snyder og Frandsen, 2016). Stundum hefur verið talað um 

háþrýsting sem „the silent killer” þar sem ómeðhöndlaður háþrýstingur getur valdið miklum skaða án 

þess að sjúklingurinn finni fyrir einkennum háþrýstings (Tortora og Nielsen, 2012). 

2.1.2 Gáttatif í köstum (e. Paroxysmal atrial fibrillation)  
Einn þriðji af öllum blóðþurrðar slögum eiga orsök sína að rekja til gáttatifs. Á fyrstu stigum gáttatifs er 

mesta áhættan á að þróa með sér heilaslag og þess vegna er mikilvægt að greina gáttatif sem allra fyrst 

(Hochstadt, Chorin, Viskin, Schwartz, Lubman og Rosso, 2019). Gáttatif er hjartsláttaróregla sem lýsir 

sér þannig að gáttir hjartans slá óreglulega og boð berast þess vegna óreglulega niður til slegla hjartans. 

Hægt er að greina þessa hjartsláttaróreglu á hjartalínuriti en hún einkennist af því að P takkar greinast 

ekki og QRS komplexarnir eru óreglulegir. Gáttatif getur verið krónískt, þá er einstaklingurinn sem hefur 

hjartsláttaróregluna í stöðugu gáttatifi. Gáttatif getur einnig komið í köstum (e. Paroxysmal atrial 

fibrillation), þá er einstaklingurinn að fara í og úr gáttatifi. Þá getur gáttatif verið hratt eða hægt, nýgreint 

gáttatif er oftast hratt (Björk Haraldsdóttir, 2016).  

2.1.3 Hækkaður púlsþrýstingur 
Munurinn á milli systólísks og díastólísks blóðþrýsting kallast púlsþrýstingur, sem dæmi ef blóðþrýstingur 

er 120/80 er púlsþrýstingurinn 40. Hjá fólki sem er >60 ára getur púlsþrýstingur >60 valdið ýmsum 

vandamálum frá hjarta, í verstu tilfellunum hjartaáfalli. Orsökin fyrir háum púlsþrýstingi er oftast stífleiki 

í ósæðinni, sem er stærsta slagæð líkamans. Þessi stífleiki í ósæðinni getur til dæmis orsakast af 

háþrýstingi eða háu gildi blóðfitu sem verður til þess að æðin stífnar. Því hærri sem púlsþrýstingurinn er 

því stífari og skemmdari eru æðarnar. Það er þó fleira sem getur orsakað háan púlsþrýsting, svo sem 

alvarlegur járnskortur og ofvirkur skjaldkirtill. Þegar púlsþrýstingur er mældur er mikilvægt að hafa í huga 

að blóðþrýstingurinn sjálfur skiptir líka máli. Eftir því sem blóðþrýstingurinn er hærri því meiri áhætta 

fylgir þó svo að púlsþrýstingurinn sé ekki of hár. Sem dæmi ef blóðþrýstingur er 160/120 fylgir meiri 

áhætta en ef blóðþrýstingur er 110/70 þó að púlsþrýstingur sé í báðum tilfellum 40 (Sheps, 2020). 

Rannsóknir hafa sýnt að púlsþrýstingur er mikilvæg breyta þegar kemur að því að spá fyrir um skertar 

lífslíkur og að hann sé í raun mikilvægari en systólískur blóðþrýstingur, díastólískur blóðþrýstingur og 

meðal slagæðaþrýstingur en sýnt hefur verið fram á að tengsl eru á milli þess að hafa of háan 

púlsþrýsting og lægri lífslíkur. Fyrir hverja 10 mmHg hækkun á púlsþrýstingi eru 12% auknar líkur á 

dauða (Malone og Reddan, 2010).  

2.1.4 Hjartabilun 
Hjartabilun er krónískt ástand sem stigmagnast með tímanum. Ástandið lýsir sér þannig að 

hjartavöðvinn nær ekki að pumpa nægu blóði til að mæta blóð- og súrefnisþörf líkamans. Til að byrja 

með reynir hjartað að bæta þetta upp með því að stækka og teygjast til að geta pumpað meira blóði í 

hverjum samdrætti, hjartavöðvinn stækkar til þess að hver samdráttur verði kröftugri og hjartað fer að 

pumpa hraðar til að reyna að mæta blóð- og súrefnisþörf líkamans. Með tímanum verður þetta til þess 

að hjartað verður of stórt. Líkaminn reynir líka að bregðast við þessu ástandi með því að þrengja æðar 

líkamans og halda þannig uppi blóðþrýstingnum ásamt því að líkaminn minnkar blóðflæði á suma staði 

líkamans til þess að mikilvægari líffæri fái nóg blóð. Þessar breytingar í starfsemi hjartans og líkamans 
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tefja fyrir þeim vandamálum sem hjartabilun hefur í för með sér en hjartabilunin heldur hinsvegar áfram 

að versna þar til þessar aðgerðir duga ekki lengur til. Á endanum fer einstaklingurinn sem þjáist af 

hjartabilun að finna fyrir einkennum eins og til dæmis þreytu og mæði sem verða oft til þess að fólk leitar 

læknis (AHA, 2017). Hjartabilun skiptist í fjögur stig, stig A, B, C, og D. Stig A er fyrsta stigið, á þessu 

stigi er bygging hjartans ekki farin að breytast en þessir einstaklingar eru í mikilli hættu á að þróa með 

sér hjartabilun. Á stigi B er bygging hjartans farin að breytast en einstaklingurinn er ekki enn kominn 

með einkenni hjartabilunar. Á stigi C er einstaklingurinn kominn með einkenni hjartabilunar ásamt því 

að bygging hjartavöðvans er breytt. Á síðasta stiginu, stigi D hafa orðið miklar breytingar á byggingu 

hjartans og einstaklingurinn finnur fyrir miklum einkennum þó hann sé í hvíld og þó að hann sé á 

lyfjameðferð við hjartabilun (Dieterle, Pfisterer og Brunner-La Rocca, 2008). 

2.1.5 Viðbótarmeðferðir fyrir hjarta- og æðasjúkdóma 
Viðbótarmeðferðir (e. Complementary therapies) eru þær meðferðir sem notaðar eru samhliða 

hefðbundnum meðferðum. Þegar viðbótarmeðferðir eru notaðar samhliða hefðbundnum meðferðum er 

lögð áhersla á heildræna, sjúklingamiðaða nálgun og miðað að því að leggja áherslu á andlega, 

tilfinningalega og félagslega heilsu samhliða líkamlegri heilsu. Þannig er lögð áhersla á að meðferðin 

hafi áhrif á einstaklinginn í heild sinni frekar en að hún hafi einungis áhrif á eitt líffæri eða eitt líffærakerfi. 

The National Center for Complementary and Integrative Health hefur skipt þessum meðferðum í tvo 

undirflokka, náttúruvörur (e. Natural products) annars vegar og hins vegar æfingar sem snúast um að 

þjálfa líkama og huga (e. Mind and body practices). Náttúruvörur eru til dæmis jurtir, vítamín, steinefni 

og góðgerlar. Þessar vörur eru seldar án lyfseðils og stundum er talað um þær sem fæðubótarefni. 

Æfingar sem þjálfa huga og líkama eru aðferðir eða tækni sem einstaklingar stunda samkvæmt 

leiðbeiningum frá kennara eða þjálfara. Meðal algengustu meðferðanna í þessum flokki eru jóga og 

hugleiðsla (National Center for Complementary and Integrative Health, 2018). 

Sýnt hefur verið fram á að það er nokkuð algengt að sjúklingar með hjarta- og æðasjúkdóma nýti sér 

viðbótarmeðferðir til þess að ná stjórn á einkennum sínum, Prasad o.fl. rannsökuðu notkun 

viðbótarmeðferða hjá fólki með hjarta- og æðasjúkdóma. 1055 sjúklingar tóku þátt í rannsókninni, 863 

þessara sjúklinga höfðu notað einhverskonar viðbótarmeðferðir og 466 höfðu notað viðbótarmeðferðir 

einkum til að ná tökum á einkennum hjarta- og æðasjúkdóms. Þessi einkenni voru til dæmis mæði, 

hjartsláttarónot, brjóstverkir, svimi, fótabjúgur og svefnleysi. Hluti sjúklinganna sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu notast við þá viðbótarmeðferð að þjálfa huga og líkama, 133 notuðu slökun, 100 

notuðu hugleiðslu og 67 stunduðu jóga til að reyna að ná tökum á eða minnka sín einkenni. Þá er vert 

að nefna að niðurstöður rannsókna benda til þess að með því að nota jóga sem viðbótarmeðferð er 

hægt að hafa áhrif á blóðþrýsting, líkamlegt úthald og súrefnisupptöku ásamt því að jóga getur hjálpað 

þeim sem það iðkar að minnka andlega streitu (Prasad o.fl., 2013). 
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2.2 Jóga 
Jóga er iðkun sem snýst um að koma sátt á milli huga og líkama og þýðir orðið í raun sameining. Orðið 

Yoga er upprunið frá sanskrít orðinu Yuj sem þýðir að tengjast eða að sameinast (Basavaraddi, 2015). 

Jóga er fjölbreytt iðkun og getur snert manneskjuna og líf hennar á marga vegu. Jóga er ekki bara 

hreyfing heldur er jóga vísindi, heimspeki og list og snertir bæði líkama og sál. Jóga getur gefið lífi þeirra 

sem það stunda tilgang og göfgað manneskjuna. Jóga gerir þeim sem það stunda kleift að tengjast 

kjarnanum sínum og skynja og upplifa sjálfan sig, umhverfið og allt í kring. Að stunda jóga getur hjálpað 

lötum líkama að verða lifandi og virkur, það getur umbreytt huganum og samstillt líkama og sál (Lyengar, 

2002). Jóga er bæði list og vísindi, vísindi vegna þess að það býður upp á hagnýtar aðferðir til að stjórna 

bæði huga og líkama og gera þannig djúpa hugleiðslu mögulega. Jóga er list því ef jóga er ekki stundað 

af næmi og innsæi mun það aðeins skila yfirborðskenndum árangri. Jóga tengir saman hugann og 

líkamann og hjálpar þessu tvennu að vinna saman. Oft getur hugurinn ekki einbeitt sér til dæmis vegna 

spennu, verkja eða veikleika í líkamanum sem kemur í veg fyrir að orkan geti flætt til heilans og á móti 

veikist oft orkan í líkamanum vegna þess að hugurinn er lamaður af skaðlegum tilfinningum. Jóga 

sameinar huga og líkama og hjálpar þeim sem iðkar það þannig að róa hugann og öðlast meiri 

sjálfsvitund (Ananda, 2020). Jóga samanstendur af líkamlegum stöðum (e. Asanas), öndun (e. 

Pranayama) og hugleiðslu (e. Dhyana) (Vagabond Temple, 2019; Yoga in Daily Life, 2020). Jóga með 

jógastöðum getur haft margvíslegan ávinning fyrir líkamlega heilsu. Það getur meðal annars aukið 

liðleika, blóðflæði til vöðva eykst, það getur haft góð áhrif á blóðþrýsting og örvað virkni líffæra og kirtla. 

Öndunin gegnir stóru hlutverki í jógaiðkun þar sem öndun og hreyfing eru tengd saman. Öndunin getur 

einnig haft margvíslegan ávinning fyrir bæði andlega og líkamlega heilsu, styrkt lungu og hjarta, aukið 

inntöku súrefnis, hjálpað til við að ná stjórn á blóðþrýstingnum og við að ná tökum á streitu, erfiðum 

hugsunum og tilfinningum (Yoga in Daily Life, 2020). Hugleiðsla (e. Dhyana) er ekki síður mikilvægur 

hluti af jóga en eins og við þjálfum líkamann með jógastöðum og öndun þá þjálfum við hugann með 

hugleiðslu. Með hugleiðslu náum við átakalaust að einbeita okkur að augnablikinu, lifa í núinu og verða 

meðvitaðri um líkama og sál (Vagabond Temple, 2019). 

Jóga er fyrir alla sem vilja iðka það, unga og aldna, þunga og létta, fyrir þá sem eru liðugir og fyrir þá 

sem eru stirðir, fyrir þá sem vilja stunda jóga heima, í hóp, í heitum sal eða köldum. Jóga er 

mannræktarkerfi og hægt er að rekja rætur þess aftur um 3000 ár fyrir Krist, til fornrar menningar 

Indverja. Til eru margar tegundir jóga og talið er að þær séu um það bil 280. Fjölbreytileikinn er því mikill 

og allir sem hafa áhuga á því að iðka jóga ættu að finna eitthvað við sitt hæfi (Sólveig Þórarinsdóttir, 

2014). 

2.2.1 Mediyoga 
Mediyoga (e. Medical yoga) er meðferðarform sem byrjaði að taka á sig mynd árið 1998 en þá var 

framkvæmd rannsókn sem hafði þann tilgang að komast að því hvort mediyoga gæti verið áhrifarík 

meðferð fyrir sjúklinga sem kljást við króníska bakverki. Síðar hafa verið framkvæmdar ýmsar rannsóknir 

sem hafa leitt í ljós að mediyoga getur verið áhrifarík viðbótarmeðferð fyrir ýmsa sjúklingahópa. 

Mediyoga var þróað útfrá kundalini jóga en meðferðarformið á að henta öllum sem það vilja stunda, 

hvort sem einstaklingurinn glímir við líkamlegar eða andlegar takmarkanir. Í mediyoga er lögð áhersla á 
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öndunaræfingar og hugleiðslu, þetta er mjúk en á sama tíma kröftug iðkun sem getur haft djúpstæð áhrif 

á huga og líkama. Hver jógatími inniheldur öndunar- og hugleiðsluæfingar, möntrur og jógastöður og 

hægt er að aðlaga iðkunina eftir getu hvers og eins. Hægt er að gera mediyoga sitjandi, standandi eða 

liggjandi (Patricia Bohlen, 2018). 

2.2.2 Kundalini Yoga 
Kundalini er hugtak sem notað er yfir orku eða meðvitund sem býr innra með okkur. Talað er um að 

kundalini orkan liggi neðst í hryggnum og getur losnað og flætt um líkamanum sé réttum aðferðum beitt 

(Greenwell, 2015). Það var jógakennari að nafni Yogi Bhajan sem kynnti Vesturlandabúa fyrir kundalini 

jóga þegar hann kenndi það í Ameríku árið 1969 (Moules, 2020). Stundum er talað um kundalini jóga 

sem jóga upplifunar (Sólveig, 2014) og stundum er talað um það sem móður allrar jógaiðkunar (Guðrún 

Darshan Arnalds, e.d.). Tilgangurinn með kundalini jógaiðkun er fyrst og fremst að koma jafnvægi á innri 

starfsemi líkamans, svo sem meltingu, tauga- og innkirtlakerfi (Guðrún, e.d.). 

Yogi Bhajan kenndi kundalini jóga þannig að allir gætu iðkað það, venjulegt fólk sem lifir fjölskyldulífi 

og tekur virkan þátt í samfélaginu. Hann vildi meina að iðkunin gæti hjálpað fólki að þróa með sér 

hlutlausa hugsun og hjálpað þannig til við að takast betur á við lífið, samskipti við aðra, vinnuna og aðra 

hluti daglegs lífs. Þá lagði hann áherslu á að kundalini jóga gæti ræktað alla þætti mannsins, ekki aðeins 

hugann eða aðeins líkamann. Kundalini jóga er kennt í kríum (e. Kryias) en það eru æfingar sem byggðar 

eru á taktföstum hreyfingum og endurtekningum þar sem öndunin fylgir. Með þessu næst fram ákveðið 

hugleiðsluástand (Guðrún, e.d.; Sólveig, 2014). Þessar æfingar koma jafnvægi á innkirtlakerfi líkamans 

og hormónakerfið, veita útrás og losa um trekktar taugar og síðast en ekki síst, halda þeim sem iðkar 

kundalini jóga í formi. Tilgangurinn með iðkuninni er að koma jafnvægi á alla líkamsstarfsemi svo að 

lífsorkan geti flætt um líkamann óhindrað (Guðrún, e.d.). 

2.2.3 Hatha Yoga 
Hatha jóga snýst um að skapa jafnvægi á milli líkama og huga. Orðið hatha stendur fyrir sól og tungl, 

„ha“ stendur fyrir sólina og „tha“ stendur fyrir tunglið og æfingin sjálf skapar jafnvægi á milli þessara 

tveggja afla. Hatha jógatími samanstendur af jógastöðum og öndunaræfingum. Hatha jóga er hæg 

jókaiðkun þar sem jógastöðunum er haldið lengi (Newlyn, 2018). 

Margir þekkja hatha jóga sem hefðbundið jóga. Í því eru um það bil 80 grunnstöður í enn fleiri 

útfærslum sem gerir þessa tegund jóga ansi fjölbreytta. Þessi tegund jóga er fyrirferðarmikil en hún er 

þó ekki flókin þó að á bakvið hana séu ævaforn fræði. Hatha jógaiðkun getur haft ýmsan heilsufarslegan 

ávinning í för með sér, til dæmis skapað jafnvægi í starfsemi liðamóta, hreyfivöðva og beina ásamt því 

að hafa áhrif á ónæmiskerfi, innkirtlakerfi, taugakerfi, hringrás öndunar, vöðva, meltingu og blóðrás. Það 

að iðka hatha jóga er góð leið til að efla núvitund, skapa jafnvægi í líkama og huga og auka einbeitingu 

(Sólveig, 2014). 
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2.3 Samantekt 
Ljóst er að hjarta- og æðasjúkdómar eru algengir og afleiðingar þeirra geta verið alvarlegar en þessir 

sjúkdómar eru aðalorsök ótímabærra andláta í heiminum og draga á hverju ári 17,9 milljónir manna til 

dauða. Þá er sláandi að einn þriðji í þessum hópi eru einstaklingar sem eru yngri en 70 ára (WHO, 

2020). Vert er að taka fram að hjarta- og æðasjúkdómar hafa ekki einungis í för með sér alvarlegar 

afleiðingar eins og dauðsföll heldur geta þeir líka haft í för með sér aðra heilsufarskvilla sem geta haft 

áhrif á hjarta, heila og nýru (AHA, 2017; Hochstadt o.fl., 2019; Sheps, 2020; Tortora og Nielsen, 2012). 

Jóga samanstendur af líkamlegum stöðum, öndun og hugleiðslu (Vagabond Temple, 2019; Yoga in 

Daily Life, 2020) og jógaiðkun getur haft margvíslegan ávinning í för með sér, bæði líkamlega og 

andlega. Jógaiðkun getur styrkt hjarta og lungu, aukið inntöku súrefnis, hjálpað til við að ná stjórn á 

háum blóðþrýstingi og við að bæta andlega heilsu með því að ná tökum á streitu, erfiðum hugsunum og 

tilfinningum (Yoga in Daily Life, 2020). Jóga býður upp á hagnýtar aðferðir til þess að stjórna bæði huga 

og líkama. Jógaiðkun getur hjálpað lötum líkama að lifna við og virkjast ásamt því að umbreyta huganum 

og samstilla líkama og sál (Ananda, 2020; Lyengar, 2002).  

Ljóst er að jógaiðkun getur verið margskonar og að hjarta- og æðasjúkdómar geta haft alvarlegar 

afleiðingar í för með sér. Það er þess vegna áhugavert að sjá hvort jógaiðkun getur haft áhrif á hjarta- 

og æðasjúkdóma eða einkenni þeirra. 
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3 Aðferðarfræði 

3.1 Markmið, tilgangur og aðferðarfræði 
Þetta verkefni er fræðileg samantekt á bæði megindlegum og eigindlegum rannsóknargreinum sem eru 

innan við 5 ára gamlar eða ekki eldri en frá 2015 þar sem megin viðfangsefnið er áhrif jóga á sjúklinga 

sem glíma við langvinna hjarta- og æðasjúkdóma. Markmið verkefnisins er að skoða og samræma 

niðurstöður þessara rannsókna og vonast er eftir því að skýrari mynd fáist á því hver áhrif jóga geta 

verið á sjúklinga sem glíma við langvinna hjarta- og æðasjúkdóma og hvort forsendur séu fyrir því að 

nýta jóga sem meðferðarform fyrir þessa sjúklinga. Til að tryggja gæði rannsókna sem notaðar voru var 

stuðst við PRISMA flæðirit eða Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analysis. 

3.2 Inntöku- og útilokunarskilyrði 
Leitin að rannsóknargreinunum fór fram dagana 4. febrúar og 18. febrúar 2020. Leitað var í 

gagnagrunnunum PubMed og Cinahl. Eftirfarandi inntöku- og útilokunarskilyrði voru notuð við leitina (sjá 

töflu 1): 

Tafla 1. Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

• Greinar sem fjalla um jóga 

• Greinar sem fjalla um hjarta- og 

æðasjúkdóma 

• Greinar á ensku 

• Greinar sem fjalla um fullorðna, 18+ 

ára 

• Greinar sem snúa að mannfólki 

• Greinar ekki eldri en 5 ára 

• Megindlegar rannsóknir 

• Eigindlegar rannsóknir 

• Greinar sem fjalla um andlega heilsu 

• Greinar sem eru eldri en 5 ára 

• Greinar á öðrum tungumálum en 

ensku 

• Greinar sem fjalla um börn 0-17 ára 

• Greinar sem snúa að öðrum en 

mönnum 

• Fræðilegar samantektir 
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3.3 Efnisleit og leitarorð 
Stuðst var við leitarorðin: Yoga og Cardiovascular Diseases og þessi leitarorð tengd saman, sjá má 

niðurstöður leitar í töflum 2, 3 og 4.  

Tafla 2. PubMed samsetningar og niðurstöður 

Leitarorð Fjöldi greina Titlar Útdrættir Greinar 

Yoga(MeSh) 

AND 

Cardiovascular 

Diseases(MeSh) 

63 39 15 7 

 

Tafla 3. Cinahl samsetningar og niðurstöður 

Leitarorð Fjöldi greina Titlar Útdrættir Greinar 

Yoga (Cinahl 

subject 

heading AND 

Cardiovascular 

Diseases 

(Cinahl subject 

heading) 

85 29 13 5 

 
Tafla 4. PubMed og Cinahl niðurstöður 

 Fjöldi greina Titlar Útdrættir Greinar 

Samtals 149 68 28 12 

Greinar sem komu upp oftar en 1x í gagnabanka og voru því útilokaðar: 23 

3.4 Gagnasöfnun og úrvinnsla 
Leit í gagnabankanum PubMed skilaði samtals 63 niðurstöðum og leit í gagnabankanum Cinahl skilaði 

samtals 86 niðurstöðum. Það voru því 149 greinar skoðaðar en eftir að tvítekningar höfðu verið 

útilokaðar stóðu eftir 125 greinar. Eftir að titlar höfðu verið skoðaðir höfðu 81 grein verið útilokuð þar 

sem þær greinar áttu ekki við efnið og því 68 greinar sem stóðu eftir. Eftir að farið var yfir útdrætti 

greinanna höfðu 40 greinar til viðbótar verið útilokaðar þar sem þær uppfylltu ekki inntökuskilyrði 

ritgerðarinnar, það voru því 28 greinar eftir sem lesnar voru í heild sinni. Eftir lestur þessara 28 greina 

höfðu 15 greinar til viðbótar verið útilokaðar þar sem þær áttu ekki við efni ritgerðarinnar og því voru 12 

greinar eftir sem notaðar voru í niðurstöðukafla ritgerðarinnar. 
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Þessar niðurstöður má sjá á PRISMA flæðiriti hér að neðan (mynd 1) einnig var gerð tafla þar sem 

heimildir voru greindar og með því fékkst góð yfirsýn yfir þær greinar sem unnið var með í 

niðurstöðukafla ritgerðarinnar (sjá fylgiskjal 2).  

 
Mynd 1. PRISMA flæðirit 
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4 Niðurstöður 

4.1 Niðurstöður samantektar 
Í þessum kafla verða niðurstöður þeirra rannsókna sem notaðar voru við gerð þessarar fræðilegu 

samantektar skoðaðar. Við munum leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hefur jóga áhrif á 

langvinna hjarta- og æðasjúkdóma? Eftir að heimildir höfðu verið greindar með PRISMA flæðiriti stóðu 

eftir rannsóknir sem fjölluðu um áhrif jóga á háþrýsting, gáttatif í köstum, hækkaðan púlsþrýsting og 

hjartabilun. Því verður fjallað um niðurstöður rannsókna sem kanna áhrif jóga á þessa tilteknu hjarta- og 

æðasjúkdóma. 

Niðurstöðum rannsókna var skipt niður eftir því hvaða jóga var iðkað en ekki eftir hjarta- og 

æðasjúkdómum þar sem þær rannsóknir sem notast var við skoða marga mismunandi þætti í hverri 

rannsókn. Það reyndist því einfaldara að flokka niðurstöðurnar eftir því hvaða jóga var iðkað í hverri 

rannsókn. 

4.2 Mediyoga 
Í slembiraðaðri samanburðarrannsókn (e. Randomized controlled study) Hägglund o.fl. (2017) sem 

framkvæmd var í Svíþjóð voru metin áhrif mediyoga annars vegar og vatnsþjálfunar hinsvegar á 

lífsgæði, almennt heilsufar og andlega heilsu hjá sjúklingum með greinda hjartabilun. Þátttakendur voru 

fengnir í gegnum miðstöð hjartabilunar á Karolinska sjúkrahúsinu í Svíþjóð. Inntökuskilyrði voru að 

þátttakendur væru á aldrinum 18-80 ára og með stöðugt sjúkdómsástand í að minnsta kosti mánuð fyrir 

þátttöku í rannsókninni, þá fengu einstaklingar sem misnota áfengi og eiturlyf ekki að taka þátt, 

einstaklingar með elliglöp eða aðra alvarlega sjúkdóma fengu ekki að taka þátt ásamt því að 

einstaklingar sem áætlaðir voru í hjartaskipti fengu ekki að taka þátt. Þátttakendur voru 40 talsins og var 

þeim skipt af handahófi í tvo jafnstóra hópa, mediyoga hóp annars vegar og vatnsþjálfunarhóp 

hinsvegar. Vegna forfalla kláruðu aðeins 30 þátttakendur rannsóknina þar sem 18 þátttakendur kláruðu 

jóga íhlutunina og 12 þátttakendur kláruðu vatnsleikfimis íhlutunina. Rannsóknin stóð yfir í 12 vikur. 

Þátttakendur sem fengu mediyoga íhlutunina voru 20 talsins, þeir mættu í 60 mínútna jógatíma tvisvar 

í viku og voru beðnir um að stunda jóga heima daglega. 20 þátttakendur fengu vatnsþjálfunaríhlutunina, 

þeir mættu í 45 mínútna vatnsleikfimistíma tvisvar í viku og dagana sem þeir mættu ekki í vatnsleikfimi 

áttu þeir að stunda léttar æfingar heima eða fara í göngutúr. Báðir hóparnir voru beðnir um að meta 

einkenni sín áður en rannsóknin hófst með því að svara spurningalistum um lífsgæði Kansas City 

Cardiomyopathy (e. KCCQ), almenna heilsu EuroQol (e. EQ-5D og EQ-VAS) og andlega heilsu The 

Patient Health Questionnaire (e. PHQ-9) og The Hospital Anxiety and Depression Scale (e.HADS), 

ásamt því var mældur blóðþrýstingur, hvíldarpúls, æfingaþol var mælt með gönguprófi (e. Six-minute 

walk test), vöðvastyrkur neðri útlima mældur með sitjandi-standandi prófi (e. Sit-to-stand test), 

súrefnismettun mæld og dregnar voru blóðprufur þar sem NT-pr BNP, C prótein, kreatínín og blóðrauði 

var mælt. Í lok rannsóknarinnar eða 12 vikum eftir að rannsóknin byrjaði voru þátttakendur beðnir um 

að svara aftur spurningalista um lífsgæði og framkvæmdar voru sömu mælingar og í byrjun rannsóknar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu ekki marktækan mun á milli hópanna tveggja heldur kom í ljós að 

áhrif mediyoga annars vegar og vatnsþjálfunar hinsvegar á einstaklinga með hjartabilun eru þau sömu. 



 

22 

Það mátti greina marktækt bætt æfingarþol hjá báðum hópum (vatnsleikfimi p=0,02; jóga p=0,008) og 

dvínum á einkennum kvíða hjá báðum hópum. Niðurstöður gáfu einnig til kynna að þátttakendur í 

mediyoga hópnum töldu lífsgæði sín betri í lok rannsóknar samkvæmt KCCQ spurningalistanum 

(p=0,03) (sjá töflu 5). Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru því þær að hægt er að nota jóga og 

vatnsþjálfun sem viðbótarmeðferð fyrir sjúklinga með hjartabilun til þess að auka heilsutengd lífsgæði 

og draga úr einkennum þunglyndis. 

 

Tafla 5. Niðurstöður spurningalista innan og á milli hópanna fyrir og eftir íhlutun 

 
 

Í slembiraðaðri forrannsókn (e. Randomized controlled study) Wahlstrom o.fl. (2017) sem 

framkvæmd var í Svíþjóð voru metin áhrif mediyoga á lífsgæði, blóðþrýsting og hjartsláttartíðni hjá 

sjúklingum með gáttatif í köstum (e. Paroxysmal atrial fibrillation). Inntökuskilyrði rannsóknarinnar voru 

að þátttakendur þurftu að vera með greint gáttatif í köstum og vera á lyfjum við gáttatifi sem kemur í 

köstum í að minnsta kosti þrjá mánuði áður en rannsóknin byrjaði. Einnig þurftu þátttakendur að tala 

sænsku. Útilokunarskilyrði var að þátttakendur máttu ekki vera með önnur margþætt 

heilsufarsvandamál. Þátttakendur rannsóknarinnar voru fengnir í gegnum sjúkraskrá á miðstöð 

hjartsláttaróreglu, 88 einstaklingar uppfylltu inntökuskilyrði rannsóknarinnar. Haft var samband við þessa 

88 einstaklinga í gegnum síma og 80 einstaklingar samþykktu að taka þátt. Þátttakendum var skipt af 

handahófi í tvo jafnstóra hópa, mediyoga hóp (n=40) og samanburðarhóp (n=40). Vegna forfalla kláruðu 

aðeins 69 einstaklingar rannsóknina, þar af 33 í mediyoga hóp og 36 í samanburðarhóp. Rannsóknin 

stóð yfir í 12 vikur. Þátttakendur í jógahópnum mættu í jóga tíma einu sinni í viku þar sem þeir stunduðu 

mediyoga ásamt því að þeir voru hvattir til að stunda jóga heima. Til þess að gera þeim kleift að stunda 

jóga heima fengu þeir leiðbeiningar um heimaiðkun ásamt geisladisk með æfingum. 

Samanburðarhópurinn mátti ekki stunda jóga af neinu tagi meðan á rannsókninni stóð. Allir þátttakendur 

rannsóknarinnar fengu viðeigandi meðferð, einhverjir fengu lyfjameðferð, einhverjir fóru í rafvendingu 

(e. Cardioversion) og einhverjir þurftu þræðingu (e. Catheter ablation). Þátttakendur beggja hópa voru 

beðnir um að meta almenna heilsu sína í byrjun rannsóknar og í lok rannsóknar með því að svara 

tveimur spurningalistum, Short Form Health Survey (e. SF-36) og VAS-scale EuroQoL-5D (e. EQ-5D). 

Ásamt þessu voru framkvæmdar mælingar á blóðþrýstingi og hjartsláttartíðni í byrjun rannsóknar og í 
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lok rannsóknar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að samanborið við samanburðarhópinn mátu 

þátttakendur í jógahóp lífsgæði sín marktækt betri eftir íhlutunina miðað við fyrir íhlutunina (p<0,001), 

einnig mátu einstaklingar í jógahóp andlega heilsu sína marktækt betri eftir íhlutunina (p<0,001). Ekki 

var marktækur munur á milli hópanna tveggja á því hvernig þeir mátu almenna heilsu sína (sjá töflu 6). 

Þá sýndu niðurstöður rannsóknarinnar marktæka lækkun á hjartsláttartíðni (p=0,024), systólískum 

blóðþrýstingi (p<0,001) og díastólískum blóðþrýstingi (p<0,001) hjá þátttakendum í jógahóp samanborið 

við þátttakendur í samanburðarhóp (sjá töflu 7). Meginniðurstöðurnar eru því þær að jóga þar sem notast 

er við mjúkar hreyfingar og djúpa öndun getur haft jákvæð áhrif á heilsufarstengd lífsgæði, blóðþrýsting 

og hjartsláttartíðni sjúklinga með gáttatif í köstum. 

 
Tafla 6. Niðurstöður HRQoL spurningalistans innan og á milli hópanna fyrir og eftir íhlutun 

 

Tafla 7. Niðurstöður blóðþrýstings- og púlsmælinga fyrir og eftir íhlutun á milli og innan 
hópanna 

 

 

Eigindleg rannsókn (e. Interview study) Wahlström o.fl. (2018) var framkvæmd í Stokkhólmi, Svíþjóð. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að rannsaka áhrif mediyoga á sjúklinga með gáttatif í köstum (e. 

Paroxysmal atrial fibrillation). Tólf þátttakendur voru fengnir úr forrannsókn þar sem þátttakendum var 

skipt í mediyoga hóp, slökunarhóp og samanburðarhóp. Þátttakendur sem voru í mediyoga hópnum var 

boðið að taka þátt í þessari rannsókn þegar teknar voru upphafsmælingar fyrir forrannsóknina, 12 af 44 

þátttakendum samþykktu að taka þátt. Inntökuskilyrði í forrannsóknina voru þau að þátttakendur þurftu 

að hafa gáttatif í köstum, vera eldri en 18 ára og tala sænsku, útilokunarskilyrði var að einstaklingar með 

önnur margþætt heilsufarsvandamál gátu ekki tekið þátt. Þátttakendur í mediyoga hóp fengu þá íhlutun 

að þeir mættu í 60 mínútna jógatíma einu sinni í viku ásamt því að fá grunnmeðferð við gáttatifi. Þá voru 

þeir hvattir til að stunda mediyoga heima fyrir og fengu geisladisk sem innihélt jógaæfingar. Lagðar voru 

spurningar fyrir þátttakendur og notaður var hálfsamsettur spurningalisti (e. Semi-structured interview 

guide) í viðtölunum sem innihélt bæði opnar spurningar og eftirfylgdar spurningar. Niðurstöður 
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rannsóknarinnar leiddu í ljós þrjú megin þemu sem lýstu skynjun og upplifun þátttakenda á mediyoga. 

Fyrsta þemað var „Tími til að skynja tilveru og nálægð“ (e. A time for a sense of existence and presence). 

Þátttakendur lýstu því að eftir að hafa byrjað að stunda jóga ættu þeir auðveldara með að tengjast innra 

sjálfinu og að þeir gætu fundið innri frið eftir hvern jógatíma, þá var einn þátttakandi sem var þakklátur 

fyrir að hafa gefið sér tíma fyrir sjálfan sig og það var hvatning fyrir hann til að halda áfram að iðka jóga. 

Þá nefndu þátttakendur að þeir ættu auðveldara með að njóta stundarinnar hér og nú og með að láta 

umhverfið ekki trufla sig, það gerði það að verkum að þátttakendur gátu sleppt takinu á hugsunum og 

áhyggjum úr daglegu lífi á meðan þeir stunduðu jóga og gátu nýtt þennan tíma einungis fyrir sjálfa sig, 

til þess að slaka algjörlega á líkama og huga. Einn þátttakandi nefndi að hann ætti auðveldara með að 

einbeita sér eftir að hafa stundað jóga og ætti auðveldara með að skipuleggja hugsanir sínar og að þetta 

leiddi til þess að hann væri minna stressaður. Þema númer tvö var „Leið til að auka vellíðan og vitund“ 

(e. A way of gaining well-being and increased consciousness). Þátttakendur lýstu tilfinningu um vellíðan 

bæði andlega og líkamlega og slökun eftir að hafa stundað mediyoga. Þá lýstu þeir því að tilfinningin 

um slökun entist í nokkra klukkutíma og jafnvel daga eftir að hafa stundað jóga. Þátttakendur lýstu því 

einnig að þeir væru í góðu skapi eftir að hafa stundað jóga, það væri ró yfir þeim og að þeir svæfu betur. 

Einnig lýstu þátttakendur því að þeir næðu betri tengingu við líkamann sinn eftir að þeir byrjuðu að 

stunda jóga ásamt því að ná betra valdi á önduninni og að eiga auðveldara með að bera kennsl á 

tilfinningar sínar og stjórna þeim. Þriðja og síðasta þemað var „Tæki til að styrkja viljann og draga úr 

einkennum“ (e. Access to a tool to gain willpower and relieve symptoms) en þá lýstu þátttakendur því 

að þeim finndist þeir eiga auðveldara með að takast á við einkenni hjartsláttaróreglu og voru ekki eins 

stressaðir þegar einkenni hennar birtust. Sumir þátttakendur lýstu því að þeim fannst vera tengsl á milli 

þess að stunda jóga og að finna fyrir minni einkennum hjartsláttaróreglu, þátttakendur tengdu minni 

einkenni við það að geta stjórnað betur stressi og kvíða með því að stunda jóga. Einn þátttakandi lýsti 

því að hún hefði ekki fundið fyrir einkennum hjartsláttaróreglu eftir að hún byrjaði að stunda jóga. 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er því þær að með því að stunda jóga geta þátttakendur minnkað 

einkenni sjúkdómsins eða jafnvel komið í veg fyrir þau ásamt því að bæta heilsutengd lífsgæði sín. 

Í eigindlegri rannsókn (e. Qualitative study) Wolff o.fl. (2017) sem framkvæmd var í Malmö, Svíþjóð, 

var leitast við að skoða hver upplifun sjúklinga með greindan háþrýsting var af því að nota mediyoga 

sem meðferðarformi skoðuð, einnig var upplifun sjúklinga á því að vera með greindan háþrýsting 

skoðuð. Þátttakendur voru fengnir í gegnum forrannsókn þar sem rannsökuð voru áhrif mediyoga á 

einstaklinga með greindan háþrýsting. Þátttakendur í forrannsókninni sem fengu jóga íhlutun stunduðu 

jóga í 15 mínútur tvisvar á dag í 12 vikur. Forrannsóknin stóð yfir í 12 vikur og voru teknar 

grunnupplýsingar hjá þátttakendum fyrir rannsóknina og aftur eftir rannsóknina. Þá var blóðþrýstingur 

þátttakanda mældur og svöruðu þátttakendur spurningalistum tengdum lífsgæðum (e. QOL), streitu, 

kvíða og þunglyndi. Eftir seinni mælingar voru þátttakendur í jógahópnum spurðir hvort þeir hefðu áhuga 

á taka þátt í viðtalskönnun og höfðu 62 einstaklingar áhuga á því og útfrá þeim einstaklingum höfðu 

höfundar rannsóknarinnar samband við 14 einstaklinga í gegnum síma og buðu þeim að taka þátt í 

þessari eigindlegu rannsókn. Einn þátttakandi hætti við þátttöku áður en rannsókn hófst og því endaði 

fjöldi þátttakenda í 13. Notast var við hálfsamsettan spurningalista (e. Semistructured interview guide) 

sem var uppbyggður samkvæmt Kvale. Spurningarnar voru með áherslu á hugleiðingar varðandi áhrif 
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jóga á andlega og líkamlega heilsu, hugleiðingar varðandi áhrif eða skort á áhrifum jóga og hugleiðingar 

varðandi háþrýsting. Opnar spurningar voru notaðar til að fá þátttakendur til að varpa hugleiðingum 

sínum fram varðandi þessi málefni og einnig var notast við viðbótar spurningar þegar þátttakendur þurftu 

hvatningu til að dýpka svör sín. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós tvö megin þemu. Fyrra þemað 

var „Jóga - vinna til vellíðunar“ (e. Yoga - a laborious way to well-being). Í tengslum við þetta þema lýstu 

þátttakendur því að jóga hefði jákvæð áhrif á þau, meðal annars nefndu þátttakendur að þegar þeir 

stunduðu jóga gátu þeir einbeitt sér að sér án þess að hafa áhyggjur af umhverfinu og gátu öðlast 

tilfinningu um ró og sátt. Þátttakendur lýstu því að ákveðnar jógastöður hjálpuðu þeim við að losna við 

verki sem þeir höfðu glímt við lengi, það voru þó einhverjir þátttakendur sem gátu ekki eða vildu ekki 

fara í ákveðnar jógastöður sökum verkja. Hluti þátttakendanna lýsti því að þeir ættu auðveldara með að 

sofna eftir að hafa stundað jóga, þá lýstu þátttakendur því að þeim liði vel með það að stunda jóga vegna 

þess að þannig væru þau að gera eitthvað til að hafa jákvæð áhrif á heilsuna sína. Fyrir suma 

þátttakendur varð jóga bjargráð til að öðlast ró og til að takast á við álag til dæmis í vinnu. Það sem kom 

í veg fyrir að þátttakendur stunduðu jóga eins og þeir fengu leiðbeiningar um var að sumum fannst þetta 

of tímafrekt og ekki passa inn í sína daglegu rútínu, einn þátttakandi efaðist um að jógaiðkun gæti haft 

þau áhrif að blóðþrýstingurinn myndi lækka. Seinna þemað var „Háþrýstingur - hinn þögli sjúkdómur“ (e. 

Hypertension - a silent disease) í tengslum við þetta þema voru frásagnir þátttakenda af því að lifa með 

of háan blóðþrýsting að mestu neikvæðar, allir þátttakendur voru sammála um að þeim fyndist erfitt að 

þurfa að taka lyf, það gæfi þeim tilfinningu um að þeir væru gamlir og veikir. Þá var hluti af 

þátttakendunum sem fannst þeir heilbrigðir áður en þeir greindust með of háan blóðþrýsting, eftir 

greininguna fannst þeim þeir finna fyrir kvíða og fóru að taka betur eftir öllum einkennum. Þátttakendur 

nefndu að ein af ástæðunum fyrir því að þeir upplifðu kvíða yfir því að hafa of háan blóðþrýsting væri sú 

að oft væri sjúkdómurinn einkennalaus. Þátttakendur rannsóknarinnar virtust vera upplýstir um 

áhættuþættina sem fylgja því að hafa of háan blóðþrýsting og virtust vita hvaða breytingar þeir gætu 

gert í sínu lífi til að hafa áhrif á blóðþrýstinginn. Sumum fannst þeir vera að gera allt rétt og fannst óréttlátt 

að blóðþrýstingurinn væri ennþá of hár, sumir viðurkenndu hinsvegar að þeir væru ekki nógu 

samviskusamir þegar kemur að heilbrigðum lífsstíl og mataræði og kenndu sjálfum sér um sjúkdóminn. 

Þá kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að engin fylgni var á milli fullyrðinga þátttakenda um jóga 

og breytinga á blóðþrýstingi. Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru því þær að jóga gæti verið áhrifarík 

viðbótarmeðferð fyrir sjúklinga með háþrýsting og sérstaklega þá sjúklinga sem eru viljugir til þess að 

nýta sér viðbótarmeðferðir til þess að hafa áhrif á sinn sjúkdóm. 

Í slembiraðaðri samanburðarrannsókn (e. Randomised study) Wahlström o.fl. (2020) sem 

framkvæmd var í Stokkhólmi, Svíþjóð, var skoðað hvaða áhrif mediyoga hefur á lífsgæði, háþrýsting, 

hjartsláttartíðni og NT-proBNP hjá sjúklingum með gáttatif í köstum (e. Paroxysmal atrial fibrillation), 

borið saman við áhrif slökunar og hefðbundinnar meðferðar. Inntökuskilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni 

voru sú að þátttakendur þurftu að vera með greint gáttatif í köstum sem hefur verið staðfest með 

hjartalínuriti og á viðeigandi lyfjameðferð í að minnsta kosti þrjá mánuði fyrir þátttöku í rannsókninni. 

Þeir þátttakendur sem voru með greinda sykursýki og ofvirkan skjaldkirtil gátu ekki tekið þátt í 

rannsókninni ásamt þeim sem voru með önnur margþætt heilsufarsvandamál. Einnig var sett krafa á að 

þátttakendur í rannsókninni töluðu sænsku. Farið var í gegnum sjúkraskrár á miðstöð hjartsláttaróreglu 
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og mættu 1532 sjúklingar þessum inntöku og útilokunarskilyrðum, höfundar rannsóknarinnar sendu 152 

sjúklingum upplýsingar um rannsóknina og eftir tvær vikur var haft samband við þessa einstaklinga í 

gegnum síma og samþykktu 132 þeirra að taka þátt. Þátttakendum var af handahófi skipt niður í þrjá 

jafnstóra hópa, mediyoga hóp (n=44), slökunarhóp (n=44) og samanburðarhóp (n=44). Vegna forfalla 

kláruðu aðeins 108 sjúklingar rannsóknina og eftir stóðu 38 í mediyoga hópnum, 29 í slökunarhópnum 

og 41 í samanburðarhópnum. Rannsóknin stóð yfir í 12 vikur og voru teknar grunnupplýsingar hjá öllum 

þátttakendum í byrjun rannsóknarinnar og aftur eftir 12 vikur. Allir þátttakendur svöruðu tveimur 

spurningalistum tengdum lífsgæðum, Short-Form Health Survey (e. SF-36) og Arrhythmia-Specific 

Questionnaire (e. ASTA). Mælingar á blóðþrýstingi og hjartsláttartíðni voru framkvæmdar og blóðprufur 

sem mældu NT-proBNP voru einnig teknar. Þátttakendur í jógahópnum mættu einu sinni í viku á 

spítalann í klukkutíma jóga tíma og fengu einnig viðeigandi meðferð. Þeir fengu einnig geisladisk með 

sér heim sem innihélt jógaæfingar og voru hvattir til þess að æfa sig heima fyrir. Þátttakendur í 

slökunarhópnum komu á spítalann einu sinni í viku og hlustuðu á slökunartónlist í 30 mínútur í einu 

ásamt því að fá viðeigandi meðferð. Samanburðarhópurinn fékk einungis hefðbundna meðferð. Allir 

þátttakendur voru beðnir um að halda dagbók um einkenni sín tengd gáttatifi sem kemur í köstum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu marktæka bætingu hjá mediyoga hópnum í nokkrum undirflokkum 

SF-36 spurningalistans, BP (e. Bodily Pain) (p=0,019), GH (e. General Health) (p=0,037), SF (e. Social 

Functioning) (p=0,029), MH (e. Mental Health) (p=0,030) og MCS (e. Mental Component Summary) 

(p=0,019). Enginn marktækur munur var á slökunarhópnum og samanburðarhópnum á SF-36 

spurningarlistanum í lok rannsóknarinnar miðað við í byrjun rannsóknar og enginn munur greindist á 

milli hópanna á ASTA spurningalistanum. Marktæk lækkun á systólískum blóðþrýstingi var hjá 

þátttakendum í mediyoga hóp borið saman við þátttakendur í samanburðarhóp (p=0,041) en enginn 

munur greindist á milli mediyoga hópsins og slökunarhópsins í enda rannsóknarinnar en það varð 

marktæk lækkun á systólískum blóðþrýstingi hjá þátttakendum bæði í mediyoga hóp (p=0,008) og 

slökunarhóp (p=0,025). Einnig sást marktæk lækkun á díastólískum blóðþrýsting hjá þátttakendum í 

mediyoga hóp borið saman við samanburðarhópinn (p=0,005) en ekki var marktækur munur á lækkun 

á díastólískum blóðþrýstingi á milli mediyoga hópsins og slökunarhópsins. Það varð þó marktæk lækkun 

á díastólískum blóðþrýstingi innan mediyoga hópsins (p=0,002). Í upphafi rannsóknar sást marktækur 

munur á NT-proBNP á milli mediyoga hópsins og slökunarhópsins (p=0,015) og á milli einstaklinga í 

samanburðarhópnum og slökunarhópnum (p=0,012). Ekki var marktækur munur á hjartsláttartíðni eða 

NT-proBNP á milli hópanna eða innan hópanna í lok rannsóknarinnar. Meginniðurstöður þessarar 

rannsóknar eru að mediyoga getur haft jákvæð áhrif á heilsufarstengd lífsgæði og blóðþrýsting sjúklinga 

með gáttatif í köstum. 

 

4.3 Jógaöndun (e. Pranayama) 
Í slembiraðaðri samanburðarrannsókn (e. Randomized controlled study) Shetty o.fl. (2017) sem 

framkvæmd var í Indlandi voru áhrif Sheetali og Sheetkari öndunaræfinga á blóðþrýsting, sjálfvirka 

taugakerfið og öndunarfærakerfið skoðuð hjá sjúklingum með greindan háþrýsting. Sextíu þátttakendur 

voru fengnir til að taka þátt í rannsókninni. Þátttakendur voru á aldrinum 25-65 ára, inntökuskilyrði voru 
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að þátttakendur væru með greindan forháþrýsting (e. Prehypertension) eða fyrsta stigs háþrýsting (e. 

First stage hypertension) og að þátttakendur væru á viðeigandi lyfjameðferð gegn háþrýstingi. 

Einstaklingar með annars stigs háþrýsting (e. Second stage hypertension), önnur margþætt 

heilsufarsvandamál og fyrri reynslu af pranayama æfingum gátu ekki tekið þátt í rannsókninni. 

Þátttakendum var af handahófi skipt niður í tvo jafnstóra hópa, 30 einstaklingar voru í samanburðarhóp 

og 30 einstaklingar fengu pranayama íhlutun. Pranayama hópurinn gerði Sheetali og Sheetkari 

öndunaræfingar í 10 mínútur á dag í 30 daga og samanburðarhópurinn sat í ró og næði í dimmu, 30°C 

heitu herbergi í 20 mínútur á dag í 30 daga. Mældur var blóðþrýstingur, hjartsláttartíðni og öndunartíðni 

í byrjun rannsóknar og aftur í lok rannsóknar ásamt því að breytingar á hjartsláttartíðni (e. Heart rate 

variability) voru mældar með hjartalínuriti. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að í lok rannsóknar var 

marktæk lækkun á hjartsláttartíðni (p=,009), öndunartíðni (p=,005) og systólískum blóðþrýstingi 

(p=,0009) hjá hópnum sem fékk pranayama íhlutunina samanborið við samanburðarhópinn. Þá sýndu 

niðurstöður að hópurinn sem fékk pranayama íhlutunina var með lækkaðan díastólískan blóðþrýsting í 

lok rannsóknar en hinsvegar var ekki tölfræðilega marktækur munur á díastólískum blóðþrýstingi á milli 

hópanna. Ekki fannst marktækur munur á breytileika á hjartsláttartíðni á milli hópanna (sjá töflu 8). 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að það að stunda Sheetali og Sheetkari öndunaræfingar 

getur haft jákvæð áhrif á systólískan blóðþrýsting sjúklinga með háþrýsting. 

 

Tafla 8. Munur á hjartsláttartíðni, öndunartíðni og blóðþrýstingi innan og á milli hópa fyrir og 
eftir íhlutun með jógaöndun 

 

 
Í þriggja arma slembiraðaðri samanburðarrannsókn (e. 3-arm randomized controlled study) Misra 

o.fl. (2019) sem framkvæmd var í Bandaríkjunum var skoðað hvort 15 mínútna jógaöndun (e. 

Pranayama) fimm sinnum í viku gæti haft áhrif á blóðþrýsting hjá einstaklingum með greindan 

háþrýsting. Inntökuskilyrði voru að þátttakendur rannsóknarinnar væru eldri en 18 ára, töluðu ensku og 

væru ekki með langvinna lungnateppu, hjartabilun, vitræna skerðingu, sögu um vandamál tengd 

andlegri heilsu eða sögu um alkóhólisma. Þá þurftu þátttakendur sem voru yngri en 60 ára að vera með 

blóðþrýsting á bilinu ≥140/≥90 mmHg og þátttakendur eldri en 60 ára þurftu að vera með blóðþrýsting á 
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bilinu ≥150/≥90 mmHg og þeir sem voru með greinda sykursýki þurftu að vera með blóðþrýsting á bilinu 

≥140/≥90 mmHg. Þátttakendur þurftu samt sem áður að vera með lægri blóðþrýsting en 180/110 mmHg 

og máttu ekki hafa nein bráð einkenni háþrýstings. Listi með 5507 hugsanlegum þátttakendum var 

fenginn í gegnum rafræna sjúkraskrá hjá Family Medicine Department. Haft var samband við 610 

einstaklinga af þessum hugsanlegu þátttakendum og 133 þeirra samþykktu að taka þátt í rannsókninni. 

Rannsóknin stóð yfir í 6 vikur með eftirfylgni eftir einn mánuð og aftur eftir þrjá mánuði. Þátttakendum 

var skipt af handahófi í þrjá hópa, jógahóp sem mætti í jógatíma á heilsugæslunni, jógahóp sem fékk 

DVD disk með jógaæfingum og samanburðarhóp. Jógahópurinn sem mætti í jógatíma mætti einu sinni 

í viku í jógatíma á heilsugæslunni og gerði svo jógaæfingarnar heima fjórum sinnum í viku. Jógahópurinn 

sem fékk DVD disk með jógaæfingum og aðgang að Youtube-myndböndum gerði jógaæfingar heima 

að minnsta kosti 5 sinnum í viku og samanburðarhópurinn fékk sína hefðbundnu meðferð og var beðinn 

um að skrá niður hvenær þeir borðuðu kvöldmat. Allir þátttakendur voru beðnir um að svara könnun um 

lífshætti, venjur og viðhorf í byrjun og lok rannsóknarinnar, ásamt því voru gerðar mælingar á 

blóðþrýstingi sem var mældur einu sinni í viku á meðan á rannsókninni stóð og svo aftur í lok rannsóknar, 

einum mánuði eftir að rannsókninni lauk og aftur þremur mánuðum eftir að rannsókninni lauk, þá var 

hæð og þyngd þátttakanda mæld í byrjun og lok rannsóknar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

heilt yfir lækkaði systólískur blóðþrýstingur um 2,17 mmHg á milli grunnmælinga og mælinga í lok 

rannsóknar eða eftir 6 vikur meðal allra þátttakanda rannsóknarinnar og að systólískur blóðþrýstingur 

hafði lækkað um 4,41 mmHg frá grunnmælingum og þangað til einum mánuði eftir að rannsóknin 

kláraðist. Hjá hópunum sem fengu íhlutun lækkaði systólískur blóðþrýstingur um 3,80 mmHg frá byrjun 

rannsóknarinnar og þangað til í lok rannsóknar og að meðaltali um 6,38 mmHg frá byrjun rannsóknar 

og þangað til einum mánuði eftir að rannsóknin kláraðist. Hinsvegar sýna niðurstöður að systólískur 

blóðþrýstingur hjá samanburðarhópnum hafði hækkað um 2,34 mmHg í lok rannsóknar miðað við í 

byrjun rannsóknar og hann hafði hækkað um 0,86 mmHg einum mánuði eftir að rannsókninni lauk miðað 

við í byrjun rannsóknar eins og sjá má á mynd 2. Í heildina lækkaði díastólískur blóðþrýstingur um minna 

en 1 mmHg frá því að rannsóknin byrjaði og þangað til að henni lauk og um minna en 1,5 mmHg frá því 

að rannsóknin byrjaði og þangað til einum mánuði eftir að rannsókninni lauk. Þá lækkaði díastólískur 

blóðþrýstingur hjá öllum þátttakendum í öllum hópum frá því að rannsóknin byrjaði og þangað til einum 

mánuði eftir að rannsókninni lauk, díastólískur blóðþrýstingur lækkaði um 1,0 mmHg hjá 

samanburðarhópnum, 2,3 mmHg hjá jógahóp sem mætti í jóga tíma og um 1,3 mmHg hjá jógahóp sem 

fékk jóga á DVD disk. Ekki var marktækur munur á díastólískum blóðþrýstingi á milli hópanna þriggja. 

Þá sýna niðurstöður rannsóknarinnar að systólískur blóðþrýstingur lækkaði um 5 mmHg eða meira hjá 

um helmingi (54%) þátttakanda í hópunum sem fengu íhlutun frá því að rannsóknin byrjaði og þangað 

til einum mánuði eftir að rannsókninni lauk. Þá lækkaði systólískur blóðþrýstingur hjá færri þátttakendum 

í samanburðarhópnum (27%) um 5 mmHg eða meira á sama tímabili eins og sjá má á mynd 3. 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er því sú að öndunaræfingar geta verið áhrifarík viðbótarmeðferð fyrir 

sjúklinga sem kljást við háþrýsting þar sem sýnt var fram á að blóðþrýstingur lækkaði hjá báðum 

hópunum sem fengu íhlutun.  
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Mynd 2. Breytingar á systólískum blóðþrýstingi innan hópanna á meðan rannsóknin stóð yfir  
 

 

Mynd 3. Prósenta þátttakenda með ≥5mmHg lækkun á systólískum blóðþrýstingi í lok 
rannsóknar 

 

4.4 Hatha jóga 
Í annars stigs slembiraðaðri samanburðarrannsókn (e. Phase 2 randomized, nonblinded, prospective, 

controlled trial) Cohen o.fl. (2016) sem framkvæmd var í Bandaríkjunum voru áhrif hatha jóga á 

háþrýsting skoðuð samanborið við áhrif næringarráðgjafar og göngu og einnig samanborið við sambland 

af öllu þrennu. Inntökuskilyrði rannsóknarinnar voru að þátttakendur þurftu að vera á aldrinum 18-80 

ára, með greindan forháþrýsting (e. Prehypertension) eða fyrsta stigs háþrýsting (e. First stage 

hypertension), þátttakendur máttu ekki vera á neinum blóðþrýstingslyfjum að minnsta kosti þremur 

mánuðum fyrir þátttöku í rannsókninni. Þátttakendur voru fengnir í gegnum forrannsókn sem höfundar 

rannsóknarinnar gerðu og samþykktu 137 einstaklingar að taka þátt í þessari rannsókn. Þátttakendum 

var af handahófi skipt niður í þrjá hópa, jógahóp (n=43), göngu- og næringarhóp (n=48) og jóga-, göngu- 

og næringarhóp (n=46). Vegna forfalla kláruðu aðeins 90 þátttakendur rannsóknina, þar af voru 27 í 

jógahópnum, 34 í næringar- og gönguhópnum og 29 í samblandshópnum sem kláruðu rannsóknina. 
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Rannsóknin stóð yfir í 24 vikur. Þátttakendur í jógahópnum mættu í 90 mínútna einkatíma einu sinni í 

viku fyrstu 12 vikurnar og fóru svo í almenna jógatíma seinni 12 vikurnar, einnig fengu þátttakendur í 

jógahóp DVD disk með jógaæfingum með sér heim og voru hvattir til að stunda jóga sjálfir heima fyrir. 

Þátttakendur í göngu- og næringarhóp mættu í 12 tíma í næringarráðgjöf, 12 áhugahvetjandi upplifanir 

(e. Inspirational experiences) og áttu að fara út að labba sex daga vikunnar eða labba samtals í 180 

mínútur yfir vikuna. Samblandshópurinn mætti í tvo jógatíma á viku, næringarrágjöf einu sinni í viku 

ásamt því að fara út að ganga, þátttakendur í samblandshóp höfðu val um það hvort þeir vildu æfa sig 

heima fyrir eða mæta í áhugahvetjandi upplifanir. Í upphafi rannsóknarinnar voru teknar mælingar á 24 

tíma ABP, blóðþrýstingi, hjartsláttartíðni og hæð og þyngd (BMI), þá voru dregnar blóðprufur til að mæla 

kreatín, glúkósa, kalíum og natríum, hrákasýni til að mæla kortisól og svo voru teknar þvagprufur. Sömu 

klínísku mælingar voru framkvæmdar aftur í lok rannsóknarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að þátttakendur í jóga-, göngu- og næringarhópnum höfðu þyngst og að BMI stuðull þeirra hafði hækkað 

í lok rannsóknar, miðað við í byrjun rannsóknar. Þá sýndu niðurstöður að það var marktæk lækkun á 

bæði systólískum og díastólískum blóðþrýstingi innan allra hópanna bæði eftir 12 vikur og eftir 24 vikur 

(p<,001). 12 vikum eftir að rannsóknin byrjaði var marktæk lækkun á systólískum blóðþrýstingi í 

jógahópnum miðað við næringar- og gönguhópinn (p=,006). Einnig varð marktæk lækkun á milli 

næringar- og gönguhópsins og jóga-, göngu- og næringarhópsins (p=,001) þar sem jóga-, göngu- og 

næringarhópurinn var með marktækt lægri systólískan blóðþrýsting. Í lok rannsóknar var aðeins 

marktækur munur á systólískum blóðþrýstingi á milli jógahópsins og næringar- og gönguhópsins (p=,03) 

þar sem systólískur blóðþrýstingur var marktækt lægri hjá næringar- og gönguhópnum. Ekki var 

marktækur munur á díastólískum blóðþrýstingi á milli hópanna þriggja, hvorki eftir 12 vikur eða í lok 

rannsóknar. Ekki varð marktækur munur á kortisóli í munnvatni eða natríum og kalíum í þvagi meðal 

þátttakanda innan hópanna eða á milli hópanna, hvorki á 12. viku rannsóknarinnar eða í lok rannsóknar. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hatha jóga getur haft jákvæð áhrif á blóðþrýsting 

sjúklinga með háþrýsting. 

4.5 Kundalini jóga 
Slembiröðuð samanburðar-forrannsókn (e. Randomized controlled study) Wolff o.fl. (2016) var 

framkvæmd í Svíþjóð og tilgangur hennar var að meta áhrif kundalini jóga á blóðþrýsting, lífsgæði, 

streitu, þunglyndi og kvíða hjá einstaklingum með greindan háþrýsting. Þátttakendur voru fengnir í 

gegnum rafræna sjúkraskrá hjá þremur mismunandi heilsugæslustöðvum og var sett sú krafa fyrir 

inntöku í rannsóknina að þátttakendur væru á aldrinum 30-80 ára með greindan háþrýsting þar sem 

nýjasta blóðþrýstingsmæling þeirra var á bilinu 130-160 mmHg í systólu og á bilinu 85-100 mmHg í 

díastólu. Einstaklingar sem voru ennþá að fá rétt stilltan lyfjaskammt vegna háþrýstings fjórum vikum 

fyrir rannsóknina gátu ekki tekið þátt í rannsókninni ásamt þeim einstaklingum sem voru með 

tungumálaörðugleika eða fannst erfitt að skilja leiðbeiningar varðandi kundalini jóga. 1020 hugsanlegum 

þátttakendum var boðið að taka þátt í rannsókninni í gegnum tölvupóst og tveimur vikum seinna var 

hringt í þessa einstaklinga og rannsóknin útskýrð í smáatriðum, 191 einstaklingar samþykktu að taka 

þátt í rannsókninni. Þátttakendum var af handahófi skipt í tvo hópa, kundalini jógahóp (n=96) og 

samanburðarhóp (n=95). Rannsóknin stóð yfir í 12 vikur. Hópurinn sem fékk kundalini íhlutun hittu lækni 

sem útskýrði æfingarnar fyrir þeim og einnig fengu þátttakendur í jógahópnum geisladisk með kundalini 
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jóga leiðbeiningum ásamt því að fá skriflegar leiðbeiningar með sér heim. Þátttakendur fengu einnig 

jógadagbók með sér heim þar sem að þeir áttu að skrifa hvenær þeir stunduðu æfingarnar. Þátttakendur 

voru beðnir um að gera tvær mismunandi kundalini æfingar tvisvar sinnum á dag í 15 mínútur í senn, 

æfingarnar áttu að fara fram rétt eftir að þátttakendur vöknuðu á morgnana og rétt áður en þeir fóru að 

sofa á kvöldin. Engar breytingar voru gerðar hjá samanburðarhópnum og fengu þátttakendur áfram sína 

hefðbundnu meðferð. Allir þátttakendur voru beðnir um að meta einkenni sín áður en rannsóknin hófst 

og í lok rannsóknarinnar með því að svara spurningalistum um lífsgæði World Health Organization 

Quality of Life Assessment sem skiptist niður í WHO1 og WHO2 (e. WHOQOL-BREF), andlega heilsu 

Perceived Stress Scale (e. PSS-14) og Hospital Anxiety and Depression Scale (e. HADS). Einnig voru 

framkvæmdar mælingar á blóðþrýstingi hjá öllum þátttakendum í byrjun og lok rannsóknarinnar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu ekki marktækan mun á blóðþrýstingi á milli jógahópsins og 

samanburðarhópsins, hinsvegar var marktæk lækkun á systólískum blóðþýstingi (p<0,05) og 

díastólískum blóðþrýstingi (p<0,05) innan beggja hópanna. Þá sýndu niðurstöður að þátttakendur í 

jógahóp mátu líðan sína marktækt betri samkvæmt WHO2 og HADS-D (p=0,001) spurningarlistunum 

borið saman við samanburðarhópinn. Ekki greindist marktækur munur á WHO1, PSS og HADS-A 

spurningarlistunum á milli hópanna tveggja. Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru því þær að 

blóðþrýstingur þeirra sem iðkuðu kundalini jóga lækkaði ekki marktækt meira en blóðþrýstingur þeirra 

sem voru í samanburðarhópnum. Hinsvegar hafði kundalini jóga jákvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði hjá 

þátttakendum í jógahóp. 

4.6 Aðrar aðferðir við að iðka jóga 
Í slembiraðaðri samanburðarrannsókn (e. Randomized controlled trial) Patil o.fl. (2017) sem framkvæmd 

var í Indlandi voru borin saman áhrif jógaiðkunar og áhrif gönguæfinga á hjarta- og æðakerfi aldraðra 

einstaklinga með aukinn púlsþrýsting. 60 einstaklingar eldri en 60 ára með púlsþrýsting >60 mmHg voru 

valdir úr hópi sjálfboðaliða til að taka þátt í rannsókninni, við val á þátttakendum voru notuð fyrirfram 

ákveðin útilokunarskilyrði. Útilokunarskilyrðin voru að einstaklingar máttu ekki hafa systólískan 

blóðþrýsting >159 mmHg eða díastólískan blóðþrýsting >99 mmHg, einstaklingarnir máttu ekki vera með 

sykursýki, hátt kólesteról, há blóðfitugildi, ekki hafa sögu um hrörnunarsjúkdóma (e. Neuromuscular 

disorders), háþrýsting af þekktri orsök (e. Secondary hypertension) eða drekka áfengi í óhóflegu magni. 

Að lokum máttu einstaklingarnir ekki hafa stundað jóga markvisst eða taka föst lyf ásamt því að 

þátttakendur máttu ekki taka inn nein vítamín eða náttúrulyf meðan á rannsókninni stóð. Þátttakendum 

var skipt af handahófi í tvo jafnstóra hópa, jógahóp og gönguhóp sem innihéldu þá 30 þátttakendur hvor. 

Vegna forfalla kláruðu aðeins 44 einstaklingar rannsóknina, 24 í jógahóp og 20 í gönguhóp. Þátttakendur 

í jógahóp stunduðu jóga sem innihélt liðkunaræfingar (e. Sukshma vyayama), jóga stöður (e. Asanas), 

öndunaræfingar (e. Pranayama) og hugleiðslu. Hver æfing innihélt 5 mínútur af liðkunaræfingum, 10 

mínútur af öndunaræfingum, 15 mínútur af jóga stöðum og 23 mínútur af hugleiðslu. Þátttakendur í 

gönguhóp stunduðu liðkunaræfingar og fóru í göngutúra. Áður en þátttakendur fóru í göngutúr gerðu 

þeir léttar liðkunaræfingar, til að liðka til dæmis háls, axlir, mjaðmir, úlnliði og ökkla, að því loknu fóru 

þeir í 40-50 mínútna göngutúra. Báðir hóparnir stunduðu æfingarnar í klukkutíma, frá klukkan 6-7 á 

morgnana, 6 daga vikunnar í 12 vikur. Framkvæmdar voru mælingar á blóðþrýstingi og púlsþrýstingi 

ásamt því að virkni hjarta var mæld með því að mæla cardiac time interval, blóðprufur þar sem mælt var 
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blóðsykur, kólesteról og blóðfitur voru framkvæmdar í upphafi rannsóknar hjá öllum þátttakendum og 

einnig í lok rannsóknarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að marktæk lækkun (p=0,031) varð á 

hjartsláttartíðni hjá jógahópnum en ekki hjá gönguhópnum. Ekki var marktækur munur á PEP (e.Pre-

ejection period) eða UT (e. Upstroke time) í hvorugum hópnum, þá var ekki tölfræðilega marktækur 

munur á LVET (e. Left ventricular ejection time) hjá hvorugum hópnum en þó sást hækkun hjá 

jógahópnum en lækkun hjá gönguhópnum. ED% (e. Ejection duration index) var marktækt minni 

(p=0,001) hjá jógahópnum á meðan engin breyting varð hjá gönguhópnum. DT (e. Diastolic time) var 

marktækt aukinn (p=0,017) hjá jógahópnum meðan enginn marktækur munur mældist hjá 

gönguhópnum (p=0,706). Marktæk lækkun varð á RPP (e. Rate pressure product) hjá jógahópnum en 

engin marktæk breyting varð hjá gönguhópnum. Eins og sjá má á mynd 4 var stífleiki slagæða (e. Arterial 

stiffness) marktækt minni (p=0,004) hjá jógahópnum eftir íhlutunina en ekki varð marktæk breyting á 

stífleika slagæða hjá gönguhópnum (p=0,451). Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru því þær að 

jógaiðkun hefur meiri áhrif á virkni hjartans hjá eldra fólki en gönguæfingar. 

 

 

Mynd 4. Munur á stífleika slagæða innan og á milli hópa fyrir og eftir íhlutun 
 

Í slembiraðaðri samanburðarrannsókn (e. Randomized controlled study) Cramer o.fl. (2018) sem 

framkvæmd var í Þýskalandi var leitast við að bera saman áhrif þess að stunda jóga með jógastöðum 

(e. Asanas) og jóga án jógastaða á blóðþrýsting sjúklinga með greindan háþrýsting. Þátttakendum var 

safnað saman með því að auglýsa í fjölmiðlum og senda tölvupóst á starfsfólk ákveðinna fyrirtækja, þar 

var sagt frá rannsókninni og inntökuskilyrðum hennar og fólk gat svo boðið sig fram til að taka þátt. 75 

þátttakendur buðu sig fram og uppfylltu öll inntökuskilyrði. Sett voru þau skilyrði að þátttakendur þyrftu 

að vera 18 ára eða eldri, með greindan háþrýsting af óþekktri orsök (e. Primary hypertension) og á virkri 

lyfjameðferð gegn honum. Þátttakendur þurftu einnig að samþykkja að breyta ekki lyfjum sínum í 7 

mánuði eftir að rannsóknin hófst, skilyrði var að þátttakendur þyrftu að mæta í að minnsta kosti 10 af 12 

jógatímum á meðan rannsóknin stóð yfir og að allir þátttakendur þyrftu að stunda jóga heimafyrir. Þeir 

þátttakendur sem voru með háþrýsting af þekktri orsök (e. Secondary hypertension), með greint 

þunglyndi eða geðrofssjúkdóma, kransæðasjúkdóma, hjartabilun, nýrnabilun, þungaðir eða með barn á 
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brjósti gátu ekki tekið þátt í rannsókninni. Einnig voru sett þau skilyrði að þátttakendur máttu ekki taka 

þátt í öðrum rannsóknum á meðan þeir tóku þátt í þessari rannsókn og í 28 vikur eftir að rannsókninni 

lauk. Þátttakendum var skipt af handahófi í þrjá jafnstóra hópa, jógastöðu hóp (n=25), jógahóp án 

jógastaða (n=25) og samanburðarhóp (n=25). Þátttakendur í báðum jógahópunum mættu í 90 mínútna 

jóga tíma einu sinni í viku í 12 vikur og voru einnig hvattir til þess að gera jóga og hugleiðslu daglega 

heima hjá sér. Jógastöðuhópurinn gerði 45 mínútna jógastöður og 45 mínútur af öndunaræfingum. 

Jógahópurinn sem gerði jóga án jógastaða gerði öndunaræfingar, hugleiðslu og slökun í 90 mínútur, 

ásamt því að fólk kynnti sig, gat spurt spurninga og fengið svör. Þátttakendur fengu útskýringu á 

æfingum sem þeir gátu gert heima í jógatímunum ásamt því að þeir fengu upptökur af jógatímanum og 

leiðbeiningabækling með sér heim. Þátttakendur skrifuðu svo niður hvað þeir stunduðu jóga í margar 

mínútur heima og skiluðu inn í lok rannsóknar eða á 28. viku. Þátttakendur í samanburðarhóp voru settir 

á biðlista, þeir máttu ekki stunda jóga af neinu tagi fyrstu 12 vikur rannsóknarinnar og voru beðnir um 

að byrja ekki að stunda neina nýja hreyfingu á þessum tíma. Í lok 28. viku rannsóknarinnar var þeim svo 

boðið að taka þátt í íhlutun sem jógahóparnir tveir fengu. Til að meta árangur rannsóknarinnar var 

blóðþrýstingur þátttakenda mældur þrisvar sinnum meðan á rannsókninni stóð, fyrsta mælingin var 

framkvæmd í fyrstu viku rannsóknarinnar rétt áður en jógahóparnir byrjuðu að stunda jóga, önnur 

mælingin var framkvæmd á 12. viku rannsóknarinnar eftir að þátttakendur í jógahópum höfðu farið í 

jógatíma vikunnar, þriðja mælingin fór svo fram í síðustu viku rannsóknarinnar eða 28. viku. Allar 

mælingar fóru fram á sama tíma dags og röngum mælingum var eytt úr gögnunum. Þá voru þátttakendur 

beðnir að láta vita ef þeir upplifðu slæma reynslu eða gengu í gegnum erfiða tíma meðan á rannsókninni 

stóð, hvort sem að sú reynsla kæmi rannsókninni við eða ekki. Einnig voru þátttakendur spurðir opinna 

spurninga um hugsanlega slæma eða erfiða atburði sem þeir höfðu upplifað meðan á rannsókninni stóð 

í viðtölum á viku 12 og 28. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að eftir viku 12 í rannsókninni var 

systólískur blóðþrýstingur hjá hópnum sem stundaði jóga án jógastaða marktækt lægri en hjá 

þátttakendum í jógahóp með jógastöðum (p=0,045) og samanburðarhópnum (p=0,035). Eftir 28 vikur 

sýndu niðurstöður þó að systólískur blóðþrýstingur hjá hópnum sem stundaði jóga með jógastöðum var 

marktækt lægri en hjá hópnum sem stundaði jóga án jógastaða (p=0,037) og samanburðarhópnum 

(p=0,022). Meginniðurstöður þessarar rannsóknar eru því þær að jóga án jógastaða hefur jákvæð 

skammtímaáhrif á systólískan blóðþrýsting en að jóga með jógastöðum hafi betri langtímaáhrif á 

blóðþrýsting sjúklinga með háþrýsting. 

Patil o.fl. (2015) framkvæmdu slembiraðaða samanburðarrannsókn (e. Randomized controlled trial) 

í Indlandi. Tilgangur þessarar rannsóknar var að meta áhrif jóga á virkni slagæða hjá öldruðum með 

hækkaðan púlsþrýsting og að meta áhrif jóga á háþrýsting. Þátttakendur í rannsókninni voru 60 

einstaklingar sem voru eldri en 60 ára og höfðu púlsþrýsting >60 mmHg, þessum einstaklingum var 

safnað saman með því að auglýsa eftir þátttakendum til að taka þátt í rannsókninni. Nokkur 

útilokunarskilyrði voru notuð við val á þátttakendum, þau voru systólískur blóðþrýstingur >159 mmHg, 

díastólískur blóðþrýstingur >99 mmHg, þátttakendur máttu ekki vera greindir með sykursýki, hátt 

kólesteról, háar blóðfitur eða hafa sögu um háþrýsting af þekktri orsök (e. Secondary hypertension) 

hrörnunarsjúkdóma (e. Neuromuscular disorders) eða alkóhólisma, þá máttu þátttakendur ekki hafa 

stundað jóga reglulega eða vera á einhverskonar lyfjum. Þátttakendur voru beðnir um að hætta að taka 



 

34 

öll vítamín og náttúrulyf áður en rannsóknin hófst. Þegar búið var að finna 60 þátttakendur sem stóðust 

inntöku- og útilokunarskilyrði rannsóknarinnar var þeim skipt handahófskennt í tvo hópa, 30 þátttakendur 

í jógahóp og 30 þátttakendur í gönguhóp. Íhlutun jógahópsins innihélt liðkunaræfingar, jógastöður (e. 

Asanas), öndunaræfingar (e. Pranayama) og hugleiðslu, jógahópurinn fékk jógakennslu fyrstu 2 vikur 

rannsóknarinnar en æfðu sjálfstætt í 10 vikur. Jógahópurinn stundaði liðkunaræfingar og jóga í 15-20 

mínútur og öndunaræfingar og hugleiðslu í í 40-45 mínútur á milli klukkan 6 og 7 á morgnana, 6 daga 

vikunnar í 12 vikur. Gönguhópurinn stundaði liðkunaræfingar og teygjur í 20 mínútur, röska göngu í 30 

mínútur og hvíldu í 5 mínútur eftir æfinguna á milli klukkan 6 og 7 á morgnana, 6 daga vikunnar í 12 

vikur. Framkvæmdar voru mælingar á blóðþrýstingi og púlsþrýstingi, meðal slagæðaþrýstingur (e. MAP) 

var reiknaður út, stífleiki æða og aortic augmentation index, púlsbylgjuhraði (e. Pulse wave velocity) og 

breytileiki hjartsláttartíðni (e. Heart rate variability) var mældur með hjartalínuriti. Ásamt þessu voru 

teknar fastandi blóðprufur hjá öllum þátttakendum þar sem framkvæmdar voru mælingar á glúkósa, 

blóðfitum og kólesteróli. Allar klínískar mælingar voru framkvæmdar hjá öllum þátttakendum í byrjun 

rannsóknarinnar og í lok hennar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu marktæka lækkun á baPWV (e. 

Brachial-ankle pulse wave velocity) (p=0,002), c-f PWV (e. Carotid-femoral pulse wave velocity) 

(p<0,001), Alx (e. Aortic augmentation index) og aASI (e. Tibial artery arterial stiffness) (p<0,001) meðal 

þeirra sem voru í jógahópnum en ekki varð marktæk breyting á virkni slagæða hjá þeim sem voru í 

gönguhópnum. Þá sýndu niðurstöður að það varð marktæk hækkun á Nox í blóðvökva (e. Total serum 

nitric oxide concentration) (p=0,001) og þar með sýndu þær fram á bætta starfsemi æðaþels (e. 

Endothelial function) meðal jógahópsins en ekki meðal gönguhópsins sem gefur til kynna að jógaiðkun 

getur hækkað Nox í blóðvökva en ekki gönguæfingar. Breytingar á hjartsláttartíðni (e. Heart rate 

variability) voru áætlaðar útfrá lágu tíðnisviði (e. Low frequency, LF) og háu tíðnisviði (e. High frequency, 

HF). Niðurstöður sýndu að LF (p<0,001) og hlutfall milli LF og HF (p<0,001) lækkuðu marktækt en að 

HF hækkaði marktækt (p<0,001) hjá jógahópnum sem bendir til þess að sympatísk (e. Sympathetic) 

virkni er marktækt minni og parasympatísk (e. Parasympathetic) virkni er ráðandi hjá þeim sem fengu 

jógaíhlutunina. Ekki varð marktæk breyting hjá þeim sem fengu gönguíhlutunina. Síðast en ekki síst 

gáfu niðurstöður rannsóknarinnar til kynna að jóga er áhrifaríkara en gönguæfingar til að hafa áhrif á 

blóðþrýsting. Það varð marktæk lækkun á systólískum blóðþrýstingi (p<0,001), púlsþrýstingi (p<0,001) 

og meðal slagæðabóðþrýstingi (p<0,001) en engin breyting varð á díastólískum blóðþrýstingi meðal 

þeirra sem fengu jógaíhlutunina. Þá varð engin marktæk breyting á blóðþrýstingi meðal þeirra sem fengu 

gönguíhlutunina sem gefur til kynna að jóga er áhrifameira en gönguæfingar þegar kemur að því að 

stjórna blóðþrýstingi. Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru því þær að jóga hefur meiri áhrif á stífleika 

slagæða og blóðþrýsting sjúklinga með hækkaðan púlsþrýsting en gönguæfingar. Þá gefa þær einnig til 

kynna að jóga getur dregið úr áhrifum sympatíska taugakerfisins. 
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5 Umræður  

Með þessari fræðilegu samantekt var leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hefur jóga áhrif á 

langvinna hjarta- og æðasjúkdóma? Við leit að rannsóknargreinum sem fjalla um þetta viðfangsefni kom 

í ljós að þetta er efni sem hefur verið töluvert mikið rannsakað síðustu ár, þá sérstaklega áhrif jóga á 

háþrýsting. Það kemur ekki á óvart að mikið sé til af nýjum rannsóknum sem leitast við að rannsaka 

áhrif þess að nota jóga sem viðbótarmeðferð þar sem jóga sem viðbótarmeðferð virðist njóta mikilla 

vinsælda, bæði hérlendis og erlendis (National Center for Complementary and Integrative Health, 2018; 

Þóra, Brynja og Rúnar, e.d).  

Í niðurstöðukafla þessarar samantektar var notast við 12 rannsóknir sem stóðust þau inntökuskilyrði 

sem sett höfðu verið og voru taldar gagnlegar til að svara rannsóknarspurningunni. Góð yfirsýn yfir 

þessar rannsóknir fékkst með því að setja þær upp í töflu (sjá fylgiskjal 2). Hér á eftir verða helstu 

niðurstöður þessara 12 rannsókna bornar saman og ræddar.  

5.1 Áhrif jóga á hjarta og æðasjúkdóma 
Ljóst er að jóga getur haft áhrif á einkenni hjarta- og æðasjúkdóma en þar sem að rannsóknirnar sem 

voru notaðar við gerð þessarar samantektar eru margar sem og mismunandi verður fjallað um áhrif jóga 

á einkenni hjarta- og æðasjúkdóma betur hér að neðan. 

5.2 Áhrif jóga á háþrýsting 
Sex þeirra rannsókna sem notaðar voru við gerð niðurstöðukafla ritgerðarinnar fjölluðu um áhrif jóga á 

sjúklinga með háþrýsting. Tvær þessara rannsókna fjölluðu um áhrif öndunaræfinga á sjúklinga með 

háþrýsting (Misra, Smith, Wareg, Hodges, Gandhi og Mcelroy, 2019; Shetty o.fl., 2017), ein rannsóknin 

leitaðist við að rannsaka áhrif kundalini jóga á sjúklinga með háþrýsting (Wolff o.fl., 2016), í einni 

rannsókninni var leitast við að rannsaka áhrif þess að stunda hatha jóga á sjúklinga með háþrýsting 

(Cohen, Boudhar, Bowler og Townsend, 2016), ein rannsóknanna leitaðist við að skoða reynslu 

sjúklinga með háþrýsting af því að nota mediyoga sem meðferðarform (Wolff, Brorsson, Midlöv, 

Sundquist og Strandberg, 2017), þá snérist ein þessara rannsókna um að bera saman áhrif þess að 

stunda jóga með jógastöðum og jóga án jógastaða á sjúklinga með greindan háþrýsting (Cramer, Sellin, 

Schumann og Dobos, 2018). Niðurstöður allra sex rannsóknanna áttu það sameiginlegt að þær sýndu 

fram á að blóðþrýstingur lækkaði hjá þátttakendum eftir að þeir höfðu fengið íhlutun, það var svo 

mismunandi milli rannsókna hversu mikil lækkun varð á blóðþrýstingi og hvort það var marktækur munur 

á blóðþrýstingi milli hópa innan rannsóknarinnar (Cohen o.fl., 2016; Cramer o.fl., 2018; Misra o.fl., 2019; 

Shetty o.fl., 2017; Wolff, Brorsson, Midlöv, Sundquist og Strandberg, 2017; Wolff o.fl., 2016). Þrjár 

rannsóknanna höfðu að minnsta kosti einn hóp sem fékk íhlutun sem samanstóð aðeins af 

jógaöndunaræfingum en ekki jóga með jógastöðum. Það er áhugavert að sjá að það varð marktæk 

lækkun á blóðþrýstingi hjá öllum þeim hópum sem fengu slíka íhlutun, einnig er merkilegt að það virtist 

vera nóg að gera öndunaræfingar í stuttan tíma í einu, aðeins nokkrar mínútur á dag til þess að sjá 

árangur. Skýringin gæti verið sú að sýnt hefur verið fram á að með jógaöndun sem samanstendur af 

hægri og djúpri öndun, slökun og hugleiðslu er hægt að hafa áhrif á ósjálfráða taugakerfi líkamans, það 

hægist á sympatískri virkni og parasympatísk virkni örvast sem hefur meðal annars þau áhrif að 
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blóðþrýstingur lækkar. Ástæðan fyrir því að hægt er að hafa áhrif á blóðþrýsting í gegnum ósjálfráða 

taugakerfið er sú að ósjálfráða taugakerfið hefur áhrif á blóðþrýsting í gegnum þrýstingsnema (e. 

Baroreceptors) sem staðsettir eru í hálsslagæðum og ósæð og í gegnum nema sem skynja teygju í 

sléttum vöðvum lungnanna (e. Pulmonary stretch receptors). Með því að stunda jógaöndun er því hægt 

að skapa jafnvægi á milli sympatíska- og parasympatíska kerfisins og þannig hafa áhrif á blóðþrýsting. 

(Cramer o.fl., 2018; Misra o.fl., 2019; Shetty o.fl., 2017). Áhugavert er að nefna að rannsókn Misra o.fl 

(2019) var framkvæmd í miðjum forsetakosningum árið 2016 sem gæti hafa haft áhrif á blóðþrýsting 

þátttakenda sem hefur þar af leiðandi áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Það er því áhugavert að velta 

því fyrir sér hvort niðurstöður rannsóknarinnar hefðu verið meira afgerandi hefði hún verið framkvæmd 

á öðrum tíma. 

Ein rannsóknanna kannaði áhrif jóga með jógastöðum annars vegar og jóga án jógastaða hins vegar 

á sjúklinga með háþrýsting. Niðurstöður sýndu að á 12. viku hafði orðið marktækt meiri lækkun á 

blóðþrýstingi hjá hópnum án jógastaða samanborið við hópinn með jógastöðum en í lok rannsóknarinnar 

á 28. viku var marktækt meiri lækkun á blóðþrýstingi hjá jógastöðuhópnum miðað við hópinn án 

jógastaða. Þetta eru áhugaverðar niðurstöður þar sem að því hefur verið haldið fram að jóga án 

jógastaða virki betur fyrir sjúklinga með háþrýsting en jóga með jógastöðum þar sem ekki hefur verið 

sýnt fram á að jóga með jógastöðum hafi jafn mikil áhrif á ósjálfráða taugakerfi líkamans. Þessi rannsókn 

sýnir hinsvegar fram á að langtímaáhrifin eru betri hjá þeim sjúklingum sem stunduðu jóga með 

jógastöðum. Þó hafa niðurstöður rannsókna gefið til kynna að æfingar sem reyna á vöðva og þol geti 

haft áhrif á blóðþrýsting og jóga með jógastöðum reynir bæði á vöðva og þol. Það sem gæti haft áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar er að eftir fyrstu 12 vikur rannsóknarinnar stunduðu hóparnir tveir jóga 

heima hjá sér og ekki var settur neinn lágmarkstími á daglega iðkun, það er því möguleiki að hópurinn 

sem stundaði jóga með jógastöðum hafi verið duglegri að iðka jóga heima en hópurinn sem stundaði 

jóga án jógastaða (Cramer o.fl., 2018). Það væri áhugavert að sjá rannsókn sem rannsakaði betur hvort 

það gefur í raun betri langtímaáhrif að stunda jóga með jógastöðum en jóga án jógastaða. Einnig væri 

áhugavert að sjá rannsókn þar sem þátttakendur mæta í skipulagða jógatíma þar sem það gæti verið 

erfitt að stunda jóga heima fyrir þar sem að það krefst aga og mörgum finnst þeir ekki getað búið sér til 

tíma til að iðka jóga.  

Tvær rannsóknanna fengu þær niðurstöður að marktæk lækkun varð hjá öllum hópum rannsóknanna 

en ekki varð marktækt meiri lækkun hjá þeim hópum sem fengu jógaíhlutun miðað við 

samanburðarhópana. Það er þó vert að taka fram að samanburðarhóparnir í báðum rannsóknunum 

fengu íhlutun sem var þó ekki jógaíhlutun (Cohen o.fl., 2016; Wolff o.fl., 2016). Í annarri þessara 

rannsókna var þátttakendum skipt niður í þrjá hópa, jógahóp, jóga-, göngu- og næringarhóp og göngu- 

og næringarhóp. Niðurstöður sýndu að marktæk lækkun varð á blóðþrýstingi innan allra hópanna eftir 

12 og 24 vikur. Eftir 12 vikur varð marktækt meiri lækkun á blóðþrýstingi hjá jógahópunum miðað við 

göngu- og næringarhópinn. Í lok rannsóknarinnar var marktækur munur á blóðþrýstingi á milli 

jógahópsins og næringar- og gönguhópsins þar sem blóðþrýstingur var marktækt lægri hjá næringar- 

og gönguhópnum (Cohen o.fl., 2016). Það gæti verið áhugavert að sjá rannsókn þar sem þátttakendum 

væri skipt í tvo hópa, jógahóp annarsvegar og næringarhóp hinsvegar, ásamt því að sjá rannsókn þar 

sem samanburðarhópurinn fær enga íhlutun. Rannsókn Wolff o.fl. (2016) sýndi fram á að marktæk 
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lækkun varð á blóðþrýstingi innan bæði jógahópsins og samanburðarhópsins en ekki varð marktæk 

lækkun á milli þessara tveggja hópa. Það er þó hægt að setja spurningarmerki við þessar niðurstöður 

þar sem jógahópurinn fékk enga formlega jógakennslu og mætti ekki í neina jógatíma heldur var 

íhlutunin þannig að þátttakendur fengu leiðbeiningar af tveimur æfingum sem þeir áttu að stunda í 15 

mínútur, tvisvar á dag. Þannig að ef þátttakendur áttu í vandræðum með æfingarnar eða framkvæmdu 

þær vitlaust var enginn til staðar til að leiðbeina þeim ásamt því að engin hvatning var til staðar fyrir 

þátttakendur til að iðka jóga. Þessar niðurstöður eru mikilvægar að því leyti að það virðist ekki gefa jafn 

góða útkomu að þátttakendur stundi jóga upp á eigin spítur samanborið við þátttakendur annarra 

rannsókna sem fengu jógakennslu. 

Ein þessara rannsókna er eigindleg rannsókn þar sem markmiðið var að skýra frá reynslu sjúklinga 

með háþrýsting af því að nota jóga sem meðferðarform ásamt því að skýra frá reynslu þessara sjúklinga 

af því að hafa háþrýsting. Jógaiðkunin gaf sjúklingunum vald í þeim skilningi að þeir gátu sjálfir gert 

eitthvað til að hafa áhrif á sína heilsu, annað en að taka lyf. Það þarf þó að hafa í huga að þessi rannsókn 

er eigindleg og þátttakendur voru fengnir úr forrannsókn og höfðu áhuga á því að taka þátt í þessari 

rannsókn líka. Það gæti því verið að þátttakendur séu opnir fyrir því að notast við viðbótarmeðferðir og 

stunda jóga og séu viljugir til að gera það sem í þeirra valdi stendur til að hafa áhrif á sinn sjúkdóm. 

Þetta gæti haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar á þann hátt að þátttakendur lýsa frekar jákvæðri 

upplifun af því að nota jóga sem meðferðarform og lýsa síður neikvæðri upplifun af jógaiðkun (Wolff o.fl., 

2017). Það er áhugavert að sjá vísbendingar um að jógaiðkun getur haft áhrif á lífeðlisfræðilega þætti 

eins og blóðþrýsting, hjartsláttar- og öndunartíðni og getur því mögulega minnkað líkur á öðrum 

heilsufarstengdum vandamálum hjá þeim einstaklingum sem iðka jóga og þannig bætt lífsgæði þeirra til 

muna. Þá er áhugavert að ásamt því að hafa mögulega áhrif á lífeðlisfræðilega þætti þá eru vísbendingar 

um að jógaiðkun geti gefið sjúklingum leið til þess að hafa áhrif á sinn sjúkdóm og þannig hjálpað þeim 

að takast á við sjúkdóminn. Þetta gæti mögulega haft í för með sér betri líðan, meiri vilja til að lifa 

heilbrigðum lífsstíl og þar með enn betri niðurstöður (Misra o.fl., 2019). 

5.3 Áhrif jóga á gáttatif sem kemur í köstum 
Þrjár af þeim rannsóknum sem notast var við í niðurstöðukafla ritgerðarinnar fjölluðu um áhrif 

jógaiðkunar á gáttatif í köstum (e. Paroxysmal atrial fibrillation). Allar rannsóknirnar sýna fram á að jóga 

getur haft jákvæð áhrif á sjúklinga sem eru greindir með gáttatif í köstum og jafnvel minnkað einkenni 

sem fylgja sjúkdómnum. Í öllum rannsóknunum var notast við mediyoga. Það sem gæti haft áhrif á 

niðurstöður allra rannsóknanna er að þær eru allar fremur stuttar eða 12 vikur, ef rannsóknirnar hefðu 

verið lengri væri möguleiki á meira afgerandi niðurstöðum (Wahlström, Karlsson og Medin, 2018; 

Wahlstrom, Karlsson, Medin og Frykman, 2017; Wahlström, Rosenqvist, Medin, Walfridsson og 

Karlsson, 2020). Wahlström o.fl. (2020) gerðu eigindlega rannsókn sem er áhugaverð að því leyti að þó 

að hún hafi aðeins staðið yfir í 12 vikur þá lýsa þátttakendur rannsóknarinnar því að þeir finni mikinn 

mun á sér eftir að hafa fengið jógaíhlutunina. Þeir lýstu minni einkennum gáttatifs og að þeir ættu mun 

auðveldara með að hafa stjórn á sínum einkennum. Hluti þátttakanda hættu að finna fyrir einkennum 

(Wahlström o.fl., 2018). Bæði rannsókn Wahlström o.fl. (2020) og rannsókn Wahlstrom o.fl. (2017) gefa 

til kynna að jógaiðkun getur haft áhrif á lífsgæði einstaklinga með gáttatif í köstum ásamt því að 
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jógaiðkun getur haft þau áhrif að systólískur og díastólískur blóðþrýstingur þeirra sem stunda jóga 

lækkar. Þetta getur leitt til þess að sjúklingar sem þjást af gáttatifi sem kemur í köstum upplifi betri 

lífsgæði vegna þess að of hár blóðþrýstingur getur gert einkenni sjúkdómsins verri. Rannsókn 

Wahlström o.fl. (2017) gaf einnig til kynna að jógaiðkun getur lækkað hjartsláttartíðni sem getur með 

tímanum komið í veg fyrir að sjúklingar með gáttatif í köstum þrói með sér hraðtaktakvilla (e. 

Tachycardiomyopathy). Þetta eru bæði þýðingarmiklar og áhugaverðar niðurstöður þar sem að 

vísbendingar eru um að með því að lækka blóðþrýsting og hjartsláttartíðni þessara sjúklinga eru minni 

líkur á því að þeir upplifi fylgikvilla þess að vera með gáttatif sem eru til dæmis heilaslög og hjartabilun. 

Þá bentu niðurstöður beggja rannsóknanna til þess að jógaiðkun getur bætt lífsgæði sjúklinga með 

gáttatif í köstum (Wahlstrom o.fl., 2017; Wahlström o.fl., 2020). Það er ljóst að mediyoga getur haft 

jákvæð áhrif á sjúklinga með gáttatif í köstum, bæði á lífeðlisfræðilega þætti eins og blóðþrýsting og 

hjartsláttartíðni og á aðra þætti sem tengjast lífsgæðum fólks, svo sem andlega og félagslega heilsu. 

Áhugavert er að velta því fyrir sér hvort niðurstöður rannsóknanna hefðu orðið meira afgerandi eða hvort 

þær hefðu orðið aðrar ef rannsóknirnar hefðu staðið yfir lengur. Einnig væri áhugavert að vita hvort jóga 

hefur bein áhrif á hjarta- og æðakerfið eða hvort það hefur áhrif á hjarta- og æðakerfið í gegnum andlega 

heilsu þeirra sem stunda jóga. 

5.4 Áhrif jóga á hækkaðan púlsþrýsting 
Tvær rannsóknir sem notaðar voru í niðurstöðukafla ritgerðarinnar höfðu það markmið að skoða áhrif 

jóga á aldraða einstaklinga með hækkaðan púlsþrýsting. Niðurstöður beggja rannsóknanna leiddu í ljós 

að jóga getur haft jákvæð áhrif á sjúklinga með hækkaðan púlsþrýsting. Í báðum rannsóknum var notast 

við jógastöður (e. Asanas), öndunaræfingar (e. Pranayama) og hugleiðslu, þá stóðu báðar 

rannsóknirnar yfir í 12 vikur. Það sem gæti haft áhrif á niðurstöður beggja rannsóknanna er að 

þátttakendur í báðum rannsóknum voru einungis aldraðir karlmenn og því gæti verið óraunhæft að færa 

niðurstöður rannsóknanna yfir á almenning. Það gæti einnig haft áhrif á niðurstöðurnar að báðar 

rannsóknirnar stóðu aðeins yfir í 12 vikur og hvorugar voru með eftirfylgni. Ef úrtakið hefði verið 

fjölbreyttara og rannsóknin staðið yfir lengur gæti verið að niðurstöðurnar hefðu verið aðrar og jafnvel 

meira afgerandi (Patil, Aithala og Das, 2015; Patil, Patil, Aithala og Das, 2017). Þá sýndi rannsókn Patil 

o.fl. (2017) fram á að jógaiðkun getur haft þau áhrif að hjartsláttartíðni lækkar og þá sérstaklega 

hjartsláttartíðni í hvíld. Þetta eru mikilvægar niðurstöður þar sem há hjartsláttartíðni er sjálfstæður 

áhættuþáttur fyrir hjarta- og æðasjúkdómum. Þá sýndi rannsókn Patil o.fl. (2015) fram á að jóga getur 

haft áhrif á aldurstengdan stífleika slagæða og þannig haft áhrif á hækkaðan púlsþrýsting. Þetta eru 

þýðingarmiklar niðurstöður þar sem þessar jákvæðu breytingar geta haft frekari heilsufarslegan ávinning 

í för með sér, svo sem minni áhættu á heilaslögum, hjartaáföllum, elliglöpum og nýrnabilun svo eitthvað 

sé nefnt. Það er áhugavert að velta því fyrir sér af hverju jóga hefur þessi áhrif á stífleika slagæða og 

hækkaðan púlsþrýsting. Sýnt hefur verið fram á að tengsl eru á milli of mikillar sympatískrar virkni í 

ósjálfráða taugakerfi líkamans og stífleika slagæða, þannig að með því að hægja á sympatískri virkni 

ósjálfráða taugakerfisins og örva parasympatíska virkni er hægt að minnka stífleika slagæða og þannig 

koma í veg fyrir háan púlsþrýsting. Rannsóknir Patil o.fl. (2015) og Patil o.fl. (2017) sýndu báðar fram á 

að jógaiðkun getur haft þau áhrif á ósjálfráða taugakerfið að sympatísk virkni minnkar og parasympatísk 
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virkni eykst. Það er mögulega ástæðan fyrir því að niðurstöður beggja rannsóknanna sýndu fram á að 

jóga getur haft jákvæð áhrif á sjúklinga með of háan púlsþrýsting. 

Það er ljóst að jógaiðkun sem samanstendur af jógastöðum, öndunaræfingum og hugleiðslu getur 

haft jákvæð áhrif á aldraða einstaklinga með hækkaðan púlsþrýsting. Það væri áhugavert að sjá svipaða 

rannsókn þar sem þátttakendur væru ungir heilbrigðir einstaklingar og sjá hvort að jógaiðkun getur haft 

fyrirbyggjandi áhrif á aldurstengdan stífleika í slagæðum og þar með hækkaðan púlsþrýsting. 

5.5 Áhrif jóga á hjartabilun 
Aðeins ein af þeim rannsóknum sem notast var við í niðurstöðukafla ritgerðarinnar fjallaði um áhrif jóga 

á sjúklinga með hjartabilun. Sú rannsókn hafði það markmið að skoða áhrif mediyoga á æfingaþol 

sjúklinga með hjartabilun. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að mediyoga getur verið áhrifarík 

leið til að bæta æfingaþol og almennt heilsufar sjúklinga með hjartabilun ásamt því að það getur haft 

jákvæð áhrif á andlega heilsu. Í rannsókninni voru borin saman áhrif þess að stunda mediyoga annars 

vegar og vatnsþjálfun hinsvegar á sjúklinga með hjartabilun. Sýnt var fram á að það var jafn áhrifaríkt 

að stunda mediyoga og vatnsþjálfun fyrir utan að það að stunda mediyoga hafði meiri áhrif á 

heilsufarstengd lífsgæði (e. Health related quality of life (HRQoL)). Galli þessarar rannsóknar er sá að 

hún stóð aðeins yfir í 12 vikur og væri áhugavert að vita hverjar niðurstöðurnar hefðu orðið ef rannsóknin 

hefði staðið yfir í lengri tíma. Það er áhugavert að velta því fyrir sér hvort vatnsþjálfun er jafn hentug og 

jógaiðkun fyrir þennan sjúklingahóp þar sem að flestir sem greinast með hjartabilun eru >75 ára gamlir. 

Það gæti þess vegna nýst þessum hópi betur að stunda æfingar sem allir geta gert hvar og hvenær sem 

er, heima hjá sér eða annarsstaðar, eins og til dæmis jóga. Það gæti verið erfitt að fá fólk á þessum aldri 

til að mæta í vatnsleikfimi reglulega fyrir utan það að það er ekki á allra færi. Sumir eiga erfitt með að 

ferðast reglulega á milli staða og ekki hafa allir kost á því að mæta í vatnsleikfimi þar sem hún er ekki í 

boði allsstaðar. Þá er vert að hafa það í huga að það eru fleiri þættir sem geta komið í veg fyrir að eldra 

fólk geti stundað vatnsþjálfun, til dæmis þvagleka vandamál, húðvandamál og svimi. Það gæti því 

hentað betur fyrir þennan hóp að stunda jóga þar sem fólk getur haft þann möguleika að stunda jóga 

heima hjá sér og getur stjórnað iðkuninni sjálft (Hägglund, Hagerman, Dencker og Strömberg, 2016). 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að jóga getur hentað vel til að bæta æfingaþol og lífsgæði 

sjúklinga með hjartabilun. Það gæti verið áhugavert að rannsaka hvernig jóga hentar þessum 

sjúklingahópi best og einnig að sjá niðurstöður lengri rannsóknar sem væri með eftirfylgni til að sjá hvort 

sjúklingarnir halda áfram að iðka jóga eftir að rannsókninni lýkur. 

5.6 Takmarkanir rannsókna 
Í þessari samantekt hefur verið farið yfir tólf rannsóknir sem allar fjalla um áhrif jóga á hjarta- og 

æðasjúkdóma, háþrýsting, gáttatif í köstum, hækkaðan púlsþrýsting og hjartabilun. Niðurstöður þessara 

rannsókna bentu til þess að jóga getur haft jákvæð áhrif á hjarta- og æðasjúkdóma. Af þeim rannsóknum 

sem notaðar voru í þessa samantekt höfðu tvær þeirra aðeins karlkyns þátttakendur (Patil o.fl., 2015; 

Patil o.fl., 2017), þrjár rannsóknanna voru með þátttakendur af báðum kynjum en karlmenn í meirihluta 

(Misra o.fl., 2018; Wahlström o.fl., 2018; Wahlstrom o.fl., 2017) en annars voru sex rannsóknir þar sem 

konur voru í meirihluta (Hägglund o.fl., 2017; Wahlström o.fl., 2020; Wolff o.fl., 2016; Wolff o.fl., 2017). 
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Einungis ein rannsókn tók ekki fram kynjahlutfall í sínu úrtaki (Shetty o.fl., 2017). Þá er vert að nefna að 

engin þeirra rannsókna sem notaðar voru í samantektinni hafði jafnt kynjahlutfall meðal þátttakanda. Af 

þessum rannsóknum voru tvær þeirra með eigindlegu sniði (Wahlström o.fl., 2018; Wolff o.fl., 2017). Þá 

var aðeins framkvæmd eftirfylgni í þremur rannsóknanna (Cohen o.fl., 2016; Misra o.fl., 2019; Wolff o.fl., 

2016) og aðeins ein rannsóknanna þar sem ekki var framkvæmd eftirfylgni stóð yfir í lengri tíma en 12 

vikur (Cramer o.fl., 2018). Þá stóð ein rannsóknanna aðeins yfir í 30 daga (Shetty o.fl., 2017). Þetta gæti 

haft áhrif á niðurstöður samantektarinnar þar sem langtímaáhrif jógaiðkunar eru ekki nógu ljós.  

Niðurstöður þriggja þeirra rannsókna sem notast var við í þessari samantekt sýndu ekki fram á 

marktækan mun á milli þess hóps sem iðkaði jóga og samanburðarhópanna sem notaðir voru í hverri 

rannsókn fyrir sig. Rannsóknirnar sýndu þó allar fram á mun innan allra hópa þó að það hafi ekki verið 

marktækur munur á milli hópanna. Niðurstöður þessara rannsókna voru því þær að jóga og þær íhlutanir 

sem notast var við í samanburðarhópum rannsóknanna hafa jákvæð áhrif á þá hjarta- og æðasjúkdóma 

sem rannsakaðir voru. Í tveimur þessara rannsókna voru samanburðarhóparnir tveir. Í annarri þeirra var 

íhlutun annars samanburðarhópsins næringarfræðsla og göngutúrar og hinn samanburðarhópurinn fékk 

íhlutun sem fól í sér næringarfræðslu, jóga og göngutúra (Cohen o.fl., 2016). Í seinni rannsókninni þar 

sem voru tveir samanburðarhópar fékk annar hópurinn slökunaríhlutun og hinn fékk enga íhlutun 

(Wahlström o.fl., 2020). Í þriðju rannsókninni var aðeins einn samanburðarhópur og hann fékk 

vatnsþjálfunaríhlutun (Hägglund o.fl., 2016). Niðurstöður þessara þriggja rannsókna benda til þess að 

samanburðarhóparnir hafi íhlutanir sem virðast einnig geta haft jákvæð áhrif á hjarta- og æðasjúkdóma 

eða einkenni þeirra. Það er því ekki ótrúlegt að það hafi ekki orðið marktækur munur á milli hópa í 

þessum rannsóknum. 

Af þeim tólf rannsóknum sem notaðar voru við gerð samantektarinnar voru þrjár af þeim 

framkvæmdar í Indlandi og niðurstöður þeirra sýndu fram á betri og meira afgerandi niðurstöður en þær 

rannsóknir sem voru framkvæmdar annarsstaðar (Patil o.fl., 2015; Patil o.fl., 2017; Shetty o.fl., 2017). 

Það er áhugavert að velta því fyrir sér hvort það hefur áhrif á niðurstöður rannsóknanna hversu nálægt 

rótum jógans þátttakendur eru, hvort fólk sem býr í Indlandi skilji jóga og tilgang þess betur eða öðruvísi 

og hafi meiri trú á jóga en fólk í Vestrænum heimi og hvort þetta gæti haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknanna.  

5.7 Styrkleikar og veikleikar  
Styrkleikar samantektarinnar eru þeir að það fór fram kerfisbundin leit að rannsóknum fyrir þessa 

samantekt í gagnabanka PubMed og Cinahl og voru inntöku- og útilokunarskilyrði skilgreind: Rannsóknir 

á árunum 2015-2020, rannsóknir á einstaklingum 18 ára og eldri, greinarnar fjölluðu um hjarta- og 

æðsjúkdóma og væru á ensku. Bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknir voru notaðar í 

niðurstöðukafla samantektarinnar en fræðilegar samantektir voru útilokaðar við heimildaleit. 

Aðferðarfræði samantektarinnar er lýst ítarlega í þar til gerðum aðferðafræðikafla, þar má einnig sjá 

PRISMA flæðirit sem sýnir hvernig val á rannsóknum fór fram. Niðurstöður þeirra rannsókna sem valdar 

voru í samantektina voru settar upp í töflu þar sem hver rannsókn var flokkuð niður eftir titli, höfundum, 

ári og landi, tilgangi, aðferð, mælitækjum, niðurstöðum og að lokum styrkleikum og veikleikum. Fylgiskjal 

2 gefur góða yfirsýn yfir innihald rannsóknanna og niðurstöður þeirra. Af þeim tólf rannsóknum sem 
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notaðar voru var eftirfylgni í þremur þeirra sem er mikilvægt þar sem það sýnir hver langtímaáhrif jóga 

á hjarta- og æðasjúkdóma geta verið. Tíu rannsóknir höfðu samanburðarhópa og fjórar rannsóknir voru 

með úrtak sem náði yfir 100 þátttakendur. Þá er vert að nefna að í þessari samantekt voru bæði notaðar 

megindlegar og eigindlegar rannsóknir. Eigindlegu rannsóknirnar styrkja samantektina á þann hátt að til 

viðbótar við þær tölfræðilegu upplýsingar sem megindlegu rannsóknirnar sýna fæst innsýn inn í 

hugarheim þátttakanda eigindlegu rannsóknanna og fáum við þannig upplýsingar um upplifun þeirra af 

sínum sjúkdóm, jógaiðkun og upplifun þeirra af áhrifum jóga á sinn sjúkdóm.  

Veikleikar samantektarinnar eru að þær rannsóknir sem notaðar voru við gerð niðurstöðukaflans eru 

aðeins 12 og í flestum rannsóknanna eru þátttakendur færri en 100, þá höfðu sex af rannsóknunum 

kvenkyns þátttakendur í meirihluta, í tveimur rannsóknanna voru einungis karlkynsþátttakendur og af 

þeim rannsóknum sem voru með þátttakendur af báðum kynjum voru aðeins þrjár af þeim með karlmenn 

í meirihluta. Í eigindlegu rannsóknunum sem notaðar voru í samantektinni voru þátttakendur fengnir úr 

forrannsókn sem gæti hafa haft áhrif á niðurstöður þar sem að þátttakendur voru opnari fyrir 

viðbótarmeðferðum. 

5.8 Mikilvægi fyrir hjúkrun 
Í þessari fræðilegu samantekt var leitast við að komast að því hvort jóga hafi áhrif á einkenni hjarta- og 

æðasjúkdóma og þá aðallega háþrýsting, gáttatif í köstum, hækkaðan púlsþrýsting og hjartabilun. 

Hjarta- og æðasjúkdómar eru algengir og afleiðingar þeirra geta verið alvarlegar (WHO, 2020). Það er 

því líklegt að hjúkrunarfræðingar þurfi á einhverjum tímapunkti í sínum starfsferli að hjúkra sjúklingum 

sem glíma við slíka sjúkdóma, hvort sem það eru hjúkrunarfræðingar á heilsugæslu, á bráðamóttöku 

eða á legudeildum. Niðurstöður þessarar samantektar benda til þess að jóga getur haft áhrif á sjúklinga 

sem glíma við hjarta- og æðasjúkdóma, hvort sem það eru bein áhrif á einkenni sjúkdómsins eða á 

heilsutengd lífsgæði. Það sem okkur fannst sérstaklega áhugavert var að það getur borið mikinn árangur 

að stunda öndunaræfingar (e. Pranayama) jafnvel þó það sé einungis í stuttan tíma í senn, daglega. 

Þessar niðurstöður gætu nýst vel í hjúkrun þar sem það gæti verið erfitt fyrir þennan sjúklingahóp að 

gera miklar breytingar á lífsstíl og það getur verið erfitt og yfirþyrmandi að þurfa að byrja að hreyfa sig 

eða tileinka sér hollt mataræði. Þess vegna gæti verið góð lausn og góð byrjun fyrir þennan sjúklingahóp 

að gera öndunaræfingar í nokkrar mínútur á dag. Þær eru auðveldar í framkvæmd og hægt að gera 

æfingarnar hvenær og hvar sem sjúklingnum hentar. Hjúkrunarfræðingur er oft í miklu sambandi við 

sína sjúklinga, hann er oft fyrsti meðferðaraðili sem hittir sjúkling, hvort sem sjúklingur leitar á 

heilsugæslu, bráðamóttöku eða göngudeild. Þess vegna gæti það nýst hjúkrunarfræðingum vel að vera 

upplýstir um þessa viðbótarmeðferð sem jóga er og vita hver árangurinn getur verið. Mikilvægt er að við 

sem höfum þessa þekkingu miðlum henni áfram til heilbrigðisstarfsfólks sem gæti nýtt sér hana í sínu 

starfi. Þetta gætu verið hjúkrunarfræðingar sem vinna á deildum sem þjónusta sjúklinga sem glíma við 

hjarta- og æðasjúkdóma. Hjúkrunarfræðingurinn er í kjöraðstæðum til að miðla þessari þekkingu áfram 

til sinna sjúklinga og aðstoða þá við að byrja sína jógaiðkun. Árangurinn gæti svo verið hvatning fyrir 

sjúklingana til að prufa sig áfram, jafnvel með því að byrja að stunda jóga með jógastöðum (e. Asanas) 

og hafa þannig enn frekari áhrif á sinn sjúkdóm. Það er þó vert að hafa í huga að þetta getur verið 

viðkvæmur sjúklingahópur og alltaf þarf að fara varlega, þá er mikilvægt að sjúklingar leiti til fagfólks til 
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að fá ráðgjöf um hvernig og hversu mikið þeir mega reyna á sig og ráðfæri sig við lækni áður en 

jógaiðkun hefst. 
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Ályktanir  

Í þessari fræðilegu samantekt voru áhrif jóga á hjarta- og æðasjúkdóma skoðuð. Niðurstöður 

samantektarinnar bentu til þess að jóga getur haft jákvæð áhrif á hjarta- og æðasjúkdóma. Þessi áhrif 

eru til dæmis hægari öndunartíðni, hægari hjartsláttur og lægri blóðþrýstingur. Þessar lífeðlisfræðilegu 

breytingar geta svo haft enn frekari heilsufarslegan ávinning í för með sér. Það er því hægt að draga þá 

ályktun að jóga getur verið gagnleg viðbótarmeðferð fyrir sjúklinga með hjarta- og æðasjúkdóma, til að 

slá á einkenni sjúkdóms og bæta heilsufarsleg lífsgæði. Þó að niðurstöður þeirra rannsókna sem notast 

var við í þessari samantekt gefi til kynna að jóga eigi að henta öllum, sama í hvaða standi sjúklingurinn 

er í líkamlega og andlega þá er ekki hægt að segja til um hvort jóga sem viðbótarmeðferð henti öllum 

sjúklingum sem glíma við hjarta- og æðasjúkdóma. Hafa þarf í huga ástand sjúklingsins á hverjum tíma 

ásamt því að jógaiðkun krefst þess að sjúklingurinn gefi sér tíma og leggi á sig vinnu. 

Það sem er áberandi í þeim rannsóknum sem notaðar voru í samantektinni er að þær eru fremur 

stuttar en samt sem áður sýndu þær fram á jákvæð áhrif á sjúklinga með hjarta- og æðasjúkdóma. Það 

væri því hægt að álykta sem svo að áhrif jógaiðkunar gætu orðið enn meiri með tímanum og lífsgæði 

sjúklinganna þar með aukin. 
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Fylgiskjal 2. Greining á heimildum  
 

Titill, höfundur, 
birting og staðsetning 

Tilgangur Aðferð (snið og úrtak) Mælitæki Niðurstöður Styrkleikar/veikleikar 

Yoga - a laborious way 

to well-being: patient’s 

hypertension in primary 

care. 

Wolff, Brorsson, Midlöv, 

Sundquist og 

Strandberg. 

Scandinavian Journal of 

Primary Health Care 

(2017). 

Malmö, Svíþjóð. 

Lýsa upplifun sjúklinga 

af því að nota 

mediyoga sem 

meðferðarform gegn 

háþrýstingi og jafnframt 

að lýsa reynslu 
sjúklinga af því að vera 

með háþrýsting. 

Eigindleg rannsókn. 13 

þátttakendur voru 

fengnir úr forrannsókn. 

Þá höfðu þátttakendur 

sem voru fengnir í 

þessa rannsókn gert 
mediyoga 15 mínútur 

tvisvar sinnum á dag. 

 

Semi-structured 

interview guide byggður 

á Kvale. 

Tvö þemu komu í ljós í 

rannsókninni. 

„Jóga – vinna til 

vellíðunar” (e. Yoga – a 

laborious way to well-

being) og „Háþrýstingur 
– hinn þögli sjúkdómur“ 

(e. Hypertension - 

Silent disease). 

Inngrip úr forrannsókn 

metin í þessari 

rannsókn. 

 

Þátttakendur höfðu 

tekið þátt í forrannsókn.  
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Titill, höfundur, 
birting og staðsetning 

Tilgangur Aðferð (snið og úrtak) Mælitæki Niðurstöður Styrkleikar/veikleikar 

Blood Pressure Effects 

of Yoga, Alone or in 

Combination With 

Lifestyle Measures: 

Results of the Lifestyle 

Modification and Blood 

Pressure Study 
(LIMBS). 

 

Cohen, Boudhar, 

Bowler og Townsend. 
 

The Journal of Clinical 

Hypertension (2016). 

 

Philadelphia, 

Bandaríkin. 

Skoða áhrif 

hatha jóga á 

háþrýsting á móti 

næringarráðgjöf 

og göngu og 

einnig á móti 

samblandi af öllu 
þrennu.  

Annars stigs slembiröðuð 

samanburðarrannsókn. 

137 þátttakendur á aldrinum 18-80 

ára með greindan háþrýsting. 
Rannsóknin stóð yfir í 24 vikur og 

var þátttakendum skipt niður í þrjá 

hópa: jógahóp (n=43) sem mætti í 

90 mínútna jógatíma einu sinni í 

viku í 12 vikur, mættu í opna 

jógatíma einu sinni í viku í aðrar 12 

vikur og fengu DVD disk með 
jógaæfingum með sér heim, göngu 

og næringarhópur (n=48) sem 

fengu 12 tíma í næringarráðgjöf, 12 

áhugahvetjandi upplifanir og áttu að 

fara í göngutúr 6 daga vikunnar í 12 

vikur samtals í 180 mín á viku og 

jóga-, göngu-, og næringarhóp 

(n=46) sem áttu að mæta í tvo 
jógatíma á viku í 24 vikur, 

næringarráðgjöf einu sinni í viku í 

24 og áttu að stunda göngutúra. 

24 tíma ABP 

mælingar, mæling 

á blóðþrýstingi og 

hjartsláttartíðni, 

hæð og þyngd 

(BMI), 

skrefamælir, 
blóðprufur, 

hrákasýni og 

þvagprufur. 

 

Niðurstöður sýndu 

marktækan mun á ABP 

hjá þeim sem voru í 

jógahópnum og 

samblandshópnum eftir 

12 vikur.  

Eftir 24 vikur var ekki 

lengur marktækur 

munur á milli hópanna.  

Samanburðarrannsókn. 

 

Eftirfylgni 

 

34% þátttakenda hættu 

af ýmsum ástæðum í 

rannsókninni. 
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Titill, höfundur, 
birting og 

staðsetning 

Tilgangur Aðferð (snið og úrtak) Mælitæki Niðurstöður Styrkleikar/veikl
eikar 

Yoga in Arterial 

Hypertension. 

 

Cramer, Sellin, 

Schumann og 

Dobos. 

 
Deutsches 

Ärzteblatt 

International 

(2018). 

 

Duisburg, 

Þýskaland.  

Að bera 

saman áhrif 

jóga með 

jógastöðum 

og jóga án 

jógastaða á 

blóðþrýsting 
sjúklinga 

með 

háþrýsting. 

Þriggja arma slembiröðuð 

samanburðarrannsókn. 

75 þátttakendur sem taka lyf við slagæða 

háþrýstingi var skipt eftir kyni og svo raðað 

af handahófi í þrjá jafnstóra hópa. Hóp sem 

stundaði jóga með jógastöðum (e. Asanas), 

hóp sem stundaði jógaöndunaræfingar (e. 

Pranayama) og hugleiðslu og 

samanburðarhóp. Jógahóparnir tóku þátt í 

90 mínútna jógatíma einu sinni í viku í 12 

vikur og voru hvattir til að stunda jóga 

heima í 16 vikur eftir það. Hópurinn sem 

stundaði jógastöður tók þátt í 45 mínútna 

flæði og enduðu svo á 45 mínútna öndun 
og slökun. Hópurinn sem stundaði 

jógaöndun og hugleiðslu gerði slökunar- og 

öndunaræfingar ásamt hugleiðslu í 90 

mínútur. Þátttakendur í báðum 

jógahópunum voru hvattir til þess að stunda 

jóga heima líka. 

Samanburðarhópurinn mátti ekki stunda 

jóga af neinu tagi eða aðra hreyfingu 

meðan á rannsókninni stóð.  

Hæð, þyngd, 

24 klst 

blóðþrýstingsmæling 
og hjartsláttartíðni, 

Þýskar útgáfur af 

Perceived Stress 

Scale (e2), Hospital 

Anxiety and 

Depression Scale 

(e3) og Short Form-

36 Health Survey 
Questionnaire (SF-

36)(e4). Baecke 

Questionnaire (e5), 

Five a Day Food 

Frequency 

Questionnaire (e6) 

og 11-point Likert 
scale. 

 

Rannsóknin sýndi að eftir 12 

vikur hafði systólískur 

blóðþrýstingur lækkað mun 

meira hjá hópnum sem 

stundaði jógaöndunaræfingar 

og hugleiðslu heldur en í 

samanburðarhópnum og 
einnig lækkaði blóðþrýstingur 

mun meira í þessum hóp 

heldur en í hópnum sem 

stundaði jóga með 

jógastöðum.  

Á viku 28 sýndu svo 

niðurstöður að systólískur 
blóðþrýstingur hafði lækkað 

mest hjá hópnum sem 

stundaði jóga með jógastöðum 

miðað við hópinn sem stundaði 

jógaöndunaræfingar og 

hugleiðslu og 

samanburðarhópinn. 

Þátttakendur voru 

í meirihluta 

kvenkyns og vel 

menntaðir. 

 

Rannsóknin sýndi 

ekki fram á nein 
áhrif á 

diastolískan 

blóðþrýsting. 

 

Heildar lækkun á 

systólískum 

blóðþrýstingi var 
aðeins 8%. 
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Titill, höfundur, 
birting og 

staðsetning 

Tilgangur Aðferð (snið og 
úrtak) 

Mælitæki Niðurstöður Styrkleikar/veikleikar 

Impact of a short 

home-based yoga 
programme on 

blood pressure in 

patients with 

hypertension: a 

randomized 

controlled trial in 

primary care. 

 

Wolff, Rogers, 

Erdal, Chalmers, 

Sundquist og 

Midlöv. 

 

Journal of Human 

Hypertension 
(2016). 

 

Malmö, Svíþjóð. 

Meta áhrif 

kundalini jóga á 
blóðþrýsting, 

lífsgæði, streitu, 

þunglyndi og 

kvíða hjá 

sjúklingum með 

greindan 

háþrýsting.  

Slembiröðuð 

samanburðarrannsókn 
með eftirfylgni 12 

vikum eftir íhlutun. 

191 þátttakendur með 

greindan háþrýsting 

var skipt af handahófi 

í jógahóp (n=96) og 

samanburðarhóp 

(n=95). Jógahópurinn 
stundaði kundalini 

jóga heima hjá sér í 

15 mínútur tvisvar 

sinnum á dag í 12 

vikur. 

Samanburðarhópurinn 

breytti engu í sínu lífi, 
stundaði ekki jóga og 

breytti ekki lyfjum 

sínum á tímabilinu.  

Blóðþrýstingsmælingar, 

WHOQOL-BREF 
(World Health 

Organization Quality of 

Life Assessment) sem 

skiptist niður í WHO1 

og WHO2, Perceived 

Stress Scale (PSS-14) 

og Hospital Anxiety 

and Depression Scale 
(HADS) sem skiptist 

niður í HADS-A og 

HADS-D 

Rannsóknin sýndi ekki 

fram á að kundalini 
jóga hefði áhrif á 

blóðþrýsting miðað við 

samanburðarhópinn, 

hinsvegar lækkaði 

blóðþrýstingurinn hjá 

báðum hópum.  

Hópurinn sem stundaði 

jóga kom þó betur út á 

HADS 

þunglyndisskalanum 

heldur en 
samanburðarhópurinn 

ásamt því að 

jógahópurinn kom 

betur út en 

samanburðarhópurinn 

á lífsgæðamælingum 

(QoL).  

Stærsta slembiraðaða 

samanburðarrannsóknin í hinum 
Vestræna heimi sem rannsakar 

áhrif jóga á blóðþrýsting þar sem 

blóðþrýstingur er megin 

viðfangsefnið. 

 

Rannsökuð fleiri en eitt 

viðfangsefni. 

 

Eftirfylgni. 

 

Rannsóknin er takmörkuð við eina 

tegund jóga. 

 

Sjúklingar báru sjálfir ábyrgð á því 

að framkvæma æfingarnar. 

 

Blóðþrýstingur var aðeins mældur 

tvisvar sinnum, áður en rannsóknin 

byrjaði og í lok rannsóknarinnar. 
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Titill, höfundur, 
birting og 

staðsetning 

Tilgangur Aðferð (snið og úrtak) Mælitæki Niðurstöður Styrkleikar/veikleikar 

Take a deep breath: A 

randomized control 
trial of Pranayama 

breathing on 

uncontrolled 

hypertension. 

 

Misra, Smith, Wareg, 

Hodges, Gandhi og 

McElroy. 

 

Advences in 

Integrative Medicine 

(2019). 

 

Missouri, Bandaríkin. 

Að komast að því 

hvort 15 mínútna 
jógaöndun (e. 

Pranayama) 5 

sinnum í viku 

getur haft áhrif á 

blóðþrýsting hjá 

einstaklingum 

með greindan 

háþrýsting. 

Þriggja arma slembiröðuð 

samanburðarrannsókn. 6 
vikna íhlutun og eftirfylgni 

eftir 1 mánuð og eftir 3 

mánuði.  

133 einstaklingar tóku þátt í 

rannsókninni, þeim var skipt 

af handahófi í 3 hópa. Hóp 

sem mætti í jógatíma einu 

sinni í viku og gerðu sjálf 
jóga heima að minnsta kosti 

4 sinnum í viku í 6 vikur, hóp 

sem fékk æfingar á DVD disk 

eða í gegnum youtube sem 

gerðu jógaöndun heima að 

minnsta kosti 5 sinnum í viku 

í 6 vikur og samanburðarhóp 
sem gerði ekki jóga. Eftir 6 

vikur var þátttakendum sagt 

að þeir gætu haldið áfram að 

gera æfingarnar ef þeir vildu. 

Blóðþrýstingsmælingar, 

hæðar- og 
þyngdarmælingar, 

könnun um lífshætti, 

venjur og viðhorf.  

Niðurstöður sýndu 

marktæka lækkun á 
systólískum 

blóðþrýstingi hjá 

bæði hópnum sem 

mætti í tíma og gerði 

æfingar heima og hjá 

hópnum sem fékk 

æfingar á 

DVD/youtube, miðað 
við 

samanburðarhópinn 

þar sem ekki varð 

marktæk lækkun á 

blóðþrýstingi.  

Samanburðarrannsókn. 

Félagslegir þættir, þyngd, 

streita, lyf, kyn og 

fjölskyldusaga var tekin inn 

í myndina í rannsókninni. 

Eftirfylgni. 

15% þátttakenda hættu 

þátttöku eftir að rannsóknin 

hófst.  

Rannsóknin fór fram í 
miðjum forsetakosningum 

2016, sem gæti haft áhrif á 

blóðþrýsting þátttakenda.  

Fáir þátttakendur í hverjum 

hóp. 

Aðeins einn þátttakandi 

gerði öndunaræfingarnar 
ennþá reglulega 3 

mánuðum eftir að 

rannsókninni lauk.  
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Titill, höfundur, 
birting og staðsetning 

Tilgangur Aðferð (snið og úrtak) Mælitæki Niðurstöður Styrkleikar/veikleikar 

Effects of Sheetali and 

Sheetkari Pranayamas 

on Blood Pressure and 

Autonomic Function in 

Hypertensive Patients. 

 

Shetty, Reddy, 
Lakshmeesha, Shetty, 

Kumar og Bradley.  

 

Integratie Medicine 

(2017). 

 

Karnataka, Indland 

Mæla áhrif Sheetali og 

Sheetkari 

öndunaræfinga á 

blóðþrýsting, sjálfvirka 

taugakerfið og 

öndunarfærakerfi 

sjúklinga með 
háþrýsting. 

Slembiröðuð 

samanburðarrannsókn. 

60 þátttakendur á 

aldrinum 25-65 ára 

með greindan 

háþrýsting tóku þátt í 

rannsókninni sem stóð 
yfir í 30 daga. 

Þátttakendum var skipt 

jafnt í tvo hópa. 

Jógahóp (n=30) og 

viðmiðunarhóp (n=30). 

Jógahópurinn gerði 

Sheetali og Sheetkari 

öndunaræfingar í 10 
mínútur á dag í 30 

daga og þeir sem voru í 

samanburðarhópnum 

sátu í ró í 20 mínútur á 

dag í 30 daga. 

Blóðþrýstingsmælingar, 

ECG og öndunartíðni 

mæld með volumetric 

pressure transducer.  

Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu 

marktækan mun á 

hjartsláttartíðni, 

öndunartíðni og 

systólískum 

blóðþrýstingi á milli 
hópanna. Það var ekki 

marktækur munur á 

díastólískum 

blóðþrýstingi á milli 

hópanna.  

 

 

Samanburðarrannsókn 

 

Fylgst vel með 

meðferðarheldni.  

Lítið úrtak. 
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Titill, höfundur, 
birting og staðsetning 

Tilgangur Aðferð (snið og úrtak) Mælitæki Niðurstöður Styrkleikar/veikleikar 

Perceptions and 

experiences of 

mediyoga among 

patients with 

paroxysmal atrial 

fibrillation - An interview 

study. 

 

Wahlström, Karlsson 

og Medin. 

 

Complementary 

Therapies in Medicine 

(2018). 

 

Stokkhólmur, Svíþjóð. 

Að rannsaka áhrif 

mediyoga á sjúklinga 

með paroxysmal a.fib. 

Eigindleg rannsókn.  

Þátttakendum var 

safnað saman úr 

forrannsókn. 

12 þátttakendur tóku 

þátt í rannsókninni, 7 

karlmenn og 5 konur, 
rannsóknin fór fram á 

háskólasjúkrahúsi í 

Svíþjóð.  

Notaður var 

hálfsamsettur (e. Semi-

structured) 

spurningalisti, bæði 

opnar spurningar og 
eftirfylgni spurningar. 

Viðtölin voru tekin upp 

og skrifuð niður beint 

eftir hvert viðtal, viðtölin 

tóku 17-32 mínútur 

hvert.  

Semi-structured 

interviews. 

 

Qualitative 

content analysis. 

 

 

Þrjú þemu komu fram í 

rannsókninni. „Tími til að 

skynja tilveru og nálægð” 

(e. A time for a sense of 

excistence and presence), 

„Leið til að auka vellíðan 

og vitund” (e. A way of 

gaining well-being and 

increased consciousness) 

og „Tæki til að styrkja 

viljann og draga úr 

einkennum” (e. Access to 

a tool to gain willpower 

and relieve symptoms). 

 
Þátttakendur lýstu minni 

einkennum gáttatifs sem 

kemur í köstum eftir 

íhlutun. 

 

Viðtölin voru tekin innan við 

4 vikum eftir að 

forrannsókninni lauk. 

Öll viðtölin voru tekin í 
sama rýminu og yfirfarin af 

öllum höfundum 

rannsóknarinnar. 

Aðalhöfundur 

rannsóknarinnar hafði enga 

reynslu af því að taka 

rannsóknarviðtöl, hún hafði 

þó mikla reynslu og 

þekkingu þegar kemur að 

sjúklingum með 

hjartasjúkdóma. 

Einhverjir þátttakendur 

stunduðu lítið sem ekkert 

jóga utan skipulagðra 

jógatíma en aðrir stunduðu 
mikið jóga heima. Þetta 

gæti haft áhrif á 

niðurstöður. 
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Titill, höfundur, 
birting og 

staðsetning 

Tilgangur Aðferð (snið og úrtak) Mælitæki Niðurstöður Styrkleikar/veikleikar 

Mediyoga as a part of 

a selfmanagement 

programme among 

patients with 

paroxysmal atrial 

fibrillation - a 

randomised study. 

 

Wahlström, 

Rosenqvist, Medin, 

Walfridsson og 

Karlsson. 

 

European Journal of 
Cardiovascular 

Nursing (2020). 

 

Stokkhólmur, Svíþjóð.  

Að meta áhrif 

mediyoga á 

lífsgæði, 

háþrýsting, 

hjartsláttartíðni og 

NT-proBNP hjá 

sjúklingum sem 
eru greindir með 

paroxysmal a.fib, 

borið saman við 

sama sjúklingahóp 

sem fær 

heðfbundna 

meðferð eða 
slökunarmeðferð. 

Slembiröðuð 

samanburðarrannsókn.  

132 einstaklingar greindir 

með paroxysmal a.fib. 

Einstaklingunum var skipt 

jafnt í þrjá hópa, mediyoga 

hóp (n=44), slökunar hóp 

(n=44) og samanburðarhóp 

(n=44). 

Mediyoga hópurinn mætti 

einu sinni í viku í 

klukkustund í senn í 12 

vikur í jógatíma á 

spítalanum ásamt því að fá 
jógaæfingar á disk með sér 

heim. Slökunarhópurinn 

mætti einu sinni í viku í 12 

vikur og hlustuðu á 

slökunartónlist í 30 mínútur. 

Samanburðarhópurinn fékk 

staðlaða meðferð. 

Spurningalistar: 

HRQoL, the Short-

Form Health Survey 

(SF-36) og ASTA, 

blóðþrýstingsmælingar, 

mælingar á 

hjartsláttartíðni, NT-
proBNP mælingar. 

Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu 

ekki fram á bætt lífsgæði 

(verkir, almennt heilsufar, 

andleg heilsa), lækkaða 

hjartsláttartíðni eða 

lækkað NT-proBNP hjá 
mediyoga hópnum miðað 

við hina hópana. En 

hinsvegar urðu bætingar 

á blóðþrýstingi, almennri-, 

félagslegri- og andlegri 

heilsu. Niðurstöður sýndu 

fram á marktækt 
lækkaðan systólískan og 

diastólískan blóðþrýsting 

hjá mediyoga hópnum 

miðað við 

samanburðarhópinn en 

ekki miðað við 

slökunarhópinn. 

Stærsta slembiraðaða 

rannsóknin á 

einstaklingum með 

gáttatif í köstum. 

Hluti af þátttakendum 

gætu verið ranglega 

greindir með gáttatif í 

köstum. 

Margir þátttakanda 

mættu ekki í alla 

hóptíma, bæði í 

mediyoga hópnum og 

slökunarhópum sökum 

tímaleysis og veikinda.  
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Titill, höfundur, 
birting og staðsetning 

Tilgangur Aðferð (snið og úrtak) Mælitæki Niðurstöður Styrkleikar/veikleikar 

Effects of yoga in 

patients with 

paroxysmal atrial 

fibrillation - a 

randomized controlled 

study. 

 

Wahlstrom, Karlsson, 

Medin og Frykman. 

 

Europian Journal of 

Cardiovascular Nursing 

(2016). 

 

Stokkhólmur, Svíþjóð. 

Skoða hvort mediyoga 

getur haft áhrif á 

lífsgæði, lækkað 

blóðþrýsting og 

hjartsláttartíðni hjá 

sjúklingum með 

paroxysmal a.fib. 

Slembiröðuð 

forrannsókn. 

80 sjúklingar greindir 

með paroxysmal a.fib. 

Þátttakendum var skipt 

jafnt í tvo hópa, 

jógahóp (n=40) og 
samanburðarhóp 

(n=40). Jógahópurinn 

stundaði mediyoga í 

klukkutíma, einu sinni í 

viku í 12 vikur og voru 

hvattir til að stunda jóga 

heima, 

samanburðarhópurinn 
mátti ekki stunda jóga 

af neinu tagi á meðan á 

rannsókninni stóð. 

Blóðþrýstingsmæling, 

hjartsláttartíðni, Short-

Form Health Survey 

(SF-36) og EQ-5D 

visual Analogue Scale 

(VAS). 

 

Niðurstöður sýna að 

jógahópurinn skoraði 

hærra á SF-36 og EQ-

5D eftir íhlutunina en 

engar breytingar urðu 

hjá 

samanburðarhópnum. 
Enginn munur var á 

hópunum varðandi 

blóðþrýsting og 

hjartsláttartíðni í byrjun 

rannsóknarinnar en eftir 

íhlutunina hafði 

systólískur og 

díastólískur 
blóðþrýstingur lækkað 

hjá jógahópnum ásamt 

því að hjartsláttartíðni 

lækkaði. 

 

 

  

Ein stærsta 

slembiraðaða 

rannsóknin sem gerð 

hefur verið sem metur 

áhrif jóga á sjúklinga 

með paroxysmal a.fib. 

 

Lítið úrtak.  

 

Ekki tekið fram hversu 

oft sjúklingar fengu 

einkenni paroxysmal 

a.fib meðan á 

rannsókninni stóð. 

 

Lyfleysu áhrif gætu 

hafa komið fram hjá 

jógahópnum. 

 

Spurningalistarnir sem 

notaðir voru innihalda 

engar spurningar um 

einkenni.  
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Titill, höfundur, 
birting og staðsetning 

Tilgangur Aðferð (snið og úrtak) Mælitæki Niðurstöður Styrkleikar/veikleikar 

Comparison of yoga 

and walking-exercise 

on cardiac time 
intervals as a measure 

of cardiac function in 

elderly with increased 

pulse pressure.  

 

Patil, Patil, Aithala og 

Das.  

 

Indian Heart Journal 

(2017). 

 

Karnataka, Indland.  

Að bera saman áhrif 

jóga og áhrif göngu-

æfinga á hjarta- og 
æðakerfi aldraðra 

einstaklinga með 

aukinn púlsþrýsting.  

Slembiröðuð 

samanburðarrannsókn.  

60 sjálfboðaliðar, 
aldraðir einstaklingar 

>60 ára með 

púlsþrýsting >60mmHg.  

Þátttakendum var skipt 

jafnt í tvo hópa, 

jógahóp (n=30) sem 

stundaði jóga og 

gönguhóp (n=30) sem 

stundaði göngutúra 

með léttum æfingum í 

eina klukkustund á 
morgnana 6 daga 

vikunnar í þrjá mánuði. 

Blóðþrýstingsmæling, 

ECG, periscope, 

fastandi blóðprufa, 
ANCOVA. 

Niðurstöður sýna að 

eftir íhlutun höfðu orðið 

marktækar bætingar á 
díastólískri virkni hjá 

jóga hópnum. Litlar 

sem engar breytingar 

urðu á systólískri virkni. 

Niðurstöður sýna að 

jóga er áhrifaríkara en 

gönguæfingar til að 
bæta virkni hjartans hjá 

öldruðum einstaklingum 

með aukinn 

púlsþrýsting. 

Samanburðarrannsókn. 

 

Ekki var athugað hvort 
þátttakendur stunduðu 

aðra hreyfingu en jóga 

og göngutúra á meðan 

rannsóknin stóð yfir.  

 

Allir þátttakendur voru 

karlkyns. 
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Titill, höfundur, 
birting og staðsetning 

Tilgangur Aðferð (snið og úrtak) Mælitæki Niðurstöður Styrkleikar/veikleikar 

Effect of yoga on 

arterial stiffness in 

elderly subjects with 

increased pulse 

pressure: A 

randomized controlled 

study. 

 

Patil, Aithala og Das. 

 

Complementary 

Therapies in Medicine 

(2015). 

 

Karnataka, Indland. 

Að meta áhrif jóga á 

virkni slagæða hjá 

öldruðum með 

hækkaðan púlsþrýsting. 

 

Að meta áhrif jóga á 

háþrýsting. 

Slembiröðuð 

samanburðarrannsókn.  

60 sjálfboðaliðar, allir 

aldraðir einstaklingar 

sem hafa púlsþrýsting 

>60mmHg.  

Þátttakendum var skipt 
jafnt í tvo hópa, 

jógahóp (n=30) og 

gönguhóp (n=30). 

Jógahópurinn stundaði 

jóga í klukkustund að 

morgni og 

gönguhópurinn fór í 

göngu og gerði teygjur í 
klukkustund að morgni 

6 daga vikunnar í 12 

vikur. 

Blóðþrýstingsmæling, 

ECG, periscope, Griess 

method, fastandi 

blóðprufa, ANCOVA. 

Niðurstöður sýndu fram 

á að jóga getur haft 

veruleg áhrif á 

aldurstengdan stífleika í 

slagæðum og 

púlsþrýsting. Einnig 

sýndi rannsóknin fram 
á að jóga getur bætt 

slagæðastarfsemi hjá 

öldruðum.  

 

Allir þátttakendur voru 

karlkyns. 

 

Samanburður á milli 

hópa ekki blindur.  
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Titill, höfundur, 
birting og staðsetning 

Tilgangur Aðferð (snið og úrtak) Mælitæki Niðurstöður Styrkleikar/veikleikar 

Effects of yoga versus 

hydrotherapy training 

on health-related 
quality of life and 

exercise capacity in 

patients with heart 

failure: A randomized 

controlled study. 

 

Hägglund, Hagerman, 
Dencker og Strömberg. 

 

Europian Journal of 

Cardiovascular Nursing 

(2016). 

 

Huddinge, Svíþjóð 

Rannsaka hvort 

mediyoga og 

vatnsþjálfun hefur 
sömu áhrif á 

heilsutengd lífsgæði 

sjúklinga með greinda 

hjartabilun ásamt því 

að bera saman áhrif 

mediyoga og 

vatnsþjálfunar á 
æfingaþol, klínískar 

niðurstöður og einkenni 

um kvíða og þunglyndi. 

Slembiröðuð 

samanburðar-

forrannsókn. 40 
þátttakendum á 

aldrinum 18-80 ára 

safnað saman í 

gegnum hjartabilunar 

miðstöðina á 

Karolinska sjúkrahúsinu 

og var þeim skipt jafnt í 
tvo hópa. 

Vatnsþjálfunar hóp 

(n=20) og jógahóp 

(n=20). Jógahópurinn 

tók þátt í 60 mínútna 

jóga tímum tvisvar í 

viku í 12 vikur og 

vatnsþjálfunarhópurinn 
tók þátt í 45 mínútna 

vatnsleikfimis tíma 

tvisvar í viku í 12 vikur. 

Kansas City 

Cardiomyopathy 

(KCCQ), EuroQol, The 
Patient Health 

Questionnaire 

depression module 

(PHQ-9), The Hospital 

Anxiety and Depression 

Scale (HADS) 

Göngupróf (6MWT), 

blóðþrýstingsmæling, 

hvíldarpúls, Sit-to-stand 

(STST). 

Niðurstöður sýndu ekki 

marktækan mun á jóga 

og vatnsþjálfun. Báðir 
hópar sýndu jöfn áhrif á 

æfingaþol og minni 

einkenni kvíða og 

þunglyndis. 

Samanburðarrannsókn.  

 

Enginn 

viðmiðunarhópur.  

 

Ekki fylgst nógu og vel 

með meðferðarheldni. 

 

Lítið úrtak.  

 

Ekki rannsökuð 

langtímaáhrif íhlutunar. 

 


