ŶƟŝŶŇĂŵŵĂƚŽƌŝƐŬĂŵĞĚĞů
ƚƌŽůŝŐĂƐƚŽƌƐćůũĂƌĞŝK^
ĞƚćƌŵǇĐŬĞƚǀĂŶůŝŐƚĂƩŝĚƌŽƩĂƌĞĂŶǀćŶĚĞƌĂŶƟŝŶŇĂŵŵĂƚŽƌŝƐŬĂ
ůćŬĞŵĞĚĞůďĊĚĞĨƂƌĂƩďĞŚĂŶĚůĂƐŬĂĚŽƌŽĐŚĚƂǀĂƐŵćƌƚĂ͘,ƵƌůćŵƉůŝŐƚćƌĚĞƚĂƩĂŶǀćŶĚĂƉƌĞƉĂƌĂƚĞŶƵŶĚĞƌŚĊƌĚƚƌćŶŝŶŐŽĐŚƚćǀůŝŶŐ͕ŽĐŚ
ǀĂĚŬĂŶŵĞĚŝĐŝŶĞƌŝŶŐĞŶŚĂĨƂƌŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ͍

&ƌŝĚĂũƂƌŬŵĂŶ
ŽŬƚŽƌĂŶĚŝŝĚƌŽƩƐǀĞƚĞŶƐŬĂƉ͕
'ǇŵŶĂƐƟŬͲŽĐŚŝĚƌŽƩƐŚƂŐƐŬŽůĂŶ

͘DŝŬĂĞůDĂƩƐƐŽŶ
>ĞŬƚŽƌĨǇƐŝŽůŽŐŝ
'ǇŵŶĂƐƟŬͲŽĐŚŝĚƌŽƩƐŚƂŐƐŬŽůĂŶ
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A N T I I N F L A M M A T O R I S K A läkemedel som
inte är dopingklassade, så kallade
16$,' 1RQ6WHURLGDO$QWLLQÀDPPDtory Drugs) används inom en rad olika
idrotter för att behandla smärtor,
LQÀDPPDWLRQHURFKPXVNHORVNHOHWDOD
skador (1,2)%nGHGHUHFHSWEHODJGDRFK
UHFHSWIULDOlNHPHGOHQlUYDQOLJDLQRP
DOOWIUnQODJEROOVSHOVRPIRWEROORFK
LVKRFNH\WLOOLQGLYLGXHOODJUHQDUVRP
J\PQDVWLNRFKF\NOLQJ'HWlUlYHQ
vanligt att preparaten tas under långa
RFKSnIUHVWDQGHWlYOLQJDU'HWKDU
UDSSRUWHUDWVDWWPHOODQRFK
SURFHQWDYGHOWDJDUQDL,URQPDQWlYlingar (långdistanstriathlon) konsumerar NSAID (3). Motsvarande siffra vid
OnQJGLVWDQVO|SQLQJlU±SURFHQW
(4-7). Även inom multisport (navigering
RFKI|UÀ\WWQLQJJHQRPWLOOH[HPSHO
O|SQLQJF\NOLQJRFKSDGGOLQJ lU
konsumtionsgraden hög. Under de långa
ÀHUGDJDUVWlYOLQJDUQD $GYHQWXUH5DFHV 
lUGHWPHOODQRFK|YHUSURFHQWDY
DWOHWHUQDVRPWDU16$,'XQGHURFK
direkt efter tävling (9)gYHUSURFHQW
WDU16$,'GnRFKGnXQGHUWUlQLQJVSHrioder. Några av de vanligaste preparaWHQVRPDQYlQGVlU,EXSURIHQRFK
Voltaren  . Preparaten kan förutom
sina önskade egenskaper även ha
allvarliga biverkningar, i värsta fall
KMlUWLQIDUNWRFKQnJUDSUHSDUDWKDU
dragits tillbaka från marknaden på
grund av detta (10).

sĞƌŬŶŝŶŐƐŵĞŬĂŶŝƐŵĞƌ

När en skada uppstår i muskeln sker en
rad reaktioner för att reparera åkomman.
&\FORR[\JHQDVH &2; lUHWWHQ]\PLGHW
första steget av den lokala bildningen av
LQÀDPPDWRULVNDSURVWDJODQGLQHU3URstaglandinerna har en viktig funktion i
GHQDNXWDLQÀDPPDWRULVNDIDVHQEODQG
DQQDWJHQRPDWWYLGJDEORGNlUOHQRFK|ND
genomblödningen, vilket underlättar för
immunförsvarets vita blodkroppar (främst
PRQRF\WHU DWWQnGHWVNDGDGHRPUnGHW
1lUPRQRF\WHUQDJnWWIUnQEORGHWLQL
YlYQDGHQXWYHFNODVGHWLOOPDNURIDJHU
´lWDUFHOOHU´YDUVKXYXGVDNOLJDXSSJLIWlU
DWWVN|WDXWUHQVQLQJHQRFKERUWWUDQVSRUten av skadad vävnad. Samtidigt leder
GHQQDLQÀDPPDWRULVNDUHDNWLRQWLOOI|U
idrottsprestation, negativa konsekvenser
VRPURGQDGVYXOOQDGRFKYlUPH|NQLQJ
Den leder även till nedsatt muskelfunkWLRQPLQVNDGU|UOLJKHWRFKI|UVWlUNQLQJ
av smärtimpulserna från det skadade
området. NSAID verkar genom att hämma
&2;V\VWHPHWRFKSnVnVlWWGlPSDKHOD
GHQLQÀDPPDWRULVNDUHDNWLRQHQ (11).

WŽƐŝƟǀƚƉĊŬŽƌƚƐŝŬƚ

0HGLFLQHULQJPHG16$,'NDQYDUD
befogat om preparaten sätts in vid rätt
WLOOIlOOHLUlWWGRVRFKXQGHUHQEHJUlQVDG
tidsperiod (främst under de första 24
WLPPDUQDRFKXSSWLOOWUHGDJDULVDPEDQG
med skadans uppkomst). När en idrottare
drabbas av en akut skada med tillhörande

LQÀDPPDWLRQNDQVnOHGHVHWWNRUWYDULJW
intag av NSAID i direkt anslutning till
skadetillfället ha positiva effekter på
OlNQLQJHQRFKPLQVNDVPlUWDRFKVYXOOnad. Under det första dygnet efter musNHORFKVnUVNDGRUNDQHQKlPQLQJDYGHQ
DNXWDLQÀDPPDWLRQVIDVHQEHJUlQVD
omfattningen av skadan, vilket i sin tur
kan leda till snabbare rehabilitering (11).
'lUHPRWlUHQYLVVLQÀDPPDWRULVN
reaktion en nödvändig del i den naturliga
OlNQLQJHQRFKHQI|UXWVlWWQLQJI|UDWW
skadad muskelvävnad ska kunna återKlPWDVLJ(WWH[HPSHOSnSRWHQWLHOOW
negativ inverkan av NSAID är hämning av
PDNURIDJHUVUROOLOlNQLQJVSURFHVVHQ'HW
kan försämra den fullständiga utläkQLQJHQDYLQÀDPPDWLRQHQRFKI|UGU|MD
vävnadens återuppbyggnad, vilket kan
leda till långsammare återgång till full
funktion.
'lPSQLQJDYGHQDNXWDLQÀDPPDWRULVNDIDVHQPLQVNDUVnOHGHVVPlUWDRFK
ömhet så att vävnaden fungerar bättre på
NRUWVLNWPHQGHQOnQJVLNWLJDRFKIXOOständiga återhämtningen av muskelfunkWLRQRFKVW\UNDW\FNVDOOWVnYDUDEHURHQGH
DYGHQLQÀDPPDWRULVNDSURFHVVHQ'HW
kan därmed vara kontraproduktivt att
VW|UDOlNQLQJVSURFHVVHQJHQRPDWWLQWD
&2;KlPPDQGH16$,'SUHSDUDW(11).
Dessa negativa effekter av NSAID uppkommer främst när preparaten tas av fel
anledningar eller vid fel tidpunkter. Mot
bakgrund av detta är det oroande att

många idrottare har bristande kunskaper
om preparatens verkliga användningsomUnGHQRFKSRWHQWLHOODELHIIHNWHU (1).

ŝǀĞƌŬŶŝŶŐĂƌŽĐŚƌŝƐŬĞƌ

Under alla typer av långvarig fysisk
påfrestning är det viktigt att ha en väl
IXQJHUDQGHPDJRFKWDUPNDQDOI|UDWW
NXQQDWDXSSQlULQJRFKYlWVNDSnHWW
HIIHNWLYWVlWW3UREOHPLPDJRFKWDUPNDnalen är en vanlig orsak till att idrottare
måste bryta långa tävlingar. Problem
tillhör även de vanligaste biverkningarna
av NSAID, vilket gör att långvarig hård
I\VLVNDQVWUlQJQLQJRFK16$,'LQWDJNDQ
vara en dålig kombination. NSAID kan
även medföra att kroppen binder en ökad
vätskemängd, vilket leder till en viktökning som är negativ för idrottare i viktbäUDQGHVSRUWHUVRPWLOOH[HPSHOO|SQLQJ
F\NOLQJNOlWWULQJRFKK|MGKRSS
bYHQQMXURFKOHYHUIXQNWLRQNDQ
SnYHUNDVQHJDWLYW&2;HQ]\PHUQDlU
viktiga för att upprätthålla en normal
njurfunktion, vilket innebär att njurfunktionen kan försämras vid intag av NSAID.
2PHQLGURWWDUHGUDEEDVDYUKDEGRP\RO\V
VNDGRUSnPXVNHOFHOOHUQDRFKGHVV
membran vilket leder till att myoglobin
OlFNHUXWLEORGRFKXULQ SnJUXQGDY
H[WUHPI\VLVNDQVWUlQJQLQJNDQHQ
försämrad njurfunktion leda till allvarliga
sjukhuskrävande komplikationer. I värsta
fall kan akut njursvikt uppstå även hos i
grunden friska idrottare (6,11).

ŶƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĨƌĊŶĨŽƚďŽůůƐsD
ϮϬϭϬŝ^ǇĚĂĨƌŝŬĂǀŝƐĂƌĂƩϰϬƉƌŽĐĞŶƚ
ĂǀƐƉĞůĂƌŶĂƚŽŐƐŵćƌƚƐƟůůĂŶĚĞƚĂďůĞƚƚĞƌŝŶĨƂƌǀĂƌũĞŵĂƚĐŚ͘hŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶƉƵďůŝĐĞƌĂĚĞƐŝƌŝƟƐŚ:ŽƵƌŶĂů
ŽĨ^ƉŽƌƚƐDĞĚŝĐŝŶĞ͘,ƵƌŵĊŶŐĂ
ŵĞĚŝĐŝŶĞƌĂƌƵŶĚĞƌK^ŝ>ŽŶĚŽŶ͍
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'HVVXWRPSnYHUNDU16$,'WURPERF\WHUQDRFKEORGHWVNRDJXODWLRQVI|UPnJD
vilket leder till ökad blödningsbenägenhet. Förlängd blödningstid kan få
allvarliga konsekvenser om en idrottare
drabbas av en skada (6,11). Under pågående behandling med NSAID kan det
även vara svårare för kvinnor att bli
gravida (2). Tidigare har olika NSAIDpreparat även påverkat hjärtfunktionen,
RFKRUVDNDWVDPPDQGUDJQLQJDUL
KMlUWDWVNUDQVNlUORFKLQIDUNWHUKRV
friska personer. Den kärlsammandraJDQGHHIIHNWHQDY16$,'¿QQVIRUWIDrande kvar men effekten skiljer sig
mellan de olika preparaten (16). De
preparat som orsakade överdödlighet i
hjärtinfarkt har dragits tillbaka (10).

WĊǀĞƌŬĂŶƉĊŵƵƐŬůĞƌŶĂ

'HÀHVWDKDUXSSOHYWDWWPXVNXODWXUHQ
NDQYDUDVYXOOHQRFK|PHIWHUHQLQWHQVLY
eller långvarig fysisk aktivitet. När
PXVNOHUQDEHODVWDVP\FNHWKnUWWLOO
H[HPSHOJHQRPWXQJVW\UNHWUlQLQJHOOHU
LQWHQVLYEDFNO|SQLQJXSSVWnUWUlQLQJVLQGXFHUDGHPLNURVNDGRU8QGHUHWWWLOO
två dygn efter krävande fysisk aktivitet
är muskelns funktion nedsatt (ofta mätt
VRPVW\UNDRFKI|UPnJDDWWXWYHFNOD
kraft). Idrottare kan uppleva dessa
ELHIIHNWHUVRPEnGHREHKDJOLJDRFK
ovälkomna. Det förekommer därför att
de tar NSAID i syfte att minska träningsYlUNHQRFKI|UV|NDSnVN\QGDnWHUKlPWQLQJHQ'HW¿QQVIRUVNQLQJVRPKDU
visat att intag av NSAID före, under eller
direkt efter fysisk aktiviteten kan minska
WUlQLQJVYlUNHQRFKEHJUlQVDI|UVlPringen av muskelfunktionen. Upplevelsen av snabbare återhämtningen medför
även snabbare återgång till full träning.
Det är troligen hämningen av det initiala
LQÀDPPDWRULVNDVYDUHWWLOOI|OMGDYGHQ
WUlQLQJVLQGXFHUDGHVNDGDQVRPJ|UDWW
återhämtningen går snabbare (11).
.UHDWLQNLQDVlUHWWHQ]\PVRPNDQ
PlWDVLSODVPDRFKDQYlQGVVRPPDUN|U
för att undersöka förekomsten av
muskelskada. Tidigare forskning har
visat att intag av ibuprofen gav lägre
QLYnHUDYNUHDWLQNLQDVHIWHUH[FHQWULVN
benstyrketräning (12). Även ett förebyggande intag av diklofenak (Voltaren)
PLQVNDGHQLYnHUQDDYHQ]\PHWHIWHU
minuter step-up-träning (13). Andra
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studier har däremot inte funnit någon
positiv effekt av NSAID på nivåerna av
kreatinkinas eller upplevelsen av träQLQJVYlUNYDUNHQHIWHUH[FHQWULVNVW\UNHträning (11,14) eller efter långdistanslöpning (7). Effekterna av NSAID är således
LQWHHQW\GLJDRFKlYHQRPYLVVDDVSHNWHU
av återhämtningen påverkas positivt kan
GHQIXOOVWlQGLJDOlNQLQJHQKlPPDVRFK
försämras (11).
3URVWDJODQGLQHUQDKDURFNVnHQYLNWLJ

͟DĊŶŐĂŝĚƌŽƚƚĂƌĞŚĂƌ
ďƌŝƐƚĂŶĚĞŬƵŶƐŬĂƉĞƌ
ŽŵƉƌĞƉĂƌĂƚĞŶƐǀĞƌŬůŝŐĂĂŶǀćŶĚŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞŶŽĐŚƉŽƚĞŶƚŝĞůůĂ
ďŝĞĨĨĞŬƚĞƌ͘͟
roll i skelettmuskulaturens proteinsyntes,
RFKHQKlPQLQJDYSURVWDJODQGLQELOGningen efter en muskelskada som är
orsakad av träning kan påverka den
muskulära återuppbyggnaden negativt
(11). Intag av rekommenderad dos ibuprofen (400 mg) i direkt anslutning till
VW\UNHWUlQLQJVSDVVHQXQGHUHWWVH[YHFNRU
långt träningsprogram påverkade varken
VW\UNH|NQLQJHOOHUPXVNHOWLOOYl[W (14).
Däremot har högre intag (1 200 mg/dos)
visats hämma proteinsyntesen i muskulaturen efter styrketräning  .
Tidigare forskning har även visat att
&2;V\VWHPHWKDUHQEHW\GHOVHIXOOUROOL
VDWHOOLWFHOOHUQDVGHOQLQJRFKDNWLYLWHWRFK
den påföljande återbildningen av muskelYlYQDG6DWWHOLWFHOOHUQDSURGXFHUDUQ\D
P\R¿EUHUVRPNDQVPlOWDVDPPDQPHG
PXVNHO¿EUHUQDI|UDWWUHSDUHUDEnGH
WUlQLQJVRFKDNXWDVNDGRU'HW¿QQV
forskning som har visat att intag av
16$,'LQWHSnYHUNDUVDWHOOLWFHOOHUQDV
DQWDORFKIXQNWLRQRFKPXVNHOVI|UPnJD
till återuppbyggnad, medan andra studier
har visat negativ påverkan på bildningen
DYQ\PXVNHOYlYQDGYLG&2;KlPQLQJ
RFKSnI|OMDQGHVW|UQLQJDULVDWWHOLWFHOOHUnas aktivering. Efter en 36 kilometer lång
O|SWlYOLQJXSSYLVDGHWLOOH[HPSHOLFNH
PHGLFLQHUDGHO|SDUHHQSnWDJOLJW|NDG
DNWLYLWHWLVDWHOOLWFHOOHUPHGDQGHO|SDUH
VRP¿FN16$,'KDGHHQRI|UlQGUDG
VDWWHOLWFHOOVDNWLYLWHW'HUHVXOWDWHQW\GHU

SnDWWGHDQWLLQÀDPPDWRULVNDPHGLFLnerna kan hämma den ökning av antalet
VDWWHOLWFHOOHUVRPI|OMHUDYWUlQLQJYLONHW
lYHQVW|GHUWHRULQDWW&2;V\VWHPHWRFK
bildningen av prostaglandiner har betyGHOVHI|UVDWWHOLWFHOOHUQDVDNWLYLWHWbYHQ
GMXUVWXGLHUKDUYLVDWDWWVDWHOOLWFHOOHUQDV
funktion är viktig för återbildningen av
PXVNHOYlYQDGRFKDWWKlPQLQJDY&2;
NDQEHJUlQVDVDWHOOLWFHOOHUQDVDNWLYLWHW
vilket har negativa effekter på de uppbygJDQGH DQDEROD SURFHVVHUVRPYDQOLJHQ
triggas av träning  .

ŶĚƌĂĞīĞŬƚĞƌŽĐŚŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ

För många uthållighetsidrottare är så
kallad mängdträning en nödvändig
I|UXWVlWWQLQJI|UIUDPJnQJ5LVNHQDWW
drabbas av överbelastningsskador är stor.
NSAID är då en enkel lösning för idrottaren att snabbt kunna återgå till aktivitet.
De akuta symptomen minskar, men som
tidigare nämnts kan den fullständiga
läkningen påverkas negativt av en kontiQXHUOLJWLOOI|UVHODYDQWLLQÀDPPDWRULVND
preparat. Att maskera kroppens smärtsignaler innebär även att idrottaren ofta
fortsätter att belasta den skadade kroppsdelen (6).
<WWHUOLJDUHH[HPSHOSnIHODNWLJDQYlQGning är när NSAID används regelbundet
under långa tidsperioder för att dämpa
smärtor av mer kronisk karaktär, som till
H[HPSHOQHGEU\WDQGHLQÀDPPDWLRQHUL
ROLNDVHQRU WHQGLQRVHU RFKEHQKLQQHLQÀDPPDWLRQ'HWI|UHNRPPHUDWWLGURWWDUH
rutinmässigt använder NSAID som
smärtstillande, trots att den formen av
bruk bör undvikas. Under de senaste 20
nUHQKDUPHGYHWHQKHWHQRPULVNHURFK
konsekvenser av långvarigt eller felaktigt
intag av NSAID ökat. År 1996 i Atlanta
KDGHFLUNDSURFHQWDYGHDNWLYDL
svenska olympiska truppen pågående
16$,'EHKDQGOLQJXQGHU260RWVYDUDQGHVLIIUDXQGHU26L3HNLQJYDU
XQGHUWUHSURFHQW(2).

E^/ƵŶĚĞƌƚćǀůŝŶŐ

/nQJYDULJKnUGI\VLVNEHODVWQLQJPHGI|U
en stor påfrestning på det kardiovaskulära
V\VWHPHW KMlUWDWRFKEORGNlUOHQ RFK
njurfunktionen. Under långa uthållighetsinriktade tävlingar konsumeras NSAID i
syfte att förebygga muskelskador, minska
VPlUWDQRFKI|UElWWUDSUHVWDWLRQHQ'HQ

KlUW\SHQDYNRQVXPWLRQNDQGRFNYDUD
mer riskfylld än gynnsam. Även om
PHGLFLQHULQJHQNDQKDHQNRUWVLNWLJ
prestationshöjande funktion bör preparaWHQLQWDVPHGVW|UVWDI|UVLNWLJKHW+RV
fullt friska idrottare med normal vätskebalans kan kroppen vanligen hantera höga
fysiologiska krav även vid intag av NSAID.
Däremot kvarstår det faktum att kroppens
förmåga att hantera den fysiologiska
belastningen kan sättas på prov om det
tillkommer ytterligare påfrestningar, som
WLOOH[HPSHOK|JYlUPHRFKGlUWLOONRSSODG
YlWVNHEULVW1lUGHDQWLLQÀDPPDWRULVND
PHGLFLQHUQDVVDPPDQWDJQDELHIIHNWHU
NRPELQHUDVPHGH[WUHPI\VLVNEHODVWQLQJ
UXEEQLQJDULVDOWRFKYlWVNHEDODQVHQRFK
I|UlQGULQJDULEORGYRO\PRFKNURSSVWHPSHUDWXUNDQH[HPSHOYLVQHGVDWWQMXUIXQNtion få allvarliga konsekvenser. Även om
NSAID inte ensamt orsakar njursvikt eller
magproblem kan konsumtionen medföra
HQI|UK|MGULVNDWWGUDEEDVRFKRUVDND
svårare komplikationer (6).
Det förekommer även att NSAID tas
direkt efter tävling för att påskynda
återhämtningen. Konsekvensen är att de
VPlUWVWLOODQGHRFKLQÀDPPDWLRQVKlPmande effekterna maskerar kroppens
VPlUWVLJQDOHURFKWHFNHQSnVNDGD
WU|WWKHWRFKXWPDWWQLQJ'HW¿QQVULVNDWW
idrottaren lurar kroppen till fortsatt
DUEHWHXQGHUEnGHWUlQLQJRFKWlYOLQJRFK
återgår till aktivitet för snabbt efter en
stor fysisk påfrestning. Det kan på lång
sikt leda till en obalans mellan belastning
RFKQHGEU\WQLQJYLODRFKnWHUXSSE\JJnad.
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3UHFLVVRPDQGUDOlNHPHGHOVNDROLND
NSAID-preparat användas i samråd med
kunniga läkare. Som tidigare nämnts har
preparaten positiva effekter främst i det
DNXWDVNHGHWDYHQVNDGDRFKGHQSnI|OMDQGHLQÀDPPDWLRQHQbYHQRPEHKDQGOLQJPHGDQWLLQÀDPPDWRULVNPHGLFLQlU
motiverat bör ingen idrottare ha ett
kontinuerligt intag av NSAID under mer
lQFLUNDWYnYHFNRU2PPDQIRUWIDUDQGH
har ont efter den tiden bör man ta en ny
GLVNXVVLRQWDVPHGVLQOlNDUHRFK|YHUväga andra alternativ.
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