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ANTI INFLAMMATORISKA  läkemedel som 
inte är dopingklassade, så kallade 

-
tory Drugs) används inom en rad olika 
idrotter för att behandla smärtor, 

skador (1,2)

vanligt att preparaten tas under långa 

-
lingar (långdistanstriathlon) konsume-
rar NSAID (3). Motsvarande siffra vid 

(4-7). Även inom multisport (navigering 

konsumtionsgraden hög. Under de långa 

direkt efter tävling (9)

-
rioder. Några av de vanligaste prepara-

Voltaren . Preparaten kan förutom 
sina önskade egenskaper även ha 
allvarliga biverkningar, i värsta fall 

dragits tillbaka från marknaden på 
grund av detta (10).

När en skada uppstår i muskeln sker en 
rad reaktioner för att reparera åkomman. 

första steget av den lokala bildningen av 
-

staglandinerna har en viktig funktion i 

genomblödningen, vilket underlättar för 
immunförsvarets vita blodkroppar (främst 

-
ten av skadad vävnad. Samtidigt leder 

idrottsprestation, negativa konsekvenser 

Den leder även till nedsatt muskelfunk-

av smärtimpulserna från det skadade 
området. NSAID verkar genom att hämma 

 (11). 

befogat om preparaten sätts in vid rätt 

tidsperiod (främst under de första 24 

med skadans uppkomst). När en idrottare 
drabbas av en akut skada med tillhörande 
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många idrottare har bristande kunskaper 
om preparatens verkliga användningsom-

 (1).

Under alla typer av långvarig fysisk 
påfrestning är det viktigt att ha en väl 

-
nalen är en vanlig orsak till att idrottare 
måste bryta långa tävlingar. Problem 
tillhör även de vanligaste biverkningarna 
av NSAID, vilket gör att långvarig hård 

vara en dålig kombination. NSAID kan 
även medföra att kroppen binder en ökad 
vätskemängd, vilket leder till en viktök-
ning som är negativ för idrottare i viktbä-

viktiga för att upprätthålla en normal 
njurfunktion, vilket innebär att njurfunk-
tionen kan försämras vid intag av NSAID. 

membran vilket leder till att myoglobin 

försämrad njurfunktion leda till allvarliga 
sjukhuskrävande komplikationer. I värsta 
fall kan akut njursvikt uppstå även hos i 
grunden friska idrottare (6,11).

intag av NSAID i direkt anslutning till 
skadetillfället ha positiva effekter på 

-
nad. Under det första dygnet efter mus-

omfattningen av skadan, vilket i sin tur 
kan leda till snabbare rehabilitering (11). 

reaktion en nödvändig del i den naturliga 

skadad muskelvävnad ska kunna åter-

negativ inverkan av NSAID är hämning av 

kan försämra den fullständiga utläk-

vävnadens återuppbyggnad, vilket kan 
leda till långsammare återgång till full 
funktion. 

-

ömhet så att vävnaden fungerar bättre på 
-

ständiga återhämtningen av muskelfunk-

kan därmed vara kontraproduktivt att 

(11). 
Dessa negativa effekter av NSAID upp-
kommer främst när preparaten tas av fel 
anledningar eller vid fel tidpunkter. Mot 
bakgrund av detta är det oroande att 

-

-
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vilket leder till ökad blödningsbenägen-
het. Förlängd blödningstid kan få 
allvarliga konsekvenser om en idrottare 
drabbas av en skada (6,11). Under pågå-
ende behandling med NSAID kan det 
även vara svårare för kvinnor att bli 
gravida (2). Tidigare har olika NSAID-
preparat även påverkat hjärtfunktionen, 

friska personer. Den kärlsammandra-
-

rande kvar men effekten skiljer sig 
mellan de olika preparaten (16). De 
preparat som orsakade överdödlighet i 
hjärtinfarkt har dragits tillbaka (10).

eller långvarig fysisk aktivitet. När 

-

två dygn efter krävande fysisk aktivitet 
är muskelns funktion nedsatt (ofta mätt 

kraft). Idrottare kan uppleva dessa 

ovälkomna. Det förekommer därför att 
de tar NSAID i syfte att minska tränings-

-

visat att intag av NSAID före, under eller 
direkt efter fysisk aktiviteten kan minska 

-
ringen av muskelfunktionen. Upplevel-
sen av snabbare återhämtningen medför 
även snabbare återgång till full träning. 
Det är troligen hämningen av det initiala 

återhämtningen går snabbare (11).     

för att undersöka förekomsten av 
muskelskada. Tidigare forskning har 
visat att intag av ibuprofen gav lägre 

benstyrketräning (12). Även ett förebyg-
gande intag av diklofenak (Voltaren) 

minuter step-up-träning (13). Andra 

studier har däremot inte funnit någon 
positiv effekt av NSAID på nivåerna av 
kreatinkinas eller upplevelsen av trä-

-
träning (11,14) eller efter långdistanslöp-
ning (7). Effekterna av NSAID är således 

av återhämtningen påverkas positivt kan 

försämras (11).

roll i skelettmuskulaturens proteinsyntes, 
-

ningen efter en muskelskada som är 
orsakad av träning kan påverka den 
muskulära återuppbyggnaden negativt 
(11). Intag av rekommenderad dos ibupro-
fen (400 mg) i direkt anslutning till 

långt träningsprogram påverkade varken 
 (14). 

Däremot har högre intag (1 200 mg/dos) 
visats hämma proteinsyntesen i muskula-
turen efter styrketräning . 

Tidigare forskning har även visat att 

den påföljande återbildningen av muskel-

forskning som har visat att intag av 

till återuppbyggnad, medan andra studier 
har visat negativ påverkan på bildningen 

-
nas aktivering. Efter en 36 kilometer lång 

-
-
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-
nerna kan hämma den ökning av antalet 

bildningen av prostaglandiner har bety-

funktion är viktig för återbildningen av 

vilket har negativa effekter på de uppbyg-

triggas av träning .

För många uthållighetsidrottare är så 
kallad mängdträning en nödvändig 

drabbas av överbelastningsskador är stor. 
NSAID är då en enkel lösning för idrotta-
ren att snabbt kunna återgå till aktivitet. 
De akuta symptomen minskar, men som 
tidigare nämnts kan den fullständiga 
läkningen påverkas negativt av en konti-

preparat. Att maskera kroppens smärtsig-
naler innebär även att idrottaren ofta 
fortsätter att belasta den skadade kropps-
delen (6).

-
ning är när NSAID används regelbundet 
under långa tidsperioder för att dämpa 
smärtor av mer kronisk karaktär, som till 

-

rutinmässigt använder NSAID som 
smärtstillande, trots att den formen av 
bruk bör undvikas. Under de senaste 20 

konsekvenser av långvarigt eller felaktigt 
intag av NSAID ökat. År 1996 i Atlanta 

svenska olympiska truppen pågående 
-

(2).

en stor påfrestning på det kardiovaskulära 

njurfunktionen. Under långa uthållighets-
inriktade tävlingar konsumeras NSAID i 
syfte att förebygga muskelskador, minska 

mer riskfylld än gynnsam. Även om 

prestationshöjande funktion bör prepara-

fullt friska idrottare med normal vätske-
balans 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 

-
-

tion få allvarliga konsekvenser. Även om 
NSAID inte ensamt orsakar njursvikt eller 
magproblem kan konsumtionen medföra 

svårare komplikationer (6). 
Det förekommer även att NSAID tas 

direkt efter tävling för att påskynda 
återhämtningen. Konsekvensen är att de 

-
mande effekterna maskerar kroppens 

idrottaren lurar kroppen till fortsatt 

återgår till aktivitet för snabbt efter en 
stor fysisk påfrestning. Det kan på lång 
sikt leda till en obalans mellan belastning 

-
nad. 

NSAID-preparat användas i samråd med 
kunniga läkare. Som tidigare nämnts har 
preparaten positiva effekter främst i det 

-
-

motiverat bör ingen idrottare ha ett 
kontinuerligt intag av NSAID under mer 

har ont efter den tiden bör man ta en ny 
-

väga andra alternativ.


